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I   WSTĘP 
 
 
1.1.    PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Nowogrodziec na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016”, będący 
aktualizacją „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 
2005 – 2012 wraz z Planem Gospodarki Odpadami” uchwalonego przez Radę Miejską 
w Nowogrodźcu uchwałą Nr XLIII/321/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Założono, że niniejszy 
dokument obejmować będzie realizację zadań do roku 2012 z perspektywą do roku 2016. 

Raz uchwalony plan gospodarki odpadami nie jest ostateczny i niezmienny. 
Artykuł 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243 ze zm.) nakazuje przeprowadzenie aktualizacji tego rodzaju planów nie rzadziej 
niż co 4 lata. Ustawa nie wskazuje jednak, w jakim trybie powinna być dokonana ów 
aktualizacja. Należy zatem przystąpić do tego zadania w takim samym zakresie jak 
w przypadku pierwszego planu gospodarki odpadami, czyli poprzez sporządzenie jego 
projektu w zakresie ustalonym ustawą o odpadach oraz aktami wykonawczymi do tej 
ustawy, zaopiniowanie projektu i ostatecznie uchwalenie zaktualizowanego planu 
gospodarki odpadami. 

Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę gospodarki 
odpadami na terenie gminy Nowogrodziec (gmina miejsko - wiejska), położonej 
w powiecie bolesławieckim, w województwie dolnośląskim. 

Obejmuje ono zagadnienia związane z: 
- charakterystyką obszaru gminy; 
- analizą sytuacji demograficznej i gospodarczej; 
- analizą obecnego stanu gospodarki odpadami z uwzględnieniem realizacji PGO 

z 2004 r.; 
- prognozowaniem zmian w zakresie gospodarki odpadami; 
- wytyczeniem celów w zakresie gospodarki odpadami; 
- określeniem działań zmierzających do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami 

na terenie gminy; 
- wytyczeniem konkretnych przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 

i określeniem harmonogramu ich realizacji; 
- określeniem możliwych sposobów finansowania, założonych celów i zadań; 
- określeniem sposobów monitoringu pozwalającego na ocenę realizacji 

założonego Planu Gospodarki Odpadami. 
 



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec 
 

Green Key  

 

ROZDZIAŁ - I 
 

 

 

8 

1.2. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA 
 

Obowiązek sporządzenia aktualizacji planów gospodarki odpadami, nakłada na 
władze rządowe i samorządowe ustawa o odpadach (art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach, Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243). Zapisy ww. ustawy dotyczące 
planów gospodarki odpadami określają ich wzajemną hierarchię. W odniesieniu do 
gminnego planu gospodarki odpadami oznacza to, że ustalenia w nim zawarte muszą być 
zgodne z zapisami powiatowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, które 
jednocześnie powinny być zgodne z planem krajowym. Bez względu na rangę 
dokumentu, opracowanie każdego z nich powinno być zgodne z polityką ekologiczną 
państwa oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarowania 
odpadami. W aspekcie przynależności Polski do Unii Europejskiej wiąże się to 
z uwzględnieniem poszczególnych dyrektyw oraz rozporządzeń unijnych (stanowiących 
prawo UE) dotyczących systemów gospodarki odpadami na terenie wspólnoty państw 
członkowskich (Tab. 1). 

 

TABELA 1. 
Podstawowe dyrektywy UE dotycz ące problemu gospodarki 
odpadami 

Lp. Nr dyrektywy Z dnia W sprawie/dotycząca 
1 75/439/EWG 16.06.1975 unieszkodliwiania olejów odpadowych 
2 75/442/EWG 15.07.1975 odpadów 
3 78/176/EWG 20.02.1978 odpadów pochodzących z przemysłu di tlenku tytanu 

4 82/883/EWG 03.12.1982 
procedur nadzorowania i monitorowania środowiska 
naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących 
z przemysłu di tlenku tytanu 

5 83/29/EWG 24.01.1983 zmieniająca dyrektywę 78/176/EWG 
6 83/29/EWG 27.06.1985 zmieniająca dyrektywę 78/176/EWG 

7 86/278/EWG 12.06.1986 ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku 
wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie 

8 87/101/EWG 22.12.1986 zmieniająca dyr. 75/439/EWG 

9 89/369/EWG 08.06.1989 zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe 
spalarnie odpadów komunalnych 

10 89/429/EWG 21.06.1989 zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez istniejące 
spalarnie odpadów komunalnych 

11 91/156/EWG 18.03.1991 zmieniająca dyr. 75/442/EWG 

12 91/157/EWG 18.03.1991 baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje 
niebezpieczne 

13 91/271/EWG 21.05.1991 oczyszczania ścieków komunalnych 
14 91/689/EWG 12.12.1991 odpadów niebezpiecznych 

15 91/692/EWG 23.12.1991 
normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie 
wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do 
środowiska 

16 92/112/EWG 15.12.1992 

procedur harmonizacji programów mających na celu 
ograniczenie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń 
powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu 
dwutlenku tytanu 

17 93/86/EWG 04.10.1993 dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 
91/157/EWG 

18 94/31/WE 27.06.1994 zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG 
19 94/62/WE 20.12.1994 opakowań i odpadów opakowaniowych 
20 94/67/WE 16.12.1994 spalania odpadów niebezpiecznych 
21 96/59/WE 16.09.1996 unieszkodliwiania PCB/PCT 
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Lp. Nr dyrektywy Z dnia W sprawie/dotycząca 

22 96/61/WE 24.09.1996 zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli 

23 98/101/WE 22.12.1998 dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 
91/157/EWG 

24 1999/31/WE 26.04.1999 składowania odpadów 
25 2000/53/WE 18.09.2000 wyeksploatowanych pojazdów 
26 2000/76/WE 04.12.2000 spalania odpadów 
27 2001/42/WE 27.06.2001 oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
28 2002/96/WE 27.01.2003 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

29 2003/4/WE 28.01.2003 publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska 
i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG 

30 2003/32/WE 26.05.2003 
dostosowania przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych Państw Członkowskich związanych 
z reklamą i sponsorowaniem produktów tytoniowych 

31 2003/35/WE 26.05.2003 

przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE 

32 2004/107/WE 15.12.2004 arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu 

33 Roz. 166/2006 18.01.2006 
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG 
i 96/61/WE 

34 2006/66/WE 06.09.2006 baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów 
oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG 

35 2008/1/WE 15.01.2008 zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli 

Źródło: www.isip.sejm.gov.pl 
 

 
Szczegółowy zakres, sposób i forma sporządzania planu gospodarki odpadami dla 

gminy Nowogrodziec określona została w rozporządzeniach: 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie 

sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003 Nr 66 poz. 620); 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2006 
Nr 46 poz. 333). 

 

Zaproponowane rozwiązania i kierunki rozwoju w gospodarce odpadami dla gminy 
opracowano z uwzględnieniem aktualnego prawodawstwa w tym zakresie, m.in.: 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze 
zm.); 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, 
poz. 150 ze zm.); 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm.); 

• ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. Nr 63 poz. 638 ze zm.); 
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• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.); 

• ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U. Nr 25, poz. 202 ze zm.); 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. z o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, 
poz. 666); 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych 
i weterynaryjnych (Dz. U. 2003 Nr 8, poz. 104 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649). 

 
1.3.    POTRZEBA I CEL OPRACOWANIA  
 

Rosnące zainteresowanie zagadnieniami związanymi z jakością i ochroną 
środowiska przyrodniczego wydaje się być jednym z najważniejszych wyzwań stojących 
obecnie przed rządami i społeczeństwami. Rozwiązywanie „problemów ekologicznych” 
odnoszących się do stosunku człowieka (jako istoty społecznej) do otaczającego go 
środowiska, jest jedną z głównych dróg prowadzących do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju. 

Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska zostały uwzględnione 
w niniejszym opracowaniu w odniesieniu do gospodarki odpadami, ze wskazaniem 
kierunków i hierarchii działań zmierzających do ich wprowadzenia na terenie miasta 
i gminy Nowogrodziec. 

Celem Planu Gospodarki Odpadami jest przedstawienie wytycznych do 
racjonalnych działań programowych na dalsze lata i polepszenie efektywności 
istniejącego już systemu gospodarki odpadami na terenie gminy. Zawarte w nim 
rozwiązania organizacyjne oraz logistyczno – techniczne przyczynią się do właściwego, 
zgodnego z wymogami ochrony środowiska, zagospodarowania powstających odpadów. 

Najpilniejszymi do rozwiązania kwestiami w zakresie racjonalnej gospodarki 
odpadami są: 
• rozwój współpracy mi ędzygminnej w ramach zachodniego regionu gospodarki 

odpadami i eksploatacji instalacji Zakładu Zagospod arowania Odpadów, jako 
kompleksowego rozwi ązania w gospodarce odpadami na poziomie 
regionalnym; 

• objęcie wszystkich mieszka ńców (wytwórców odpadów) powszechn ą zbiórk ą 
odpadów komunalnych; 

• promowanie systemu przydomowego kompostowania biood padów oraz 
wprowadzenie systemu zbiórki bioodpadów – dostosowa nie systemu do 
funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Ko munalnych 
w Trzebieniu (ZUOK Trzebie ń); 

• dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów z e szczególnym 
uwzgl ędnieniem odpadów niebezpiecznych; 

• wdra żanie programowych zmian w gospodarce odpadami, popr zez akcje 
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informacyjno – edukacyjne oraz propagowanie wła ściwych rozwi ązań 
ekologicznych w śród lokalnego społecze ństwa (mieszka ńcy, instytucje, 
podmioty gospodarcze).  

Powyższe przesłanki, dają podstawę do zdefiniowania ekologicznych celów 
strategicznych gminy Nowogrodziec. Natomiast realizacja poszczególnych celów 
strategicznych w powiązaniu z aktywnie wdrażanym programem edukacji ekologicznej 
społeczeństwa powinna zapewnić gminie zrównoważony rozwój. 
 
 
1.4. METODA OPRACOWYWANIA PLANU 
 

Analiza istniejącego stanu gospodarki odpadami, ma na celu identyfikację 
problemów, które dotyczą obszaru miejskiego i wiejskiego gminy Nowogrodziec, wraz 
z przedstawieniem środków zaradczych mających na celu optymalizację całego systemu 
gospodarki odpadami. 

Niniejszy plan stanowi rozwinięcie określonych przez grupę roboczą celów 
i działań służących realizacji tych celów. Przy opracowywaniu planu korzystano także 
z zapisów zawartych w: Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010, Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008 - 2011 
z uwzględnieniem lat 2012 – 2015, Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Bolesławieckiego (2004 r.) oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Nowogrodziec na lata 2005 - 2012 (2004 r.). 

Niniejszy Plan opiera się na dostępnej bazie danych GUS, WIOŚ we Wrocławiu, 
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Przy opracowaniu 
Planu wykorzystano materiały i informacje uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy 
w Nowogrodźcu, Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oraz informacje z jednostek 
działających na omawianym terenie, a zwłaszcza od podmiotów działających w zakresie 
gospodarki odpadami – Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą 
w Bolesławcu, firmy SIMEKO Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz od firmy „Hydro 
- tech” Sp. z o. o. z siedzibą w Nowogrodźcu. 
 
1.5. TERMINOLOGIA 
 

Plan gospodarki odpadami wymusza na wszystkich uczestnikach procesów 
decyzyjnych i inwestycyjnych zastosowanie jednakowej terminologii dotyczącej 
całokształtu systemu gospodarki odpadami. W niniejszym opracowaniu zastosowano 
terminologię zawartą w obowiązujących przepisach prawnych oraz stosowaną 
w zagadnieniach związanych z gospodarką odpadami.  
Gospodarowanie odpadami – to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami 
unieszkodliwiania odpadów. 
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Kompostownia  – zakład przerobu odpadów pochodzenia biologicznego na kompost; ze 
względu na charakter i czystość dostarczonych materiałów do procesu i sposób 
wykorzystania kompostu, jak również warunki lokalizacyjne stosuje się różny stopień 
wyposażenia w środki techniczne; kompostowanie może przebiegać w komorach 
zamkniętych (bioreaktory), w warunkach naturalnych (kompostowanie pryzmowe) lub 
w układzie mieszanym (komory i pryzmy). 

Kontener (pojemnik) grupowy – kontener ruchomy lub pojemnik stacjonarny używany 
przez kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt domów lub kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt 
gospodarstw domowych. 

Magazynowanie odpadów  – to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów 
przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. 

Odpady  – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, 
określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, 
zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany. Odpadami są substancje 
i przedmioty, które nie spełniają wymagań technicznych, przez co stanowią zagrożenie 
dla środowiska lub stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. 

Odpady komunalne  – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na 
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. 

Odpady medyczne  – są to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń 
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie 
medycyny. 

Odpady niebezpieczne  (problemowe): 
• należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 

2 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości 
wymienionych w załączniku nr 4 do tej ustawy lub  

• należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 
2 do ustawy o odpadach i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych 
w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną 
z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach. 

Odpady oboj ętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia 
ludzi, ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się 
kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich 
wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 
nieznaczne; w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód 
powierzchniowych, wód podziemnych gleby i ziemi. 

Odpady opakowaniowe (surowcowe)  – wszystkie opakowania, w tym opakowania 
wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu 
przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji 
opakowań. 
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Odpady uliczne  – odpady ze sprzątania i oczyszczania placów i ulic oraz z opróżniania 
koszy ulicznych. 

Odpady weterynaryjne  – są to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem 
zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także badań naukowych 
i doświadczeń na zwierzętach. 

Odpady wielkogabarytowe  (inaczej blokujące) – odpady takie jak stare meble, sprzęt 
gospodarstwa domowego, części maszyn rolniczych lub całe maszyny już nie używane 
w gospodarstwach rolnych itp., których nie można zbierać w ramach normalnego 
systemu zbiórki odpadów komunalnych z powodu ich rozmiaru (nie mieszczą się do 
typowych, stosowanych w gminie pojemników na odpady). 

Odpady z gospodarstw domowych – odpady związane bezpośrednio z bytowaniem, 
wytwarzane i wyrzucane z gospodarstw domowych. 

Odpady z obiektów u żyteczno ści publicznej i obsługi ludno ści – odpady powstające 
w urzędach organów administracji publicznej, zakładach opieki zdrowotnej (bez 
odpadów niebezpiecznych) i opieki społecznej, szkołach i placówkach w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, placówkach kulturalno-oświatowych oraz jednostkach 
więziennictwa, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 

Odpady z piel ęgnacji terenów zielonych (odpady ogrodowe, parkowe)  – trawa, liście, 
zwiędnięte kwiaty, gałęzie pochodzące z pielęgnacji i porządkowania trawników, 
przydomowych ogródków, terenów ogródków działkowych, rekreacyjnych oraz parków, 
cmentarzy, przydrożnych drzew itp.  

Odzysk  – to wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 
środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub 
prowadzące do odzysku z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy. 

Posiadacz odpadów  – to każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, 
inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, że 
władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tej 
nieruchomości. 

Recykling  – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub 
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania 
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, 
w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. 

Składowisko odpadów  – to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. 
Sortownia – obiekt, w którym dokonuje się przygotowania do zagospodarowania 

(wywozu i sprzedaży) zebranych surowców wtórnych (np. makulatury, stłuczki szklanej, 
metali itd.) poprzez usunięcie zanieczyszczeń i balastu, ewentualne frakcjonowanie 
(sortowanie na różne gatunki, np. makulatura – na twardą, gazetową i mieszaną, 
a stłuczkę szklaną na białą, kolorową i mieszaną) i zmniejszenie rozmiarów na 
potrzeby transportowe przy zastosowaniu prasy. 

System donoszenia – system zbierania odpadów gromadzonych w stacjach 
gromadzenia lub dużych pojemnikach (rzędu kilku m3), czyli kontenerach grupowych 
obsługujących kilka lub więcej posesji. 
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System odbioru bezpo średniego (u źródła)  – wyróżnia się dwa podsystemy: “od drzwi 
do drzwi” i “przy krawężniku”: 
• zbieranie “od drzwi do drzwi” – wariant systemu odbierania polegający na 

zbieraniu odpadów gromadzonych w przydomowym pojemniku; osoba zbierająca 
musi każdorazowo wejść po pojemnik na teren posesji, a po opróżnieniu odstawić 
pojemnik na miejsce, 

• zbieranie “przy kraw ężniku”  – wariant systemu odbierania; wymaga ustalenia 
i przestrzegania harmonogramu zbiórki; użytkownik pojemnika na odpady 
wystawia go przed posesję rano w dzień zbiórki; zbierający po opróżnieniu 
zostawia pojemnik na ulicy, a użytkownik zabiera go na teren posesji; system ten 
często wykorzystuje się do zbiórki bezpojemnikowej, np. w workach foliowych 
bezzwrotnych. 

Unieszkodliwianie odpadów  – polega na poddaniu odpadów procesom przekształceń 
biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy 
w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia 
ludzi oraz środowiska. 

Wytwórca odpadów  – to każdy, którego działalność powoduje powstawanie odpadów 
oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania 
powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. 

Zakład odzysku odpadów  – obiekt, w którym dokonuje się czynności związanych 
z wykorzystywaniem odpadów (przekształcanie odpadów na paliwo, kompostowanie, 
recykling). 

Zbieranie odpadów  – to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie do 
transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania. 

Zbieranie selektywne  jest wymogiem ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ze 
zm., w przeciwieństwie do systemu zbierania odpadów niesegregowanych  – jest to 
system oddzielnego zbierania dwóch lub więcej grup odpadów z podziałem według 
jasno określonych cech. Zbieranie selektywne może być realizowane wg różnych 
systemów zbierania, najczęściej uzależnionych od rodzaju zabudowy i będącego 
w dyspozycji sprzętu do zbierania i wywozu. 

 
Skróty u żyte w dokumencie: 
LPGO - Lokalny Punkt Gromadzenia Odpadów. 
PGON – Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych. 
MPGO – Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów. 
MPGON – Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych 
WPGO - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 
2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015. 
ZZO – Zakład Zagospodarowania Odpadów. 
Regulamin  – należy rozumieć jako Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Nowogrodziec przyjęty uchwałą nr XLVI/351/06 Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 17.03.2006 r. 
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II   CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
 
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  
 

Gmina Nowogrodziec położona jest w zachodniej części województwa 
dolnośląskiego i jest jedną z 6 gmin powiatu bolesławieckiego. Zajmuje obszar o wielkości 
176,29 km2. Od północy graniczy z gminą Osiecznica, od wschodu z gminą Bolesławiec, 
od południowego - wschodu z gminą Lwówek Śląski, od południa z gminą Gryfów Śląski, 
od południowego - zachodu z gminą Lubań, od zachodu z gminą Pieńsk oraz od 
północnego - zachodu z gminą Węgliniec (Ryc. 1). 

 

 
RYCINA 1. Lokalizacja Miasta i Gminy Nowogrodziec n a tle innych jednostek 

administracyjnych 
Źródło: Opracowanie własne 
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W podziale Polski na regiony fizyczno - geograficzne wg Kondrackiego, obszar 
gminy Nowogrodziec położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Pogórza Izerskiego 
oraz Borów Dolnośląskich. 

 
Liczba ludności zamieszkująca analizowany obszar wynosiła na koniec 2009 r. 

15 077 osób (dane z UM w Nowogrodźcu). Miasto Nowogrodziec liczyło wówczas 4 128 
mieszkańców, co stanowiło prawie 27,4 % ogółu ludności gminy (Tab. 2). 

 

TABELA 2. Liczba ludno ści gminy Nowogrodziec 
Jednostka Liczba ludności 

Ogółem miasto i gmina 15 077 

Obszar miejski 4 128 

Obszar wiejski 10 949 
Źródło: www.nowogrodziec.pl, stan na 31.12.2009 r. 

 

TABELA 3. 
Liczba ludno ści w poszczególnych 
sołectwach gminy Nowogrodziec 

Miejscowość Liczba ludności 

Czerna 1 076 

Godzieszów 580 

Gościszów 1 517 

Gierałtów 1 202 

Kierżno 273 

Milików 1 236 

Nowa Wieś 624 

Nowogrodziec 4 128 

Parzyce 737 

Wykroty 1 729 

Zabłocie 288 

Zagajnik 186 

Zebrzydowa 1 501 
Źródło: www.nowogrodziec.pl, stan na 31.12.2009 r. 

 
Obserwuje się widoczne zmiany w liczbie ludności gminy Nowogrodziec, tendencja 

jest dodatnia. Mieszkańców obszaru miejskiego ubywa, podczas gdy mieszkańców 
terenów wiejskich przybywa. W stosunku do roku 2000, liczba mieszkańców całej gminy 
zwiększyła się o 299 osób. 

W nawiązaniu do tabel 2 i 3 opracowano kartogramy przedstawiające gęstość 
zaludnienia powiatu bolesławieckiego (Ryc. 2) oraz gminy Nowogrodziec w podziale na 
sołectwa (Ryc. 3). Wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy Nowogrodziec (85,5 os./km2) 
jest niższy od wskaźnika dla całego kraju, który w 2008 r., oscylował w granicach 122 
osób/km2. 
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RYCINA 2. Gęstość zaludnienia powiatu bolesławieckiego na koniec 200 9 r. 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Najwyższe wskaźniki gęstości zaludnienia dotyczyły pod koniec 2009 r. obszarów 

miejskich powiatu – gminy Miasto Bolesławiec oraz miasta Nowogrodziec. Najniższą 
gęstością zaludnienia charakteryzowały się gminy wiejskie: Osiecznica oraz Gromadka 
(Ryc. 2). 

W podziale gminy Nowogrodziec na sołectwa, najwyższe wskaźniki gęstości 
zaludnienia dotyczyły: miasta Nowogrodziec oraz Nowej Wsi, Zebrzydowej i Milikowa. 
Najniższe wskaźniki tej cechy zostały odnotowane w sołectwach: Godzieszów, Zagajnik, 
Czerna, Kierżno oraz Gościszów (Ryc. 3). 
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RYCINA 3. Gęstość zaludnienia gminy Nowogrodziec 
Źródło: Opracowanie własne, stan na 31.12.2009 r. 

 
 

Dokładn ą charakterystyk ę i ocen ę analizowanego obszaru, zawarto 
w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2 009 - 
2012 z perspektyw ą na lata 2013 - 2016” - rozdział II, którego integr alną częścią jest 
niniejszy dokument „Plan Gospodarki Odpadami dla Mi asta i Gminy Nowogrodziec 
na lata 2009 – 2012 z perspektyw ą na lata 2013 - 2016”.  
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III    ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI 
 
 
3.1.    RODZAJE I ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW 
 

Gospodarka odpadami komunalnymi zasadniczo regulowana jest ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 
oraz ustawą o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Szczegółowe 
regulacje dotyczące systemu gospodarki odpadami gminy Nowogrodziec zawierają 
dokumenty strategiczne (np. Plan Gospodarki Odpadami) oraz akty prawa miejscowego, 
których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego mieszkańca (np. Regulamin utrzymania 
czystości i porządku w gminie). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki 
odpadami na terenie gminy Nowogrodziec obejmuje: rodzaje, ilość, źródła powstawania 
i sposoby postępowania z odpadami. Największą uwagę zwrócić należy na zmieszane 
odpady komunalne, których większość pochodzi z gospodarstw domowych. 

Za rok bazowy dla wszelkich analiz ilościowych przedstawionych w dalszej części 
opracowania, w tym dla prognozy zmian ilościowych i jakościowych odpadów, przyjęto rok 
2009. 
 
3.1.1. Odpady komunalne – grupa 20 
 

Ilość odpadów komunalnych, jak i skład jakościowy są zależne od typu zabudowy 
mieszkaniowej, poziomu życia mieszkańców, obyczajów i kultury ludności, wyposażenia 
techniczno - sanitarnego domów i mieszkań, pór roku, itp. Zależą one także od 
intensyfikacji prowadzonych robót budowlanych i remontowych oraz infrastruktury 
technicznej (głównie sanitarnej) danej jednostki osadniczej. 

Liczba powstających odpadów komunalnych wzrasta z postępem cywilizacyjnym, 
rozwojem urbanizacji i polepszeniem warunków materialnych ludności. 

Podstawowymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy 
Nowogrodziec są: gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury, tj. zakłady 
handlowe, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części 
socjalnej, targowiska, szkolnictwo i inne. 

Obowiązki właściciela nieruchomości – wytwórcy odpadów komunalnych. Za 
odpady komunalne wytwarzane na terenie danej nieruchomości odpowiedzialny jest ich 
posiadacz (dysponujący prawem do terenu, w tym np. dzierżawca, najemca, użytkownik 
wieczysty), a w przypadku prowadzonej budowy – kierownik tej budowy. Korzystający 
z nieruchomości ma obowiązek zbierania powstałych odpadów i ich pozbywania się, 
zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, zwanym w dalszej części opracowania 
Regulaminem. 
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Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest udokumentować fakt odbierania 
odpadów komunalnych, poprzez okazanie umowy o świadczenie tego rodzaju usług 
zawartej z przedsiębiorstwem legitymującym się aktualnym zezwoleniem wydanym przez 
Burmistrza Nowogrodźca na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości, a także poprzez okazanie dowodów płacenia za ich 
wykonywanie. 

Według uzyskanych danych, w 2009 roku z terenu gminy Nowogrodziec odebrano 
od właścicieli nieruchomości około 1 813,32 Mg  odpadów komunalnych z grupy 20, 
z czego prawie 90,4 % stanowiły zmieszane odpady komunalne (20 03 01). Należy 
podkreślić, że w stosunku do roku 2008 ilość zbieranych odpadów komunalnych zmalała 
o ponad 16,5 %. 

Wskaźnik zbierania odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 osobę dla gminy 
Nowogrodziec wyniósł pod koniec 2009 r. niespełna 120,3 kg . W opracowaniu przyjęto, 
że wskaźnik wytwarzania tego rodzaju odpadów kształtował się na poziomie 291 kg/Mk/r . 
(wg załącznika nr 10 do WPGO, wskaźnik został uśredniony na podstawie danych 
zamieszczonych w tabeli 1 ww. załącznika). Oznacza to, że rocznie na analizowanym 
terenie potencjalnie wytwarza się ok. 4 389,1 Mg odpadów komunalnych. Przyczynami 
tak zaskakującej różnicy w ilości wytwarzanych i zbieranych odpadów komunalnych mogą 
być: 

• niekontrolowane usuwanie części odpadów poza oficjalnym systemem odbierania 
odpadów, w tym również nielegalne deponowanie odpadów na „dzikich 
wysypiskach”, 

• zagospodarowywanie części wytwarzanych odpadów w obrębie gospodarstwa 
domowego np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach, skarmianie 
zwierząt gospodarskich, wykorzystywanie odpadów jako paliwo w kotłach 
grzewczych (co w przypadku większości odpadów jest niedopuszczalne 
w instalacjach domowych). 

 
3.1.1.1. Zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury 
 

W 2009 roku z terenu gminy Nowogrodziec zebrano 1 716,02 Mg zmieszanych 
odpadów komunalnych, z czego ponad 95,5 % (1 639,12 Mg) odebrał Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu, a niespełna 4,5 % firma 
SIMECO Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze. 

Z uwagi na brak danych ilościowych dotyczących zbiórki zmieszanych odpadów 
komunalnych w podziale na źródła wytwarzania, przyjęto za KPGO 2010, że 70 % 
wszystkich zebranych niesegregowanych odpadów komunalnych zostało wytworzonych 
w gospodarstwach domowych, natomiast 30 % w obiektach infrastruktury 
zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Stanowi to odpowiednio 1 201,21 Mg oraz 
514,81 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. 
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Z danych zawartych w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
wynika, że na koniec czerwca 2011 roku zorganizowanym systemem zbiórki zmieszanych 
odpadów komunalnych objętych było ok. 79 %  ogółu mieszkańców. Istnieje zatem grupa 
osób, która pozbywa się wytwarzanych odpadów w sposób nieuregulowany 
i niekontrolowany. Dane dotyczące stopnia objęcia mieszkańców powszechną zbiórką 
odpadów komunalnych (zmieszanych) przedstawiono w tabeli 4 oraz na rycinie 4. 

 

TABELA 4. 
Stopie ń obj ęcia mieszka ńców gminy Nowogrodziec 
systemem zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych 

Lp. Miejscowość Ilość zawartych umów 
(szt.) 

% 

1 Nowogrodziec 625 78 
2 Czerna 220 77 
3 Gierałtów 220 73 
4 Godzieszów 94 68 
5 Gościszów 265 73 
6 Kierżno 49 67 
7 Milików 239 78 
8 Nowa Wieś 89 72 
9 Parzyce 145 76 
10 Wykroty 387 82 
11 Zabłocie 57 86 
12 Zagajnik 40 70 
13 Zebrzydowa 318 100 

RAZEM: 2 752 79 
Źródło: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, lipiec 2011 r. 

 
 
Biorąc pod uwagę ogólną masę zebranych zmieszanych odpadów komunalnych, 

należy stwierdzić, że wskaźnik zbierania tego rodzaju odpadów w przeliczeniu na 1 
mieszkańca gminy kształtował się w 2009 r. na poziomie 113,82 kg . Przy uwzględnieniu 
podziału na źródła wytwarzania wskaźnik przedstawia się następująco: 

• w gospodarstwach domowych zebrano ok. 79,7 kg/Mk/2009 r. 
• w obiektach infrastruktury zebrano ok. 34,1 kg/Mk/2009 r. 
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RYCINA 4. Zró żnicowanie stopnia obj ęcia mieszka ńców zbiórk ą 

zmieszanych odpadów komunalnych [%] 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W poniższej tabeli przedstawiono dane symulacyjne (wyliczone na podstawie ww. 
wskaźników), przedstawiające w sposób statystyczny ilości zmieszanych odpadów 
komunalnych zebranych w 2009 r. z terenu poszczególnych sołectw gminy 
Nowogrodziec. 

 

TABELA 5. 
Potencjalna ilo ść zmieszanych odpadów komunalnych zebranych 
z poszczególnych sołectw gminy Nowogrodziec 

Lp. Nazwa sołectwa Ludność 
Masa odpadów [Mg] 

gospodarstwa 
domowe 

obiekty 
infrastruktury 

Ogółem 

1 Czerna 1 076 85,73 36,74 122,47 
2 Gierałtów 1 202 95,77 41,04 136,81 
3 Godzieszów 580 46,21 19,80 66,01 
4 Gościszów 1 517 120,86 51,80 172,66 
5 Kierżno 273 21,75 9,32 31,07 
6 Milików 1 236 98,47 42,20 140,68 
7 Nowa Wieś 624 49,72 21,31 71,02 
8 Nowogrodziec 4 128 328,89 140,95 469,84 
9 Parzyce 737 58,72 25,16 83,88 
10 Wykroty 1 729 137,75 59,04 196,79 
11 Zabłocie 288 22,95 9,83 32,78 
12 Zagajnik 186 14,82 6,35 21,17 
13 Zebrzydowa 1 501 119,59 51,25 170,84 

Gmina razem 15 077 1 201,21 514,81 1 716,02 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskaźników zebrania zmieszanych odpadów komunalnych za 

2009 r. 
Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, że najwięcej odpadów zebrano z terenu 
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miasta Nowogrodziec oraz sołectw: Wykroty, Gościszów i Zebrzydowa (>150 Mg/2009 r.), 
które charakteryzują się najwyższą liczbą ludności. Najmniej odpadów odebrano z terenu 
sołectw o najniższej liczbie mieszkańców: Zagajnik, Kierżno czy Zabłocie 
(<50 Mg/2009 r.). 

 
Należy pamiętać, że niezależnie od rozpatrywanego miejsca powstawania 

odpadów zawsze część odpadów będzie zaliczana do grupy odpadów niebezpiecznych. 
Ich ilość będzie zależała od charakteru danej działalności. Odpady niebezpiecznie 
z uwagi na swój charakter powinny być specjalnie ewidencjonowane. Ocenia się, że 
w odpadach komunalnych ich ilość wynosi ok. 1 do 2 % ogólnej masy rocznie 
powstających odpadów. Są to odpady wykonane z różnych materiałów (szkło, tworzywo 
sztuczne, metal): 

- butelki po rozpuszczalnikach, 
- zużyte świetlówki, żarówki rtęciowe, 
- puszki po farbach i lakierach, 
- baterie, akumulatory, 
- opakowania po środkach czystości, 
- skażone opatrunki, strzykawki itp., 
- środki ochrony roślin (pestycydy) i ich opakowania. 

 
W 2009 roku podmiotami gospodarczymi działającymi aktywnie na terenie miasta 

i gminy Nowogrodziec w zakresie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości były wyłącznie: MZGK Sp. z o. o. oraz SIMECO Sp. z o. o. Ich 
charakterystyka została przedstawiona w rozdziale 3.2. 
 

Charakterystykę głównych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na 
analizowanym terenie przedstawiono w „Programie ochrony środowiska dla Miasta 
i Gminy Nowogrodziec na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016”. 
 
3.1.1.2. Odpady wielkogabarytowe i gruz budowlany 
 

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, takie jak: kanapy, 
fotele, meble, itp., które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych 
pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych. Do odpadów wielkogabarytowych 
nie zalicza się odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

W chwili obecnej na terenie gminy Nowogrodziec selektywna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych prowadzona jest przez podmioty gospodarcze działające w zakresie 
odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
W „Regulaminie…” stwierdzono, że odpady wielkogabarytowe winny być odbierane 
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez uprawniony podmiot lub na indywidualne 
zgłoszenie. Ze sprawozdań przedstawionych przez firmy wywozowe wynika, że w 2008 r. 
odebrano 4,32 Mg tego rodzaju odpadów, natomiast w 2009 r. tylko 2,04 Mg 
(0,14 kg/Mk/r.).  
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Właściciele nieruchomości, na terenie których prowadzone są prace budowlane 
lub remontowe, na podstawie zapisów „Regulaminu…”, są zobowiązani do wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki przystosowane do gromadzenia tego rodzaju odpadów oraz 
zlecenia ich wywozu specjalistycznym firmom na podstawie indywidualnych zgłoszeń. 

Z danych przedstawionych przez MZGK Sp. z o. o. w Bolesławcu wynika, że 
w 2009 r. z terenu gminy Nowogrodziec zebrano łącznie 5,28 Mg (0,35 kg/Mk/r.) 
odpadów z grupy 17, z czego: 

• 0,8 Mg stanowiły odpady o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06; 

• 2,44 Mg stanowiły odpady o kodzie 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03; 

• 2,04 Mg stanowiły odpady o kodzie 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 
Większość zebranych odpadów została zdeponowana na składowisku 

w Trzebieniu (gm. Bolesławiec), natomiast odpady o kodzie 17 01 07 zostały 
wykorzystane do tworzenia warstw przesypowych i formowania skarp składowiska. 

Dokładne informacje na temat odpadów budowlanych zawierających azbest 
przedstawiono w dalszej części opracowania. 
 
 
3.1.1.3. Odpady ulegające biodegradacji 
 

Na mocy „Regulaminu…” odpady ulegające biodegradacji wytwarzane na 
obszarach wiejskich i w mieście w obrębie zabudowy jednorodzinnej mogą być, po 
uprzednim zgłoszeniu tego faktu odbiorcy odpadów komunalnych lub zarządcy 
nieruchomości, kompostowane w przydomowych kompostownikach. W pozostałych 
przypadkach bioodpady winny być odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony 
(np. odbiorcę odpadów zmieszanych) z częstotliwością raz na dwa tygodnie, natomiast 
w obrębie zabudowy wielorodzinnej na bieżąco. 

W chwili obecnej znaczna część odpadów ulegających biodegradacji jest 
zagospodarowywana przez mieszkańców indywidualnie (przydomowe kompostowniki, 
skarmianie zwierząt gospodarskich odpadami kuchennymi, spalanie odpadów zielonych) 
lub w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych trafia do instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów (na terenie ZUOK w Trzebieniu prowadzona jest segregacja 
niesegregowanych odpadów komunalnych z wydzieleniem frakcji bioodpadów, które 
następnie są przygotowywane do procesu kompostowania). Więcej informacji na temat 
ZUOK w Trzebieniu przedstawiono w rozdziale 3.4. 

W ramach systemu oczyszczania miasta i gminy, na analizowanym terenie 
zbierane są odpady ulegające biodegradacji w postaci: 

• odpadów z ogrodów, parków i targowisk; 
• odpadów z pielęgnacji zieleńców miejskich; 
• odpadów z pielęgnacji cmentarzy. 
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Do odpadów ulegających biodegradacji można zaliczyć również makulaturę oraz 
papier i tekturę. Tego rodzaju odpady są jednak najczęściej klasyfikowane jako odpady 
opakowaniowe, które są poddawane recyklingowi. Więcej informacji na temat odpadów 
opakowaniowych zawarto w dalszej części opracowania. 

Odpady ulegające biodegradacji stanowią znaczną frakcję w strumieniu 
zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 
Uzasadnione jest zatem właściwe ich zagospodarowanie (kompostowanie), co przekłada 
się na zysk ekonomiczny związany m.in. z wydłużeniem czasu eksploatacji komunalnych 
składowisk odpadów oraz pozyskaniem i sprzedażą kompostu stanowiącego w wielu 
przypadkach wysokowartościowy nawóz naturalny. 
 
3.1.2.  Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów k omunalnych  
 

Ze względu na swoje właściwości fizyko - chemiczne, rozproszone źródła 
powstawania, ogromną różnorodność i brak możliwości kontroli ich przemieszczania, 
odpady niebezpieczne stanowią realne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia 
człowieka. Względy te wymuszają szczególnie konieczność postępowania z nimi 
w sposób właściwy poprzez: minimalizowanie poziomu ich wytwarzania, selektywną 
zbiórkę, odzysk i ostatecznie bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie. 

W strumieniu odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych wytwarzane 
są następujące odpady zaliczane do niebezpiecznych: baterie i akumulatory ołowiowe, 
detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, farby, lakiery, 
lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, kwasy i alkalia, lampy 
fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, oleje 
i tłuszcze, środki ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno 
zawierające substancje niebezpieczne, urządzenia zawierające freony, rozpuszczalniki. 

Na terenie gminy działania mające na celu wydzielenie odpadów niebezpiecznych 
ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych prowadzone są w ramach zbiórki: 
baterii małogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(w ograniczonym zakresie). Ponadto funkcjonują systemy zbiórki odpadów 
niebezpiecznych nie zaliczanych do grupy odpadów komunalnych: padłe zwierzęta, 
azbest i wyroby zawierające azbest, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania 
po nich. W przypadku ostatnich wymienionych grup zadania te realizowane są w sposób 
indywidualny, niekontrolowany bezpośrednio przez władze gminy. 

Należy podkreślić, że istnieje potrzeba rozwijania ww. systemów zbiórki oraz 
wdrażania nowych podsystemów takich jak zbiórka przeterminowanych lekarstw 
w aptekach, która winna być finansowana z budżetu gminy. 

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie gminy powinna objąć 
kolejne frakcje tego rodzaju odpadów oraz być rozwijana poprzez objęcie nią wszystkich 
ich wytwórców. Właściwie prowadzona zbiórka odpadów niebezpiecznych przynosić 
będzie znaczące efekty w postaci coraz większej ilości odpadów, które poddawane będą 
odzyskowi lub właściwym procesom unieszkodliwiania, co jest szczególnie ważne ze 
względu na ochronę środowiska życia człowieka. 
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3.1.3. Odpady medyczne i weterynaryjne – grupa 18 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 
2007 r. Nr 162, poz. 1153) odpady medyczne klasyfikuje się w następujący sposób:  

• odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*, zwane 
dalej „odpadami zakaźnymi”, są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe 
mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją 
wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub 
innych żywych organizmów; 

• odpady medyczne o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10* zwane dalej 
„odpadami specjalnymi”, są to odpady niebezpieczne, które zawierają substancje 
chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do 
sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów 
albo mogą być źródłem skażenia środowiska; 

• odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 – 
zwane dalej „odpadami pozostałymi”, są to odpady medyczne nieposiadające 
właściwości niebezpiecznych. 

 
Podmioty, które wytwarzają odpady niebezpieczne np. w postaci odpadów 

medycznych, w zależności od ilości wytwarzanych tego rodzaju odpadów w skali roku, 
muszą przedstawić do starostwa powiatowego „Informację o wytwarzanych odpadach” 
bądź ubiegać się o zatwierdzenie przez starostę „Programu gospodarki odpadami”. 

 
Odpady medyczne z grupy 18 01 to odpady pochodzące z zakładów opieki 

zdrowotnej i ośrodków zdrowia. Głównymi podmiotami służby zdrowia na terenie gminy 
Nowogrodziec są: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 55 oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4, który obejmuje Zakład 
Opiekuńczo – Leczniczy i Zakład Opieki Paliatywno – Hospicyjnej. W ramach pierwszego 
z wymienionych podmiotów (SPZOZ) funkcjonują: 

• Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 55; 
• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej, Zebrzydowa nr 130; 
• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach przy ul. Pocztowej 10; 
• Punkt Lekarski w Gierałtowie, Gierałtów nr 37. 

 
Odpady weterynaryjne 18 02 pochodzą głównie z lecznic weterynaryjnych 

i również stanowią zagrożenie sanitarne (część, to odpady niebezpieczne). Aktualnie na 
terenie gminy usługi weterynaryjne świadczy tylko jeden podmiot – Gabinet 
Weterynaryjny, lek. wet. Z. Kot z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Kolejowej 25 (dane 
pozyskane z rejestru Dolnośląskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej). 
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Z danych przedstawionych przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu wynika, że na 
analizowanym terenie działalność prowadzi 5 aptek (Tab. 6). Niestety w chwili obecnej 
władze lokalne nie wdrożyły powszechnego systemu zbiórki przeterminowanych lekarstw, 
które w większości przypadków stanowią odpady niebezpieczne. Potrzebne i zasadne jest 
zatem podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia tego rodzaju selektywnej zbiórki 
odpadów. Podkreślają to także właściciele i pracownicy aptek, których klienci są 
zainteresowani możliwością przekazania tego rodzaju odpadów do dalszego 
zagospodarowania. 

 
W dalszej części opracowania przyjęto założenie, że rocznie 1 mieszkaniec gminy 

Nowogrodziec wytwarza ok. 1 kg odpadów medycznych i weterynaryjnych (na podstawie 
danych zawartych w WPGO). Po stosownych przeliczeniach oszacowano ilość tego 
rodzaju odpadów na poziomie 15,08 Mg/rok . 

Zgodnie z prawem odpady medyczne z aptek oraz obiektów służby zdrowia 
(przychodnie, gabinety lekarskie) powinny być czasowo gromadzone w miejscach ich 
wytwarzania, a następnie zbierane oraz unieszkodliwiane z zachowaniem najwyższych 
standardów ochrony środowiska. 

 

TABELA 6. 
Wykaz aptek prowadz ących działalno ść na 
terenie miasta Nowogrodziec 

Lp. Nazwa apteki Adres siedziby 

1 „Rumiankowa” ul. Lipowa 5, 59-730 Nowogrodziec 
2 „W Centrum” ul. Rynek 3/1, 59-730 Nowogrodziec 
3 „Viola” Wykroty, ul. 22 Lipca 27 
4 „Konwalia” Zebrzydowa 111a 
5 Pod Wrzosem ul. Mickiewicza 1, 59-730 Nowogrodziec 
Źródło: www.nowogrodziec.pl 

 
3.1.4. Zwierz ęta padłe 
 

Są to odpady z gospodarstw rolnych, hodowli indywidualnych (np. gołębi, psów 
rasowych) i gospodarstw domowych (zwierzęta domowe) jako odpad o kodzie 02 01 80 
(odpady niebezpieczne) oraz o kodach 02 01 81 i 02 01 82 (odpady inne niż 
niebezpieczne) wg katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 27 
września 2001 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

Zbiórkę padłych sztuk zwierząt w ramach systemu oczyszczania gminy prowadzi 
na analizowanym terenie MZGK Sp. z o. o., który zebrane w ten sposób odpady 
przekazuje do przetworzenia Przedsiębiorstwu Utylizacji Odpadów Zwierzęcych PROFET 
Sp. z o. o. z siedzibą w Osetnicy 1c w gminie Chojnów. W przypadku wytwórców 
indywidualnych odpady tego rodzaju są odbierane na podstawie osobnych umów 
zawieranych najczęściej z MZGK Sp. z o. o. lub bezpośrednio z firmą PROFET. 

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Zwierzęcych PROFET Sp. z o. o. świadczy 
swoim klientom usługi, polegające na odbiorze, transporcie i przetwarzaniu m.in.: 

• odpadowej tkanki zwierzęcej o kodzie 02 01 02; 
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• zwierząt padłych i ubitych z konieczności oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 
wykazującej właściwości niebezpieczne o kodzie 02 01 80; 

• zwierząt padłych i ubitych z konieczności o kodzie 02 01 82; 
• odpadów z mycia i przetwarzania surowców o kodzie 02 02 01 - stanowiących 

skrawki tkanki, kości, skóry itp. 
 

Niestety nie pozyskano danych dotyczących ilości tego rodzaju odpadów 
zebranych z terenu gminy Nowogrodziec w 2009 r. Należy jednocześnie przypuszczać, że 
część padłych zwierząt gospodarskich może być zagospodarowywana indywidualnie 
(w obrębie gospodarstw rolnych) bez uwzględnienia obowiązujących przepisów 
weterynaryjnych i sanitarnych. 

 
3.1.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji – grupa 16  
 

W ostatnich latach wraki samochodowe, a także wraki maszyn rolniczych stały się 
coraz bardziej liczną grupą odpadów. W związku ze złożonością swej konstrukcji składają 
się z wielu elementów i zawierają szereg substancji, z których część to odpady 
niebezpieczne (oleje, płyny hamulcowe, akumulatory, itp.). Jednak zdecydowaną 
większość stanowią metale i tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu. Nieużyteczne 
już maszyny rolnicze, których konstrukcja ogranicza się do elementów metalowych, są 
sukcesywnie wywożone do skupów złomu przez ich właścicieli. 

Pojazdy mechaniczne wycofane z eksploatacji są odpadem poużytkowym 
klasyfikowanym jako odpad niebezpieczny. Na mocy ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która weszła w życie 14 marca 2005 r. 
(Dz. U. 2005 r., Nr 25, poz. 202 ze zm.), stworzono system zbierania i demontażu 
pojazdów oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów powstających z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji. Przepisy ustawy dotyczą pojazdów samochodowych zaliczonych do 
kategorii określonych w przepisach o ruchu drogowym oraz trójkołowe pojazdy silnikowe, 
z wyłączeniem motocykli trójkołowych. 

Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią zagrożenie dla środowiska ze względu 
na zawartość wielu substancji niebezpiecznych, np.: metale ciężkie, oleje, płyny 
chłodnicze, akumulatory. Niezbędny jest maksymalny recykling tych materiałów 
pozwalający na odzysk składników użytecznych dla wytwarzania nowych wyrobów. 

Wytworzone odpady w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji charakteryzują 
się następującymi kodami i rodzajami odpadu. 
Kod i rodzaj odpadu 

16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy; 
16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy 

i innych niebezpiecznych elementów. 
Obowiązki związane z tworzeniem systemu recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji zostały nałożone na podmioty wprowadzające samochody na rynek. 
Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia 

1 lipca 2005 r. obowiązane są posiadać decyzje dotyczące gospodarowania odpadami na 
mocy przepisów ustawy wymienionej na wstępie. Zgodnie z tymi przepisami 
wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą 
terytorium kraju, w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu 
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wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów 
lub stacji demontażu, położonego w odległości nie większej 
niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo 
siedziby właściciela pojazdu. 

Poniżej przedstawiono wykaz przedsiębiorców 
prowadzących stacje demontażu oraz wykaz 
przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, 
z których może skorzystać potencjalny właściciel pojazdu 
wycofanego z eksploatacji (punkty i stacje na terenie 
województwa dolnośląskiego). 

Najbliższe punkty zbierania pojazdów wycofanych z 
eksploatacji występują w miejscowościach: Gryfów Śląski (gm. Gryfów Śląski) oraz 
Lwówek Śląski (gm. Lwówek Śląski). Natomiast najbliższe stacje demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji występują w miejscowościach: Wykroty (gm. Nowogrodziec), 
Bolesławiec (m. Bolesławiec, 2 podmioty) oraz Lwówek Śląski (gm. Lwówek Śląski). 

Szczegółowe zestawienie punktów zbierania pojazdów oraz stacji demontażu 
pojazdów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego zawarto w załączniku 
nr 1 do niniejszego Planu. 

Wykaz przedsiębiorców prowadzony jest na podstawie art. 42 ustawy z dnia 20 
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 r., Nr 25, 
poz. 202 ze zm.) przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wojewoda ma obowiązek zamieścić 
dane powyżej omawianych przedsiębiorców na stronie internetowej urzędu 
wojewódzkiego. 
 
3.1.6. Zużyte urz ądzenia elektryczne i elektroniczne – grupy 16 02 i 20 01 
 

Z zakresu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych regulacje 
prawne stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495). Zgodnie z tą ustawą zabronione jest 
umieszczanie odpadów zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kosza 
łącznie z innymi odpadami. 

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania elektroodpadów. 
Punkty zbierania prowadzone są m.in.  przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego 
sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie 
odbierania odpadów. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu 
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów ze zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku 
i recyklingu tego rodzaju odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie 
zwłaszcza w przypadku, gdy w elektroodpadach znajdują się składniki niebezpieczne, 
które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. 

W chwili obecnej na terenie gminy nie utworzono punktu zbiórki elektroodpadów. 
Najbliższy taki punkt zlokalizowany jest w Bolesławcu w siedzibie Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy ul. Staszica 6 (w odległości ok. 17 km od miasta 
Nowogrodziec). Zgodnie z „Regulaminem przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego 
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i elektronicznego” punkt zbierania jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 
– 15.00. Przyjmowane są wyłącznie kompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne. 
Bezpłatnie przyjmowany jest sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych dostarczony 
do punktu własnym transportem. W przypadku odbioru elektroodpadów „u źródła” 
transportem zorganizowanym przez MZGK Sp. z o. o. naliczana jest opłata w wysokości 
5 zł brutto/1km (dla wytwórców spoza miasta Bolesławiec). W punkcie przyjmowane są 
następujące rodzaje odpadów: 

• wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. pralki, chłodziarki; 
• małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, tostery; 
• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, np. komputery, drukarki, telefony; 
• sprzęt audiowizualny, np. kamery video, odbiorniki radiowe; 
• sprzęt oświetleniowy, np. lampy fluorescencyjne; 
• narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem stacjonarnych narzędzi 

przemysłowych wielkogabarytowych, np. wiertarki, piły, maszyny do szycia; 
• zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; 
• przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych 

produktów, np. analizatory, sprzęt do radioterapii, zamrażarki laboratoryjne; 
• przyrządy do nadzoru i kontroli, np. czujniki dymu, termostaty; 
• automaty do wydawania, np. automaty do wydawania napojów gorących. 

Oprócz przedstawionej możliwości zbiórki, mieszkańcy gminy Nowogrodziec mogą 
oddawać elektroodpady także w sklepach RTV AGD, które na podstawie obecnego 
prawodawstwa w tym zakresie zobowiązane są do odbierania tego typu odpadów na 
zasadzie przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego od klienta, który 
zakupił podobny sprzęt w danym punkcie sprzedaży na zasadzie „sprzęt za sprzęt”. 

Brak gminnego punktu zbierania elektroodpadów czy prowadzenia okresowych 
akcji zbiórki tych odpadów jest istotnym mankamentem systemu selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Nowogrodziec. W rozdziale VI opracowania 
przedstawiona zostanie propozycja rozwiązania tego problemu. 
 
3.1.7. Baterie małogabarytowe  
 

Zbiórka baterii małogabarytowych na terenie gminy Nowogrodziec jest 
prowadzona w oparciu o rozwiązanie zaproponowane przez Organizację Odzysku REBA 
S. A., która wdraża przygotowany specjalnie dla przedszkoli i szkół program zbierania 
baterii małogabarytowych pn. „Pomóż chronić środowisko – zużyte baterie nie na 
śmietnisko”. Zbiórka tego rodzaju odpadów prowadzona jest również w placówkach 
handlowych – wykaz wszystkich punktów zbiórki przedstawia tabela 7. 

Celem bezpośrednim akcji jest zebranie jak największej ilości odpadów w postaci 
baterii małogabarytowych, co znacznie obniży ilość odpadów niebezpiecznych 
w strumieniu odpadów komunalnych, które trafiają na składowiska. 
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RYCINA 5. Karton przystosowany do zbiórki baterii m ałogabarytowych 
Źródło: http://new.reba.pl 

 
Działania w tym zakresie uwrażliwiają jednocześnie dzieci i młodzież na problemy 

związane z zanieczyszczeniem środowiska odpadami, recyklingiem i odzyskiem 
surowców oraz wspomagają i rozwijają wśród najmłodszych tzw. świadomość 
ekologiczną. Program szkolny działa na zasadzie „1kg baterii = 1 punkt” – za zebrane 
punkty szkoła może wybrać określoną nagrodę z katalogu, co dodatkowo mobilizuje 
dzieci i młodzież do brania czynnego udziału w akcji. W ramach programu zbierania 
baterii, szkoły i przedszkola otrzymały specjalne zielone kartony. Część wewnętrzną 
każdego z nich stanowi worek z tworzywa sztucznego EPDM (uniemożliwia on 
ewentualny wyciek elektrolitu z odpadów). Baterie przekazywane są do tzw. punktów 
ROS – Regionalnych Operatorów Systemu, które następnie przekazują odpady do 
firmowego zakładu unieszkodliwiania. 

 

TABELA 7. 
Wykaz punktów zbiórki baterii małogabarytowych na t erenie gminy 
Nowogrodziec 

Lp. Nazwa punktu i adres Kategoria 

1 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego 
ul. Sienkiewicza 8, Nowogrodziec 

placówka oświatowa 

2 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
ul. Sienkiewicza 7, Nowogrodziec 

placówka oświatowa 

3 Przedszkole Publiczne 
ul. Kolejowa 46, Nowogrodziec 

placówka oświatowa 

4 Szkoła Podstawowa w Zebrzydowej 
Zebrzydowa 59, Nowogrodziec 

placówka oświatowa 

5 Szkoła Podstawowa w Gościszewie 
Gościszów 152, Nowogrodziec 

placówka oświatowa 

6 Stacja Paliw Bliska 
ul. Lubańska 24, Nowogrodziec 

placówka handlowa 

7 Market Eko 
ul. Krótka 12, Nowogrodziec 

placówka handlowa 

8 Sieć Handlowa Rabat 
Zebrzydowa 108, Nowogrodziec 

placówka handlowa 

Źródło: http://apps.mapgo.pl/reba/ 
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Niestety nie pozyskano danych dotyczących ilości baterii małogabarytowych 
zebranych w 2009 r. na terenie gminy Nowogrodziec przez firmę REBA S. A. 

 
Ważny jest fakt eliminacji ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych 

pewnej ilości odpadów niebezpiecznych w postaci baterii małogabarytowych, które nie 
trafią na składowiska odpadów, ale zostaną unieszkodliwione w prawidłowy sposób, 
obniżając tym samym negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. 
 
3.1.8.   Odpady zawieraj ące azbest 
 

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem 
chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. 
Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych 
w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, 
wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ 
patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas 
trwania narażenia. Odpady zawierające azbest powstają w wyniku prac demontażowych 
i rozbiórkowych. 

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”. 
Z dniem przyjęcia uchwały stracił moc „Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów 
w dniu 14 maja 2002 roku. 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) stanowi kontynuację „starego 
programu”, określa jednak nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu 
w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. 
w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Realizuje wnioski zawarte 
w „Raporcie z realizacji w latach 2003 - 2007 Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” poprzez wprowadzenie 
priorytetowych zadań legislacyjnych, uruchomienie wsparcia finansowego dla działań 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz usprawnienie systemu 
monitoringu realizacji Programu. 

Wsparcie finansowe ze środków budżetowych pozostających w gestii Ministra 
Gospodarki ukierunkowane jest głównie na wzmocnienie procesu inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest przez dofinansowanie opracowywania gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich planów usuwania wyrobów zawierających azbest. Jest również 
przeznaczane na prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych, w tym szkoleń dla 
administracji publicznej oraz szkoleń lokalnych, dzięki którym zostanie wzmocniony 
proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania 
z usług wyspecjalizowanych firm. 

Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania 
usuniętych wyrobów zawierających azbest to: 

• pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska, których 
beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego, 
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• środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 
2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, których beneficjentami mogą 
być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty 
świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 
osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy 
wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący 
działalność nierolniczą, 

• kredyty komercyjne i preferencyjne (z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu). 
 
W dniu 24 czerwca 2009 Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła dwie uchwały 

dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi w postaci wyrobów zawierających 
azbest: 

1. Uchwała nr XLVII/326/09 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Nowogrodziec; 

2. Uchwała nr XLVII/327/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 
„Dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym, spółdzielniom mieszkaniowym 
i wspólnotom mieszkaniowym działań związanych z demontażem i utylizacją 
materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy 
Nowogrodziec” 

 
Druga z podjętych uchwał, wraz z początkiem 2010 r., straciła ważność z uwagi na 

likwidację gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
 

TABELA 8. 
Wykaz zinwentaryzowanych wyrobów 
azbestowych na terenie gminy Nowogrodziec 

Lp. Sołectwo 
Wyroby azbestowe 

[m2] [Mg] 
1 Czerna 168 1,8 
2 Gierałtów 1 739 19,1 
3 Godzieszów 180 2,0 
4 Gościszów 8 739 96,1 
5 Kierżno 1 576 17,3 
6 Milików 1 910 21,0 
7 Nowa Wieś 1 100 12,1 
8 Nowogrodziec 3 340 36,7 
9 Parzyce 3 622 39,8 
10 Wykroty 2 874 31,6 
11 Zabłocie 877 9,7 
12 Zagajnik 207 2,3 
13 Zebrzydowa 4 049 44,5 

Gmina Nowogrodziec  30 381 334,0 
Źródło: Plan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i 

gminy Nowogrodziec, listopad 2008 r. 
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Prace nad „Programem usuwania azbestu…” we wstępnej fazie objęły 
przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy Nowogrodziec – opracowano dokument pt. „Inwentaryzacja miejsc występowania 
wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec”. 
Niestety ww. inwentaryzacja ma jedynie charakter szacunkowy, bowiem nie 
przeprowadzono samodzielnych wizji terenowych budynków znajdujących się na terenie 
gminy. W związku z tym należy ją traktować jako wstępne rozpoznanie ilości 
i charakterystyki wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie analizowanej 
jednostki. Dane ilościowe dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 
przedstawiono w tabeli 8 oraz zobrazowano na rycinie 6. 

Najwięcej wyrobów azbestowych w przeliczeniu na 1 osobę zinwentaryzowano 
w obrębie sołectw Gościszów, Kierżno i Parzyce, najmniej w obrębie Nowogrodźca, 
Godzieszowa i sołectwa Czerna (Ryc. 6). 

Zgodnie z przyjętym dla gminy „Programem usuwania azbestu…” na terenie 
województwa dolnośląskiego odpady azbestowe są przyjmowane do unieszkodliwiania 
przez następujące zakłady (składowiska): 

1. Składowisko Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej (podmiot 
zarządzający: Mo-Bruk z siedzibą w Korzennej 214, 33-322 Korzenna); 

2. składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Oława Sp. z o. o. z siedzibą 
w Godzikowicach przy ul. Stalowej 12; 

3. teren KGHM „Polska Miedź” w Lubinie Oddział Huta Miedzi Głogów (podmiot 
zarządzający: KGHM „Polska Miedź” S. A.). 

 
RYCINA 6. Przestrzenne zró żnicowanie ilo ści zinwentaryzowanych wyrobów 

azbestowych w przeliczeniu na 1 mieszka ńca gminy Nowogrodziec. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z „Inwentaryzacji…” 
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3.1.9. Odpady zawieraj ące PCB - polichlorowane bifenyle 
 

Polichlorowane bifenyle są całkowicie syntetycznymi chemikaliami przemysłowymi, 
które dzięki swoim właściwościom fizyko-chemicznym znalazły zastosowanie 
w przemyśle. Były stosowane przede wszystkim jako: 

• dielektryki w transformatorach i kondensatorach; 
• dielektryki w przekładnikach, rozrusznikach; 
• płyny w wymiennikach ciepła; 
• płyny w układach hydraulicznych; 
• składniki olejów i smarów; 
• plastyfikatory do farb, atramentów, tuszów, farb drukarskich, papieru 

przebitkowego; 
• substancje niepalne; 
• nośniki pestycydów. 

Są to substancje w bardzo małym stopniu ulegające biodegradacji. Po 
wprowadzeniu do środowiska (woda, ziemia, powietrze) PCB jest silnie akumulowane 
przez organizmy żywe i przekazywane w łańcuchach pokarmowych, zwłaszcza tych 
prowadzących do człowieka. 

Długotrwałe działanie niskich stężeń PCB powoduje: obniżenie aktywności układu 
odpornościowego prowadzące do zwiększonej podatności (zwłaszcza dzieci) na infekcje, 
zaburzenia rozwoju psychometrycznego u dzieci, zaburzenie funkcji hormonów 
wydzielanych przez tarczycę, wzrost liczby przypadków nowotworów, postępujące 
w czasie zmniejszanie się i obniżanie jakości plemników, wzrost liczby przypadków 
torbielowatości jajników i zewnętrznej gruczolistości błony śluzowej macicy, działanie 
neurotoksyczne, zwiększoną zachorowalność na choroby nowotworowe. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2008, Nr 25 poz. 150 ze zm.), PCB jest substancją stwarzającą szczególne 
zagrożenie dla środowiska, których wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie 
jest zabronione (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie i przepisach odrębnych). 
Substancje stwarzające tego rodzaju zagrożenie powinny być wykorzystywane, 
przemieszczane i eliminowane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
Sposoby postępowania z PCB oraz z odpadami zawierającymi PCB zostały 
jednoznacznie określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2007, Nr 
39, poz. 251 ze zm.), która wprowadza zakaz odzysku PCB. Odpady zawierające PCB 
mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu dopiero po usunięciu z nich PCB. 
W przypadku braku możliwości usunięcia PCB z odpadów należy poddać je właściwym 
procesom unieszkodliwiania. Dla PCB oraz odpadów zawierających PCB wskazaną 
metodą unieszkodliwiania jest ich spalanie w spalarniach odpadów lub unieszkodliwianie 
z wykorzystaniem procesów: D8, D9, D12 lub D15 wymienionych w załączniku nr 5 do 
ustawy o odpadach. 

Zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 6 do WPGO, na terenie miasta 
i gminy Nowogrodziec zinwentaryzowano 0,27 Mg odpadów zawierających PCB. 
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Obecnie, jak wskazuje WPGO, na terenie województwa dolnośląskiego 
funkcjonuje jedna instalacja służąca do termicznego przekształcania ciekłych odpadów 
PCB. Należy ona do Zakładów Chemicznych ROKITA S. A. w Brzegu Dolnym (powiat 
wołowski). 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100 
poz. 1085 ze zm.), posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia 
z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do 
unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. 
 
3.1.10. Odpady opakowaniowe 
 
3.1.10.1. Odpady przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich 
 

Realizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 
2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 175, poz. 1458 ze zm.) oraz ustaw towarzyszących jest efektem 
niezwykłej współpracy producentów i importerów środków ochrony roślin. 

Obecnie rozwija się system współpracy producentów, handlowców oraz 
użytkowników środków ochrony roślin, w celu odpowiedniego postępowania 
z opakowaniami po pestycydach, należących do odpadów niebezpiecznych.  

Rozwiązaniem dla rolników, działkowców i miłośników ogrodów, korzystających ze 
środków ochrony roślin, a zatem będących producentami odpadów po tych środkach jest 
opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) „Program zbiórki, 
transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach 
ochrony roślin”. Celem tego programu jest wdrożenie kompleksowego systemu zbiórki, 
odzysku i unieszkodliwiania opakowań po środkach niebezpiecznych. Zasady systemu 
zbiórki opakowań po środkach niebezpiecznych: 

1. Zgodnie z zaleceniem etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin, 
rolnik ma obowiązek zwrotu opakowań po wskazanych środkach ochrony roślin. 
Sprzedawca nakłada kaucję na opakowanie przy sprzedaży środka, która jest 
zwracana w momencie oddania pustego opakowania. 

2. Operator, w imieniu producentów i importerów środków ochrony roślin, odbiera 
i unieszkodliwia opakowania.  

3. Koordynatorem Systemu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. 
 
Punkt sprzedaży środków ochrony roślin posiadający zezwolenie na zbieranie 

odpadów o kodzie: 15 01 10 i zgłoszony do Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin 
(PSOR) otrzymuje pocztą worek (worki), o pojemności 500 litrów, służący jako 
opakowanie zbiorcze zwracanych przez rolników, kaucjonowanych opakowań po 
środkach ochrony roślin. Po zapełnieniu worków, należy skontaktować się telefonicznie 
z Operatorem, firmą Remondis (pod numerem 0 801 561 461) i poinformować 
o konieczności odbioru worków. Kierowcy firmy Remondis podczas odbiorów zebranych 
w worki opakowań po środkach ochrony roślin będą przekazywali puste worki na 
wymianę. Obiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu konieczności odbioru z co najmniej 
trzech sklepów w promieniu 50 km. Ostatni odbiór ze sklepów może odbyć się po 
zakończeniu sezonu wegetacyjnego. Zbierane są opakowania wszystkich producentów 
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środków ochrony roślin. W momencie odbioru Operator nie będzie selekcjonował 
i ewidencjonował opakowań ze względu na producenta i dostawcę. Zgodnie z treścią 
Etykiety Instrukcji stosowania preparatów opakowania muszą być wypłukane 
i opróżnione!!!  

Operatorem (odbiorcą odpadów) opisywanego tu ogólnopolskiego systemu 
odbioru i unieszkodliwiania opakowań po środkach ochrony roślin jest firma „Remondis” 
(dawny „Rethmann”), natomiast koordynatorem całego systemu jest jego twórca – Polskie 
Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). 

W przypadku gospodarstw wielkoobszarowych, gdzie gromadzi się jednostkowo 
powyżej 10 m3 odpadów opakowaniowych, należy bezpośrednio zgłosić się do firmy 
„Remondis” wykonującej usługi odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych 
(pamiętajmy – koszt usługi ponosi producent opakowań!). 

Dodatkowe informacje dotyczące zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin 
można uzyskać na stronie internetowej www.psor.pl, adres e-mail: system@psor.pl oraz 
pod nr Tel. Firmy „Remondis”: (59) 862 85 40. 
 
3.1.10.2. Odpady opakowaniowe wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych 
 

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Nowogrodziec 
prowadzona jest metodą donoszenia odpadów do wielkogabarytowych pojemników na 
tworzywa sztuczne, szkło oraz papier i makulaturę. Obecnie na terenie całej gminy 
rozlokowane są 72 tego rodzaju pojemniki o objętości 1 100 litrów każdy (Tab. 9). 

W zakresie opróżniania tego rodzaju pojemników działa Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, który jest jednocześnie ich 
właścicielem. Zebrane w ten sposób odpady wtórne są transportowane na teren Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu (gm. Bolesławiec), gdzie są 
ważone i czasowo magazynowane w odpowiednich boksach. Następnie: 

• stłuczka szklana  poddawana jest ręcznemu oczyszczaniu z innych 
niepożądanych odpadów oraz rozdzieleniu na stłuczkę białą (przeźroczystą) oraz 
stłuczkę kolorową; poszczególne frakcje stłuczki są następnie ładowane na 
samochody i przewożone do recyklerów. 

• tworzywa sztuczne  gromadzone są w magazynie przywozowym na terenie hali 
technologicznej skąd są na bieżąco transportowane do zasobni linii sortowniczej 
przy pomocy ładowarki; na linii sortowniczej odpady zostają rozdzielone na 
odpowiednie frakcje (PET, PVC, PE, PP, PS, itd.) zależnie od warunków 
i wymogów stawianych przez recyklerów; wysortowane frakcje są następnie 
przepychane do zasobni prasy belującej, gdzie są prasowane i belowane; bele 
odpadów są w dalszej kolejności ważone i transportowane wózkiem widłowym do 
magazynu wywozowego skąd są wywożone do odbiorców (recyklerów). 

• makulatura  jest gromadzona w magazynie przywozowym wewnątrz hali 
technologicznej; odpady, po ich dostarczeniu na linię sortowniczą, zostają 
rozdzielone na odpowiednie frakcje, po czym zostają sprasowane, zbelowane 
a następnie magazynowane w oczekiwaniu na wysyłkę do odbiorców. 
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Najwięcej pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych znajduje 
się na terenie miasta Nowogrodziec (25 szt.) oraz w Gościszewie (6 szt.) i Wykrotach 
(5 szt.). Najmniej zlokalizowanych jest w Nowej Wsi, Bieńcu, Zabłociu i Zagajniku (po 
1 szt.). Pojemniki do selektywnej zbiórki makulatury ustawiono jedynie na terenie miasta 
Nowogrodziec (Tab. 9). 
 

TABELA 9. 
Pojemniki do zbiórki odpadów opakowaniowych 
zlokalizowanych na terenie gminy Nowogrodziec 

Lp. Sołectwo/ Miejscowość 
Liczba pojemników [szt.] 

Tworzywa 
sztuczne 

Szkło Makulatura 

1 Czerna 2 2 - 
2 Gierałtów 2 2 - 
3 Godzieszów 2 2 - 
4 Gościszów 3 3 - 
5 Kierżno 2 2 - 
6 Milików 2 2 - 

7 
Nowa Wieś 1 1 - 
Bieniec 1 1 - 

8 Nowogrodziec 11 7 7 
9 Parzyce 2 2 - 
10 Wykroty 3 2 - 
11 Zabłocie 1 1 - 
12 Zagajnik 1 1 - 
13 Zebrzydowa 2 2 - 

Gmina Nowogrodziec 35 30 7 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MZGK Sp. z o. o. 

 
W tabeli 10 oraz na rycinie 7 przedstawiono dane dotyczące ilości osób 

korzystających z poszczególnych rodzajów pojemników do zbiórki odpadów 
opakowaniowych. 

 

TABELA 10. 
Wskaźnikowa ilo ść mieszka ńców korzystaj ących z danego rodzaju 
pojemnika na odpady wtórne na terenie gminy Nowogro dziec 

Rodzaj odpadu 
Papier i makulatura Tworzywa sztuczne Szkło (zmieszane) 

Obszar 
Wskaźnik ilości osób 

korzystających 
z 1 pojemnika na dany 

rodzaj odpadów 

[os/1 
poj.] 

[os/1 
poj.] 

[os/1 
poj.] 

[os/1 
poj.] 

[os/1 
poj.] 

[os/1 
poj.] 

Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś 
590 - 375 456 590 476 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Biorąc pod uwagę wskaźniki zestawione w tabeli 10, należy stwierdzić, że na 
analizowanym terenie istnieje potrzeba zwiększenia ilości pojemników 
wielkogabarytowych. W przypadku, gdy zbyt duża ilość osób przypada na jeden pojemnik 
(ok. 209 os./1 poj.), należy dążyć do sytuacji, kiedy z 1 szt. danego typu pojemnika 
korzystać będzie nie więcej niż 100 osób. Pożądaną alternatywą jest jednak wdrożenie 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych „u źródła” z wykorzystaniem specjalnych 
worków, co jest szczególnie wskazane w obrębie zabudowy jednorodzinnej rozproszonej. 
Na terenach z zabudową wielorodzinną zwartą powinien funkcjonować system 
donoszenia odpadów do pojemników. 
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Najlepsza sytuacja, w aspekcie ilości osób korzystających z 1 pojemnika do zbiórki 
odpadów opakowaniowych, panuje w obrębie sołectw Kierżno i Zagajnik (68 - 156 
os./1 poj.), najgorsza w sołectwach Milików, Zebrzydowa, Gierałtów i Wykroty (309 - 376 
os./1 poj.) (Ryc. 7). 
 

 
RYCINA 7. Liczba mieszka ńców korzystaj ących z 1 pojemnika do zbiórki odpadów 

opakowaniowych na terenie gminy Nowogrodziec 
Źródło: Opracowanie własna na podstawie danych z MZGK Sp. z o. o. 

 
Odpady opakowaniowe gromadzone w pojemnikach na terenie miasta 

i poszczególnych miejscowości wiejskich na terenie gminy Nowogrodziec opróżniane są 
z częstotliwością jeden raz w miesiącu. 

W 2009 r. z terenu gminy zebrano: 27,27 Mg papieru , 26,57 Mg tworzyw 
sztucznych i 41,42 Mg szkła. Dokładne dane dotyczące masy zebranych odpadów 
wtórnych (opakowaniowych) przedstawia tabela 11. 

 

TABELA 11. 
Ilość i rodzaje odpadów opakowaniowych zebranych z teren u gminy 
Nowogrodziec w latach 2008-2009 

Rodzaj odpadów 
Rok prowadzenia zbiórki/ masa odpadów [Mg] 

2008 2009 Razem z lat 
Makulatura 8,85 27,27 36,12 
Tworzywa sztuczne 19,86 26,57 46,43 
Szkło 46,6 41,42 88,02 

Razem 75,31 95,26 170,57 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MZGK Sp. z o. o. oraz sprawozdań SG01 
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Z danych tabelarycznych wynika, że masa zebranych w 2009 r. odpadów 
opakowaniowych wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o prawie 26,5 %. Tendencja 
ta została przedstawiona również na zamieszczonych poniżej wykresach. 

 

 
RYCINA 8. Zmiany masy zbieranych odpadów opakowanio wych z terenu gminy 

Nowogrodziec w latach 2008-2009 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MZGK Sp. z o. o. 
 

Na wykresie zaznacza się tendencja wzrostu ogólnej masy zbieranych odpadów 
opakowaniowych. Główną przyczyną tego zjawiska był znaczny przyrost ilości zebranej 
makulatury i tworzyw sztucznych przy jednoczesnym spadku udziału odpadów ze szkła. 
Na rycinie 9 przedstawiono procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów 
opakowaniowych w stosunku do ich łącznej ilości w danym roku. 

 

 
RYCINA 9. Udział poszczególnych rodzajów odpadów op akowaniowych w ogólnej 

masie zbieranych selektywnie odpadów wtórnych z ter enu gminy 
Nowogrodziec w latach 2008 - 2009 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MZGK Sp. z o. o. 
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Jak widać na wykresie w ogólnej masie zbieranych rocznie odpadów wtórnych 
spadł udział szkła opakowaniowego, natomiast udziały pozostałych rodzajów odpadów 
wzrosły, co jest szczególnie widoczne w przypadku zebranej makulatury (wzrost 
z poziomu 11,7 % w 2008 r. do 28,6 % w 2009 r.). 

Uwzględniając ogólną liczbę zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych 
w roku 2009, wskaźnik ich zebrania wyniósł 6,32 kg/1 Mk/rok. Na jego wielkość 
największy wpływ miała masa zebranego szkła. Wskaźnik dla tego rodzaju odpadów 
wyniósł 2,75 kg/1 Mk/rok, dla papieru i makulatury 1,81 kg/1 Mk/rok, natomiast dla 
tworzyw sztucznych był najniższy i kształtował się na poziomie 1,76 kg/1 Mk/rok. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zebrane masy odpadów nie stanowią 
rzeczywistej wartości wytworzonych odpadów opakowaniowych, które często są 
zagospodarowywane przez mieszkańców w niewłaściwy sposób (np. spalanie tworzyw 
sztucznych, pozbywanie się odpadów na dzikich wysypiskach). Znaczne ilości odpadów 
wtórnych są zbierane przez lokalną ludność i odsprzedawane w punktach skupu 
surowców zlokalizowanych na terenie gminy – oznacza to, że odzyskowi zapewne 
poddawane są dużo większe ilości odpadów niż wykazane w niniejszym podrozdziale. 

 
System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych „u źródła” prowadzony 

indywidualnie w gospodarstwie domowym z wykorzystaniem specjalnych worków (lub 
indywidualnych pojemników) jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku zabudowy 
jednorodzinnej. Z kolei w obrębie zabudowy wielorodzinnej właściwym rozwiązaniem jest 
prowadzenie (w dotychczasowej formie) selektywnej zbiórki odpadów wtórnych metodą 
donoszenia w oparciu o „gniazda” pojemników wielkogabarytowych ustawione przy każdej 
osłonie śmietnikowej. 

W dalszej perspektywie czasu na terenie gminy Nowogrodziec należy rozwijać oba 
wymienione wyżej systemy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, które stanowią 
komplementarne rozwiązanie. Propozycja ta została szerzej opisana w rozdziale VI. 

 
Obok selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych również funkcjonujące na 

terenie gminy punkty skupu surowców wtórnych pełnią istotną rolę w recyklingu 
materiałowym ograniczając przy tym ilość tego rodzaju odpadów w strumieniu 
zmieszanych odpadów komunalnych. Ich działalność ma tym samym swoje gospodarcze 
i środowiskowe uzasadnienie. 
 
3.1.11. Odpady z oczyszczalni ścieków – grupa 19 
 

Ścieki z terenu gminy odprowadzane są do biologiczno – mechanicznej 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej. Obecna 
przepustowość oczyszczalni wynosi 600 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Kwisa. 

Aktualnie gmina Nowogrodziec przygotowuje się do realizacji projektu 
„Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap Ia”. 
W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie nowa mechaniczno – biologiczna 
oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu, a także sieć kanalizacyjna o łącznej długości 
15 km i sieć wodociągowa o długości 17,5 km. Więcej informacji na ten temat 
przedstawiono w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na 
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lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016”. 
Z danych zawartych w sprawozdaniach OS-5 (sprawozdanie z oczyszczalni 

ścieków miejskich i wiejskich) wynika, że rocznie na terenie instalacji w Nowogrodźcu 
wytwarzanych jest 58 Mg suchych osadów ściekowych. W 2008 r. aż 1 203 Mg suchych 
osadów ściekowych z dotychczas nagromadzonych zostało wykorzystanych do 
rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Nowogrodźcu. 

Oprócz osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków wytwarzane są 
również skratki (19 08 01), czyli pozostałości sitowe z mechanicznego oczyszczania 
ścieków. Według informacji udzielonych przez MZGK Sp. z o. o., w 2009 r. z terenu 
gminy Nowogrodziec zebrano 6,6 Mg tego rodzaju odpadów, które następnie zostały 
poddane odzyskowi w procesie R3 (recykling lub regeneracja substancji organicznych). 
 
3.1.12. Selektywna zbiórka odpadów - podsumowanie 
 

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka pochłania coraz większe ilości surowców, 
których zasoby są ograniczone, a które są niezbędne do zaspokajania aktualnych 
i przyszłych potrzeb człowieka. W kontekście tego problemu oraz szeroko rozumianej 
ochrony środowiska przyrodniczego ważne jest prowadzenie odzysku i recyklingu 
surowców wtórnych, co jest jedną z podstaw rozwoju zrównoważonego. Przez odzysk 
rozumieć należy wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi 
lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub 
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania. 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy obejmuje: 
• selektywną zbiórkę padłych sztuk zwierząt; 
• selektywną zbiórkę baterii i akumulatorów; 
• selektywną zbiórkę elektroodpadów (tylko częściowo); 
• selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych metodą donoszenia; 
• selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych; 
• selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich 

segregację w gospodarstwach domowych i przydomowe kompostowanie. 
 

Na terenie gminy zidentyfikowano następujące problemy i braki z zakresu 
selektywnego gromadzenia odpadów: 

• brak powszechnego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych „u źródła” 
(np. z wykorzystaniem specjalnych worków (lub indywidualnych pojemników) na 
poszczególne rodzaje odpadów); 

• brak powszechnego systemu selektywnej zbiórki przeterminowanych leków; 
• brak lokalnego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych w postaci zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ograniczone możliwości odbioru tego 
rodzaju odpadów od mieszkańców gminy); 

• brak powszechnego systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. 
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Obecnie zmieszane odpady komunalne trafiają na teren ZUOK w Trzebieniu, 
gdzie w wyniku ich mechanicznego przetwarzania wydzielana zostaje frakcja odpadów 
ulegających biodegradacji. Jest ona następnie poddawana kompostowaniu 
w kontenerach kompostowni modułowej. Niestety powstający w ten sposób kompost nie 
spełnia norm dla nawozu, co uniemożliwia jego zastosowanie w rolnictwie. Trafia on na 
kwaterę składowania odpadów jako warstwa przesypowa. W przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów ulegających biodegradacji „u źródła” ich wytwarzania, czyli 
w gospodarstwach domowych, zapewniana jest „czystość” materiału wsadowego 
poddawanego kompostowaniu. Produkt końcowy tego procesu spełnia najczęściej normy 
nawozowe, przez co może być stosowany w rolnictwie. Dobra jakość produktu zapewnia 
jednocześnie rynek zbytu i dochody z jego sprzedaży. Ze względu na przytoczoną 
argumentację władze gminy winny rozważyć wdrożenie selektywnej zbiórki bioodpadów 
„u źródła”. 

Należy podkreślić, że gmina prowadzi system selektywnej zbiórki odpadów na 
poziomie podstawowym. System ten powinien być w dalszej mierze rozwijany i ulepszany, 
z dostosowaniem do zmieniających się uwarunkowań legislacyjnych, gospodarczych 
i społeczno - ekonomicznych. Zaleca się zatem wdrażanie norm zarządzania 
środowiskowego np. ISO 14001, które opierają się w dużej mierze o tzw. spiralę (cykl) 
Deminga (Ryc. 10). Tylko poprzez systematyczne planowanie, wdrażanie nowych 
rozwiązań, ich monitorowanie oraz ciągłe ulepszanie poszczególnych elementów systemu 
gospodarki odpadami, jesteśmy w stanie zapewnić jego optymalną efektywność 
i funkcjonalność. 

Propozycje rozwiązań dla określonych w niniejszym rozdziale problemów 
przedstawiono w rozdziale VI. 

 
RYCINA 10. Model cyklu Deminga 
Źródło: Opracowanie własne za Bernaciak A., Spychała M., 2007 
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3.1.13. Ilościowa analiza gospodarki odpadami komunalnymi - pod sumowanie  
 

Opisane wcześniej grupy odpadów charakteryzują się różnym składem 
morfologicznym. Część z nich jak odpady komunalne z sektora handlowego i publicznego 
czy medyczne mają zróżnicowany skład frakcyjny (składają się z wielu różnych frakcji). 
Z kolei odpady przemysłowe, z sektora budowlanego, czy z oczyszczalni ścieków 
charakteryzują się raczej dominacją jednej frakcji (frakcja mineralna albo organiczna). 

Jeśli chodzi o odpady komunalne, to w skład tych odpadów wchodzą: papier, 
karton, drewno, tkaniny, odpady spożywcze, popiół, żużel, tworzywa sztuczne, skóra, 
guma, metale, szkło, zmiotki uliczne, itd. Udział poszczególnych składników dość szeroko 
zmienia się i zależy od szeregu czynników. Warunki klimatyczne determinują udział 
warzyw, owoców, popiołu, żużla i nieopalonych substancji palnych. Od warunków 
klimatycznych zależy również wilgotność odpadów. 

 
W tabeli 12 przedstawiono zestawienie danych dotyczących masy odpadów 

komunalnych zebranych w 2009 r., z terenu gminy Nowogrodziec podsumowujące 
informacje opisane we wcześniejszych podrozdziałach niniejszego Planu. Dane z tabeli 
12 zobrazowano także na rycinie 11. 
 

TABELA 12. 
Odpady komunalne zebrane w 2009 r. na terenie gminy  
Nowogrodziec 

Lp. Rodzaj Masa 
[Mg] 

Udział 
[%] 

Wskaźnik 
[kg/Mk] 

1 
Zmieszane odpady komunalne, w tym:  1 716,02 94,63 113,82 

wytworzone przez gospodarstwa domowe 1 201,21 66,24 79,67 
wytworzone przez firmy i instytucje 514,81 28,39 34,15 

3 Odpady wielkogabarytowe 2,04 0,11 0,14 
4 Papier i makulatura 27,27 1,50 1,81 
5 Szkło 26,57 1,47 1,76 
6 Tworzywa sztuczne 41,42 2,28 2,75 

Razem 1 813,32 100,00 120,27 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z ewidencji MZGK Sp. z o. o. i SIMEKO Sp. z o. o. 

 

 
RYCINA 11. Procentowy udział poszczególnych rodzajó w odpadów komunalnych 

w ogólnej ich masie zebranej z terenu gminy Nowogro dziec 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 12 
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W celu określenia masy odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 
Nowogrodziec oraz podstawy do prognozy zmian w ilości wytwarzanych odpadów, 
wykorzystano założenia zawarte w WPGO oraz dane z załącznika nr 10 do tego Planu. 

Tabela 13 przedstawia ilość wytworzonych odpadów komunalnych w podziale na 
poszczególne frakcje oraz wskaźniki wytwarzania odpadów w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. 
 

TABELA 13. 
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 
Nowogrodziec w 2009 r. 

Lp. Rodzaje odpadów komunalnych Masa 
[Mg] 

Udział 
[%] 

Wskaźnik 
[kg/Mk] 

1 odpady kuchenne 883,7 20,1 58,6 
2 odpady ogrodowe 104,9 2,4 7,0 
3 odpady z terenów zielonych 116,3 2,6 7,7 
4 papier i tektura opakowaniowy 319,5 7,3 21,2 
5 pozostały papier i tektura 470,9 10,7 31,2 
6 wielomateriałowe 294,7 6,7 19,5 
7 tworzywa sztuczne opakowaniowe 344,0 7,8 22,8 
8 pozostałe tworzywa sztuczne 239,6 5,5 15,9 
9 szkło opakowaniowe 294,2 6,7 19,5 
10 pozostałe szkło 73,7 1,7 4,9 
11 opakowania żelazne 60,9 1,4 4,0 
12 pozostałe metale żelazne 29,4 0,7 1,9 
13 opakowania nieżelazne 21,3 0,5 1,4 
14 pozostałe metale nieżelazne 10,1 0,2 0,7 
15 odpadowe tekstylia 54,2 1,2 3,6 
16 odpadowe drewno 71,8 1,6 4,8 
17 odpady niebezpieczne 33,2 0,8 2,2 
18 odpady mineralne 652,1 14,9 43,3 
19 odpady z targowisk 46,7 1,1 3,1 
20 odpady ze sprzątania ulic 71,2 1,6 4,7 
21 odpady wielkogabarytowe 196,8 4,5 13,1 

Razem 4 389,1 100,0 291,1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z WPGO 

 
Dane z tabeli 13 zobrazowano także na rycinie 12. 
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RYCINA 12. Udział poszczególnych frakcji w ogólnej ilości wytworzonych odpadów 

komunalnych na terenie gminy Nowogrodziec w 2009 r.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 13 
 
 
 

3.2.    SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW 
 

Gospodarka odpadami na terenie gminy Nowogrodziec nadzorowana jest przez 
Wydział Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

W chwili obecnej aktywną działalność w zakresie zbiórki odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy prowadzą 2 podmioty: 

• Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu przy 
ulicy Staszica 6; 

• SIMEKO Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy Alei Jana Pawła II. 
Oprócz ww. podmiotów działania w zakresie gospodarki odpadami (oczyszczanie gminy, 
rekultywacja składowiska odpadów w Nowogrodźcu) prowadzi „Hydro - Tech” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3a. 

W niniejszym rozdziale dokonano opisu systemu zbiórki odpadów komunalnych na 
terenie gminy Nowogrodziec w aspekcie funkcjonowania podmiotów obsługujących 
mieszkańców w zakresie odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych. 
 
3.2.1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o . o. 
 

Podmiot gospodarczy działa aktywnie w zakresie zbiórki odpadów komunalnych, 
w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów wysegregowanych 
zbieranych selektywnie: tworzyw sztucznych, szkła, papieru i makulatury, elektroodpadów 
i odpadów wielkogabarytowych. W ramach systemu oczyszczania gminy zajmuje się 
również zbiórką padłych zwierząt uśmierconych najczęściej w wyniku kolizji drogowych. 
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Z dniem 24 kwietnia 2007 r. na mocy decyzji Burmistrza Nowogrodźca nr 
RN.OS.7610/5/2007 Zakład otrzymał zezwolenie na świadczenie usług na terenie miasta 
i gminy Nowogrodziec w zakresie: 

• odbierania odpadów komunalnych o kodach: 
- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury; 
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych; 
- 15 01 07 opakowania ze szkła; 
- z grupy 17 odpady budowlane i poremontowe; 
- 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie; 
- 20 03 01 zmieszane odpady komunalne; 
- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe; 
- oraz odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

• opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
W przypadku opróżniania zbiorników bezodpływowych podmiot otrzymał nową decyzję 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. nr WII.OS.7610/12/2010. 

Zgodnie ze stanem na dzień 24.04.2007 r. Zakład dysponował następującymi 
środkami technicznymi: 

• 12 samochodów specjalistycznych do bezpylnego odbioru odpadów 
gromadzonych w pojemnikach o pojemności 80 – 1100 litrów; 

• 1 samochód z HDS do opróżniania pojemników wielkogabarytowych na odpady 
segregowane; 

• 1 samochód do transportu nieczystości ciekłych; 
• 4 ciągniki z przyczepami; 
• 2 ładowarki. 

Na terenie siedziby Zakładu funkcjonuje punkt zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Więcej informacji na ten temat przedstawiono 
w rozdziale 3.1.6. Ponadto podmiot zarządza Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Trzebieniu (gm. Bolesławiec), gdzie prowadzi działania z zakresu 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wszystkie zebrane z terenu gminy 
Nowogrodziec odpady komunalne są transportowane na teren ww. instalacji. 
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 3.4. 

Mieszkaniec podpisując umowę na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych 
ma możliwość zakupu bądź wydzierżawienia pojemnika o określonej pojemności. 
W większości przypadków pojemniki są własnością MZGK Sp. z o. o., a mieszkaniec płaci 
za usługę opróżniania pojemnika z wliczoną dzierżawą oraz opłatami za transport 
i unieszkodliwianie odpadów. Podmiot jest również właścicielem wszystkich pojemników 
wielkogabarytowych służących do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na 
terenie gminy Nowogrodziec. 

Analizowany podmiot odebrał w 2009 roku z terenu gminy Nowogrodziec aż 
1 736,42 Mg odpadów komunalnych, z czego: 

• 27,27 Mg papieru i tektury; 
• 26,57 Mg tworzyw sztucznych; 
• 41,42 Mg szkła; 
• 1 639,12 Mg zmieszanych odpadów komunalnych; 
• 2,04 Mg odpadów wielkogabarytowych. 
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W chwili obecnej MZGK Sp. z o. o. jest dominującym podmiotem w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowogrodziec, o czym świadczy 
zebranie w 2009 r. z analizowanego terenu ponad 95 % wszystkich odpadów tego 
rodzaju. 
 
 
3.2.2. SIMEKO Sp. z o. o. 
 

Analizowany podmiot dnia 1 lutego 2008 roku otrzymał z rąk Burmistrza 
Nowogrodźca decyzję w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zezwalającą na 
prowadzenie zbiórki tego rodzaju odpadów na terenie miasta i gminy Nowogrodziec. 

Z dniem 1 lutego 2008 r. na mocy decyzji Burmistrza Nowogrodźca nr 
WII.OS.7610/26/2007 Spółka otrzymała zezwolenie na świadczenie usług na terenie 
miasta i gminy Nowogrodziec w zakresie odbierania odpadów komunalnych o kodach: 

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury; 
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych; 
- 15 01 07 opakowania ze szkła; 
- 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 
- 17 01 02 gruz ceglany; 
- 17 03 80 odpadowa papa; 
- 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji; 
- 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie; 
- 20 03 01 zmieszane odpady komunalne; 
- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe; 

Zgodnie ze stanem na dzień 01.02.2008 r. Podmiot dysponował środkami 
technicznymi w postaci specjalistycznych śmieciarek marek: Mercedes, Renault i Jelcz. 

Działalność SIMEKO Sp. z o. o. na terenie analizowanej gminy w 2009 r. 
ograniczała się do obsługi zaledwie 21 właścicieli nieruchomości, od których zebrano 
łącznie 76,9 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Stanowiły one niespełna 5 % 
wszystkich zebranych odpadów komunalnych. 
 
3.2.3. System oczyszczania gminy Nowogrodziec 
 

Aktualnie realizacją zadań z zakresu oczyszczania gminy Nowogrodziec (nie 
wliczając odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) zajmuje się 
podmiot „Hydro-tech” Sp. z o. o. z siedzibą w Nowogrodźcu, który w 2008 r. przejął 
zakres działalności po zlikwidowanej jednostce budżetowej gminy Nowogrodziec – 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jedynym udziałowcem Spółki jest 
Gmina i Miasto Nowogrodziec. Przedmiotem jej działalności na analizowanym obszarze 
jest świadczenie usług w zakresie: 

• poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody, 
• odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
• wykonywania instalacji wodno -kanalizacyjnych, 
• produkcji i dystrybucji ciepła, 
• wykonywania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, 
• rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, 
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• robót ziemnych (w tym rekultywacyjnych), 
• gospodarowania odpadami, 
• opróżniania koszy ulicznych na nieczystości stałe; 
• wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników, 
• oczyszczania ulic i placów w okresie letnim i zimowym, 
• utrzymania zieleni, 
• budowy grobowców. 

 
Spółka jest także zarządcą nieczynnego składowiska odpadów komunalnych 

w Nowogrodźcu. Niestety nie pozyskano informacji na temat rodzajów i ilości odpadów 
komunalnych zebranych w 2009 r. w wyniku świadczenia usług z zakresu oczyszczania 
gminy Nowogrodziec. 

Zasady utrzymania czystości oraz porządku na terenie gminy są określone w akcie 
prawa miejscowego „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
i Miasta Nowogrodziec”. 
 
 
3.4.    INSTALACJE DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA O DPADÓW 
 
 

Na terenie gminy Nowogrodziec zlokalizowane jest je dno nieczynne 
zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych. 

 

Zebrane z terenu gminy odpady komunalne są zagospodarowywane w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu (gm. Bolesławiec), który zgodnie 
z WPGO jest jedną z czterech instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
działających w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów Regionu Zachodniego 
(w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dokonano podziału województwa 
dolnośląskiego na tzw. regiony gospodarki odpadami). 

 
W poniższym rozdziale przedstawiono: 

• szczegółową charakterystykę ww. instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, 

• informacje na temat „dzikich” wysypisk odpadów na terenie gminy, 
• oraz dane ilościowe dotyczące masy odpadów komunalnych poddanych 

poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania. 
 

Lokalizację zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych na terenie 
gminy przedstawia rycina 13. 
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RYCINA 13. Lokalizacja składowiska odpadów komunaln ych oraz u żytkowanie 

terenu gminy Nowogrodziec 
Źródło: Opracowanie własne 
 
3.4.1.  Zrekultywowane składowisko odpadów komunaln ych w Nowogrod źcu 
 

Nieczynne składowisko odpadów zlokalizowane jest na działce nr 128 przy ulicy 
Mickiewicza w Nowogrodźcu w odległości 1,6 km od jego centrum. Obiekt obejmuje teren 
po dawnej cegielni i wyrobisko poeksploatacyjne glin ceramicznych. Graniczy z użytkami 
rolnymi, od strony wschodniej z ul. Mickiewicza, a od południa i południowego zachodu 
z terenami kolejowymi PKP. Odległość kwatery składowiska od najbliższej zabudowy 
wynosi 250 m. 

Szczegółowe informacje na temat obiektu zawiera tabela 14. 
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TABELA 14. 
Charakterystyka zrekultywowanego składowiska odpadó w 
komunalnych na terenie gminy Nowogrodziec 

Elementy charakterystyki składowiska odpadów Składowisko w Nowogrodźcu 
Ogólne informacje o obiekcie 

Nazwa i adres składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych w Nowogrodźcu 
ul. Mickiewicza, Nowogrodziec 

Gmina Nowogrodziec 
Powiat bolesławiecki 
Województwo dolnośląskie 
Typ składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne 

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów 

Miasto i Gmina Nowogrodziec 
Urząd Miejski 

W Nowogrodźcu 
ul. Rynek 1 

59–730 Nowogrodziec 

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem 
odpadów 

Miasto i Gmina Nowogrodziec 
Urząd Miejski 

W Nowogrodźcu 
ul. Rynek 1 

59-730 Nowogrodziec 

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem 
odpadów 

„Hydro-tech” Sp. z o. o. 
ul. Młyńska 3a 

59-730 Nowogrodziec 
Czy kierownik składowiska posiada wymagane 
kwalifikacje? Tak 

Liczba kwater 3 
Liczba kwater eksploatowanych 0 
Liczba kwater zamkniętych 3 
Czy składowisko jest w trakcie budowy? Nie 
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed 
zamknięciem)? Nie 

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? Nie (zrekultywowane) 
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po 
zakończeniu rekultywacji? Tak 

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu 
monitoringu? Nie 

Decyzje administracyjne 

Pozwolenie na budowę 
Kierownik Urzędu Rejonowego w Bolesławcu 

26.01.1996 r. 
UAN.7351-2/96 

Pozwolenie na użytkowanie składowiska 
Starosta Powiatu Bolesławieckiego 

24.11.1999 r. 
WAB.7357/U4/99 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji 
składowiska 

Starosta Powiatu Bolesławieckiego 
05.02.2003 r. 

nr OŚr-7623/2/2003 
zmiany: 

09.09.2004 r. 
nr OŚr.7623-72/2004 

17.01.2005 r. 
OŚr.7623/5/2005 

Decyzja na zamknięcie składowiska odpadów 

08.03.2006 r. 
OŚr.7623-5/ZS/2006 

zmiana: 
06.04.2009 r. 

ROŚ.7623-15/09 
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TABELA 14. Ci ąg dalszy… 
Elementy charakterystyki składowiska odpadów Składowisko w Nowogrodźcu 

Wymagania techniczne 
Pojemność całkowita 100 000 m3 (projektowana) 
Pojemność zapełniona b. d. 
Pojemność pozostała do zapełnienia 0 m3 

Powierzchnia całkowita 1,96 ha 

Uszczelnienie naturalne, 
warstwa gliny k=10-8 m/s 

Drenaż odcieków Tak 
Gromadzenie odcieków W zbiorniku odcieków zabezpieczonym folią PEHD 
Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego Studzienki odgazowujące z emisją do atmosfery 
Pas zieleni Tak, naturalny (niepełny) 

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Tak w zakresie: wody podziemne, powierzchniowe i 
odcieki, gaz składowiskowy, opad atmosferyczny, 

osiadanie składowiska 
Źródło: Opracowano na podstawie Protokołu Kontroli nr 19/05 przeprowadzonej na gminnym składowisku 

odpadów komunalnych w Nowogrodźcu, WIOŚ Delegatura w Jeleniej Górze 
 

Z dniem 8 marca 2006 r. składowisko odpadów komunalnych zostało zamknięte 
na mocy decyzji Starosty Bolesławieckiego nr OŚr.7623-5/ZS/2006, która określała także 
warunki zamknięcia przedmiotowego składowiska. W kwietniu 2009 r. Starosta zmienił 
wydaną wcześniej decyzję określając nowe warunki zamknięcia składowiska 
z przedstawieniem harmonogramu działań związanych z jego rekultywacją (decyzja z dnia 
06.04.2009 r. nr ROŚ.7623-15/09). Zgodnie z obowiązującą decyzją Zarządca został 
zobowiązany do przeprowadzenia rekultywacji obiektu zgodnie z następującym 
harmonogramem: 
 
Termin: wrzesień 2008 r. – styczeń 2009 r. 

• Zakres prac: 
� roboty ziemne; 
� formowanie i zagęszczanie nasypów; 
� wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 5 cm z gruntu inertnego. 

Termin: marzec – listopad 2009 r. 
• Zakres prac: 

� wykonanie warstwy odgazowania biernego grubości 15 cm z grubego 
piasku. 

Termin: grudzień 2009 r. – luty 2010 r. 
• Zakres prac: 

� umocnienie czaszy i skarp składowiska bentomatą o gramaturze 3 kg/m2. 
Termin: marzec – grudzień 2010 r. 

• Zakres prac: 
� umocnienie czaszy i skarp składowiska geowłókniną o gramaturze 

0,6 kg/m2; 
� zakotwiczenie uszczelnienia w rowie kotwiącym; 
� wykonanie warstwy drenażowej o grubości 15 cm z grubego piasku; 
� wykonanie poduszki żwirowej o grubości 15 cm; 
� wykonanie warstwy gruntu inertnego o grubości 60 cm z wykorzystaniem 

ustabilizowanych osadów ściekowych; 
� instalacja studni odgazowujących (5 szt.); 
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� wykonanie warstwy z ziemi urodzajnej (humusu); 
� zabezpieczenie czaszy i skarp składowiska siatką przeciwerozyjną; 
� wykonanie i pielęgnacja trawników; 
� wykonanie drogi dojazdowej, placu manewrowego; 

Termin: styczeń – kwiecień 2011 r. 
• Zakres prac: 

� wykonanie rekultywacji biologicznej czaszy składowiska przez nasadzenie 
drzew i krzewów; 

� likwidacja brodzika; 
� remont ogrodzenia. 

 

 
FOT. 1. Widok od strony wjazdu na zrekultywowane sk ładowisko 

odpadów komunalnych w Nowogrod źcu 
Autor: Masiota J., 2010 r. 

 
3.4.1.1. Monitoring składowisk 
 

Zlokalizowane na terenie gminy zrekultywowane składowisko odpadów 
komunalnych objęte jest systemem monitoringu poeksploatacyjnego w zakresie: 

• badań wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych, 
• badań składu i emisji gazu składowiskowego, 
• analizy opadu atmosferycznego, 
• oraz badań procesu osiadania powierzchni składowiska. 

 
Badania monitoringowe prowadzone były przez Zakład Inżynierii Środowiska „EKO 

- PROJEKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Cieszyńskiej 52a, na zlecenie 
podmiotu zarządzającego składowiskiem „Hydro - Tech” Sp. z o. o. z siedzibą 
w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3a. 
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Przytoczone w dalszej części rozdziału dane i wnioski pochodzą z dokumentu pt. 
„Monitoring Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Nowogrodźcu 
– raport za 2009 r.”, w którego posiadaniu jest Urząd Miejski w Nowogrodźcu. 

 
Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych i powierzchniowych 

przeanalizowano z uwzględnieniem dwóch aktów prawnych: 
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów 

i sposobu oceny stanu wód podziemnych – Dz. U. Nr 143 poz. 896 
(obowiązujące); 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji 
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu 
tych wód – Dz. U. Nr 32 poz. 284 (nieobowiązujące – z uwagi na brak 
obowiązującej klasyfikacji jakości wód powierzchniowych ww. rozporządzenie 
wykorzystano wyłącznie w charakterze pomocniczym). 

 
Wody podziemne 

 
W system sieci monitoringowej wód podziemnych na składowisku w Nowogrodźcu 

wchodzą następujące punkty obserwacyjne: 
• piezometr P-5 – zlokalizowany od strony dopływu wód w rejon składowiska, 
• piezometr P-2 – zlokalizowane od strony odpływu wód podziemnych, poniżej 

składowiska, 
• studnia – usytuowana w strefie napływu wód podziemnych na składowisko. 

 
Z przeprowadzonych obserwacji terenowych wynika, że poziom zwierciadła wód 

podziemnych wykazuje związek z warunkami atmosferycznymi. W przypadku wysokich 
opadów poziom zwierciadła podnosi się, w przypadku natomiast ich braku lub 
zmniejszonej ilości wykazuje tendencją do obniżania się. Reakcja zwierciadła na opady 
jest jednak opóźniona, co wynika ze słabej infiltracji wód wskutek oporów jakie stawia 
środowisko gruntowo - skalne. 

Wody podziemne w najbliższym otoczeniu obiektu w 2009 roku monitorowane były 
za pomocą piezometrów: P-2 oraz studni (piezometr P-5 był zasypany). Analizy 
laboratoryjne pobranych próbek wody obejmowały podstawowy zakres wskaźników 
(Dz. U. 2002, Nr 220, poz.1858). 

Wody podziemne pobrane ze studni (Tab. 15) charakteryzują się podwyższonymi, 
odpowiadającymi II klasie jakości wód, wartościami przewodnictwa elektrolitycznego 
właściwego. Wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) klasyfikują wody do IV klasy 
jakości wód podziemnych. Nie stwierdzono podwyższonych wartości badanych metali. 

W piezometrze P-2 (Tab. 15) monitorującym wody wypływające ze składowiska 
odnotowano wartości przewodnictwa elektrolitycznego właściwego charakterystyczne dla 
II klasy jakości wód podziemnych. W pierwszej serii pomiarowej stwierdzono wartość 
ogólnego węgla organicznego odpowiadającą II klasie jakości wód, natomiast w drugim 
półroczu wartość ta nieco wzrosła (IV klasa jakości). Wody podziemne wypływające 
z terenu składowiska w kierunku południowo - zachodnim nie wykazują przekształcenia. 
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Przejawia się to zbliżonymi wartościami w punktach zarówna na dopływie jak i na 
odpływie wód ze składowiska. 

W stosunku do wyników badań monitoringowych z lat 2005 - 2008 nie odnotowano 
istotnych zmian wartości analizowanych parametrów. 
 

TABELA 15. 
Zestawienie wyników bada ń wód podziemnych w obr ębie piezometru 
P-2 oraz studni 

Oznaczenie Jednostka 
Średnia roczna z pomiarów 

P-2 Studnia 
Poziom zwierciadła wód podziemnych m p. p. k. 3,65 3,05 
Odczyn - 7,17 7,78 
Przewodność elektrolityczna właściwa µS 886 881 
Ołów mg/dm3 < 0,004 < 0,004 
Kadm mg/dm3 < 0,0003 < 0,0003 
Miedź mg/dm3 < 0,002 < 0,002 
Cynk mg/dm3 < 0,050 < 0,05 
Chrom (VI) mg/dm3 < 0,01 < 0,01 
Rtęć mg/dm3 < 0,00005 < 0,0005 
Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg/dm3 11,4 13,9 
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mg/dm3 < 0,00006 < 0,00006 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych monitoringowych zamieszczonych w dokumencie 

„Monitoring Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Nowogrodźcu – raport 
za 2009 r.” 

Klasa I 
Dobry stan chemiczny 

 
Klasa II  
Klasa III  
Klasa IV 

Słaby stan chemiczny 
 

Klasa V  
 
 
Wody powierzchniowe 
 

W system sieci monitoringowej wód powierzchniowych na składowisku 
w Nowogrodźcu wchodzą następujące punkty poboru wody: 

• W-1 – glinianka położona na południowy - zachód od kwatery składowiska, 
• W-2 – zlokalizowany w źródłowym odcinku cieku (rowu) w północno - zachodniej 

części składowiska. 
 

Zakres badań wód powierzchniowych obejmował wyłącznie odczyn (pH), który 
w pobranych próbkach wahał się od 6,56 do 7,39. 

W odniesieniu do wyników badań monitoringowych z lat 2005 - 2007 nie 
odnotowano istotnych zmian wartości analizowanego parametru. 

 
Wody odciekowe 

 
Sieć monitoringowa wód odciekowych składa się z jednego punktu poboru, niecki 

odcieków, zlokalizowanej w zachodniej części składowiska. 
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Wody odciekowe gromadzone są w szczelnej niecce odciekowej, która okresowo 
jest odpompowywana, a jej zawartość wywożona do oczyszczalni ścieków. 

 
Wyniki badań wód odciekowych ze składowiska w Nowogrodźcu (Tab. 16) 

zestawiono z dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczenia zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 964). 

 

TABELA 16. 
Zestawienie wyników bada ń wód odciekowych na terenie składowiska 
odpadów komunalnych w Nowogrod źcu 

Oznaczenie Jednostka 

Niecka odcieków Dopuszczalne wartości 
wskaźników 

zanieczyszczenia w ściekach 
przemysłowych wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych 

02/ 
04/ 

2009 r. 

27/ 
10/ 

2009 r. 

Odczyn - 8,07 9,32 6,5 – 9,5 
Przewodność elektrolityczna właściwa µS 3161 1802 --- 
Ołów mg/dm3 0,11 0,12 1 
Kadm mg/dm3 0,02 0,008 0,4 
Miedź mg/dm3 < 0,01 < 0,01 1 
Cynk mg/dm3 < 0,05 < 0,05 5 
Chrom (VI) mg/dm3 0,012 < 0,01 0,2 
Rtęć mg/dm3 < 0,0005 < 0,0005 0,06 
Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg/dm3 30,8 68,6 --- 
Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA) mg/dm3 < 0,00006 < 0,00006 0,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych monitoringowych zamieszczonych w dokumencie „Monitoring 
Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Nowogrodźcu – raport za 2009 r.” 

 
Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wód odciekowych nie stwierdzono 

podwyższonych zawartości żadnego z badanych wskaźników zanieczyszczenia 
w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 964). 
 
Gaz składowiskowy 
 

W ramach monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Nowogrodźcu 
wykonano pomiary procentowej zawartości poszczególnych składników (tlen, dwutlenek 
węgla, metan) gazu składowiskowego oraz jego emisji w jednej studzience 
odgazowującej z częstotliwością dwa razy w roku. 

Skład gazu z punktów pomiarowych charakteryzuje się wysoką zawartością tlenu 
przy nieznacznym udziale dwutlenku węgla i metanu. Ze względu na sposób pomiaru 
(pomiar powierzchniowy) nie było możliwe obliczenie emisji poszczególnych składników 
gazu. 
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Opady atmosferyczne 
 

Na podstawie wyników pomiarów opadu atmosferycznego stwierdza się, że roczna 
suma opadu atmosferycznego (2009 rok) w rejonie analizowanej instalacji wyniosła 
744,6 mm. Miesiącem najbardziej obfitym w opad był lipiec (124,2 mm), natomiast 
najbardziej suchym okazał się kwiecień (4,5 mm). Średni miesięczny opad wyniósł 
62,1 mm. 
 
Osiadanie składowiska 

 
W trakcie eksploatacji składowiska w latach 2008 – 2009, zanotowano niewielki 

przyrost i osiadanie składowiska na całej długości profilu. 
Pomiary z wykorzystaniem nowoczesnych technik pozycjonowania geograficznego 

umożliwiają wykonanie pomiarów rzędnych wysokościowych z dokładnością do 
2 milimetrów. Metody tradycyjnie stosowane – geodezyjne – mogą być nieprecyzyjne 
i być obarczone błędem pomiarowym. Wynika to ze sposobu wykonywania pomiarów. 
W trakcie wykonywania prac możemy natrafić na problemy związane z odniesieniem się 
do prawidłowego punktu na składowisku. Punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na 
składowisku mogą zostać zniszczone bądź zlikwidowane i nie możliwe stanie się 
przeprowadzenie interpretacji zjawiska osiadania. 

 
Więcej informacji na temat badań monitoringowych prowadzonych w 2009 r. na 

terenie analizowanego obiektu zostało zawartych w dokumencie „Monitoring Składowiska 
Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Nowogrodźcu – raport za 2009 r.”. 
 
3.4.2. Zakłady Zagospodarowania Odpadów – informacj e ogólne 
 

Zgodnie z wytycznymi Krajowego planu gospodarki odpadami 2010, podstawą 
gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowania 
odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów 
z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców. Zakłady 
zagospodarowania odpadów powinny stanowić regionalne jednostki organizacyjne, które 
będą realizowały kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi. Zakłady 
zagospodarowania odpadów winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: 

• Mechaniczno - biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów 
komunalnych i pozostałości z sortowni; 

• Składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych; 
• Kompostowanie odpadów zielonych; 
• Sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie); 
• Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie); 
• Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(opcjonalny). 
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Funkcjonujące na terenie województwa dolnośląskiego składowiska odpadów, 
poza wyznaczonymi jako docelowe w Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO), 
proponuje się wykorzystywać zgodnie z założoną techniką i technologią do czasu 
wypełnienia, a następnie poddać rekultywacji, jeżeli po 31 grudnia 2009 r. spełniać będą 
wymogi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 
2003 r. Nr 61, poz. 549). Składowiska odpadów nie dostosowane do powyższych 
wymogów do dnia 31 grudnia 2009 r. powinny zostać zamknięte. 

Organizacja systemu gospodarowania odpadami winna zostać ustalona przez 
władze gmin wchodzących w skład regionalnych systemów organizacji, zbierania 
i unieszkodliwiania odpadów obsługiwanych przez poszczególne zakłady 
zagospodarowania odpadów. Nie uważa się za celowe lokalizowanie na terenie 
województwa dolnośląskiego nowych składowisk odpadów, jak również rozbudowanie 
innych składowisk odpadów niż zaproponowane jako składowiska odpadów w ramach 
zakładów zagospodarowania odpadów. 
 
3.4.2.1.   Zachodni region gospodarki odpadami 
 

WPGO zaproponował tzw. regiony gospodarki odpadami o ściśle ustalonych 
granicach, które charakteryzują się znacznymi możliwościami kształtowania 
alternatywnych rozwiązań w większej skali. Dla gminy Nowogrodziec gospodarka 
odpadami komunalnymi w ramach regionalnych rozwiązań będzie prowadzona w obrębie 
regionu zachodniego, który opierał się będzie o funkcjonowanie kilku instalacji tworzących 
łącznie Zakład Zagospodarowania Odpadów. 

 
Region zachodni obejmuje 20 gmin z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego 

i zgorzeleckiego (Ryc. 14). Pod koniec 2007 r. był on zamieszkiwany przez 238,2 tys. 
osób, prognozowany jest spadek liczby ludności do około 232,5 tys. w 2020 r. 

 
Oszacowano, że selektywne zbieranie na założonym poziomie czystych frakcji 

odpadów ulegających biodegradacji do recyklingu lub kompostowania oraz mechaniczno 
- biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych w instalacji MBP o przepustowości 
części mechanicznej około 32 tys. Mg/r. (i o połowę mniejszej części biologicznej) pozwoli 
osiągnąć obowiązujące w latach 2010 - 2012 i 2013 - 2019 stopnie redukcji składowanych 
odpadów ulegających biodegradacji. W roku 2020 konieczne będzie zwiększenie 
przepustowości instalacji MBP do około 38 tys. Mg/rok. 

 
Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami cały strumień odpadów przed 

składowaniem należy przetworzyć. W tym celu należałby zwiększyć przepustowość części 
mechanicznej instalacji MBP do wielkości odpowiadającej strumieniowi zmieszanych 
odpadów komunalnych pozostałych po selektywnej zbiórce – 67,9 Mg/rok. Aktualna 
przepustowość instalacji MBP w regionie wynosi 40,95 tys. Mg/rok. Są to instalacje 
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Trzebieniu, MPGK - 
Zakładzie nr 2 w Jędrzychowicach, Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich 
(CUOGŁ) w Lubaniu oraz funkcjonująca bez części mechanicznej płyta kompostowa 
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w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania (GPO) w Bogatyni. 
ZUOK w Trzebieniu, CUOGŁ w Lubaniu oraz MPGK - Zakład nr 2 

w Jędrzychowicach stanowią dla tego regionu sieć instalacji Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów (Ryc. 14). 

 
RYCINA 14. Lokalizacja instalacji do odzysku i unie szkodliwiania odpadów 

komunalnych w ramach ZZO w zachodnim regionie gospo darki odpadami 
Źródło: Opracowanie własne 
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Odpady komunalne zbierane z terenu gminy Nowogrodziec trafiają obecnie do 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, gdzie są poddawane 
odzyskowi i/lub unieszkodliwianiu. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na jego 
temat, jako instalacji funkcjonującej w ramach ZZO regionu zachodniego. 

Instalacja zlokalizowana jest w gminie Bolesławiec, w obrębie Trzebień. 
W otoczeniu Zakładu znajdują się nieużytki trawiaste oraz tereny leśne. Najbliższe tereny 
zabudowane znajdują się w odległości ok. 2 - 2,3 km na południowy zachód i północny 
zachód od Zakładu i są to peryferyjne obszary wsi Trzebień i Stara Oleszna. ZUOK 
położony jest w specjalnym obszarze ochrony siedlisk pn. Wrzosowisko Przemkowskie. 
Eksploatację instalacji rozpoczęto w 1997 r., a w 2003 r. nastąpiła jej rozbudowa 
o obiekty takie jak: sortownia, kompostownia, druga kwatera składowa wraz z nową 
infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją już istniejącej. 

Zarządcą Zakładu jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. 
w Bolesławcu 

ZUOK w Trzebieniu zabudowany został następującymi obiektami kubaturowymi, 
przestrzennymi i liniowymi: 

• hala technologiczna (Fot. 2), w której zlokalizowano następujące linie 
technologiczne: 

� linia rozdziału odpadów zmieszanych; 
� linia sortownicza; 
� linia prasowania i belowania odpadów; 
� linia przygotowania biofrakcji do kompostowania; 

• kontenerowa kompostownia modułowa; 
• wiata kompostowni pryzmowej; 
• boksy na odpady użytkowe; 
• magazyn odpadów niebezpiecznych; 
• magazyn gruntu mineralnego; 
• kwatery składowe (2 szt.); 
• portiernia; 
• dyspozytornia z wagą samochodową; 
• budynek administracyjno-socjalny; 
• magazyn paliw; 
• budynek garażowy; 
• sieć wodno-kanalizacyjna ze zbiornikiem ścieków; 
• sprzęt technologiczny (wóz asenizacyjny, ładowarka, wózek widłowy, kompaktor, 

ciągnik z przyczepą, praso – kontener). 
Zmieszane odpady komunalne  kierowane są na linię sortowniczą, gdzie 

następuje mechaniczne przekształcanie odpadów w sicie obrotowym w celu wydzielenia 
dwóch frakcji: 

• drobnej (Dz < 70 mm) – głównie odpady organiczne, po wydzieleniu 
ferromagnetyków poddawane są kompostowaniu; 

• grubej (Dz > 70 mm) – kierowanej na stół sortowniczy, gdzie wybierane są odpady 
o charakterze surowców wtórnych, a pozostała część deponowana zostaje na 
kwaterze misy składowej. 
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Odpady ulegaj ące biodegradacji  kierowane są do boksu, następnie są ładowane 
do kontenerów kompostowni modułowej o wydajności 6 000 Mg/rok, gdzie następuje 
proces stabilizacji tlenowej (czas trwania średnio 10 dni) po czym odpady zostają złożone 
pod wiatą kompostowni pryzmowej w celu dalszego procesu dojrzewania. Po okresie 
około 3 miesięcy, odpad służy jako materiał inertny na warstwy przesypowe na kwaterze 
misy składowej (trwają poszukiwania innych zastosowań tego rodzaju odpadów, np. do 
rekultywacji). 

Odpady wielkogabarytowe  magazynowane są w boksach, gdzie są ręcznie 
demontowane na frakcje użytkowe, problemowe i balast. Odpady problemowe 
krótkotrwale są gromadzone w magazynie odpadów niebezpiecznych (kontenery). 
Odpady użytkowe są magazynowane w odpowiednich boksach, zaś części i elementy 
nieużyteczne deponowane są na kwaterze składowej. 

Odpady niebezpieczne  nie są przyjmowane do Zakładu, a małe ilości odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych podczas sortowania odpadów komunalnych są 
gromadzone i czasowo przetrzymywane w posadowionym na terenie Zakładu magazynie 
(kontenerach). 

Postępowanie z odpadami ze zbiórki selektywnej  (szkło, tworzywa sztuczne, 
papier i tektura) zostało opisane w podrozdziale 3.1.10.2. 
 

 
FOT. 2. Wnętrze hali technologicznej ZUOK w Trzebieniu 
Źródło: www.mzgk.com.pl 

 
3.4.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy Nowogrodziec 
 

W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące ilości i rodzajów odpadów z terenu 
gminy Nowogrodziec poddanych poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania 
w 2009 r. Dane zawarte w tabeli pochodzą z „Raportu bilansowego dla metod utylizacji” 
przedstawionego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 
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TABELA 17. 
Odpady z terenu gminy Nowogrodziec poddane procesom  
odzysku i unieszkodliwiania (2009 r.) 

Lp. Kod Rodzaj Masa [Mg] Proces 
1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 27,27 R15 
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 26,57 R15 
3 15 01 07 Opakowania ze szkła 41,42 R13 
4 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, ubrania ochronne 2,30 R13 
5 16 01 03 Zużyte opony 1,36 R13 
6 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 0,80 R14 

7 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 
i 17 06 03 

2,44 D5 

8 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 2,04 D5 
9 19 08 01 Skratki 6,60 R3 
10 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 1 639,12 R15 
11 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2,04 R13 

Razem poddanych odzyskowi 1 747,48 
Razem poddanych unieszkodliwianiu 4,48 

Źródło: 
 

Opracowanie własne na podstawie danych z „Raportu bilansowego dla metod utylizacji” 
przedstawionego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. za 2009 r. 

 

Kody i rodzaje odpadów podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206) 
procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów podano zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy o odpadach 
(Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 ze zm.) 
R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki 
(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania); 
R13 - Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań 
wymienionych w punktach od R1 do R12; 
R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; 
D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne. 
 
3.4.4. Nielegalne wysypiska odpadów 
 

Problem „dzikich” nielegalnych wysypisk odpadów dotyczy również obszaru 
wiejskiego gminy i miasta Nowogrodziec. Z informacji zawartych w sprawozdaniach SG-
01 część 3B Gospodarka mieszkaniowa i komunalna przedstawianych przez gminę 
Nowogrodziec Głównemu Urzędowi Statystycznemu wynika, że w 2008 i 2009 r. na 
obszarze wiejskim gminy zlokalizowanych było 10 takich obiektów o łącznej powierzchni 
1 950 m2. 

Nielegalne składowiska odpadów stanowią element degradacji powierzchni ziemi 
oraz źródło zanieczyszczenia środowiska w takim samym zakresie jak legalne 
składowiska odpadów. W przypadku „dzikich” wysypisk negatywne oddziaływanie może 
być znacznie wyższe z powodu braku zabezpieczeń stosowanych w obrębie legalnych 
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Władze gminy winny zatem podjąć stosowne działania w celu likwidacji tego 
rodzaju obiektów oraz zidentyfikowania podmiotów odpowiedzialnych za depozycję 
odpadów. Jak podkreślono bowiem w dokumencie „Diagnoza prospektywna gminy 
Nowogrodziec” (Nowogrodziec - Jelenia Góra, 2001 r.), jednym z warunków ładu 
przestrzennego gminy jest prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi 
połączonej z konsekwentną likwidacją „dzikich” wysypisk. 
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IV PROGNOZA ZMIAN ILOŚCIOWYCH ODPADÓW 
 
 

Przystępując do porządkowania systemu gospodarki odpadami należy uwzględnić 
zmiany, które będą następować w kolejnych latach, a dotyczyć będą ilości i składu 
odpadów powstających na danym terenie. 

Głównymi elementami, które będą wpływały na zmiany ilości odpadów to: 
• zmiana liczby mieszkańców (sytuacja demograficzna), 
• warunki materialne mieszkańców, 
• obyczaj i kultura mieszkańców, 
• wyposażenie techniczno - sanitarne mieszkań, 
• rozwój ekonomiczny gminy (regionu), 
• wydajność produkcji, 
• pory roku. 

 
 
4.1. PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI I SKŁADU ODPADÓW 
 
4.1.1. Założenia 
 

Aby niniejszy plan mógł być w pełni użyteczny, konieczne jest przeprowadzenie 
prognozy dotyczącej ilości oraz zmiany składu morfologicznego odpadów. Za podstawę 
do dalszych wyliczeń przyjęto rodzaje i ilość odpadów komunalnych wytworzonych 
w 2009 r. (patrz podrozdział 3.1.13.). Bazą danych dla prognozy były informacje zawarte 
w tabeli 13. 

W analizowanym okresie czasu zapewne nastąpią zmiany w ilości i składzie 
morfologicznym odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy Nowogrodziec. 

Podstawowymi czynnikami, które mogą je wywołać są: zmiana liczby ludności 
gminy, rozwój gospodarczy, a przez to zwiększenie / zmniejszenie konsumpcji, 
zwiększenie ilości zużywanych opakowań, rozwój przemysłu, zwiększenie ilości 
wytwarzanych osadów ściekowych, zmiana systemu ogrzewania, zmiany przepisów 
prawnych w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz wzrost świadomości ekologicznej 
lokalnego społeczeństwa. 

Przypuszcza się, że liczba ludności gminy będzie nieznacznie wzrastać, co 
podyktowane jest tendencją demograficzną określoną na podstawie analizy danych za 
lata 2002 - 2009 (Tab. 18). Z przeprowadzonych badań wynika, że roczny przyrost liczby 
ludności gminy Nowogrodziec w latach 2003 - 2009 wyniósł średniorocznie ok. +0,27 % 
(tj. średnio +41 osób/rok) (Ryc. 15). Mimo prognoz ogólnokrajowych zakładających 
spadek liczby ludności w okresie od 2008 - 2035 r. (prognoza GUS), przyjęto, że 
tendencja zmian liczby ludności gminy Nowogrodziec będzie miała charakter dodatni 
i będzie wynosić średnio +0,22 %/rok . 

W tabeli 18 oraz na rycinie 16 przedstawiono prognozę zmian liczby ludności 
w latach 2010 - 2016. 
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TABELA 18. 
Liczba ludno ści gminy Nowogrodziec 
w latach 2002 - 2016 

Lata Liczba ludności 
2002 14 790 
2003 14 833 
2004 14 874 
2005 14 856 
2006 14 891 
2007 14 918 
2008 14 932 
20091 15 077 
2010 15 110 
2011 15 143 
2012 15 177 
2013 15 210 
2014 15 244 
2015 15 277 
2016 15 311 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 
www.stat.gov.pl 

 prognozowana liczba ludności 
1 dane z ewidencji ludności UM w Nowogrodźcu 

 

 
RYCINA15. Rzeczywisty i prognozowany przyrost liczb y ludno ści gminy 

Nowogrodziec 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Punkty oznaczone kolorem czerwonym przedstawiają prognozowany średnioroczny dodatni 

przyrost liczby ludnosci na poziomie 33 – 34 osób. 
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RYCINA 16. Zmiany liczby ludno ści gminy Nowogrodziec w latach 2002 – 2016 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz UM w Nowogrodźcu 

 
Rządowe prognozy przewidują wzrost PKB na poziomie ok. 2 - 3 % rocznie 

(w 2011 r. – 3,0 %). Zdecydowanie trudniej jest przewidzieć jego tendencje wzrostu czy 
spadku w dłuższej perspektywie czasowej. Biorąc jednak pod uwagę światową sytuację 
gospodarczą mającą znamiona kryzysu, można spodziewać się obniżenia poziomu 
wzrostu gospodarczego także i w Polsce. Zmiany w ilości i jakości odpadów 
wytwarzanych w sektorze gospodarczym w perspektywie zależeć będą przede wszystkim 
od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług na terenie gminy. 
Doświadczenia wskazują, że na każde 1 % wzrostu PKB przypada 2 % wzrost ilości 
wytwarzanych odpadów.  

Ponadto, poza wymienionymi tendencjami, ilość odpadów będzie zależała także 
od takich (trudnych nawet do oszacowania) czynników jak: 

• rozwój miasta (wzrost lub recesja gospodarcza), 
• struktura zamieszkania – zgodnie z ogólnokrajowymi zmianami część ludności 

w najbliższych latach zmieni miejsce zamieszkania przechodząc z terenów 
wiejskich do miast (co nie ma odzwierciedlenie w analizowanej jednostce). Także 
struktura zamieszkania w miastach ulega zmianom. Wydaje się prawdopodobne, 
że część tzw. klasy średniej wraz ze wzrostem zamożności będzie zmieniała 
miejsce zamieszkania z wielorodzinnego na jednorodzinne, 

• struktura zaopatrzenia w ciepło – cześć mieszkańców może zmienić sposób 
ogrzewania własnych posesji, przechodząc na ogrzewanie inne niż węglowe. 
Jednak zmiany te będą w dużej mierze uzależnione od atrakcyjności finansowej 
poszczególnych rodzajów ogrzewania. 

 
Prognoza powinna obejmować także zmiany składu morfologicznego na 

przestrzeni rozpatrywanego czasu. Ocena zmian składu morfologicznego odpadów jest 
znacznie trudniejsza od szacowania zmian ich ilości. Pośrednio działać tu będą wszystkie 
wymienione powyżej czynniki. Jednak decydujące w tym względzie znaczenie będzie miał 
również poziom zamożności społeczeństwa i związany z nim model konsumpcyjny. Nie 
bez znaczenia będzie też kształtowanie się poziomu świadomości ekologicznej lokalnej 
społeczności. Dzięki niemu mogą występować na szerszą skalę pewne zjawiska 
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wpływające na skład morfologiczny odpadów. Możliwe jest, iż mieszkańcy świadomie 
będą sięgać po produkty w opakowaniach szklanych, rezygnując przy tym z opakowań 
z tworzyw sztucznych. Edukacja ekologiczna może być istotnym źródłem nowej mody 
zachowań proekologicznych. 

Jakkolwiek czynniki te wpływać będą na zmianę składu morfologicznego nie 
sposób ocenić skali i zakresu działania tych czynników. Generalnie przypuszczać należy, 
że nastąpi wzrost ilości odpadów komunalnych cechujący się następującymi zmianami 
w składzie morfologicznym: 

• wzrost osadów ściekowych z oczyszczalni (związany z rozbudową systemu 
kanalizacji sanitarnej i pełniejszym wykorzystywaniem przepustowości 
oczyszczalni ścieków); 

• wzrost ilości papieru i tektury (nasilenie się akcji promocyjnych, informacyjnych),  
• wzrost ilości opakowań szklanych oraz opakowań plastikowych zgodnie 

z założeniami KPGO 2010 oraz WPGO, 
• zmniejszenie tempa wzrostu ilości drobnej frakcji nieorganicznej (popiołu i żużla) – 

zmiana sposobu ogrzewania, 
• wzrost frakcji organicznej – zmiana użytkowania terenów zielonych (zmiany 

struktury użytkowania ogrodów i terenów zieleni urządzonej w kierunku 
zwiększenia powierzchni trawiastych i zakrzewionych). 

• wzrost ilości odpadów żywnościowych i tekstyliów zawartych w odpadach 
komunalnych z racji wzrostu zamożności społeczeństwa. 
 
W sektorze gospodarczym można także spodziewać się zmian w składzie 

powstających odpadów. Zmiany te będą jednak zauważalne głównie w odniesieniu do 
całej gospodarki niż do poszczególnych jej dziedzin, czego oczywiście też nie należy 
wykluczać. 

Zmiany składu morfologicznego nie powinny wpłynąć na sposób prowadzonej 
gospodarki odpadami, bowiem podstawowym elementem, który został wzięty pod uwagę 
w trakcie projektowania systemu gospodarki odpadami była ilość odpadów. System ten 
powinien jednocześnie zakładać etapowość realizacji i modułowość rozbudowy. Przy 
takim założeniu wprowadzanie koniecznych zmian wynikających ze zmiany składu 
morfologicznego (np. konieczność zagospodarowania większej ilości danej frakcji 
odpadów) powinno być realizowane bez większych problemów. 

Prognozę szczegółową przeprowadzono w stosunku do ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych pochodzących ze wszystkich źródeł wytwarzania (zarówno 
z gospodarstw domowych, jak i z obiektów infrastruktury związanych z działalnością 
gospodarczą). Podczas przygotowywania prognozy wykorzystano także informacje 
zawarte w WPGO województwa dolnośląskiego, a w szczególności załącznik nr 10. 
Przyjęto, że w okresie od 2009 – 2016 r. nastąpi wzrost ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych. 
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4.1.2. Prognoza zmian ilo ści wytwarzanych odpadów komunalnych – wyniki analiz y 
 

Wyliczone poniżej wskaźniki i ilości odpadów prognozowane w najbliższych latach trzeba traktować jako orientacyjne, służące głównie 
określeniu skali problemu. Powinny one służyć głównie zapewnieniu odpowiednich środków technicznych wynikających ze wzrostu ilości 
odpadów w kolejnych latach (np. instalacje do odzysku, sprzęt techniczny do obsługi systemu zbiórki, nowe punkty zbiórki odpadów). 
 

TABELA 19. Prognozowane ilo ści odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmin y Nowogrodziec w latach 2009 - 2016 

Lp. Rodzaje odpadów komunalnych 
Masa odpadów [Mg] Wskaźniki [kg/Mk/rok] 

2009 2012 2016 2009 2012 2016 
1 odpady kuchenne 883,7 888,1 896,8 58,61 58,51 58,57 
2 odpady ogrodowe 104,9 106,6 110,8 6,96 7,02 7,23 
3 odpady z terenów zielonych 116,3 118,3 122,8 7,71 7,80 8,02 
4 papier i tektura opakowaniowy 319,5 333,8 362,8 21,19 21,99 23,70 
5 pozostały papier i tektura 470,9 478,8 500,9 31,23 31,55 32,72 
6 wielomateriałowe 294,7 299,0 308,9 19,54 19,70 20,18 
7 tworzywa sztuczne opakowaniowe 344,0 353,1 368,5 22,82 23,26 24,07 
8 pozostałe tworzywa sztuczne 239,6 243,5 253,1 15,89 16,04 16,53 
9 szkło opakowaniowe 294,2 300,9 312,5 19,51 19,83 20,41 
10 pozostałe szkło 73,7 74,8 77,7 4,89 4,93 5,07 
11 opakowania żelazne 60,9 60,9 61,4 4,04 4,01 4,01 
12 pozostałe metale żelazne 29,4 29,9 31,0 1,95 1,97 2,03 
13 opakowania nieżelazne 21,3 21,5 21,8 1,41 1,42 1,42 
14 pozostałe metale nieżelazne 10,1 10,2 10,6 0,67 0,67 0,69 
15 odpadowe tekstylia 54,2 55,0 56,9 3,60 3,63 3,72 
16 odpadowe drewno 71,8 73,0 75,5 4,76 4,81 4,93 
17 odpady niebezpieczne 33,2 33,9 34,9 2,20 2,23 2,28 
18 odpady mineralne 652,1 658,0 672,6 43,25 43,35 43,93 
19 odpady z targowisk 46,7 47,7 49,7 3,09 3,14 3,24 
20 odpady ze sprzątania ulic 71,2 72,3 75,0 4,72 4,77 4,90 
21 odpady wielkogabarytowe 196,8 199,9 207,6 13,06 13,17 13,56 

Razem 4 389,1 4 459,1 4 611,8 291,11 293,80 301,21 
Źródło: Opracowanie własne 
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RYCINA 17. Zmiany ilo ści wytwarzanych odpadów komunalnych w podziale na f rakcje – gmina Nowogrodziec (2009 - 2016) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 19 
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V  CELE I KIERUNKI DZIAŁA Ń W GOSPODARCE ODPADAMI 
 
 
5.1. ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARKI ODPADAMI 

 
We wcześniejszych rozdziałach przeprowadzono analizę obecnego stanu 

gospodarki odpadami oraz prognozę zmian ilościowych i jakościowych w przeciągu 
7 najbliższych lat.  

Gospodarka odpadami na terenie gminy Nowogrodziec powinna spełniać wymogi 
i być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz założeniami planów gospodarki 
odpadami wyższego szczebla. Dotyczy to przede wszystkim planu gospodarki odpadami 
dla powiatu bolesławieckiego. Pośrednio, w zakresie założonych celów i wytycznych musi 
on także spełniać wymogi planu krajowego i wojewódzkiego. 
 
 
5.2. CELE I KIERUNKI DZIAŁA Ń W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI  

DLA GMINY NOWOGRODZIEC 
 
5.2.1. Cele i kierunki działa ń 
 

Zgodnie z założeniami zawartymi w planach wyższego rzędu istniejący system 
gospodarki odpadami na terenie gminy Nowogrodziec powinien zostać rozbudowany. 
Gmina powinna kontynuować działania organizacyjne dotyczące gospodarki odpadami 
związane ze funkcjonowanie regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów. Należy 
również rozpatrzyć wdrożenie nowych elementów systemu gospodarki odpadami, które 
mogłyby znacząco wpłynąć na polepszenie sytuacji gminy w tym zakresie (np. 
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji czy selektywnej 
zbiórki przeterminowanych leków). 

W tym celu konieczne jest ustalenie głównych zasad gminnej polityki odpadowej 
w odniesieniu do poszczególnych jej elementów. Wymaga to wyznaczenia:  

• celów strategicznych – cel po osiągnięciu którego, nastąpić ma poprawa danego 
elementu gospodarki odpadami, stanowiący ostateczny efekt podejmowanych 
działań; 

• kierunków działa ń – kierunki służące do osiągnięcia wyznaczonych celów 
ekologicznych; 

• zadań realizacyjnych  – konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji 
wyznaczonych kierunków, a tym samym celów strategicznych. Działania te mają 
charakter długookresowy i winny być realizowane aż do osiągnięcia założonego 
celu. Z uwagi na długi okres „dochodzenia” do wyznaczonego celu, 
z zaproponowanych zadań należy określić zadania priorytetowe do realizacji jako 
najpilniejsze. 
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Biorąc pod uwagę powyższe oraz założenia wynikające z planów wyższego rzędu 
określono cele strategiczne oraz kierunki działań gospodarki odpadami dla Gminy 
i Miasta Nowogrodziec: 

1. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW: 
- Wdrażanie i uświadamianie gminnemu społeczeństwu zasad funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami. 
2. ZMNIEJSZANIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW: 

- Promowanie technologii małoodpadowych, 
- Ewidencjonowanie odpadów, 
- Opracowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, 

3. PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW: 
- Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów 

i wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska, 
- Organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych, 
- Organizacja systemu zbiórki odpadów opakowaniowych, 
- Organizacja systemu zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
- Organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
- Organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, z sektora 

budowlanego i wraków pojazdów, 
4. ODZYSK ODPADÓW: 

- Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów; 
5. BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, 

KTÓRYCH NIE UDAŁO SIĘ PODDAĆ ODZYSKOWI I RECYKLINGOWI: 
- Właściwe unieszkodliwienie odpadów nie nadających się do dalszego 

zagospodarowania,  
6. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZE ŃSTWA – 

EDUKACJA EKOLOGICZNA: 
- Promowanie zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju modelu życia 

mieszkańców, 
- Prowadzenie edukacji wśród osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację 

gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy,  
- Prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej wśród mieszkańców gminy, 
- Promowanie podmiotów gospodarczych realizujących swoją działalność zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym zgodnie z koncepcją „Krajowego 
planu działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010 - 
2012”. 

7. UWZGLĘDNIENIE PRZEDSTAWIONYCH CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁA Ń 
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W AKTACH PRAWA MIEJSC OWEGO 

 
5.2.2. Limity odzysku 
 

Wyznaczone w Krajowym, Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki 
Odpadami limity odzysku poszczególnych frakcji odpadów determinują działania 
zmierzające do ich spełnienia w systemie gospodarki odpadami gminy Nowogrodziec. 
Posłużono się wskaźnikami limitów odzysku z Krajowego i Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami. Przedstawiają się one następująco: 
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ODPADY KOMUNALNE 
W grupie odpadów komunalnych limitami odzysku objęto odpady komunalne 

ulegające biodegradacji. Dla tego rodzaju odpadów założono zmniejszenie ich ilości 
kierowanej na składowisko tak, aby nie było składowanych: 
w 2010 r. więcej niż 75 %, 
w 2013 r. więcej niż 50 %, 
w 2020 r. więcej niż 35 %, 
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji w stosunku 
do masy tych odpadów wytworzonych na danym terenie w 1995 r. 
 

Gmina Nowogrodziec, na podstawie szacunkowych danych ilościowych 
przedstawionych w KPGO 2010, jest zobowiązana do redukcji masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska: 

• do 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 856,7 Mg tego rodzaju odpadów; 
• do 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 571,1 Mg tego rodzaju odpadów; 
• do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 399,8 Mg tego rodzaju odpadów; 

kierowanych na składowiska odpadów. 
 
ODPADY ZAWIERAJ ĄCE PCB 

Zakłada się do końca 2010 roku całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze 
środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie oraz dekontaminację lub 
unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB.  

Po roku 2010 zakłada się likwidację zinwentaryzowanych odpadów PCB 
o stężeniu poniżej 50 ppm. 
 
OLEJE ODPADOWE 

Zakłada się selektywne zbieranie i odzysk olejów odpadowych. Dla olejów 
odpadowych w latach 2007 - 2014 poziom odzysku powinien być utrzymany ca najmniej 
na poziomie 50 %, natomiast poziom recyklingu na 35 %. 
 
ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY 

W zakresie zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów zakłada się 
osiągnięcie poziomów określonych obowiązującym stanem prawnym opisanym poniżej. 

 
W okresie od 2007r. do 2010 r. należy osiągnąć; co najmniej poziomy odzysku 

i recyklingu, zdefiniowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607). 

Osiągniecie poziomów odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 
(Dz. U. 2007 nr 109 poz. 752).  



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec 
 

Green Key  

 

ROZDZIAŁ - V 
 

 

 

72

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

� osiągnięcia poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 
2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz 
uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.09.2006r, str. 1-14), tj.: 
• minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym 

akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25 % do 2012 r., 
• minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 

45 % do 2016 roku, 
• minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65 % średniej wagi baterii 

i akumulatorów ołowiowo – kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu 
w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym 
unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.), 

• minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75 % średniej wagi baterii 
i akumulatorów niklowo - kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu 
w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym 
unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.),  

• minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów (do 2011 r.), 

• od 2008 roku ustanowienie zakazu wprowadzenia do obrotu: 
• wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005 % wagowo 

rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw 
guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2 % wagowo, 

TABELA 20.  Poziomy odzysku i recyklingu zu żytych baterii i akumulatorów  

Lp. Rodzaj baterii i akumulatorów z 
których powstał odpad 

2010 2012 
Poziom % 

odzysk recykling odzysk recykling 

1. Akumulatory kwasowo - ołowiowe Wszystkie 
zgłoszone 

Wszystkie 
zebrane 

Wszystkie 
zgłoszone 

Wszystkie 
zebrane 

2. Akumulatory niklowo - kadmowe 
(wielkogabarytowe) 

60 60 60 60 

3. Akumulatory niklowo - kadmowe 
(małogabarytowe) 

40 40 40 40 

4. 
Akumulatory niklowo - żelazowe oraz 

inne akumulatory elektryczne 
(wielkogabarytowe) 

40 40 40 40 

5. 
Akumulatory niklowo - żelazowe oraz 

inne akumulatory elektryczne 
(małogabarytowe ) 

20 20 20 20 

6. 
Ogniwa i baterie galwaniczne oraz 
ich części z wyłączeniem części 

ogniw i baterii galwanicznych 
22,5 22,5 30 30 

Źródło: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 2007 nr 109 poz. 752). 
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• baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002 % wagowo 
kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii 
i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w: systemach awaryjnych 
i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym, sprzęcie medycznym, 
elektronarzędziach bezprzewodowych, 

• osiągnięcie następujących minimalnych poziomów zbierania zużytych 
przenośnych baterii i akumulatorów: 

� 25 % do dnia 26 września 2012 r., 
� 45 % do dnia 26 września 2016 r. 

 
ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE 

W zakresie odpadów medycznych i weterynaryjnych zakłada się: 
• Zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów u źródła 

powstawania, 
• Zapewnienie funkcjonowania na terenie województwa dolnośląskiego instalacji do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. 
 
POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI  

Dla tego rodzaju odpadów zakłada się zapewnienie sieci zbierania pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz odpowiednich mocy przetwórczych stacji demontażu. 
Wskazane limity dla tych odpadów to uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu 
w odniesieniu do mas własnych pojazdów przyjętych w kraju do stacji demontażu w skali 
roku: 

� dla pojazdów wyprodukowanych prze 1 stycznia 1980 roku osiągnięcie poziomów 
odzysku i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 75 % i 70 %, 

� dla pozostałych pojazdów: 
• w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. osiągnięcie poziomów odzysku 

i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 85 % i 80 %, 
• od 1 stycznia 2015 r. osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu 

odpowiednio nie niższych niż 95 % i 85 %. 
 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

Dla odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zakłada się w skali 
kraju: 
� osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 

w wysokości: 
• dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa 

domowego i automatów do wydawania: 
- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu, 
- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 

ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu, 
• dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, 

telekomunikacyjnego i audiowizualnego: 
- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu, 
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- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 
ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu, 

• dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa 
domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych 
z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, 
zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru 
i kontroli: 

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu, 
- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 

ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu, 
• dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części 

składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 
80% masy tych zużytych lamp; 

� osiągnięcie do 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych 
w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok. 

 
ODPADY ZAWIERAJ ĄCE AZBEST  

Dla odpadów zawierających azbest zastosowanie powinno znaleźć ogólne 
założenie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 roku zgodnie 
z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” (przyjętym 14 lipca 
2009 r. przez Radę Ministrów). 
 
ZUŻYTE OPONY 

Od 1 lipca 2003 r. obowiązuje zakaz składowania całych opon, a od 1 lipca 2006 r. 
opon pociętych. Na producentów i importerów nałożony został obowiązek odzysku 
zużytych opon. Wojewódzki plan gospodarki odpadami stawia za cel zwiększenie 
poziomu zbierania zużytych opon, nie określa jednak limitów i zakresów czasowych. 
Według Krajowego planu gospodarki odpadami limity te przedstawiają się następująco: 
 
TABELA 21.  Poziomy odzysku opon.  

2007 2008 2009 
odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling 
75 % 15 % 85 % 15 % 100 % 20 % 

Źródło: Krajowy plan gospodarki odpadami 2010. 
 
 
ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

Ta grupa odpadów powstaje głównie w wyniku prac w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie. W nadchodzących 
latach przewidywany jest wzrost ilości wytwarzanych odpadów z tej grupy. Celem 
nadrzędnym jest aby w 2010 roku odzysk osiągnął poziom 50 %. 
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KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE 
Jako podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi na okres 

do 2014 r. wskazuje się: 
− ograniczenie składowania osadów, 
- zwiększenie ilości osadów unieszkodliwianych metodami termicznymi, 
- odzysk komunalnych osadów ściekowych, 
- zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami 

i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń 
pochodzenia przemysłowego, 

- wykorzystanie rolnicze przy dotrzymaniu wymogów jakościowych. 
 

Dla osadów ściekowych od 2015 roku zakłada się całkowite wyeliminowanie ich 
składowania. 
 
ODPADY OPAKOWANIOWE 

Cele nadrzędne w gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie do 2014 r. to: 
- zmniejszenie udziału odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów 

komunalnych, 
- wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. 

Zgodnie z wymaganiami prawnymi zakłada się następujące roczne poziomy 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w określonych okresach czasowych. 
 

TABELA 22. 
Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowa niowych do 2014 
roku. 

Lp. 
Rodzaj 

opakowania 

2008 r. 2010 r. 2012 r. 2014 r. 

% poziomu % poziomu % poziomu % poziomu 

odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu 

1. Opakowania 
– ogółem 

50 27 53 35 57 45 60 55 

2. 
Opakowania 

z tworzyw 
sztucznych 

- 16 1) - 18 1) - 20 1) - 22,5 1) 

3. Opakowania 
z aluminium 

- 41 - 45 - 48 - 50 

4. Opakowania 
ze stali 

- 25 - 33 - 42 - 50 

5. 
Opakowania 
z papieru i 

tektury 
- 49 - 52 - 56 - 60 

6. Opakowanie 
ze szkła 

- 39 - 43 - 49 - 60 

7. Opakowania 
z drewna 

- 15 - 15 - 15 - 15 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 752). 
1)  do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa 
sztucznego. 
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5.3    HARMONOGRAM ZADAŃ KRÓTKO I DŁUGOOKRESOWYCH 
 

Określone w niniejszym rozdziale cele i kierunki działań dla Miasta i Gminy 
Nowogrodziec, mają doprowadzić do stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu 
gospodarki odpadami. Przyjęty model gospodarki wynikający z uwarunkowań formalnych, 
technicznych i ekonomicznych wyznacza do realizacji konkretne zadania. Dzięki nim 
będzie możliwe osiągnięcie wyznaczonych celów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. 
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620), 
w niniejszym planie gospodarki odpadami wskazuje się krótkoterminowy plan działań 
obejmujący okres 4 lat oraz długoterminowy program strategiczny, obejmujący okres 8 
lat. 

W dalszej części dokumentu przedstawiono harmonogram w formie tabelarycznej 
określający zadania z podziałem na długookresowe i krótkookresowe. 

W harmonogramach realizacyjnych przygotowanych dla gminy Nowogrodziec, 
poszczególnym celom strategicznym, w ramach wyznaczonych kierunków działań, 
przyporządkowano konkretne zadania z określeniem czasu ich realizacji i instytucje, które 
powinny je realizować lub współrealizować. Z uwagi na specyfikę niektórych zadań np. 
edukacja ekologiczna, czy zadania kontrolne, będą one realizowane zarówno w ramach 
harmonogramu krótko i długoterminowego (m.in. jako zadania ciągłe). 

W ramach wyznaczonych harmonogramów realizacyjnych, zadania podzielono na 
zadania własne gminy i zadania koordynowane: 
� zadania własne gminy  – przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub 

częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta i Gminy Nowogrodziec;  
� zadania koordynowane  – pozostałe zadania związane z ochroną środowiska 

i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze 
środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji 
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź 
instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio organom 
powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym. 
 
Proces zarządzania środowiskiem spoczywa na władzach lokalnych. Mając na 

uwadze spójność koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz 
samorządowych i rządowych, a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie 
gospodarką odpadami gminy Nowogrodziec przy pomocy Planu Gospodarki Odpadami 
wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Planu oraz systemu monitoringu.  

Władze miasta pełnią w odniesieniu do Planu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych 
jest funkcja regulacyjna , na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz 
decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień 
środowiskowych. Władze pełnią również funkcje wykonawcze  (zadania wynikające 
z ustaw) i kontrolne. Pożądane jest, aby władze gminy pełniły również funkcje 
wspieraj ące dla podmiotów zaangażowanych w rozwój jednostki oraz funkcje kreujące 
działania ukierunkowane na poprawę systemu gospodarki odpadami, a przez to stanu 
środowiska przyrodniczego. 
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Do podstawowych instrumentów prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony 
środowiska i prawidłowej gospodarki odpadami należą: standardy i normy oraz 
wyznaczone limity ilościowe i jakościowe, pozwolenia i odpowiedzialność administracyjna 
karna i cywilna. Głównymi instrumentami finansowymi są opłaty ekologiczne, kary, 
fundusze celowe, ulgi podatkowe. Wśród instrumentów o charakterze społecznym 
wyróżniamy dostęp do informacji, komunikację społeczną, edukację i promocję 
ekologiczną. 

Harmonogram realizacji przedstawia poszczególne zadania, z podaniem jednostek 
odpowiedzialnych za ich realizację. 

 
 

CELE I HARMONOGRAM REALIZACYJNY PLANU GOSPODARKI 
ODPADAMI MIASTA I GMINY NOWOGRODZIEC 

 
 

Objaśnienia do harmonogramu: 
 Zadania do realizacji w najbliższym okresie (2009 - 2012) 
 Zadania do realizacji w późniejszym okresie (2013 - 2016) 
 
 

HARMONOGRAM KRÓTKOOKRESOWY 
 

Cel strategiczny: ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  
 
1. Opis zadania Aktualizacja Regulaminu utrzymania porz ądku i czysto ści na 

terenie gminy o opracowane zasady gromadzenia i odb ioru 
odpadów na terenie gminy Nowogrodziec z uwzgl ędnieniem 
funkcjonowania ZUOK w Trzebieniu jako instalacji w ramach 
ZZO 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady ok. 2 - 3 tys. zł. za opracowanie Regulaminu  
Źródła finansowania Samorząd gminy 

 
2. Zadanie Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospoda rki 

Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec za lata: 2 009 - 
2010, 2011 - 2012, 2013 - 2014, 2015 - 2016 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady ok. 2-3 tys. zł za opracowanie Sprawozdania  
Źródła finansowania Samorząd gminy 
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Cel strategiczny: ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW  
 
Kierunek działania: Promocja „zachowa ń i postaw” małoodpadowych  
 
1. Opis zadania Stworzenie systemu informacyjnego w kwestii mo żliwo ści 

wprowadzenia technologii małoodpadowych 
Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, samorząd powiatu 
Rodzaj przedsięwzięcia Koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty eksploatacyjne/ utrzymanie pracowników administracji; 

koszt utworzenia strony internetowej – 5-10 tys. zł (+aktualizacja) 
Źródła finansowania Samorząd powiatu, samorząd gminy, FOŚiGW 

 
 
 
Kierunek działania: Opracowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarki  

odpadami 
 
1. Opis zadania Opracowanie i przyj ęcie aktualizacji Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami 
Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady zlecenie realizacji przedsięwzięcia – ok. 4 tys. zł 
Źródła finansowania Samorząd gminy 

 
2. Opis zadania Wdro żenie systemu zbiórki odpadów komunalnych 

dostosowanego do mo żliwo ści odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów w ramach ZUOK w Trzebieniu (uwzgl ędnienie zasad 
funkcjonowania Zakładu w ramach regionu zachodniego  
gospodarki odpadami zaproponowanego w WPGO) 

Jednostki odpowiedzialne Samorządy gmin korzystające z usług ZUOK w Trzebieniu, 
podmioty prowadzące zbiórkę odpadów z terenu gmin 

Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty administracyjne zależne od ustaleń 
Źródła finansowania Samorządy gmin, Fundusz Spójności UE 
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Cel strategiczny: PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
 
Kierunek działania: Organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych  
 
1. Opis zadania Modyfikacja istniej ących i opracowanie nowych zasad 

gromadzenia i odbioru odpadów zmieszanych z dostoso waniem 
do potencjalnych mo żliwo ści funkcjonalnych ZUOK 
w Trzebieniu. 

Jednostki odpowiedzialne Samorządy gmin korzystające z usług ZUOK w Trzebieniu, podmioty 
gospodarcze odbierające odpady 

Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Opracowanie zasad – zlecenie wykonania dokumentu to koszt rzędu 3 

tys. zł/gminę; 
zasady mogą być opracowane przez pracowników administracji – 
koszty eksploatacyjne utrzymania pracowników 

Źródła finansowania Środki własne przedsiębiorców 
 
2. Opis zadania Wdro żenie zasad gromadzenia i odbioru odpadów (zgodnie 

z punktem 1). 
Jednostki odpowiedzialne Samorządy gmin, podmioty gospodarcze odbierające odpady 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Główne koszty poniosą podmioty prowadzące działalność w zakresie 

zbiórki odpadów – w przypadku wprowadzenia selektywnego systemu 
zbiórki bioodpadów koszty wynikają z zakupu dodatkowych 
pojemników (zakup 1 pojemnika MGB110 to koszt rzędu 90-110 zł) 

Źródła finansowania Środki własne przedsiębiorców, samorządy gmin 
 
 
 
Kierunek działania: Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów 

niebezpiecznych  
 
1. Opis zadania Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych (w ramach LPGO), w którym zbierane będą 
wszystkie rodzaje odpadów niebezpiecznych wytwarzan ych 
w gospodarstwach domowych (m.in. elektroodpady, bat erie). 
Alternatyw ą jest zakup specjalistycznego pojazdu 
spełniaj ącego funkcj ę Mobilnego Punktu Gromadzenia 
Odpadów. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, organizacje odzysku, podmioty odbierające 
odpady od właścicieli nieruchomości 

Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty zależne od podjętej umowy ze zleceniobiorcą oraz od rodzaju 

odpadów niebezpiecznych, powiązane z kosztami utworzenia 
i eksploatacji LPGO (jak założono ok. 100 tys. zł) 

Źródła finansowania Samorząd gminy, WFOŚiGW, organizacje odzysku, środki własne 
przedsiębiorców 
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2. Opis zadania Wdro żenie systemu selektywnej zbiórki przeterminowanych 
lekarstw w aptekach i o środkach zdrowia na terenie całej gminy 
(zakup specjalistycznych pojemników, zawarcie umowy  na 
odbiór odpadów, finansowanie systemu). 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty zależne od podjętej umowy ze zleceniobiorcą oraz od rodzaju 

zakupionych pojemników (ok. 400 zł/1 pojemnik) 
Źródła finansowania Samorząd gminy, WFOŚiGW, organizacje odzysku, środki własne 

przedsiębiorców 
 
 
 
 
Cel strategiczny: BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA  

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW 
 

Kierunek działania: Właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadaj ących si ę do 
dalszego zagospodarowania. Bezpieczne eksploatowani e 
instalacji do unieszkodliwiania odpadów.  

 
1. Opis zadania Zakończeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych  

w Nowogrod źcu. 
Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, zarządca i wykonawca: „Hydro-tech” Sp. z o. o. 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Całkowity koszt projektu: 2 967 240,01 zł 
Źródła finansowania Środki własne samorządu gminy: 20 %; UE: 80 % 

 
2. Opis zadania Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów wykazanych  przez 

gmin ę Nowogrodziec w sprawozdaniu SG-01 Gospodarka 
mieszkaniowa i komunalna.  

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, właściciel odpadów (gruntu pod odpadami) 
Rodzaj przedsięwzięcia Koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty zależne od wielkości wysypisk 
Źródła finansowania Samorząd gminy, budżet właściciela gruntu pod odpadami 
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Cel strategiczny: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 
SPOŁECZEŃSTWA - EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 
Kierunek działania: Promowanie zgodnego z zasadami zrównowa żonego rozwoju 

modelu życia mieszka ńców  
 
1. Opis zadania Opracowanie koncepcji edukacji ekologicznej dla gmi ny 

Nowogrodziec ze szczególnym uwzgl ędnieniem 
prawidłowego gospodarowania odpadami. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty zależne od podpisanej umowy, ok. 3 tys. zł/opracowanie 
Źródła finansowania Samorząd gminy  

 
 
 
 

HARMONOGRAM DŁUGOOKRESOWY 
 
 
Cel strategiczny: ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  
 

Kierunek działania: Wdrażanie i u świadamianie społecze ństwu zasad funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami  

 
1. Opis zadania Przekazanie ogólnych informacji o zasadach funkcjon owania 

gminnego systemu gospodarki odpadami 
 – druk ulotek informacyjnych, artykuły w lokalnej prasie, 
informacje na gminnej stronie internetowej. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, podmioty działające w zakresie zbiórki odpadów 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Ok. 2 tys. zł/rok 
Źródła finansowania Samorząd gminy, środki własne podmiotów 

 
2. Opis zadania Informowanie o wynikach funkcjonowania systemu gosp odarki 

odpadami na podstawie prowadzonej ewidencji. 
Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady prowadzenie ewidencji przez pracownika – koszty eksploatacyjne/ 

utrzymanie pracowników administracji 
Źródła finansowania Samorząd gminy 
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Cel strategiczny: ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW  
 
Kierunek działania: Promocja „zachowa ń i postaw” małoodpadowych  
 
1. Opis zadania Promowanie zasad pomocy podmiotom gospodarczym 

wprowadzaj ącym nowoczesne technologie małoodpadowe oraz 
działania proekologiczne (np. doradztwo) 
Promowanie proekologicznych postaw konsumenckich. 
Uwzględnianie w post ępowaniu przetargowym firm stosuj ących 
technologie i systemy zarz ądzania przyjazne środowisku – 
zielone/zrównowa żone zamówienia publiczne. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty eksploatacyjne/ utrzymanie pracowników administracji 

(doradztwo) 
Źródła finansowania Samorząd gminy 

 
 
 
Kierunek działania: Ewidencjonowanie odpadów i przestrzeganie postanowi eń decyzji 

w zakresie gospodarowania odpadów  
 
1. Opis zadania a) Kontrolowanie mieszka ńców gminy pod wzgl ędem 

właściwego zagospodarowywania wytwarzanych odpadów 
(posiadanie lub brak umowy na odbiór zmieszanych od padów 
komunalnych) – weryfikacja zało żonego poziomu obj ęcia 
mieszka ńców zorganizowan ą zbiórk ą odpadów komunalnych 
(dążenie do obj ęcia 100 % mieszka ńców zbiórk ą odpadów) 
b) Prowadzenie ewidencji umów oraz kontrolowanie 
mieszka ńców pod wzgl ędem przestrzegania postanowie ń 
regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie gminy. 

Jednostki odpowiedzialne Gmina (pracownik Urzędu Miejskiego), Straż Miejska, podmioty 
odbierające odpady 

Rodzaj przedsięwzięcia Koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty eksploatacyjne/ utrzymanie pracowników administracji 
Źródła finansowania Samorząd gminy, środki własne przedsiębiorców 

 
2. Opis zadania Dalsza kontrola i weryfikacja wypełniania przez pod mioty 

posiadaj ące zezwolenia na prowadzenie działalno ści w zakresie 
gospodarki odpadami (zbiórka zmieszanych odpadów 
komunalnych, zezwolenia na odzysk odpadów, itp.) – ustale ń 
zawartych w w/w zezwoleniach (wypełnianie warunków 
określonych w wydanych decyzjach). 

Jednostki odpowiedzialne Województwo, Powiat, Gmina, WIOŚ 
Rodzaj przedsięwzięcia Koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady koszty eksploatacyjne/ utrzymanie pracowników administracji 
Źródła finansowania Samorządy: wojewódzki, powiatowy, gminny oraz WIOŚ 
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Cel strategiczny: PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
 
Kierunek działania: Organizacja systemu zbiórki odpadów  
 
1. Opis zadania Rozwój i doskonalenie istniej ącego systemu selektywnej zbiórki 

odpadów (optymalizacja systemu – cykl Deminga). 
Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, przedsiębiorcy 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady koszty eksploatacyjne funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki 

odpadów w gminie 
Źródła finansowania Środki własne przedsiębiorców 

 
 
 
 

Kierunek działania: Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów kom unalnych  

 
1. Opis zadania a) Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów opakowan iowych 

w oparciu o istniej ący system zbiórki; 
b) Udoskonalenie systemu zbiórki odpadów opakowanio wych 
poprzez wdro żenie zbiórki „u źródła” z wykorzystaniem 
specjalnych worków lub indywidualnych pojemników 
(zabudowa rozproszona); 
c) Dostosowanie systemu selektywnej zbiórki do waru nków 
funkcjonowania ZUOK w Trzebieniu. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, podmioty gospodarcze, społeczność lokalna 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a a abc abc abc abc abc abc 
Szacunkowe nakłady koszty eksploatacyjne oraz związane z realizacją zadań 

wcześniejszych (zależne od podjętych działań) 
Źródła finansowania Samorząd gminy, środki własne przedsiębiorców i właścicieli 

nieruchomości 
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Kierunek działania: Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów kom unalnych 
ulegaj ących biodegradacji  

 
1. Opis zadania a) Promowanie przydomowego kompostowania odpadów; 

b) Zorganizowanie i stopniowe wdra żanie systemu 
selektywnej zbiórki odpadów ulegaj ących biodegradacji na 
terenie całej gminy metod ą „u źródła”. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, podmioty gospodarcze 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i Koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a a ab ab ab ab ab ab 
Szacunkowe nakłady koszty związane z zakupem pojemników i kontenerów (koszty 

przedsiębiorców), częściowe przerzucenie kosztów na 
mieszkańców poprzez wprowadzenie opłaty za dzierżawę 
pojemników 

Źródła finansowania Środki własne przedsiębiorców 
 
 
 
Kierunek działania: Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów 

niebezpiecznych  
 
1. Opis zadania a) Informowanie mieszka ńców o obowi ązkach zwrotu 

opakowa ń po środkach ochrony ro ślin i po pestycydach do 
punktów sprzeda ży tego środka; 
b) Informowanie punktów sprzeda ży o obowi ązkach 
prawidłowego post ępowania z opakowaniami po środkach 
ochrony ro ślin; 
c) Współpraca z O środkiem Doradztwa Rolniczego w celu 
przekazywania informacji i edukacji zwłaszcza rolni ków 
o prawidłowym systemie zbiórki opakowa ń po środkach 
ochrony ro ślin. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, przedsiębiorcy, producenci środków ochrony roślin 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady druk ulotek informacyjnych ok. 1 tys. zł/rok + koszty 

eksploatacyjne/utrzymanie pracowników administracji 
Źródła finansowania Samorząd gminy 

 
2. Opis zadania Dofinansowania zada ń polegaj ących na demonta żu, 

transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z nieruchom ości na 
terenie gminy Nowogrodziec. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, samorząd powiatu 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady zabezpieczenie ok. 20 - 30 tys. zł/rok 
Źródła finansowania Samorząd gminy, dotacje WFOŚiGW 
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3. Opis zadania Wdrażanie programu usuwania odpadów zawieraj ących azbest; 
przygotowanie systemu obsługi mieszka ńców gminy 
(właścicieli odpadów azbestowych) w celu sprawnego 
i bezpiecznego demonta żu i unieszkodliwienia odpadów 
azbestowych, a tym samym sprawnej obsługi mieszka ńców 
i udzielenia im informacji o ich obowi ązkach i mo żliwo ściach 
dofinansowania pozbycia si ę tego odpadu (informacje na 
stronach internetowych i druk ulotek). 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, samorząd powiatu  
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady ok. 1 tys. zł /rok (bez kosztów demontażu) 
Źródła finansowania Samorząd gminy, samorząd powiatu 

 
 
 
 
Kierunek działania: Organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytow ych, 

z sektora budowlanego i wraków pojazdów  
 
1. Opis zadania Prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w LP GO 

oraz z wykorzystaniem metody akcyjnej prowadzonej p rzez 
podmioty działaj ące w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy (nadzorca i zlecający), podmioty działające 
w zakresie zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w ramach realizacji zobowiązań wynikających z 
posiadanych zezwoleń 

Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane (w stosunku do podmiotów) 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Koszty realizacji ok. 5-10 tys. zł/rok 
Źródła finansowania Środki własne gminy ( w przypadku zlecenia), środki własne 

podmiotów gospodarczych zbierających odpady komunalne 
 
2. Opis zadania Przekazywanie informacji o firmach działaj ących w zakresie 

odzysku i unieszkodliwiania wraków pojazdów (przeka zanie 
danych teleadresowych mieszka ńcom) – informacje na gminnej 
stronie internetowej. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady koszt administrowania stroną internetową 
Źródła finansowania Samorząd gminy 
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3. Opis zadania a) Przekazywanie informacji o firmach działaj ących w zakresie 
odbioru odpadów budowlanych. 
b) Dostosowanie systemu odbioru i ewidencji odpadów  
budowlanych do wymogów opisanych w PGO i „Regulamin ie 
utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie gminy i miasta 
Nowogrodziec” 
- przekazywanie selektywnie zebranych odpadów budow lanych 
podmiotom zajmuj ącym si ę odzyskiem tego rodzaju odpadów. 

Jednostki odpowiedzialne Podmioty gospodarcze 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady koszt administrowania stroną internetową + koszty 

eksploatacyjne/utrzymanie pracowników administracji 
Źródła finansowania Samorząd gminy, środki własne przedsiębiorców 

 
 
 
 
Cel ekologiczny: ODZYSK ODPADÓW  
 
Kierunek działania: Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów  
 
1. Opis zadania Prowadzenie odzysku odpadów zbieranych selektywnie 

z terenu gminy Nowogrodziec: 
• przekazywanie zebranych surowców wtórnych do dalsze go 

zagospodarowania; 
• kompostowanie odpadów ulegaj ących biodegradacji 

w przydomowych kompostownikach oraz docelowo 
w ramach ZUOK w Trzebieniu. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, podmioty gospodarcze, społeczeństwo lokalne 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty niwelowane zyskami ze sprzedaży surowców wtórnych oraz 

kompostu (brak dokładnego kosztorysu) 
Źródła finansowania Samorząd gminy, środki własne przedsiębiorców, środki własne 

mieszkańców (zakup kompostowników) 
 
2. Opis zadania Rozpowszechnienie technologii kompostowania w śród 

mieszka ńców w zabudowie jednorodzinnej 
 – promowanie systemu zagospodarowania (odzysku) 
odpadów organicznych poprzez wykorzystywanie 
kompostowników przydomowych (informacje na gminnej 
stronie internetowej o technologiach i sposobach 
przydomowego kompostowania bioodpadów). 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, społeczeństwo gminne 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady ok. 1 tys. zł/rok (za akcje informacyjne) 
Źródła finansowania Samorząd gminy, środki własne mieszkańców 
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3. Opis zadania Współpraca z Organizacjami Odzysku 
 – możliwo ści przekazywania do odzysku zebranych frakcji 
odpadów. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, organizacje odzysku 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady W zależności od podpisanych umów (brak dokładnych danych) 
Źródła finansowania Samorząd gminy, środki własne przedsiębiorców 

 
 
 
 
Cel strategiczny: BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA UNIESZKODLIWIANIE 

ODPADÓW 
 

Kierunek działania: Właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadaj ących si ę do 
dalszego zagospodarowania . 

 
1. Opis zadania Likwidacja pojawiaj ących si ę dzikich wysypisk odpadów – stała 

interwencja. 
Jednostki odpowiedzialne Właściciele gruntu, na którym zlokalizowane jest wysypisko 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady W zależności od podpisanej umowy 

Źródła finansowania Środki własne właścicieli gruntu 
 
2. Opis zadania Prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego w obr ębie 

zrekultywowanego składowiska odpadów w Nowogrod źcu. 
Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy - właściciel, zarządca – „Hydro-tech” Sp. z o. o. 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady ok. 20 tys. zł/rok 
Źródła finansowania Samorząd gminy, „Hydro-tech” Sp. z o. o. 

 
3. Opis zadania Zapewnienie instalacji do odzysku i unieszkodliwian ia 

odpadów komunalnych dla gminy Nowogrodziec – dalsza  
współpraca w tym zakresie z ZUOK w Trzebieniu jako instalacji 
działaj ącej w ramach ZZO regionu zachodniego. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, podmioty gospodarcze odbierające odpady 
Rodzaj przedsięwzięcia Koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty administracyjne, opłaty za przyjęcie odpadów na teren 

Zakładu 
Źródła finansowania Samorząd gminy, podmioty odbierające odpady 
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Cel strategiczny: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 
SPOŁECZEŃSTWA - EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 
 

Kierunek działania: Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w śród mieszka ńców 
oraz tworzenie proekologicznego wizerunku gminy  

 
1. Opis zadania a) Prowadzenie akcji zgodnie z koncepcj ą edukacji 

ekologicznej dla gminy Nowogrodziec - ulotki, wykła dy, 
festyny, artykuły w lokalnej prasie, pogadanki itp. ; 
b) Opracowanie specjalnego modułu internetowego 
(edukacyjnego) na gminnej stornie internetowej. Ser wis ten 
zawierałby informacje przydatne dla mieszka ńców miasta 
i gminy w zakresie obowi ązków mieszka ńców, odno śnie 
gospodarki odpadami i prawidłowego gospodarowania 
nimi. 

Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, redakcje wydawnicze, placówki oświaty 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne o koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady Koszty administracyjne ok. 4 - 9 tys. zł/rok ogólnie; 

Koszty wykonania strony internetowej ok. 3-5 tys. zł 
Źródła finansowania Samorząd gminy, budżety placówek oświaty, środki własne 

przedsiębiorców 
 

 
 
 

Kierunek działania: Prowadzenie edukacji ekologicznej w śród osób 
odpowiedzialnych za planowanie i realizacj ę systemu gospodarki 
odpadami na terenie gminy 

 
1. Opis zadania Organizacja konferencji, szkole ń, wykładów, finansowanie 

studiów podyplomowych, itp. 
Jednostki odpowiedzialne Samorząd gminy, podmioty gospodarcze, placówki oświaty, 

nadleśnictwo 
Rodzaj przedsięwzięcia Własne i koordynowane 
Lata realizacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Szacunkowe nakłady W zależności od rodzaju działań, ok. 10 tys. zł/rok 
Źródła finansowania Samorząd gminy, środki własne przedsiębiorców, budżety 

placówek oświaty 
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VI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY 
NOWOGRODZIEC 

 
 
 Wyznaczone dla gminy Nowogrodziec cele strategiczne powinny być realizowane 
przez funkcjonujący system gospodarki odpadami. Poniżej przedstawiono propozycję 
systemu gospodarki odpadami dla gminy Nowogrodziec. Zaproponowane rozwiązania 
uwzględniają: 

• obecny stan gospodarki odpadami na terenie całej gminy, 
• obowiązujące regulacje prawne oraz wytyczne dotyczące prowadzenia gospodarki 

odpadami na terenie powiatu, województwa i kraju. 
Realizacja przedstawionych poniżej propozycji działań w poszczególnych 

elementach gospodarki odpadami wpłynie na poprawę jej istniejącego stanu. 
 

6.1.    SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI  
 

Gospodarowanie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (art. 3 pkt.1 - Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) to zbieranie, transport, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz 
nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. 

Gmina Nowogrodziec obecnie prowadzi własną, indywidualną gospodarkę 
odpadami komunalnymi. Realizuje i rozwija zbiórkę odpadów wtórnych i niebezpiecznych. 
Odpady komunalne zebrane z terenu gminy zagospodarowywane są obecnie w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. 

Z analizy informacji zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
wynika, że miasto i gmina Nowogrodziec stanowi jedną z 20 gmin wchodzących w skład 
tzw. regionu zachodniego gospodarki odpadami, w obrębie którego funkcjonuje ZZO 
złożony z trzech oddzielnych obiektów (m.in. ZUOK w Trzebieniu). Międzygminna 
współpraca w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania ZZO ma za 
zadanie zapewnienie gminie nowoczesnej i wysokosprawnej instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa. 
 
6.2.    GROMADZENIE ODPADÓW 
 
 Gromadzenie odpadów stanowi pierwszy etap całego systemu działań, mających 
na celu ich usunięcie i unieszkodliwianie. Sposób gromadzenia i usuwania odpadów 
z miejsca ich powstawania jest niezwykle istotny i ma wpływ na czystość i ogólny 
porządek w gminie. Zbieranie odpadów to każde działanie w szczególności umieszczanie 
w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 
przygotowanie ich do transportu, do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 
 Gmina Nowogrodziec realizuje zadania z zakresu gromadzenia odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z najważniejszych zadań do zrealizowania 
przez Władze lokalne jest prowadzenie działań zapewniających objęcie zbiórką odpadów 
wszystkich ich wytwórców - środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest 
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kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod względem wywiązywania się z obowiązków 
wynikających z niniejszego planu oraz z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta i gminy Nowogrodziec”. 

System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy 
prowadzony jest w sposób właściwy, czego potwierdzeniem jest zbieranie coraz 
większych ilości surowców wtórnych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów 
komunalnych trafiających na składowisko. Właściwym kierunkiem w zakresie selektywnej 
zbiórki odpadów opakowaniowych będzie dla gminy rozwijanie dualnego systemu zbiórki 
(w obrębie zabudowy jednorodzinnej rozproszonej zbiórki „u źródła” systemem workowym 
(alternatywnie przy pomocy indywidualnych pojemników) oraz w charakterze 
uzupełniającym zbiórki metodą „donoszenia”; natomiast w obrębie zabudowy 
wielorodzinnej zbiórki metodą donoszenia w oparciu o pojemniki wielkogabarytowe). 

Ważną frakcją do selektywnej zbiórki są odpady ulegające biodegradacji. Gmina, 
oprócz promowania systemu przydomowego kompostowania, powinna równolegle 
opracować system selektywnego odbioru tego rodzaju odpadów ze wszystkich 
gospodarstw domowych (szczególnie w obrębie zabudowy wielorodzinnej), dzięki czemu 
zredukowana zostanie znacznie masa i objętość zbieranych zmieszanych odpadów 
komunalnych. Dużą szansą dla gminy może być wdrożenie systemu zbiórki odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji „u źródła”, która zapewni lepszą jakość odpadów 
do kompostowania, a tym samym wyższą wartość rynkową produkowanego kompostu. 

Należy podkreślić, że działania gminy w zakresie organizacji selektywnej zbiórki 
odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, wymagają 
dalszego rozwoju i doskonalenia poprzez objęcie zbiórką kolejnych rodzajów odpadów. 
 
6.2.1. Odpady zmieszane 
 

Z danych przedstawionych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
wynika, że powszechnym systemem zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych objętych 
jest 79 % społeczeństwa gminy. Należy zatem nadal prowadzić działania (np. kontrolne), 
które zagwarantują zwiększenie wskaźnika oraz docelowo osiągnięcie pułapu 100 %. 
Poniżej przedstawiono jedną z możliwości modyfikacji obecnego systemu zbiórki 
niesegregowanych odpadów komunalnych. 

System zbiórki odpadów zmieszanych proponuje się oprzeć i rozwijać 
o następujące założenia: 

• w zabudowie jednorodzinnej należy stosować system oparty na pojemnikach 60/65, 
80, 110, 120 lub 240 litrowych, przejście na proponowany system powinno się 
odbywać w sposób etapowy w miarę możliwości finansowych; 

• w zabudowie wielorodzinnej optymalnym rozwiązaniem byłoby stosowanie do zbiórki 
odpadów kontenerów 1 100 l, K-5 (5 000 l), KP7 (7 000 l) z uwagi jednak na 
konieczność stosowania do obsługi pojemników pojazdów wyposażonych 
w specjalne zaczepy, przy dużej zwartości zabudowy wielorodzinnej należy 
rozważyć możliwość stosowania w tym typie zabudowy pojemników o mniejszej 
pojemności; 
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• podmioty gospodarcze działające na terenie gminy powinny posiadać własne 
pojemniki do gromadzenia wytwarzanych przez siebie odpadów, ich wielkość 
powinna być dostosowana do indywidualnych przypadków jednak nie powinna być 
mniejsza niż 60 l, z częstotliwością opróżniania nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 
Poniższa tabela zawiera optymalną konfigurację dopasowania pojemności 

pojemnika na odpady do ilości osób mających z niego korzystać i gromadzić w nich 
odpady w określonym czasie. 

 

TABELA 23. 

Optymalna konfiguracja pojemników na odpady komunal ne do 
ilości osób z niego korzystaj ących z uwzgl ędnieniem minimalnej 
częstotliwo ści ich opró żniania dla gminy Nowogrodziec  

Rodzaj 
pojemnika/litraż 

Częstotliwość opróżniania pojemników 
1 x tydzie ń 2 x tydzie ń 1 x 2 tygodnie 

60 l / 65 l  2 5 1 
80 l 3 7 2 
110 l / 120 l 5 9 2 
240 l  10 20 5 
1 100 l 45 91 23 
5 000 l 206 412 103 
KP-7 7 000 l 289 577 144 

Źródło: Obliczenia własne przy wytwarzaniu odpadów 291,1 kg/Mk/rok i wskaźniku wagowo-objętościowym 
odpadów 0,25 kg/ dm3 

 
Wskaźniki przedstawione w powyższej tabeli są opracowane w oparciu 

o indywidualne analizy przeprowadzone dla gminy Nowogrodziec określające 
współczynnik wytwarzania odpadów na poziomie 97 dm3/1 Mk/mc. Jest to wartość 
wyliczona na podstawie danych ilościowych dotyczących gospodarki odpadami na terenie 
gminy w 2009 roku (patrz Tab. 13). 

Z uwagi na procesy gnilne i fermentacyjne zachodzące w masie składowanych 
zmieszanych odpadów komunalnych, uwzględniając jednocześnie zapisy „Regulaminu…”, 
optymalna częstotliwość opróżniania pojemników powinna wynosić 1 raz na tydzień 
(w przypadku wprowadzenia w przyszłości systemu zbiórki odpadów ulegających 
biodegradacji, możliwe będzie zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów, która 
w dominującej mierze zależeć będzie od pory roku, a nade wszystko od lokalnych 
warunków meteorologicznych). 
 Ważne jest także, aby dążyć do uzupełnienia systemu gromadzenia zmieszanych 
odpadów balastowych poprzez stworzenie możliwości pozbywania się odpadów przez 
wszystkich mieszkańców gminy Nowogrodziec w sposób zorganizowany. Gmina wymaga 
organizacji gospodarki odpadami i podjęcia strategicznych decyzji w tym zakresie, które 
będą miały istotny wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój w przyszłości. 
 
6.2.2. Odpady opakowaniowe 

 
Funkcjonujący na terenie gminy system zbiórki odpadów opakowaniowych 

z gospodarstw domowych, jest oparty na donoszeniu odpadów wtórnych do pojemników 
wielkogabarytowych ustawionych przy osłonach śmietnikowych i miejscach publicznych 
(szkoły, sklepy). Kolejnym krokiem w ramach rozwoju systemu zbiórki odpadów 
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opakowaniowych powinno być stopniowe wycofywanie pojemników do gromadzenia tego 
rodzaju odpadów z terenów zabudowy jednorodzinnej, gdzie docelowym rozwiązaniem 
powinna być zbiórka odpadów prowadzona u źródeł ich powstawania (w oparciu o system 
workowy lub indywidualne zestawy pojemników na poszczególne frakcje odpadów). 
System donoszenia w zabudowie jednorodzinnej powinien być rozwijany jako system 
uzupełniający. 

Celem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest wyłączenie 
określonych mas odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów zmieszanych 
i poddanie ich procesowi odzysku i recyklingu. 

Uwzględniając konieczne do osiągnięcia limity odzysku poszczególnych odpadów 
opakowaniowych z terenu gminy, proponuje się budowę tego systemu w oparciu 
o następujące założenia: 

• W zabudowie jednorodzinnej prowadzenie zbiórki w systemie odbioru 
bezpośredniego w oparciu o plastikowe worki o różnej kolorystyce dla 
poszczególnych frakcji. Każde gospodarstwo otrzymywałoby komplet worków przy 
odbiorze zapełnionych (np. 1x w miesiącu). Proponuje się zbiórkę szkła (z podziałem 
na bezbarwne i kolorowe), papier i tekturę oraz tworzywa sztuczne. Każde 
gospodarstwo domowe powinno być zaopatrzone w jeden komplet worków. Szacuje 
się, iż na gminę Nowogrodziec potrzebnych było by około 3 700 szt. kompletów 
worków (jednorazowo). Alternatywą dla metody workowej może być wyposażenie 
każdego gospodarstwa domowego w pakiet specjalistycznych pojemników do zbiórki 
odpadów opakowaniowych (możliwość ta jest obecnie rozważana przez MZGK 
Sp. z o. o. w Bolesławcu). 

• Realizacja funkcjonowania utworzonych punktów zbiórki w różnych częściach gminy. 
Należy dążyć aby zbiorcze punkty składały się z 4 pojemników wielko 
pojemnościowych (lub 3, w tym jeden dwukomorowy na szkło), pojemniki na 
makulaturę powinno się ustawić w miejscach o zwartej zabudowie i przy szkołach 
(powinny być one zlokalizowane w obrębie zabudowy wielorodzinnej ze zbiorczym 
punktem zaopatrzenia w ciepło oraz przy szkołach – mniejsza możliwość spalenia 
tego rodzaju odpadów w indywidualnych piecach grzewczych). Punkty te powinny 
być tak rozstawione aby jeden zestaw pojemników mógł obsługiwać ok. 80 - 100 
mieszkańców. 

• Stworzenie systemu uzupełniającego we wszystkich placówkach oświatowych gminy 
(szkoły wszystkich szczebli, przedszkola) - „pojemników edukacyjnych” do zbiórki 
szkła, tworzyw sztucznych, makulatury i metalu. Zbiórka może odbywać się 
w pojemnikach czterodzielnych o pojemności 480 l (z wymiennymi workami na 
poszczególne frakcje). Stworzenie systemu uzupełniającego nie powinno być 
nastawione na jak największe pozyskanie poszczególnych frakcji, powinno ono 
stanowić głównie element uzupełniający edukacji ekologicznej prowadzonej wśród 
dzieci i młodzieży. 

• W celu zapewnienia właściwych warunków zbiórki odpadów opakowaniowych, 
a także elektroodpadów, baterii małogabarytowych i odpadów wielkogabarytowych 
należy rozwijać infrastrukturę punktów gromadzenia odpadów. 
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• Podmioty gospodarcze w ramach swojej działalności powinny prowadzić selektywną 
zbiórkę odpadów opakowaniowych w przynajmniej takim samym zakresie jak 
w gospodarstwach domowych tzn. szkło, tworzywa sztuczne, makulatura - rodzaj 
zbierania jednej z wymienionych frakcji będzie zależał w dużej mierze od charakteru 
danego podmiotu. Dodatkowo w zależności od profilu działalności podmiotu powinny 
być selektywnie gromadzone pozostałe odpady wytwarzane w związku z jego 
działalnością, a zwłaszcza te, które są możliwe do dalszego wykorzystania. Rodzaj 
pojemników, w których byłaby prowadzona zbiórka odpadów opakowaniowych 
w podmiotach gospodarczych będzie uzależniona od charakteru danej jednostki oraz 
ilości wytwarzanej danej frakcji odpadu. Mogą to być zarówno specjalistyczne 
pojemniki, jak również pojemniki wykorzystywane do zbiórki odpadów zmieszanych. 

 
6.2.3. Odpady ulegaj ące biodegradacji 
 
 Głównym źródłem powstawania odpadów organicznych na terenie gminy są 
gospodarstwa domowe, tereny zielone, na których prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne, 
niektóre podmioty gospodarcze oraz oczyszczalnie ścieków (komunalne, zakładowe 
i oczyszczalnie przydomowe). Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym także 
odpadów organicznych, jest nakazane ustawowo, dlatego od kilku lat na terenie miasta 
i gminy Nowogrodziec promowany jest system przydomowego kompostowania. Aktualny 
system zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji winien być jednak 
systematycznie rozwijany oraz wdrażany jako powszechny system zbiórki bioodpadów. 

Zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów organicznych na terenie gminy 
powinna odbywać się w sposób następujący: 

• w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej odpady organiczne 
zaleca się kompostować w przydomowych kompostownikach w zależności od 
indywidualnych możliwości; można je zbierać również podobnie jak pozostałe 
surowce opakowaniowe w workach (najlepiej papierowych). W zabudowie 
wielorodzinnej przewiduje się stworzenie osobnego systemu zbiórki odpadów 
organicznych polegającego na udostępnieniu specjalnego pojemnika na odpady 
organiczne oraz dostosowaniu częstotliwości ich opróżniania. Wprowadzenie 
takiego systemu wymaga podjęcia działań organizacyjnych i wdrożeniowych. 
Proponuje się, aby pojemniki takie były „dostawiane” do miejsc gromadzenia 
odpadów zmieszanych komunalnych. System zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji należy wprowadzać etapowo, ale systematycznie. Dobrym 
rozwiązaniem jest prowadzenie zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych 
w systemie dwupojemnikowym – osobno na suchą frakcję odpadów (pojemnik na 
odpady zmieszane bez bioodpadów) oraz frakcję mokrą (pojemnik na odpady 
ulegające biodegradacji, np. odpady kuchenne). Wprowadzenie opisanego wyżej 
dwupojemnikowego systemu zbiórki odpadów komunalnych będzie racjonalne 
wyłącznie w momencie uruchomienia instalacji umożliwiającej odpowiednie 
zagospodarowanie tak zbieranych odpadów, co ma również swoje ekonomiczne 
uzasadnienie. 
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• odpady organiczne z oczyszczalni ścieków powinny być odwadniane na terenie 
Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodźcu i przekazywane do kompostowania, do 
odpowiednich instalacji. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku kompostowania 
osadów ściekowych muszą one spełniać odpowiednie normy fizykochemiczne 
i bakteriologiczne, a powstały kompost musi spełniać normy wyznaczone dla 
nawozu. Przy zachowaniu odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych 
i bakteriologicznych masy osadów ściekowych, należy wykorzystywać je do celów 
rolniczych w nawożeniu gleb lub na poletkach doświadczalnych. W ostatnim czasie, 
w Polsce można zauważyć wykorzystanie tego typu odpadu organicznego pod 
uprawę wierzby energetycznej. 

 
6.2.4. Odpady niebezpieczne 
 
 Ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne, rozproszone źródła 
powstawania, ogromną różnorodność i brak możliwości kontroli ich przemieszczania, 
odpady niebezpieczne stanowią realne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia 
człowieka. 
 Podobnie jak pozostałe odpady, także odpady niebezpieczne powinny być 
zbierane w sposób selektywny. Względy te wymuszają szczególnie konieczność 
postępowania z nimi w sposób właściwy.  

Z uwagi na fakt, że podmioty gospodarcze (w tym placówki służby zdrowia 
i weterynarii) zmuszone są z mocy obowiązującego prawa prowadzić odpowiednią 
ewidencję tego typu odpadów, a także postępować z nimi w sposób zapewniający 
bezpieczne gromadzenie i unieszkodliwianie (przekazywanie specjalistycznym firmom), 
poniżej przedstawiono rozwiązania zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw 
domowych. 

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych na terenie gminy Nowogrodziec 
powinny być: 

• zbierane selektywnie w istniejących na terenie gminy punktach zbiórki odpadów 
problemowych (np. pojemniki na baterie w szkołach i placówkach handlowych) 
Do grupy tych odpadów można zaliczyć:  

− farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich, 
− rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich, 
− odczynniki chemiczne i fotograficzne oraz opakowania po nich, 
− przeterminowane lekarstwa, 
− zużyte tonery od drukarek, 
− elektroodpady, 
− baterie małogabarytowe i akumulatory, 
− lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry, 
− aerozole. 

• zgodnie z zapisami ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 
2001 Nr 63 poz. 638 ze zm.) część odpadów niebezpiecznych – opakowania po 
środkach niebezpiecznych powinny być zwracane bezpośrednio przez ich 
użytkowników do punków sprzedaży, w których zostały nabyte zgodnie 
z brzmieniem zapisu art. 17 wspomnianej ustawy - Użytkownik środków 
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niebezpiecznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego 
użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach. Zgodnie z art. 16 przytoczonej 
powyżej ustawy sprzedawca ma obowiązek przyjąć odpady opakowaniowe 
zwracając pobraną kaucję. Jednocześnie producent i importer zobowiązany jest na 
własny koszt odebrać od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku oraz 
odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych, a które zostały zwrócone 
przez ich użytkowników do sprzedawcy (art. 10 w/w ustawy). Informacje na temat 
punktów odbioru tego typu odpadów winny być umieszczone na gminnej stronie 
internetowej, na tablicach ogłoszeń oraz w lokalnej prasie. 

• gromadzone w systemie uzupełniającym polegającym na rozstawieniu na terenie 
gminy specjalnych pojemników zabezpieczonych przed otworzeniem ich przez 
niepowołane osoby (kontynuacja zbiórki baterii małogabarytowych w szkołach), 
wdrożenie zbiórki przeterminowanych lekarstw poprzez zakup specjalistycznych 
pojemników, ustawienie ich w publicznie dostępnych miejscach (apteki, ośrodki 
zdrowia) i zapewnienie odbioru tego rodzaju odpadów – należy przy tym pamiętać, 
że system ten powinien być finansowany z budżetu gminy. 

• konieczne jest zapewnienie właściwego pozbywania się padłych zwierząt z terenu 
gminy i utrzymanie współpracy z podmiotami zajmującymi się ich zbiórką 
i utylizacją. Gmina powinna utrzymać nawiązaną współpracę w tym zakresie. Koszty 
związane ze zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt 
hodowlanych zgodnie z obowiązującym prawem powinien ponosić właściciel 
zwierzęcia. Istnieje możliwość pozyskania środków na ten cel z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości do 98 % kosztów zbiórki, 
transportu i utylizacji. Środki te przekazywane są firmom po przedstawieniu 
odpowiedniego kosztorysu świadczonych usług na rzecz danej gminy. 
W przypadku zwierząt bezdomnych obowiązek uprzątania padłych zwierząt 
spoczywa na gminie (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  

• należy zwrócić uwagę, że gabinety weterynaryjne (1 na terenie miasta) winny 
korzystać na zasadach partycypacji w kosztach ze zorganizowanej na terenie gminy 
Nowogrodziec działalności firmy odbierającej odpady weterynaryjne, a zwłaszcza 
odpady padłych zwierząt (bezdomnych). 

• ważną kwestią dotyczącą gospodarowania odpadami niebezpiecznymi jest 
zagadnienie odpadów zawierających PCB. Tego rodzaju odpady mogą znajdować 
się w posiadaniu osób fizycznych, a zatem mogą się one znaleźć w strumieniu 
odpadów komunalnych. Zadaniem gminy Nowogrodziec, powinno być podjęcie 
działań mających na celu określenie rzeczywistej ilości tych odpadów będących 
w posiadaniu osób fizycznych, wprowadzenie ewidencji tych substancji, 
prowadzenie monitoringu w zakresie prawidłowości usuwania tych odpadów, 
udzielania informacji osobom zainteresowanym oraz w miarę możliwości 
budżetowych i prawnych udzielanie dotacji na ich eliminację. 
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• frakcją odpadów, które należy unieszkodliwiać ze szczególnym zachowaniem zasad 
ochrony środowiska, a także zdrowia ludzi jest azbest. Azbest najczęściej występuje 
w postaci płyt azbestowo-cementowych służących jako pokrycia dachów lub 
elewacji budynków, a także azbestowo-cementowych rur wodociągowych. Z uwagi 
na jego udowodnioną szkodliwość (dostanie się włókien azbestu do dróg 
oddechowych powoduje nakłuwanie pęcherzyków płuc) azbest został zaliczony do 
substancji szkodliwych dla zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Zdrowotnej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji stwarzających 
zagrożenie dla zdrowia lub życia). Także Minister Gospodarki wydał rozporządzenie 
w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest (z 14 sierpnia 1998 r.). Zgodnie z tym rozporządzeniem koszt 
usunięcia wyrobów zawierających azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi 
właściciel obiektu. 

Proces usuwania azbestu z terenu gminy Nowogrodziec prowadzony jest zgodnie 
z obowiązującymi wymogami. Gmina przeprowadziła inwentaryzację wyrobów 
zawierających azbest oraz w oparciu o ewidencję opracowała „Plan usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec”, który stanowi 
strategiczny dokument określający zasady oraz potrzeby z zakresu usuwania tego 
rodzaju odpadów niebezpiecznych. W najbliższej przyszłości gmina winna 
zintensyfikować działania polegające na usuwaniu azbestu poprzez zwiększenie 
dofinansowania przedsięwzięć polegających na demontażu i unieszkodliwianiu tego 
rodzaju odpadów. 

Ważną kwestią dotyczącą zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych (np. 
wielkogabarytowych) jest tworzenie specjalistycznych punktów ich zbiórki, gdzie lokalna 
społeczność mogłaby za darmo oddawać różnego rodzaju odpady (niebezpieczne, 
wielkogabarytowe). Proponuje się utworzenie na terenie gminy lokalnego punktu 
gromadzenia odpadów (LPGO), który spełniałby również funkcję gminnego punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych (GPZON). Punkt taki stanowić może zabezpieczona wiata 
wyposażona w specjalne kontenery i pojemniki przystosowane do zbiórki poszczególnych 
rodzajów odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 
i problemowych. 
 
6.2.5. Odpady wielkogabarytowe, z sektora budowlane go, wraki pojazdów 
 
 Z uwagi na charakter tych odpadów (duży ciężar, duża objętość) wymagają one 
prowadzenia specjalnych systemów ich zbiórki. Dla gminy Nowogrodziec proponuje się: 

• zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w czasie zbiórek 
okresowych oraz w ramach utworzenia lokalnego punktu gromadzenia odpadów 
(LPGO). Zbierane byłyby tylko te odpady wielkogabarytowe, które powstają 
w gospodarstwach domowych (np. stare meble). 

• zbiórkę odpadów z sektora budowlanego (głównie gruzu) i kamieni polnych 
proponuje się przeprowadzać bezpośrednio od właścicieli odpadów po 
wcześniejszym zgłoszeniu. Odebrane odpady z sektora budowlanego proponuje 
się bezpośrednio transportować do miejsc magazynowania tych odpadów i/lub ich 
odzysku. Alternatywą może być wykorzystywanie gruzu i odpadów budowlanych 
na składowisku w ramach wykonywania izolacji i przesypek na 
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zagęszczonej warstwie odpadów. Mieszkańcom gminy należy przekazać dane 
teleadresowe dotyczące firm odbierających odpady z sektora budowlanego, a 
które funkcjonują na analizowanym terenie (np. za pomocą ogłoszeń na tablicach, 
informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Nowogrodźcu, itp.). Firmy zajmujące się odbiorem i transportem tego typu 
odpadów powinny dysponować odpowiednim sprzętem i infrastrukturą (specjalne 
pojemniki na odpady budowlane dostępne na rynku o pojemności minimalnej 
powyżej 1 m3). 

• funkcje punktu zbiórki i przerobu wraków samochodowych na terenie analizowanej 
gminy może pełnić tylko firma zajmująca się demontażem wraków 
samochodowych posiadająca odpowiednie zezwolenie na odzysk określonych 
rodzajów odpadów. Lista z danymi teleadresowymi istniejących podmiotów 
zajmujących się odbiorem odpadów pojazdów wycofanych z eksploatacji, punktów 
demontażu oraz stacji demontażu i przerobu powinna znaleźć się na gminnej 
stronie internetowej – jako informacja dla mieszkańców. 

 
6.3.    ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW 

 
 Obecnie na terenie gminy Nowogrodziec odbiorem zmieszanych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmują się aktywnie 2 podmioty: Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu oraz SIMEKO 
Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze. 

Realizowany system zbiórki można uznać za właściwy, jednak należy go rozwijać 
i modyfikować w ramach potrzeb dostosowania do stworzonych możliwości odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów w ramach ZZO regionu zachodniego. W dalszej 
perspektywie czasu zakres świadczonych usług powinien być rozszerzany – zwłaszcza 
selektywna zbiórka kolejnych frakcji odpadów (w szczególności odpadów organicznych, 
których zbiórka powinna objąć wszystkich ich wytwórców). Podmioty świadczące usługi 
w zakresie odbioru i transportu odpadów od mieszkańców analizowanego terenu powinny 
stosować się do uchwalonych zasad i form sprawozdawczych określonych 
w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogrodziec” 
oraz w zarządzeniu nr 29/2007 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 marca 2007 r. 
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie miasta i gminy Nowogrodziec. 

Niezależnie od obecnie czy w przyszłości realizowanego systemu zbiórki 
i transportu odpadów gmina powinna kontrolować i weryfikować realizację wydanych 
pozwoleń – czy dana firma wywozowa ma pozwolenie na prowadzenie działalności na 
danym terenie, czy zebrane poszczególne frakcje odpadów trafiają do wyznaczonych 
instalacji, itp. Ważna jest zwłaszcza weryfikacja realizowania podjętych zobowiązań 
w zakresie sprawnego odbioru odpadów zmieszanych jak również selektywnego odbioru 
odpadów od mieszkańców gminy. 
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Kontrola ta powinna objąć wszystkie podmioty prowadzące działalność na 
analizowanym terenie, a szczególnie prowadzące zbiórkę odpadów niebezpiecznych. 

Należy podkreślić, że wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność 
w zakresie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Nowogrodziec, winny prowadzić rzeczywistą ewidencję zawartych umów 
wraz z uwzględnieniem częstotliwości opróżniania pojemników i kontenerów oraz ich 
pojemności (z podziałem na obsługę gospodarstw domowych oraz osobno firm 
i instytucji). 

Firma prowadząca odbiór odpadów niebezpiecznych, a także okresową zbiórkę na 
terenie gminy Nowogrodziec powinna spełniać wszystkie wymogi formalne i techniczne 
(zezwolenia, właściwe pojemniki, ADR itp.). 
 
 
6.4. ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE 
 

Wzrost ilości wytwarzanych odpadów koniecznych do dalszego odzysku 
i unieszkodliwiania sugeruje ulepszanie i rozszerzanie istniejącego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów gminy Nowogrodziec. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki 
odpadami, w tym celu należy przeprowadzić okresowe kampanie informacyjno - 
edukacyjne oraz nawiązać kontakty z organizacjami ekologicznymi. W związku z tym 
należy wdrażać i promować system selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Efektem 
powinno być kierowanie do unieszkodliwienia na składowisku jak najmniejszej ilości 
odpadów. Dzięki temu możliwe będzie dłuższe eksploatowanie tego rodzaju instalacji oraz 
obniżenie kosztów wywozu odpadów komunalnych (poprzez zmniejszenie ich ilości po 
wysegregowaniu). Gmina powinna zachować elastyczność w ocenie i kontroli wszystkich 
firm działających na swoim terenie, kierując się jakością obsługi mieszkańców 
i współpracy w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami. 
 
 

 
VII KONCEPCJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
 
 
7.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (art. 
5 i 74) jak i w sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: 
prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty. 

Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez 
Polskę dokumentów międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21. 

W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000 r. 
dokument pn. „Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej” (NSEE). Zostały w nim 
określone cele, z których do podstawowych należą miedzy innymi upowszechnianie idei 
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ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako 
edukacji interdyscyplinarnej. 

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele 
edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym 
z podstawowych zapisów Strategii jest założenie, iż edukacja ekologiczna powinna 
obejmować całe społeczeństwo, wszystkie grupy wiekowe, zawodowe, a także 
decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym. 

Cele zawarte w Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na konkretne zadania, 
ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej (2000/2001). Na podstawie 
postanowień tego dokumentu powinna być realizowana edukacja ekologiczna na 
obszarach jednostek samorządowych. 
 
 
7.2. POTRZEBA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
 

Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia 
i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego 
zgodnie z hasłem „my śleć globalnie, działa ć lokalnie" . Ważnym elementem jest 
łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi. 

Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu 
ochrony i kształtowania środowiska. Musi docierać do wszystkich grup społecznych 
i wiekowych. W związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu 
tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną.  

Uwzględniając konieczne zróżnicowanie form i treści przekazu, można przyjąć 
podział mieszkańców na pięć głównych grup, do których trafiać będą odpowiednio 
przygotowane formy edukacyjne: 

• pracownicy samorządowi miasta i pracownicy urzędów; 
• nauczyciele; 
• dzieci i młodzież; 
• dorośli mieszkańcy; 
• przedsiębiorcy działający na terenie gminy. 

Przewidziany do realizacji program edukacji ekologicznej powinien zawierać 
następujące zagadnienia: 

- potrzebę edukacji ekologicznej, 
- przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony 

i kształtowania środowiska, a zwłaszcza gospodarki odpadami, 
- znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy 

i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną, 
- zróżnicowanie form i treści przekazu (sposoby prowadzenia akcji edukacyjnej 

społeczeństwa), 
- podział mieszkańców na grupy, do których trafiać będą odpowiednio 

przygotowane formy edukacyjne (np. pracowników samorządowych gminy, 
dziennikarzy i nauczycieli, dzieci i młodzież, dorosłych mieszkańców oraz 
przedsiębiorców). 
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Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty , jakie ma przynieść prowadzona 
akcja edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim: 

1. Ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa jakości wód; 
2. Dające się zmierzyć, ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez 

gospodarstwa domowe, a tym samym wydłużenie okresu wykorzystania 
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

3. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza; 
4. Poprawa stanu zieleni (parki, lasy); 
5. Powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem 

lokalnym, podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej; 
6. Zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do ochrony 

środowiska.  
 
Właściwie opracowany Program edukacji ekologicznej powinien również 

uwzględniać nakłady finansowe oraz możliwości finansowania zadań edukacyjnych 
przewidzianych harmonogramem programu. 

Istotna jest również spójność tego programu z założeniami programów 
edukacyjnych wyższych szczebli (powiatowym i wojewódzkim). 

 
Dla gminy Nowogrodziec powinna być opracowana Koncepcja Edukacji 

Ekologicznej. Dodatkowo dla wygody mieszkańców, potrzeby szybkiego i sprawnego 
przekazywania informacji proponuje się opracowanie specjalnego modułu internetowego 
(edukacyjnego) na gminnej stronie internetowej pn.: Gminny Serwis Ekologiczno - 
Informacyjny. Serwis ten zawierałby informacje przydatne dla mieszkańców gminy 
i regionu w zakresie obowiązków mieszkańców, odnośnie gospodarki odpadami 
i prawidłowego nimi gospodarowania. 

Więcej informacji na temat edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie miasta 
i gminy Nowogrodziec przedstawiono w „Programie ochrony środowiska dla Miasta 
i Gminy Nowogrodziec na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016” (rozdział 
VII). 
 
 

 
VIII  SYSTEM FINANSOWANIA 
 
 
8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ 

ZRÓWNOWAŻONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ 
 

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej zrodziły się dla 
naszego kraju nowe możliwości i szanse na lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą 
ekorozwoju. Uzyskanie funduszy pochodzących ze źródeł unijnych bądź innych 
organizacji międzynarodowych jest obecnie możliwe poprzez przystępowanie 
zainteresowanych stron do konkretnych programów i projektów. W obecnych warunkach 
gospodarczych kraju, są to często jedyne źródła finansowania i realizacji inwestycji. 
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Bardzo ważnym jest by władze lokalne podejmowały próby uzyskania tych funduszy, 
a tym samym wykorzystały szansę na rozwój zrównoważony swojego regionu 
i polepszenie w nim warunków życia ludności. 

 
Poniżej przedstawiono wybrane programy dotyczące działań w zakresie ochrony 

oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, dzięki którym możliwe jest 
uzyskanie środków na konkretne projekty rozwojowe. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007 - 2013) 
 

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej 
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie 
i poprawie stanu środowiska przyrodniczego, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej 
i rozwijaniu spójności terytorialnej. Źródłem finansowania projektów mają być środki 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom 
w sześciu obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia 
i szkolnictwa wyższego – poprzez realizację następujących celów szczegółowych 
programu: 

1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie 
dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska 
naturalnego. 

2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce 
poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz 
alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu. 

3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski 
poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki 
i rozwój odnawialnych źródeł energii. 

4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 

5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. 
6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących 

specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. 
 
Do głównych priorytetów POIiŚ zalicza się: 
 
I. Gospodarkę wodno - ściekowa 
II. Gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi 
III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 
V. Ochronę przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 
VI. Drogową i lotniczą sieć TEN-T 
VII. Transport przyjazny środowisku 
VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
IX. Infrastrukturę energetyczną przyjazna środowisku i efektywność energetyczną 
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X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 
XI. Kulturę i dziedzictwo kulturowe 
XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia 
XIII. Infrastrukturę szkolnictwa wyższego 

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka realizują cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
(NSRO). Instytucją Zarządzającą w obu tych programach jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 
 
Program Operacyjny Europa Środkowa 
 

Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie 
wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej. 
Cele cząstkowe przyczyniające się do realizacji celu głównego to: 

1. Podnoszenie konkurencyjności obszaru Europy Środkowej poprzez 
wzmacnianie struktur innowacyjności i dostępności.  

2. Poprawa równomiernego i zrównoważonego terytorialnego rozwoju poprzez 
podniesienie jakości środowiska oraz rozwój atrakcyjnych miast i regionów 
w obszarze Europy Środkowej 

 
Jednym z najważniejszych priorytetów programu, który w szczególny sposób 

porusza aspekt środowiskowy jest priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze 
środowiska. Priorytet ten wspierać będzie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz 
wzrost efektywności energetycznej na przestrzeni obszaru współpracy. 
Obszarami interwencji omawianego priorytetu są: 

• Rozwój środowiska wysokiej jakości poprzez zarządzanie naturalnymi 
zasobami i dziedzictwem. 

• Redukcja ryzyka i wpływu zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością 
człowieka 

• Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania 
efektywności energetycznej. 

• Wspieranie ekologicznych (przyjaznych środowisku) technologii i działań. 
 

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni, lokalni 
decydenci oraz instytucje działające w obszarze środowiska, zarządzania zasobami 
naturalnymi, gospodarki wodnej, zarządzania zagrożeniami środowiskowymi, 
efektywności energetycznej takie jak: władze lokalne i regionalne, środowiskowe grupy 
interesu, stowarzyszenia środowiskowe, instytuty stosowanych badań środowiskowych, 
stowarzyszenia, dostawcy energii, jak i wszystkie grupy obywateli i ich przedstawiciele 
działający w danym obszarze interwencji. 
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Program Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy (IEE) 
 

Głównymi celami IEE jest przede wszystkim: 
1. Promowanie wydajności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania 

zasobów energetycznych; 
2. Promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie różnorodności 

energetycznej; 
3. Promowanie wydajności energetycznej oraz zastosowania nowych 

i odnawialnych źródeł energii w transporcie. 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007 - 2013) 
 

Program ma na celu: 
1. Poprawę konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; 
2. Poprawę środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; 
3. Poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 
 
 
Program INTERREG IVC 
 

Program INTERREG IVC jest realizowany w ramach celu Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej wspieranej w zgodzie z założeniami polityki Funduszy Strukturalnych na lata 
2007 - 2013. Ogólnym celem Programu INTERREG IVC, skupiającego się również na 
współpracy międzyregionalnej, jest poprawa skuteczność polityki rozwoju regionalnego 
w obszarach: innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska 
i zapobiegania ryzyku, a także wkład w unowocześnianie gospodarki oraz wzrost 
konkurencyjności w Europie. Cel ten należy realizować poprzez wymianę, współdziałanie 
oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Promując ogólnoeuropejską 
współpracę, INTERREG IVC wspiera władze regionalne i lokalne w postrzeganiu 
współpracy międzyregionalnej jako środka rozwoju poprzez dostęp do doświadczeń 
innych. 

Program INTERREG IVC jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). Opiera się na dwóch priorytetach tematycznych powiązanych 
z agendami z Lizbony i Gothenburga, z których najważniejszym w analizowanym 
aspekcie jest priorytet 2 – Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku. Do głównych 
zagadnień zawartych w tym priorytecie należą: 

• Ryzyko naturalne i technologiczne, 
• Gospodarka wodna, 
• Gospodarka odpadami, 
• Różnorodność biologiczna i zachowanie dziedzictwa naturalnego, 
• Energia i zrównoważony transport, 
• Dziedzictwo kulturowe i krajobraz. 

 
 



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec 
 

Green Key  

 

ROZDZIAŁ - VIII 
 

 

 

104

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 
 
Priorytet 4: 
Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego 
i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) 
 

Głównym celem priorytetu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, 
zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów 
przyrodniczych Dolnego Śląska, a także poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie, 
poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym zagrożeniom, likwidację ich 
skutków oraz wspieranie działających w tym zakresie służb ratowniczych. Udział 
w budżecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast 
wynosił będzie nie mniej niż 38 %. 

W ramach niniejszego priorytetu realizowane będą projekty zawarte 
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami: 

- dotyczące budowy i rozbudowy nowoczesnych obiektów obsługujących do 
150 tys. mieszkańców zajmujących się zbiórką, segregacją, składowaniem, 
recyklingiem, unieszkodliwianiem różnego typu odpadów, 

- przyczyniające się do likwidacji „dzikich wysypisk śmieci” zwłaszcza na 
obszarach turystycznych czy uzdrowiskowych oraz objętych ochroną np. siecią 
Natura 2000, 

- dotyczące rekultywacji wyłączonych z eksploatacji składowisk szczególnie 
zagrażających środowisku. 

 
Innym źródłem finansowania zadań w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki 

wodno-ściekowej i szeroko rozumianej ochrony i kształtowania środowiska 
przyrodniczego na terenie gminy Nowogrodziec i całego kraju są Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wśród których wyróżniamy: 

• Narodowy FOŚiGW, 
• Wojewódzki FOŚiGW. 

 
Szczególną uwagę samorządu lokalnego gminy Nowogrodziec powinny zwrócić 

programy dotyczące problemu gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. 
Opracowanie w tym zakresie konkretnego projektu inwestycyjnego dla gminy w ramach 
jednego z ww. programów jest szansą na uzyskanie środków i faktyczną realizację 
projektu. 

Działania w zakresie poprawy warunków środowiska przyrodniczego, efektywności 
energetycznej oraz stanu infrastruktury technicznej gminy Nowogrodziec, przy założeniu 
rozwoju zrównoważonego, powinny być jednym z głównych celów strategicznych, których 
osiągnięcie staje się możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu środków oferowanych przez 
powyższe programy i fundusze. 

Jest jeszcze wiele innych źródeł finansowania inwestycji, jednak gmina 
każdorazowo i indywidualnie powinna dopasować system możliwości finansowania danej 
inwestycji i przedsięwzięcia. 
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IX ORGANIZACJA SYSTEMU MONITORINGU I OCENY 
WDRAŻANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  

 
 
9.1. ZARZĄDZANIE PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI 
 
 Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania 
czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.). Do zadań własnych 
gminy, należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie 
warunków niezbędnych do ich utrzymania (art. 3.2.). Niniejsze zadania gmina 
Nowogrodziec powinna realizować na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. 
Warunkiem realizacji GPGO jest ustalenie systemu zarządzania tym planem. Zarządzanie 
planem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu 
o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów 
zarządzających.  

Całościowe zarządzanie gospodarką odpadami będzie odbywać się na kilku 
szczeblach. Oprócz szczebla gminnego są jeszcze szczeble: wojewódzki i powiatowy, 
a także szczeble jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez 
podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska.  

Kompetencje powiatu i województwa dotyczą głównie zadań kontrolnych 
i formalnych między innymi wydawanie i opiniowanie decyzji na wytwarzanie odpadów, 
transport odpadów itp. 

Na trochę innych zasadach odbywa się zarządzanie w stosunku do podmiotów 
gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem 
(efektami) ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej, choć od jakiegoś czasu 
uwzględniają one także głos opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzanie gospodarką 
odpadami odbywa się przez: 

• dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa, 
• porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń, 
• modernizacje stosowanych technologii, 
• eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska, 
• instalowanie urządzeń chroniących środowisko, 
• stałą kontrolę zanieczyszczeń. 

Instytucje działające w ramach administracji, a odpowiedzialne za wykonanie 
i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez: 

• racjonalne planowanie przestrzenne, 
• kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 
• porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze 

środowiska, 
• instalowanie urządzeń ochrony środowiska. 
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Instrumenty służące do zarządzania planem gospodarki odpadami wynikają 
z obowiązujących aktów prawnych (np. Prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu 
przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach itp.) i można je podzielić na instrumenty 
prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne. 
 
9.1.1. Instrumenty prawne 
 

Do instrumentów prawnych z zakresu gospodarki odpadami zaliczamy przede 
wszystkim decyzje i zezwolenia, w tym: 

• zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 
• pozwolenia zintegrowane, 
• decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
• decyzje zatwierdzające instrukcje eksploatacji składowisk oraz ich zamknięcia, 
• raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji, 
• opinie dotyczące planów gospodarki odpadami. 

Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring, czyli pomiar 
stanu środowiska. Prowadzony on jest między innymi jako badania jakości środowiska. 
Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy 
w niektórych aktach prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu prawnym. Dotyczy to 
szczególnie obowiązujących zasad monitoringu składowisk odpadów zarówno w czasie 
ich eksploatacji jak i po zamknięciu i rekultywacji. 
 
9.1.2. Instrumenty finansowe 
 

Do instrumentów finansowych zaliczamy: 
• opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za 

pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub 
ziemi, za składowanie odpadów, 

• administracyjne kary pieniężne, 
• odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 
• kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska. 

 
9.1.3. Instrumenty społeczne 
 

Wśród instrumentów społecznych jako najważniejszy należy wymienić 
współdziałanie. Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym elementem 
skutecznego zarządzania opartego o zasady zrównoważonego rozwoju. Można je 
podzielić na: 

• narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa tzw. „uczenie się 
poprzez działanie”. Można w nich wyróżnić dwie kategorie dotyczące: 

− działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, 
interdyscyplinarny model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach 
sieciowych), 
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− powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem (udział 
społeczeństwa w zarządzaniu poprzez system konsultacji i debat publicznych, 
wprowadzenie mechanizmów, tzw. budowania świadomości ekologicznej – 
kampanie edukacyjne). 

• narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych: 
− środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty, 
− strategie i plany działań, 
− systemy zarządzania środowiskiem, 
− ocena wpływu na środowisko, 
− ocena strategii środowiskowych. 

• narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego 
rozwoju: 

− opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska), 
− regulacje cenowe, 
− regulacje użytkowania, oceny inwestycji, 
− środowiskowe zalecenia dla budżetowania, 
− kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych. 

• narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju: 
− wskaźniki równowagi środowiskowej, 
− ustalenie wyraźnych celów operacyjnych, 
− monitorowanie skuteczności procesów zarządzania. 
Kolejnym bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja 

ekologiczna. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do 
kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska 
nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony 
środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na 
drodze podejmowanych działań inwestycyjnych.  

Niezbędne jest aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem 
wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne 
i odpowiednio wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane 
inwestycje będą dotyczyły w sposób bezpośredni (np. mieszkańców przy posesji, których 
zostanie zlokalizowany punkt gromadzenia surowców wtórnych). Nie może zaistnieć 
sytuacja, że o planowanych zamierzeniach dowiadują się oni z „innych” źródeł np. prasy. 
W takim przypadku wielokrotnie zajmą oni postawę negatywną (czasami nawet wrogą) 
w stosunku do planowanej inwestycji. Jak uczy doświadczenie wydłuża to lub nawet 
czasami uniemożliwia realizację planowanych przedsięwzięć. 

Należy jednak pamiętać, że głównym celem prowadzonej edukacji ekologicznej 
będzie zmiana postaw (nawyków) społeczeństwa w odniesieniu do poszczególnych 
dziedzin życia tak, aby były one zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z uwagi 
na specyfikę tego zagadnienia trzeba mieć świadomość, że będzie to proces wieloletni, 
co nie oznacza, że nie należy go prowadzić. 
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Działania edukacyjne powinny być realizowane w różnych dziedzinach, różnych 
formach oraz na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni, 
a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup 
zawodowych i organizacji. 

W szczególności szkolenia ekologiczne powinny być organizowane dla: 
• pracowników administracji; 
• samorządów mieszkańców; 
• nauczycieli szkół wszystkich szczebli; 
• dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych. 

 
Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra 

i właściwa informacja potęguje proces edukacji. 
 
9.1.4. Instrumenty strukturalne  
 

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. 
strategie rozwoju wraz z programami sektorowymi, a także program ochrony środowiska 
i to one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, 
społecznego i ochrony środowiska. Nadrzędnymi dokumentami powinny być strategia 
rozwoju miasta oraz studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta 
jako dokumenty wytyczające główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju 
gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Dokumenty te są bazą dla 
opracowania programów sektorowych.  

W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju 
poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla systemu gospodarki 
odpadami (przewidywane ilości i rodzaje odpadów związanych z planowanymi 
inwestycjami), a z drugiej wytyczono pewne ramy tego rozwoju, warunkowane troską 
o stan środowiska. 

Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie gminy wymaga podejmowania 
pewnych działań w określonych dziedzinach gospodarki jak i codziennego życia jego 
mieszkańców. 
 
9.2.    MONITOROWANIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
 
9.2.1.  Zasady monitoringu 
 

W procesie wdrażania i realizacji podjętego Planu ważna jest kontrola przebiegu 
tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia 
osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu 
monitorowania, na podstawie którego, będzie możliwe dokonanie oceny procesu 
wdrażania, jak i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje planu.  
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Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach: 
• monitoring środowiska; 
• monitoring planu; 
• monitoring odczuć społecznych. 

 
Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym 
prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza 
informacji o efektach wszystkich działań z zakresu gospodarki odpadami i może być 
traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym 
z najważniejszych kryteriów, na podstawie których, tworzona jest nowa polityka. Mierniki 
efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone 
w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu.  
 
Monitoring planu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji 
poszczególnych zadań, które powinno się odbywać np.: co roku, na podstawie 
zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z postępem ich wdrożenia. 
W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji 
i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich 
lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań priorytetowych. 
 
Monitoring odczuć społecznych – jest on sprawowany na podstawie badań opinii 
społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału 
społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru 
przez społeczeństwo efektów planu, między innymi przez ilość i jakość interwencji 
zgłaszanych do powiatowych władz środowiskowych. 
 
9.2.2. Wskaźniki monitorowania efektywno ści  
 
 Najbardziej miarodajną oceną efektywności wprowadzanych na podstawie planu 
zmian w gospodarce odpadami jest stosowanie łatwo mierzalnych wskaźników. 
Do wskaźników tych można zaliczyć przede wszystkim: 

• masa (objętość) wytworzonych na terenie gminy odpadów – Mg/r (m3/r), 
• udział wytworzonych odpadów z poszczególnych źródeł – %, 
• wagowy wskaźnik nagromadzenia odpadów przypadający na 1 mieszkańca gminy 

– kg/M/r., 
• udział odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania – %, 
• wskaźniki odzysku (recyklingu) poszczególnych frakcji odpadów np. tworzyw 

sztucznych, szkła, odpadów organicznych itp. – Mg/r lub %, 
• wskaźnik nakładów finansowych poniesionych w stosunku do zaplanowanych – zł. 
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9.2.3. Monitorowanie zało żonych efektów ekologicznych 
 
W ocenie postępu wdrażania planu gospodarki odpadami oraz jego faktycznego 

wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów 
ekologicznych, jakie powinna przynieść realizacja wyznaczonych celów.  

 
W efekcie realizacji wyznaczonych dla miasta i gminy Nowogrodziec celów 

ekologicznych powinno uzyskać się zakładane efekty ekologiczne: 
 

TABELA 24. 
Zakładane efekty działa ń proponowanych w planie gospodarki 
odpadami dla miasta i gminy Nowogrodziec 

Proponowane działania 
Zakładane efekty 

Bezpośrednie Pośrednie 

Zmiana profilu produkcji 
 

- zmniejszenie 
odpadowości 
i materiałochłonności 

� Zmniejszenie ilości 
wytwarzanych odpadów 

 
� Zmniejszenie 

zapotrzebowania na 
nośniki energii  

� Zmniejszenie zapotrzebowania na 
instalacje do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów 

� Zmniejszenie zapotrzebowania 
miejsca pod instalacje do 
unieszkodliwiania odpadów 
(składowiska) 

� Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, wód i gleby 

Rozwój prowadzonej 
selektywnej zbiórki 
odpadów 

� Zmniejszenie ilości 
odpadów trafiających na 
składowisko 

 
� Pozyskiwanie czystych 

surowców do przeróbki 
 
� Zmniejszenie liczby 

dzikich wysypisk śmieci 

� Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia 
ludzi 

� Ochrona terenu – zmniejszenie 
zapotrzebowania na teren pod 
składowiska 

� Poprawa estetyki miasta 
� Zwiększenie zatrudnienia 

Odzysk odpadów 

� Wydłużenie czasu 
eksploatacji 
wykorzystywanego 
składowiska odpadów 
komunalnych (ZUOK) 

 
� Produkcja wyrobów 

z odpadów np. kompostu 
– produkcja roślinna 

� Zmniejszenie materiałochłonności 
i energochłonności produkcji 

� Wykorzystanie kompostu w rolnictwie 
i do pielęgnacji terenów zielonych 

� Zmniejszenie zapotrzebowania na 
surowce pierwotne 

� Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców (odpady 
niebezpieczne) 

� zysk ze sprzedaży surowców 
wtórnych oraz kompostu 

Likwidacja dzikich 
wysypisk śmieci � Poprawa estetyki gminy 

� Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia 
ludzi 

� Zmniejszenie zagrożenia dla rozwoju 
fauny i flory 

� Zmniejszenie potencjalnych 
zanieczyszczeń wód podziemnych i 
powierzchniowych 
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Proponowane działania 
Zakładane efekty 

Bezpośrednie Pośrednie 

Współpraca w ramach 
ZZO regionu 
zachodniego (ZUOK w 
Trzebieniu) 

� Optymalizacja systemów 
gospodarki odpadami na 
poziomie regionalnym 

 
� Właściwe 

zagospodarowanie 
zbieranych frakcji 
odpadów 

� Zmniejszenie ilości instalacji do 
odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów (ograniczenie 
negatywnego oddziaływania na 
środowisku z wielu źródeł) 

� obniżenie rocznych kosztów 
związanych z utrzymaniem systemu 
gospodarki odpadami na poziomie 
miasta (koszty eksploatacyjne 
rozłożone są na wszystkich 
członków) 

Prowadzenie akcji 
edukacyjnej  

� Unikanie powstawania 
odpadów 

 
� Właściwe postępowanie 

z odpadami 

� Ochrona środowiska przyrodniczego 
� Kreowanie ekologicznych zachowań 
� Wzrost świadomości ekologicznej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
X ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO 
 

Planowane rozwiązania, przedstawione w poprzednich rozdziałach opracowania, 
mogą znacząco wpływać na stan środowiska przyrodniczego i rozwój gminy 
Nowogrodziec. W niniejszym rozdziale zawarto wnioski z przeprowadzonej analizy 
oddziaływania rozwiązań proponowanych w planie gospodarki odpadami na stan 
środowiska gminy. Należy zauważyć, iż przedstawione w planie rozwiązania, mają na celu 
poprawienie jakości i optymalizację funkcjonowania gospodarki odpadami na 
analizowanym terenie, zarówno w aspekcie rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, 
społecznego i wreszcie w aspekcie ekologicznym. Plan gospodarki odpadami jest 
z założenia zbiorem działań i przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę 
sytuacji w środowisku gminy, a nawet regionu. 
 
Odpady komunalne, opakowaniowe, osady ściekowe  

Stopniowe wprowadzanie zaproponowanych w planie działań w zakresie zbiórki, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych będzie korzystnie 
oddziaływać na stan środowiska przyrodniczego w gminie. Zapewnienie objęcia 
systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy pozwoli na 
wyeliminowanie nielegalnego pozbywania się odpadów. Umożliwi to także prowadzenie 
monitoringu odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów. Prawidłowości gospodarki 
odpadami na terenie gminy będą kontrolowane, co zwiększy bezpieczeństwo pod 
względem higienicznym i znacząco wpłynie na poprawę estetyki środowiska i jakości 
życia mieszkańców. 
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Kontynuowanie i poszerzanie działań związanych z selektywną zbiórką odpadów, 
popartych wcześniejszymi pozytywnymi doświadczeniami, ograniczy ilości odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwiania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Trzebieniu. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wypełniania 
założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz dyrektyw unijnych, zakładających 
znaczne ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska. System selektywnego 
gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów pozwoli na zwiększenie ilości odpadów 
odzyskiwanych poprzez recykling materiałowy. Pośrednim skutkiem takich działań będzie 
zmniejszenie zapotrzebowania na surowce w gospodarce, co będzie przyczyniać się do 
ochrony zasobów środowiska naturalnego. Szczególnie ważną kwestią jest selektywne 
gromadzenie i odzysk odpadów ulegających biodegradacji. Zaproponowane w planie 
założenia systemu zbiórki, transportu i odzysku tego rodzaju odpadów pozwolą na 
bezpieczne dla środowiska ich zagospodarowanie i ponowne wykorzystanie w postaci 
kompostu (nawozu organicznego). Dotyczy to również osadów ściekowych, które zgodnie 
z założeniem mają być w dalszej mierze kompostowane. Produkowany kompost, przy 
zachowaniu właściwych warunków biologicznych i fizykochemicznych, jako naturalny 
nawóz może korzystnie wpływać na stan jakości gleb, ogródków przydomowych, a także 
terenów rolniczych na terenie gminy, zasilając je w składniki odżywcze. Wykorzystywanie 
kompostu zmniejszy także zapotrzebowanie na nawozy sztuczne, a tym samym 
pośrednio może wpływać na stan wód podziemnych i powierzchniowych (zmniejszenie 
zawartości azotu). Takie rozwiązanie zmniejszy ilość odpadów ulegających biodegradacji 
trafiających na składowisko odpadów wraz z odpadami zmieszanymi. To pozwoli również 
zmniejszyć emisję gazów powstających w wyniku beztlenowego rozkładu tych odpadów, 
w szczególności emisję metanu. Zmniejszenie ilości biodegradowalnych, organicznych 
odpadów na składowisku znacznie ograniczy liczebność gryzoni i ptactwa, a tym samym 
zmniejszy zagrożenie przenoszonych przez nie groźnych chorób. 
 
Odpady niebezpieczne  

W przypadku odpadów niebezpiecznych najważniejszym działaniem, 
zapewniającym ograniczenie negatywnego oddziaływania tego rodzaju odpadów 
na środowisko, jest kontrolowanie sposobów postępowania z powstającymi odpadami. 
Kontrola ta powinna obejmować całą „drogę” danego odpadu – od miejsca jego 
wytworzenia, poprzez zbiórkę i transport do miejsca jego odzysku lub unieszkodliwienia. 
Zagwarantowanie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi spowoduje 
wyeliminowanie zagrożeń, jakie mogą spowodować w środowisku substancje znajdujące 
się w odpadach niebezpiecznych. Ważnym zagadnieniem w kwestii ochrony środowiska 
jest dalszy rozwój obecnego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (elektroodpady, 
odpady medyczne i weterynaryjne, odpady azbestowe, baterie małogabarytowe 
i akumulatory, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich, 
przeterminowane lekarstwa) oraz stworzenie na terenie gminy pełnego systemu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych. Stworzenie osobnej 
linii odbioru odpadów niebezpiecznych (Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych, w obrębie którego zbierane będą wszystkie rodzaje odpadów 
niebezpiecznych wytwarzane w gospodarstwach domowych) pozwoli na wyeliminowanie 
deponowania ich na składowisku odpadów komunalnych, co przyczyni się do 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko przyrodnicze. 
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Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
Na terenie miasta Nowogrodziec zlokalizowane jest jedno nieczynne składowisko 

odpadów, które objęte jest pełnym monitoringiem poeksploatacyjnym. Z danych 
monitoringowych wynika, że obiekt ten nie oddziałuje negatywnie na otaczające 
środowisko. W 2008 r. zapoczątkowany został proces jego rekultywacji mający na celu 
przywrócenie terenowi jego wartości użytkowych i przyrodniczych. Zakończenie 
rekultywacji składowiska zaplanowane jest na maj 2011 r. 

Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zapewni 
właściwe zagospodarowanie odpadów problemowych (np. wielkogabarytowych czy 
niebezpiecznych) oraz zminimalizuje ilość tego rodzaju odpadów trafiających do 
unieszkodliwiania na komunalnych składowiskach odpadów, co bezpośrednio niweluje 
zagrożenia wynikające z negatywnego oddziaływania tego rodzaju frakcji odpadów na 
środowisko przyrodnicze. 

Przedstawiona w planie koncepcja ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami 
stanowi kompleksowe rozwiązanie uwzględniające najwyższe wymogi ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa. Rozwiązania techniczne i technologiczne spowodują, że 
zakłady wchodzące w skład ZZO regionu zachodniego, we wszystkich trzech 
lokalizacjach nie będą uciążliwe dla środowiska, zarówno w fazie budowy, eksploatacji 
oraz likwidacji. Opisany w Planie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Trzebieniu stanowi obecnie jedną z najnowocześniejszych instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów na Dolnym Śląsku. Dzięki realizacji inwestycji polegającej na 
utworzeniu Zakładu osiągnięto szereg efektów ekologicznych, m. in.: 

• zmniejszenie ilości odpadów składowanych bezpośrednio na kwaterze 
składowiska, 

• zmniejszenie ilości odpadów składowanych na kwaterze składowiska w stosunku 
do ilości odpadów wytworzonych, 

• powrót do obiegu gospodarczego odpadów noszących znamiona surowców 
wtórnych i ich ponowne wykorzystanie,  

• zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego, 
• poprawa krajobrazu oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy 

Bolesławiec. 
Plan gospodarki odpadami gminy Nowogrodziec został sporządzony na podstawie 

dokładnej analizy obecnego stanu gospodarki odpadami w gminie. Jest wynikiem wielu 
rozmów z mieszkańcami gminy, pracownikami Urzędu Miejskiego zwłaszcza 
z pracownikiem koordynującym ten projekt z ramienia gminy oraz innymi jednostkami, 
odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. Do opracowania 
harmonogramu dalszych działań wykonano bardzo szczegółową ocenę obecnego stanu 
środowiska, analizę współczesnych zagrożeń i możliwości ich rozwiązania jak również 
kierunki rozwoju gminy. Uwzględniono także możliwości finansowe i pozafinansowe 
samorządu, aby plan mógł być zrealizowany w całości.  

W celu możliwości współdziałania gminy z innymi jednostkami w regionie, plan 
nawiązuje do projektu planu gospodarki odpadami na szczeblu wojewódzkim 
i powiatowym, jak również wysuwa własne propozycje, ponadgminnej współpracy w tej 
dziedzinie. Poszczególne propozycje zmian dotyczących systemu gromadzenia, zbiórki, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów stałych są oparte na obecnie najbardziej 
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uznanych systemach zagospodarowania odpadów. Stopniowa i konsekwentna realizacja 
przedstawionych w harmonogramie realizacyjnym planu celów i zadań w zakresie 
gospodarki odpadami, doprowadzi do ograniczenia istniejących zagrożeń wynikających 
z niedoskonałości obecnego systemu gospodarowania. Wymagać będzie ona nakładu sił 
i środków finansowych oraz stałego monitoringu bieżących potrzeb jej dostosowywania do 
zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Z pewnością kierunek zmian 
ujętych w tak przygotowanym harmonogramie realizacyjnym Planu, przy założeniu jego 
konsekwentnej realizacji, gwarantuje znaczącą poprawę warunków środowiskowych, 
bytowych, higienicznych, estetycznych, a także gospodarczych gminy Nowogrodziec. 
 
 
XI PODSUMOWANIE I IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW 

W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE 
MIASTA NOWOGRODZIEC 

 
Oceniając obecny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Nowogrodziec 

należy zwrócić uwagę na kilka aspektów: 
1. Z danych UM w Nowogrodźcu wynika, że zbiórką odpadów komunalnych 

zmieszanych objętych jest 79 % mieszkańców gminy – należy dążyć do 
zwiększenia tego poziomu i objęcia zbiórką wszystkich wytwórców odpadów. 

2. Konieczna jest dalsza kontrola lokalnego społeczeństwa w zakresie pozbywania 
się odpadów komunalnych w celu prowadzenia przez mieszkańców prawidłowej 
gospodarki odpadami oraz wyrobienia odpowiednich proekologicznych postaw 
społecznych (zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk odpadów oraz spalaniu 
odpadów w piecach domowych). 

3. Problem stanowią pojawiające się „dzikie” wysypiska odpadów – władze lokalne 
winny jak najszybciej podjąć działania mające na celu ich likwidację łącznie 
z eliminacją ich negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. 

4. Aktualnie działalnością w zakresie odbioru i transportu zmieszanych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowogrodziec zajmują 
się 2 podmioty: MZGK Sp. z o. o. oraz SIMEKO Sp. z o. o. 

5. Dotychczas prowadzona zbiórka odpadów wtórnych na terenie gminy powinna być 
kontynuowana i rozwijana z uwzględnieniem zarówno metody donoszenia 
odpadów do pojemników jak również zbiórki „u źródła” z wykorzystaniem 
specjalnych worków. 

6. Na terenie gminy brak punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Mieszkańcy mają możliwość oddania tego rodzaju odpadów 
w punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Bolesławiec oddalonego o ponad 
17 km od Nowogrodźca. 

7. Brak systemu selektywnej zbiórki przeterminowanych leków – władze winny 
rozszerzyć zakres zbieranych odpadów niebezpiecznych poprzez wdrożenia 
zbiórki przeterminowanych lekarstw w aptekach i ośrodkach zdrowia. 

 



Green Key  
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec 

 

 115 ROZDZIAŁ - XII 

 

 

8. Problem stanowi brak systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających 
biodegradacji „u źródła” – cześć mieszkańców kompostuje tego rodzaju odpady 
w przydomowych kompostownikach. 

9. Gmina winna wdrażać zalecenia wynikające z opracowanego „Planu gospodarki 
odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2009 -2012 z perspektywą na 
lata 2013 - 2016” oraz z „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec”. 

10. Gmina powinna kontynuować prowadzenie zintensyfikowanej edukacji 
ekologicznej wśród mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami. 

 
 
XII STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Przedmiotem opracowania jest „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Nowogrodziec na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016”, będący 
aktualizacją „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 
2005 – 2012 wraz z Planem Gospodarki Odpadami” uchwalonego przez Radę Miejską 
w Nowogrodźcu uchwałą Nr XLIII/321/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Założono, że niniejszy 
dokument obejmować będzie realizację zadań do roku 2012 z perspektywą do roku 2016. 

Charakter dokumentu, jego treść oraz problematyka są bezpośrednio regulowane 
ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 ze zm.) 
oraz przez szereg aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności przez 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620) oraz Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2006, Nr 46 poz. 333). 

Podstawowym celem opracowania jest polepszenie sytuacji w zakresie gospodarki 
odpadami prowadzonej na terenie gminy Nowogrodziec, poprzez: 

• analizę obecnego stanu i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
z określeniem podstawowych problemów rozwojowych; 

• przedstawienie prognozy dalszych zmian w systemie gospodarki odpadami 
(wynikających m.in. z tendencji demograficznych oraz rozwoju gospodarczego); 

• zaproponowanie konkretnych działań zmierzających do poprawy obecnej sytuacji 
w gospodarce odpadami gminy Nowogrodziec w postaci harmonogramu 
realizacyjnego na poszczególne lata (z uwzględnieniem sposobów finansowania 
tych przedsięwzięć); 

• opracowanie systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
Na podstawie zebranych danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wynika, że 

na analizowanym terenie aktywną działalność w zakresie odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzą zaledwie 2 podmioty: Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu oraz SIMEKO Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jeleniej Górze. 
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W 2009 r. z terenu analizowanej jednostki odebrano łącznie 1 813,32 Mg 
odpadów komunalnych, z czego prawie 90,4 % stanowiły zmieszane odpady komunalne 
(1 716,02 Mg). Najwięcej niesegregowanych odpadów komunalnych zebrano 
w gospodarstwach domowych – 1 201,21 Mg, następnie w sektorze małej 
przedsiębiorczości (firmy i instytucje) – 514,81 Mg. Wskaźnik zebrania odpadów 
komunalnych kształtował się w 2009 r. na poziomie 120,3 kg/Mk . Na podstawie WPGO 
przyjęto, że w roku bazowym 2009 jeden mieszkaniec gminy Nowogrodziec wytwarzał ok. 
291 kg  odpadów komunalnych, co oznacza, że wytworzono łącznie 4 389,1 Mg tego 
rodzaju odpadów. Zorganizowanym systemem zbiórki niesegregowanych odpadów 
komunalnych objętych jest około 79 % ogółu mieszkańców gminy. 

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Nowogrodziec w 2009 r. trafiły na 
teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu w gminie 
Bolesławiec. 

Od dłuższego czasu na terenie miasta Nowogrodziec realizowana jest selektywna 
zbiórka odpadów opakowaniowych systemem donoszenia do specjalnych pojemników 
wielkogabarytowych (pojemność 1,1 m3). Zbiórką objęte są odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych, szkła opakowaniowego oraz papieru/makulatury. Opróżnianiem 
pojemników na odpady wtórne zajmują się MZGK Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu, 
który w 2009 roku zebrał łącznie z terenu gminy 95,26 Mg odpadów wtórnych  – 
41,42 Mg szkła opakowaniowego, 26,57 Mg tworzyw sztucznych oraz 27,27 Mg papieru / 
makulatury. Wysegregowane odpady komunalne w postaci odpadów opakowaniowych 
z analizowanego terenu są poddawane dalszej segregacji na terenie ZUOK w Trzebieniu. 
Po procesach technologicznych (segregacja i belowanie) przekazywane są 
specjalistycznym podmiotom posiadającym zezwolenie oraz odpowiednie kwalifikacje do 
ich dalszego zagospodarowania. 

W kontekście ograniczonych zasobów naturalnych oraz szeroko rozumianej 
ochrony środowiska przyrodniczego ważne jest prowadzenie odzysku i recyklingu 
surowców wtórnych, co jest jedną z podstaw rozwoju zrównoważonego. Przez odzysk 
rozumieć należy wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi 
lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub 
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania. 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy obejmuje: 
• selektywną zbiórkę padłych sztuk zwierząt; 
• selektywną zbiórkę baterii i akumulatorów; 
• selektywną zbiórkę elektroodpadów (tylko częściowo); 
• selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych metodą donoszenia; 
• selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych; 
• selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich segregację 

w gospodarstwach domowych i przydomowe kompostowanie. 
 



Green Key  
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec 

 

 117 ROZDZIAŁ - XII 

 

 

Na terenie gminy zidentyfikowano następujące problemy i braki z zakresu 
selektywnego gromadzenia odpadów: 

• brak powszechnego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych „u źródła” 
(np. z wykorzystaniem specjalnych worków na poszczególne rodzaje odpadów); 

• brak powszechnego systemu selektywnej zbiórki przeterminowanych leków; 
• brak lokalnego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych w postaci zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ograniczone możliwości odbioru tego 
rodzaju odpadów od mieszkańców gminy); 

• brak powszechnego systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. 
Oprócz przydomowego zagospodarowywania bioodpadów Władze gminy winny 

również zintensyfikować działania zmierzające do wprowadzenia powszechnej zbiórki 
odpadów ulegających biodegradacji, w szczególności w obrębie zabudowy wielorodzinnej 
(gdzie nie ma warunków do indywidualnego kompostowania odpadów). 

Dla gminy Nowogrodziec gospodarka odpadami komunalnymi w ramach 
regionalnych rozwiązań będzie prowadzona w ramach zachodniego regionu gospodarki 
odpadami, na terenie którego Zakład Zagospodarowania Odpadów tworzą trzy obiekty, 
m.in. ZUOK w Trzebieniu. 

Gmina Nowogrodziec stosunkowo dobrze realizuje zadania wynikające 
z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”. Na podstawie 
przeprowadzonej na terenie gminy Nowogrodziec inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest opracowano dokument pn.: „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest na 
terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec” Na podstawie przeprowadzonych prac 
inwentarskich określono ilość tego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Zidentyfikowano 
łącznie 30 381 m2 pokryć dachowych, które stanowiły w większości dachówki i płyty 
eternitowe (cementowo - azbestowe) o całkowitej masie rzędu 334 Mg. W celu 
sprawnego usuwania azbestu gmina winna wprowadzić system dofinansowania działań 
mieszkańców polegających na demontażu i unieszkodliwianiu tego rodzaju odpadów 
niebezpiecznych. 

Przedstawione tutaj informacje są jedynie krótkim streszczeniem treści 
omówionych we wcześniejszych rozdziałach niniejszego dokumentu, w których 
szczegółowo scharakteryzowano i przeanalizowano poszczególne elementy składowe 
systemu gospodarki odpadami gminy Nowogrodziec, przedstawiono rozwiązania 
problemów oraz zaproponowano harmonogram realizacyjny obejmujący cele, kierunki 
i poszczególne zadania do zrealizowania w planowanym systemie gospodarki odpadami 
dla rozpatrywanej jednostki. 
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