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UCHWAŁA NR 33/VII/2011
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami gminy Konopiska za 
lata 2009-2010 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z póź. zm.) w związku z art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 
185, poz. 1243) 

Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Konopiska z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 
gminy Konopiska za lata 2009-2010 w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/VII/2011 z dnia 16 maja 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Konopiska za lata 2009-
2010

Zalacznik1.pdf
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1. WPROWADZENIE 
 
1.1 Cel przygotowania sprawozdania 
 


Przedmiotem opracowania jest sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki 


odpadami dla gminy Konopiska. 


W sprawozdaniu z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami należy 


przedstawić postępy w realizacji zadań zapisanych w planie gospodarki odpadami. 


Sprawozdanie należy potraktować jako fotografię obrazującą system gospodarki odpadami 


na terenie gminy Konopiska na dzień 31 grudnia 2010 r. 


 


1.2 Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania 
 


Art. 14 ust. 12b, pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 


185 poz. 1243). 


Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki 


odpadami wydane przez Ministra Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami ze 


stycznia 2011r. 


 


1.3 Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone oraz okres jaki obejmuje 
sprawozdanie 
 


Zgodnie z art.14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 


185 poz. 1243) organ wykonawczy gminy jest zobowiązany do składania radzie gminy oraz 


zarządowi powiatu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami co 2 lata. Zgodnie 


z art. 14 ust 12b w/w ustawy sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, 


obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku 


kończącego ten okres tj. od 01.01.2009 do 31.12.2010r. 


 


1.4 Data i numer uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki 
odpadami 
 


Plan gospodarki odpadami gminy Konopiska został uchwalony przez Radę Gminy 


Konopiska w dniu 30 listopada 2004r – uchwała nr 161/XVIII/04. Dokument ten powstał jako 


wypełnienie dyspozycji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  


 


1.5 Krótkie omówienie zawartości poszczególnych rozdziałów 
 


Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące stanu gospodarki odpadami na terenie 


gminy Konopiska z uwzględnieniem sytuacji formalno - prawnej, obejmujące zarówno 
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aspekty ilościowe jak i jakościowe w odniesieniu do sposobów gospodarowania odpadami 


wytwarzanymi na terenie gminy Konopiska. 


W rozdziale 2 przedstawiono rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym 


procesom unieszkodliwiania i odzysku, wg informacji uzyskanych od podmiotów 


prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 


nieruchomości oraz informacji o ilości odpadów składowanych na składowisku odpadów 


w Konopiskach, a także stanu formalno - prawnego instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 


odpadów, obejmujące składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 


w Konopiskach oraz sortownię, kompostownię (planowana do oddania do użytku koniec 


2011) i instalację do produkcji paliwa alternatywnego (planowana do oddania do użytku 


w pierwszym półroczu 2011) zarządzaną przez prywatnego przedsiębiorcę jako jedyne 


instalacje tego rodzaju, usytuowane na terenie gminy Konopiska. 


Rozdział 3 zawiera ocenę stanu realizacji działań ujętych w gminnym planie 


gospodarki odpadami w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Ocena ta dotyczy 


stopnia wykonania, bądź zaawansowanie realizacji priorytetów ekologicznych określonych 


w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Konopiska. 


Rozdział 4 zajmuje się oceną kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych 


przedsięwzięć.  


W rozdziale 5 dokonano oceny systemu monitoringu realizowanych zadań z zakresu 


gospodarki odpadami 


W rozdziale 6 podsumowano realizację planu gospodarki odpadami w formie 


opisowej oraz przedstawiono ewentualne propozycje rozwiązań, mogących poprawić stan 


gospodarki odpadami, a także uwzględniono zakres niezbędnych zmian w planie, 


wynikających ze zmian w przepisach prawnych. 


 


1.6 Sposób zbierania informacji oraz ich źródła 
 
Informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały pozyskane w oparciu o następujące 


dane: 


� Dane własne o ilości odpadów składowanych i odzyskanych na składowisku odpadów 


w Konopiskach-Pałyszu w latach 2009-2010, 


� Informacje źródłowe od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania 


odpadów od właścicieli oraz działalności w zakresie odzysku odpadów, 


� Dane o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do 


odzysku i recyklingu przez gminę (podmiot działający w jej imieniu), 


� Gminny, Wojewódzki i Krajowy plan gospodarki opadami, 


� Wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami 
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2. ZMIANY STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ORAZ OCENA ZMIAN 
W GOSPODARCE ODPADAMI 
 


2.1 Ilość i rodzaj odpadów wytworzonych, zebranych i zagospodarowanych 
 


Gospodarka odpadami na terenie gminy oparta jest głównie o system 


unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie. 


Na funkcjonujący system składają się niejako dwa podsystemy pozbywania się 


odpadów z terenu nieruchomości: 


� oparty na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez 


jednostki wywozowe na podstawie zawartych umów o świadczenie usług w tym 


zakresie i przekazywaniu ich do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w tym 


m.in. na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Konopiska-


Pałysz; 


� oparty na składowaniu odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 


i obojętne w Konopiskach-Pałyszu, dostarczanych własnym transportem przez 


mieszkańców gminy. 


Obecnie na terenie Gminy Konopiska zezwolenie na prowadzenie działalności 


gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 


wydanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiada 15 firm 


zajmujących się odbieraniem odpadów. Wszystkie firmy działają na podstawie zezwoleń 


wydanych po wejściu w życie ustawy z dnia 13 października 2005r. o zmianie ustawy 


o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz jedna firma prowadząca odzysk 


odpadów (sortownia odpadów, kompostownia odpadów – planowana do oddania do 


użytkowania koniec 2011, instalacja do produkcji paliwa alternatywnego planowana do 


oddania do użytkowania w I półroczu 2011) na podstawie decyzji wydanych przez Starostwo 


Powiatowe w Częstochowie. 
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Tabela 1. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, 
odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów. 
 


Lp. 
Nazwa i adres przedsiębiorcy prowadzącego działalność na 


terenie gminy 


Rodzaj prowadzonej działalności
1) 
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ie
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d
p


ad
ó


w
 


ko
m


u
n
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n
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h


 


O
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d


p
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ó
w


 


U
n
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d
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n
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o
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ó
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Tr
an


sp
o


rt
 o


d
p
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ó


w
 


1. 
Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości EKO-
SYSTEM sp.j. Bożena Strach i Waldemar Strach 
Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska 


X - - X 


2. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach 
Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska 


X X - X 


3. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 
Korzonek 98, 42-274 Konopiska 


X - - X 


4 Bracia Strach Sp. J. Zakład Oczyszczania i Wywóz Nieczystości 
Częstochowa, ul. Bór 137, 42-200 Częstochowa 


X - - X 


5 Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach 
Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m94, 42-200 Częstochowa 


X - - X 


6 Remondis Tarnowskie Góry Sp. z.o.o. 
Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry 


X - - X 


7 Remondis Sp. z.o.o. oddział w Częstochowie 
Częstochowa, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa 


X - - X 


8 SITA Częstochowa Sp. z.o.o. 
Częstochowa, ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa 


X - - X 


9 REN Renata Hołodniuk 
Huta Stara B, ul. Główna 8 m.2, 42-263 Wrzosowa 


X - - X 


10 
Ochrona Środowiska Sp.z.o.o. 
Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica 
Polska 


X - - X 


11 STRACH I SYNOWIE Sp.z.o.o., ul. Bór 137, 42-200 Częstochowa X - - X 


12 PBI Sp.J. Sławomir Bełtowski, Tomasz Ryś, Al. Pokoju 48, 42-200 
Częstochowa 


X - - X 


13 „LECH ECO-TRANS” Podgórski Lech, ul. Bór 63/65, 42-200 
Częstochowa 


X - - X 


14 P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak X - - X 


15 Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL, Korzonek 98, 42-274 
Konopiska 


X - - X 


1) 
 Wstawić w odpowiednią komórkę znak X. 


 
Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami jest zapewnienie objęcia 


wszystkich mieszkańców gminy systemem odbierania odpadów komunalnych oraz 


zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania 


odpadów komunalnych w celu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających 


biodegradacji, wydzielenia odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i osiągnięcia 
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poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Działania te obejmują zagadnienia 


z zakresu organizacji gospodarki odpadami oraz edukacyjno – informacyjne. 


W tabeli 2 przedstawiono ilość i rodzaj odpadów komunalnych i innych 


(z wyłączeniem odpadów komunalnych) odebranych, zebranych i zagospodarowanych na 


terenie gminy, na podstawie danych przekazanych przez firmy zajmujące się odbieraniem 


odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 9a ust.1 i  2 ustawy o utrzymaniu czystości 


i porządku w gminach), oraz danych własnych pochodzących z ewidencji składowiska 


odpadów. 


Sprawozdanie obejmuje okres do 31 grudnia 2010 r. jednak przedsiębiorcy objęci 


obowiązkiem sprawozdawczym mają czas na złożenie Wójtowi Gminy informacji dotyczącej 


masy poszczególnych odpadów komunalnych oraz sposobu ich zagospodarowania do końca 


pierwszego kwartały roku następnego, tak więc gminna ewidencja zawiera dotychczas 


jedynie część danych za rok 2010.. 


W odniesieniu do odpadów komunalnych należy wyjaśnić, że część  odpadów 


komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Konopiska, 


poddawane jest unieszkodliwianiu poza terenem Gminy, tj. w Częstochowskim 


Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp.z.o.o w Sobuczynie, natomiast znaczna część odpadów 


unieszkodliwionych na terenie gminnego składowiska pochodzi z terenu Gmin sąsiednich.  







Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Konopiska za lata 2009-2010 


 
9 


 


Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych i innych (z wyłączeniem odpadów komunalnych) odebranych, zebranych i zagospodarowanych 
na terenie gminy w okresie sprawozdawczym 
 


kod 


Odpady odebrane Odpady zebrane Odzysk Unieszkodliwienie 


Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie 
procesu 


Masa [Mg] Oznaczenie 
procesu 


Masa [Mg] 


2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 


 20 03 01 1 184,63 968,42  -  - 
R15 33 156,40* 51 861,99*  D5 4 076,67   2 990,70 


- - - -  - - 


suma 1 184,63  968,42   - -   33 156,40 51 861,99    4 076,67  2 990,70 


20 03 03 - - - - 
- - - D5 382,80 0,00 


- - - - - - 


suma - -  - -   -  -   382,80 0,00 


 19 08 01  - - - - 
- - - D5 68,60  0,00  


- - - -  - - 


suma  - -   - -   -  -     68,60 0,00  


19 08 02  - - - - 
- - - D5 0,00 4,50 


- - - - - - 


suma - -  - -   -  -   0,00 4,50 


19 08 05  - - - - 
- - - D5 0,00 5,60 


- - - - - - 


suma  -  -  - -   -  -     0,00 5,60  


suma ogółem  1 184,63 968,42         33 156,40 51 861,99   4 528,07  3 000,80 


* - masa odpadów przesortowanych na sortowni odpadów, z której wyodrębniono poszczególne frakcje odzyskowe 
D5 – proces unieszkodliwiania odpadów – Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne (zgodnie z ustawą o odpadach) 
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W tabeli 3 przedstawiono ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym 


przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych 


i poddanych poszczególnym procesom, na podstawie danych przekazanych przez firmy 


zajmujące się odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości oraz danych własnych 


pochodzących z ewidencji składowiska odpadów. 


Odpady z grupy 15 pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów, polegającej na tym, że 


miejscach ogólnie dostępnych na terenie całej gminy zlokalizowane są pojemniki na szkło, 


papier oraz plastik. Wywóz następuje po zapełnieniu się pojemnika. Obsługą gniazd zajmuje 


się zewnętrzna firma wyłoniona rokrocznie z postępowania przetargowego. Na terenie 


Gminy Konopiska w latach 2009-2010 ustawione było: 


a) w 2009r 


� 4 szt. pojemników na odpady z papieru 


� 19 szt. pojemników na odpady opakowaniowe ze szkła 


� 20 szt. pojemników na odpady z tworzyw sztucznych i PET 


b) w 2010r 


� 4 szt. pojemników na odpady z papieru 


� 16 szt. pojemników na odpady opakowaniowe ze szkła 


� 19 szt. pojemników na odpady z tworzyw sztucznych i PET 


Zgodnie z danymi przekazanymi przez firmy odpady opakowaniowe zostały poddane 


procesowi odzysku. 


Odpady z grupy 10 i 17 zostały poddane procesowi odzysk na terenie 


przedmiotowego składowiska metodą R14 – jako inne działanie prowadzące do 


wykorzystania odpadów w całości lub części. W 2009r odpad o kodzie 10 01 01 – żużle, 


popioły paleniskowe i pyłu z kotłów, 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy 


z rozbiórki i remontów, 17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie oraz 17 01 91 – odpady 


z remontu i przebudowy dróg zostały wykorzystane jako warstwa izolacyjna (przekładkowa) 


na kwaterze czynnej składowiska oraz do utwardzenia dróg dojazdowych na terenie 


składowiska. Nadmiar odpadów przeznaczonych do odzysku w zależności od przeznaczenia, 


magazynowane są selektywnie w pryzmach na powierzchni zeskładowanych odpadów. 
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Tabela 3. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, 
wytworzonych i poddanych poszczególnym procesom 
 


kod 


Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 


Masa [Mg] 
Oznaczenie procesu 


Masa [Mg] 
Oznaczenie procesu 


Masa [Mg] 


2009 2010 2009 2010 2009 2010 


Zużyte baterie i akumulatory 


- - - 
- - - - - - 


- - - - - - 


suma - -  - -  - - 


suma ogółem - -  - -  - - 


Przeterminowane środki ochrony roślin 


- - - 
- - - - - - 


- - - - - - 


suma - -  - -  - - 


suma ogółem - -  - -  - - 


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 


- - - 
- - - - - - 


- - - - - - 


suma - -  - -  - - 


suma ogółem - -  - -  - - 


Odpady opakowaniowe (selektywna zbiórka) 


15 01 01 - - 
R14 4,74 10,00 - - - 


- - - - - - 


suma - -  4,74 10,00  - - 


15 01 02 - - 
R14 8,01 13,90 - - - 


- - - - - - 


suma - -  8,01 13,90  - - 







Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Konopiska za lata 2009-2010 


 
12 


 


kod 


Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 


Masa [Mg] 
Oznaczenie procesu 


Masa [Mg] 
Oznaczenie procesu 


Masa [Mg] 


2009 2010 2009 2010 2009 2010 


15 01 07 - - 
R14 19,11 7,04 - - - 


- - - - - - 


suma - -  19,11 7,04  - - 


suma ogółem - -  31,86 30,94  - - 


Odpady z innych grup 


10 01 01 - - 
R14 5,40 0,00 - - - 


- - - - - - 


suma - -  5,40 0,00  - - 


17 01 01 - - 
R14 4,20 0,00 - - - 


   - - - 


suma - -  4,20 0,00  - - 


17 05 04 - - 
R14 3,60 0,00 - - - 


   - - - 


suma - -  3,60 0,00  - - 


17 01 81 - - 
R14 67,70 0,00 - - - 


   - - - 


suma - -  67,70 0,00  - - 


suma ogółem - -  80,90 0,00  - - 
 
R14 – Proces odzysku – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części 
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W tabeli 4 przedstawiono zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza 


instalacjami na terenie gminy. Obecnie na terenie Gminy znajdują się 2 instalacje do odzysku 


i unieszkodliwiania odpadów tj. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 


w miejscowości Konopiska-Pałysz zarządzane przez Urząd Gminy Konopiska oraz sortownia, 


kompostownia (planowana do oddania do użytku koniec 2011) i instalacja do produkcji 


paliwa alternatywnego (planowana do oddania do użytkowania w I półroczu 2011) 


zarządzane przez Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach. Przedstawione 


dane pochodzą z ewidencji składowiska odpadów w Konopiskach-Pałyszu oraz informacji 


uzyskanych od zarządcy sortowni odpadów. 
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Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie gminy 
 


Kod 


Zagospodarowanie odpadów na terenie gminy 


W instalacjach i urządzeniach Poza instalacjami i urządzeniami Ogółem 


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


2009 2010 2009 2010 2009 2010 


Odpady komunalne 


20 03 01 37 233,07* 54 852,69* - - 37 233,07* 54 852,69* 


20 03 03 382,80 0,00 - - 382,80 0,00 


19 08 01 68,60 0,00 - - 68,60 0,00 


19 08 02 0,00 4,50 - - 0,00 4,50 


19 08 05 0,00 5,60 - - 0,00 5,60 


suma 37 684,47 54 862,79 - - 37 684,47 54 862,79 


Zużyte baterie i akumulatory 


- - - - - - - 


suma - - - - - - 


Przeterminowane środki ochrony roślin 


- - - - - - - 


suma - - - - - - 


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 


- - - - - - - 


suma - - - - - - 


Odpady opakowaniowe 


- - - - - - - 


suma - - - - - - 
* - ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku gminnym i przesortowanych w sortowni odpadów celem wyodrębnienia frakcji odzyskowych
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2,47 Mg


4,74 Mg


10 Mg


6,2 Mg


8,01 Mg


13,9


12,31 Mg


7,04 Mg


2008r


2009r


2010r


Ilość odpadów zebranych selektywnie 
[Mg/rok]


szkło tworzywa sztuczne papier i tektura


Szacuje się, iż łącznie w ro


niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co stanowiło w przeliczeniu na 1 


mieszkańca – 0,11 Mg/M/rok; na


(dane niekompletne) odpadów, co 


stanowiło – 0,09 Mg/M/rok1. 


Powyższe dane wskazują na wzrost 


ilości odpadów odebranych w stosunku do 


roku 2008 (838,89 Mg), wydaje się jednak, 


iż nie należy ich interpretować jako wzrost 


ilości wytworzonych odpadów, lecz jako 


stopniowo następującą zmianę sposobu 


gospodarowania odpadami przez ich 


wytwórców. Większa ilość odpadów trafiająca do zorganizowanego systemu 


unieszkodliwiania odpadów może świadczyć, że mnie


w postaci tzw. „dzikich wysypisk”, ale też związana jest po części ze zmianami 


demograficznymi, jak i ze stopniem rozwoju gospodarki.


wzrost ilości umów na odbiór odpadów komunalnych zawieranych przez jednostki 


wywozowe z właścicielami nieruchomości


jednorodzinnej i wielorodzinnej zdarza się, że odpady z papieru i tektury, a także część 


odpadów z tworzyw sztucznych są spalane w domowych piecach centralnego ogrzewania. 


Odpady ulegające biodegradacji 


gospodarstw (odpady kuchenne oraz 


pozostałości po obróbce warzyw, odpady 


zielone) są kompostowane w przydomowych 


kompostownikach.  


Na podstawie zwiększającej się ilości 


zbieranych odpadów komunalnych jak 


i pochodzących z selektywnej zbiórki, można


przewidywać, że stopniowo następują zmiany 


w zakresie wytwarzania i gospodarowania 


odpadami komunalnymi z uwagi na większą świadomość ekologiczną mieszkańców. 
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2008r


2009r


2010r


Ilość odebranych odpadów komunalnych
[Mg/rok]


Mg


Mg


19,11 Mg


zebranych selektywnie 


papier i tektura


52,64% 54,11%


47,36% 45,89%


2008 2009


Procentowy udział zawartych umów na 
odbieranie odpadów komunalnych w stosunku 


do ilości gospodarstw


umowy zawarte


Szacuje się, iż łącznie w roku 2009 zebrano z terenu gminy Konopiska


niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co stanowiło w przeliczeniu na 1 


rok; natomiast w roku 2010 zebrano z terenu gminy 


ne) odpadów, co 


 


Powyższe dane wskazują na wzrost 


w stosunku do 


wydaje się jednak, 


interpretować jako wzrost 


ilości wytworzonych odpadów, lecz jako 


stopniowo następującą zmianę sposobu 


gospodarowania odpadami przez ich 


wytwórców. Większa ilość odpadów trafiająca do zorganizowanego systemu 


unieszkodliwiania odpadów może świadczyć, że mniejsza ich ilość trafia do środowiska, np. 


postaci tzw. „dzikich wysypisk”, ale też związana jest po części ze zmianami 


demograficznymi, jak i ze stopniem rozwoju gospodarki. Na fakt ten może wskazywać także 


wzrost ilości umów na odbiór odpadów komunalnych zawieranych przez jednostki 


wywozowe z właścicielami nieruchomości (przyrost o 94 nowe umowy /posesje/ w stosunku 


do 2008r). Mimo zwiększającej się z roku na 


rok ilości zebranych odpadów, w tym odpadów 


pochodzących z selektywnej zbiórki (20,98 Mg 


w roku 2008), nadal ilości te są znacznie niższe 


niż zakładane poziomy odzysku. 


Należy jednak przyjąć, że nie wszyscy 


mieszkańcy postępują zgodnie z prawem 


i część odpadów trafia do środowiska w sposób 


nie kontrolowany. W zabudowie 


jednorodzinnej i wielorodzinnej zdarza się, że odpady z papieru i tektury, a także część 


odpadów z tworzyw sztucznych są spalane w domowych piecach centralnego ogrzewania. 


odegradacji w części 


gospodarstw (odpady kuchenne oraz 


pozostałości po obróbce warzyw, odpady 


są kompostowane w przydomowych 


Na podstawie zwiększającej się ilości 


anych odpadów komunalnych jak 


pochodzących z selektywnej zbiórki, można 


przewidywać, że stopniowo następują zmiany 


w zakresie wytwarzania i gospodarowania 


odpadami komunalnymi z uwagi na większą świadomość ekologiczną mieszkańców. 
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838,89 Mg


1184,63
Mg


968,42 Mg


Ilość odebranych odpadów komunalnych
[Mg/rok]


54,11% 55,85%


45,89% 44,15%


2009 2010


Procentowy udział zawartych umów na 
odbieranie odpadów komunalnych w stosunku 


do ilości gospodarstw


umowy do zawarcia


ku 2009 zebrano z terenu gminy Konopiska 1184,63 Mg 


niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co stanowiło w przeliczeniu na 1 


zebrano z terenu gminy 968,42 Mg 


wytwórców. Większa ilość odpadów trafiająca do zorganizowanego systemu 


ość trafia do środowiska, np. 


postaci tzw. „dzikich wysypisk”, ale też związana jest po części ze zmianami 


Na fakt ten może wskazywać także 


wzrost ilości umów na odbiór odpadów komunalnych zawieranych przez jednostki 


(przyrost o 94 nowe umowy /posesje/ w stosunku 


Mimo zwiększającej się z roku na 


anych odpadów, w tym odpadów 


pochodzących z selektywnej zbiórki (20,98 Mg 


w roku 2008), nadal ilości te są znacznie niższe 


niż zakładane poziomy odzysku.  


Należy jednak przyjąć, że nie wszyscy 


postępują zgodnie z prawem 


do środowiska w sposób 


nie kontrolowany. W zabudowie 


jednorodzinnej i wielorodzinnej zdarza się, że odpady z papieru i tektury, a także część 


odpadów z tworzyw sztucznych są spalane w domowych piecach centralnego ogrzewania. 


odpadami komunalnymi z uwagi na większą świadomość ekologiczną mieszkańców.  
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2.2 Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż 
składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych 
 


Na terenie Gminy Konopiska istnieje instalacje do odzysku odpadów (sortownia), 


kompostowania odpadów (planowana do oddania do użytku koniec 2011) i produkcji paliwa 


alternatywnego (planowana do oddania do użytku I półrocze 2011), zarządzana przez Prywatny 


Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, umiejscowiona w Konopiskach, przy ul. 


Przemysłowej 7. Dane przedstawione w tabeli 5 pochodzą z decyzji na wytwarzanie i odzysk 


odpadów wydanych przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz informacji uzyskanych 


bezpośrednio u zarządcy instalacji sortowania i kompostowania. 
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Tabela 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według 
stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy 
 


Lp. Rodzaj instalacji 
Nazwa i adres 


podmiotu 
zarządzającego 


Adres 
instalacji 


Rodzaj 
decyzji/podstawa 


prawna 


Numer decyzji; data wydania/ 
organ wydający 


Data 
ważności 


decyzji 


Symbol 
R lub D 


wg 
decyzji 


Rodzaj 
odpadu 


/kod 


Zdolności 
przerobowe 


roczne 
[Mg/rok] 


Ilość odpadów 
przetworzonych 


w 2009r.  
(Rok I) 
[Mg] 


Ilość odpadów 
przetworzonych 


w 2010 r.  
(Rok II) 


[Mg] 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


Kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych 


1 
Kompostowanie w 


pryzmach 
- - - - - - - - - - 


2 Bębny kompostujące - - - - - - - - - - 


3 
Bioreaktory do 


kompostowania 
- - - - - - - - - - 


suma         - - - 


- 


1 
Wydzielone komory 


fermentacyjne 
- - - - - - - - - - 


2 Reaktor beztlenowy - - - - - - - - - - 


suma         - - - 


Zakłady do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (zdolności przerobowe podać odrębnie dla sortowni dla pracy jednozmianowej  i dla części biologicznej) 


1 - - - - - - - - - - - 


suma         - - - 


 Sortownie odpadów (zdolności przerobowe podać dla pracy jednozmianowej) 


1 


Sortownia odpadów 
komunalnych 
selektywnie 
zebranych 


- - - - - - - - - - 
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Lp. Rodzaj instalacji 
Nazwa i adres 


podmiotu 
zarządzającego 


Adres 
instalacji 


Rodzaj 
decyzji/podstawa 


prawna 


Numer decyzji; data wydania/ 
organ wydający 


Data 
ważności 


decyzji 


Symbol 
R lub D 


wg 
decyzji 


Rodzaj 
odpadu 


/kod 


Zdolności 
przerobowe 


roczne 
[Mg/rok] 


Ilość odpadów 
przetworzonych 


w 2009r.  
(Rok I) 
[Mg] 


Ilość odpadów 
przetworzonych 


w 2010 r.  
(Rok II) 


[Mg] 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


2 
Sortownia odpadów 


komunalnych 
zmieszanych 


Prywatny Zakład 
Oczyszczania 


Miasta 
Waldemar 
Strach, ul. 


Spółdzielcza 1/1, 
Konopiska 


Konopiska, ul. 
Przemysłowa 


7 


Pozwolenie na 
użytkowanie wiaty-
sortowni odpadów 
komunalnych wraz 
z zadaszeniem nad 


urządzeniem 
sortującym,  
Decyzja na 


wytwarzanie i 
odzysk odpadów 


 


Decyzja Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 


Budowlanego w Częstochowie 
PINB-II-7353/W/121/Ks/08/ 


Decyzja Starosty 
Częstochowskiego 


OŚ.VII.7635/14/w/08 z dnia 
30.04.2008, zmieniona decyzją 


z dnia 02.08.2010r. 
OŚ.VII.7635/14/w/08/10, 
zmieniona decyzji z dnia 


19.11.2010r. 
OŚ.VII.7635/14/w/08/10 


 


31.05.2018 R15 


15 01 01, 
15 01 02, 
15 01 03, 
15 01 04, 
15 01 07, 
20 01 01, 
20 01 02, 
20 01 38, 
20 01 39, 
20 01 40, 
20 03 01, 
17 01 07, 
20 03 07 


123.190,00 
33.156,40 Mg 
kod 20 03 01 


51.861,99 Mg 
kod 20 03 01 


3 


Sortownia odpadów 
komunalnych 
selektywnie 
zebranych  


i zmieszanych 


- - - - - - - - - - 


suma         123 190,00 33 156,40 51 861,99 


Instalacje do kompostowania odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych  


1 
Kompostowanie w 


pryzmach 


Prywatny Zakład 
Oczyszczania 


Miasta 
Waldemar 
Strach, ul. 


Spółdzielcza 1/1, 
Konopiska 


Konopiska, ul. 
Przemysłowa 


7 


Decyzja na 
wytwarzanie i 


odzysk odpadów 


Decyzja Starosty 
Częstochowskiego z dnia 


02.08.2010r. 
OŚ.VII.7635/15/w/10 


31.05.2020 R3 
20 01 08 
20 01 08 
19 12 12 


244,00 


planowane 
oddanie do 


użytku koniec 
2011 


planowane 
oddanie do 


użytku koniec 
2011 


2 Bębny kompostujące - - - - - - - - - - 


3 
Bioreaktory do 


kompostowania 
- - - - - - - - - - 


suma         244,00 0 0 


Instalacje do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych 


1 
Wydzielone komory 


fermentacyjne 
- - - - - - - - - - 
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Lp. Rodzaj instalacji 
Nazwa i adres 


podmiotu 
zarządzającego 


Adres 
instalacji 


Rodzaj 
decyzji/podstawa 


prawna 


Numer decyzji; data wydania/ 
organ wydający 


Data 
ważności 


decyzji 


Symbol 
R lub D 


wg 
decyzji 


Rodzaj 
odpadu 


/kod 


Zdolności 
przerobowe 


roczne 
[Mg/rok] 


Ilość odpadów 
przetworzonych 


w 2009r.  
(Rok I) 
[Mg] 


Ilość odpadów 
przetworzonych 


w 2010 r.  
(Rok II) 


[Mg] 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


2 Reaktor beztlenowy - - - - - - - - - - 


suma         - - - 


Zakłady do termicznego przekształcania odpadów komunalnych 


1 


Spalarnia 
zmieszanych 


odpadów 
komunalnych 


- - - - - - - - - - 


suma         - - - 


 Zakłady do produkcji paliwa alternatywnego 


1 


Instalacje do 
produkcji paliwa 
alternatywnego 
wykorzystujące 


odpady komunalne 


Prywatny Zakład 
Oczyszczania 


Miasta 
Waldemar 
Strach, ul. 


Spółdzielcza 1/1, 
Konopiska 


Konopiska, ul. 
Przemysłowa 


7 


Decyzja na 
wytwarzanie i 


odzysk odpadów 


Decyzja Starosty 
Częstochowskiego z dnia 


02.08.2010r. 
OŚ.VII.7635/15/w/10  


31.05.2020 
  


R15 


03 03 01 
40 01 09 
04 02 15 
04 02 21 
04 02 22 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 09 
16 01 19 
17 02 01 
17 02 03 
19 12 01 
19 12 04 
19 12 07 
19 12 08 
20 01 01  
20 01 10 
20 01 11 
20 01 38 
20 01 39 
20 03 07 
19 12 12 


36 000,00  


planowana do 
oddania do 


użytku I 
półrocze 2011 


planowana do 
oddania do 


użytku I 
półrocze 2011 


suma         36.000,00 0 0 
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Tabela 6 przedstawia poszczególne typy instalacji do odzysku lub innego niż 
składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych które nie spełniają wymagań. Na 
podstawie posiadanych danych, brak jest tego typu instalacji na terenie Gminy Konopiska. 
 


Tabela 6. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które nie spełniają wymagań 
 


L.p. 
Nazwa i adres 


instalacji 
Wymagania, których nie spełnia 


instalacja* 
Sposób poprawy sytuacji 


Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych 


1. - - - 


    


    


    


 
 


2.3 Stan formalno – prawny składowisk odpadów 
 


Na terenie Gminy Konopiska zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż 


niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konopiska-Pałysz, przy ul. Przemysłowej 20, 


którego zarządcą jest Urząd Gminy Konopiska. Przedmiotowe składowiska o powierzchni 


czynnej 3,7 ha charakteryzuje się całkowitą pojemnością wynoszącą 179.820,00 m3, z czego 


ponad połowa została wykorzystana (tabela 7-12).  


Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem zintegrowanym nr 2587/OS/2008 (znak. 


OS.Cz.UJ.7628/18/7/08) z dnia 02.10.2008 wydanym przez Marszałka Województwa 


Śląskiego dopuszczono do składowania następujące grupy odpadów: 


� 19 08 02 zawartość piaskowników 


� 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe 


� 19 09 01 odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 


� 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji 


� 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne 


� 20 03 02 odpady z targowisk 


� 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach 


oraz do odzysku: 


� 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 


� 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 


� 17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg 


� 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie 


� 19 12 09 minerały 


� 20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie 


� 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 


Na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 


Konopiska-Pałysz w Konopiskach, ul. Przemysłowa 20 stosuje się proces unieszkodliwiania 
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odpadów  określony w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach jako 


D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne. 


Technologia ta polega na przyjmowaniu na nieckę składowiska odpadów komunalnych po 


wcześniejszym zważeniu na wadze samochodowej. Odpady te są następnie plantowane 


i zagęszczane za pomocą specjalistycznego kompaktowa, poczym odpady przykrywane są 


wapnem gaszonym i warstwą gleby rodzimej. 


Składowisko wyposażone jest również w brodzik samochodowy, dezynfekujący koła 


samochodów opuszczających teren składowiska. Obecnie odpady składowane są w stanie 


zmieszanym, nie prowadzi się na dużą skalę segregacji odpadów przed ich składowaniem. 


 Zastosowane na składowisku rozwiązania w znacznym stopniu minimalizują jego 


oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. 


 W celu ograniczenia wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe wykonano na 


wysypisku rów opaskowy odcinający przepływ powierzchniowy przez nieckę składowiska, 6 


sztuk piezometrów do stałego monitorowania przenikania zanieczyszczeń do środowiska 


gruntowo-wodnego oraz 5 otworów odgazowujących składowisko, które umożliwiają analizę 


jakościowo-ilościową uwalnianego biogazu. Konstrukcja składowiska, polegająca na 


uszczelnieniu dna i obwałowań oraz odbiorze powstających odcieków poprzez system 


drenażowy do zbiornika odciekowego, zapewnia minimalizację negatywnego wpływu na 


jakość wód powierzchniowych.  
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Tabela 7. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne 
 


L.p. 
Nazwa  


i adres składowiska 
Współrzędne 
geograficzne* 


Pojemność 
całkowita 


[m
3
] 


Pojemność 
wypełniona 


łącznie  
z 


warstwami 
izolacyjnymi 


[m
3
] 


Pojemność 
pozostała 


[m
3
] 


Masa 
odpadów 


do przyjęcia 
[Mg] 


Masa 
składowanych 


odpadów 
[Mg] 


Czy 
składowisko 


spełnia 
wymagania 
w zakresie 
posiadania 


decyzji
 


[T/|N] 


Czy 
składowisko 


spełnia 
wymagania 
w zakresie 
budowy i 


eksploatacji
 


[T/|N] 


Czy 
składowisko 


spełnia 
wymagania 
w zakresie 
lokalizacji


 


[T/|N] 


Czy są 
składowane 


odpady 
komunalne 


przetworzone 
termicznie 


lub 
biologicznie  


[T/N] 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


1. 


Składowisko 
odpadów innych niż 


niebezpieczne i 
obojętne w 


miejscowości 
Konopiska, ul. 


Przemysłowa 20, 


- 179 820,00 124 291,38 55 528,62 22 233,68 49 766,32 T T T N 


 
Tabela 8. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, które 
nie spełniają wymagań 
 


L.p. Nazwa i adres składowiska 
Zakres niespełnienia wymagań  


w zakresie budowy i eksploatacji 
Sposób poprawy sytuacji 


1. - - - 


    


 


Tabela 9. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne niespełniających 
wymagań w zakresie lokalizacji 
 


L.p. Nazwa i adres składowiska Zakres niespełnienia wymagań w zakresie lokalizacji 


1. - - 
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Tabela 10. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, będących 
w trakcie rekultywacji 
 


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


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


1. - - - 


...    


 


Tabela 11. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, będących 
w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji  
 


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


monitoringu 


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


1. - - - - 


...     


 


Tabela 12. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, po okresie 
monitorowania 
 


Lp. Nazwa i adres składowiska Termin zamknięcia składowiska Termin zakończenia rekultywacji Termin zakończenia monitoringu 


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


1. - - - - 


...     
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Tabela 13. Karta składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Konopiska-Pałysz (stan na 31.12.2010r.) 
 


Ogólne informacje 


1. Nazwa i adres składowiska odpadów 


Nazwa składowiska odpadów 


Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konopiska-Pałysz 


Województwo 
Śląskie 


Gmina 
Konopiska 


Miejscowość 
Konopiska 


Telefon służbowy 
(34) 3282-584 


Faks służbowy
5) 


Ulica  
Przemysłowa 


Nr domu  
20 


Nr lokalu Kod pocztowy 
42-274 


2. Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem 


Nazwa zarządzającego składowiskiem, 
Gmina Konopiska 


Gmina  
Konopiska 


Miejscowość 
Konopiska 


Telefon służbowy 
(34) 3282-057 


Faks służbowy
5) 


(34) 3282-035 
 


Ulica  
Lipowa 


Nr domu  
5 


Nr lokalu Kod pocztowy 
42-274  


3. NIP
5) 


573-27-92-374 


4. REGON
5) 


151398014 


5. Współrzędne geograficzne składowiska
22) 


 


6. Typ składowiska
25) 


SON 


�   


SOO 


�   


SOINiO 


�   


W-ON 


�   


Decyzje 


Rodzaj decyzji Znak decyzji 
Data wydania 


decyzji
6)


 


Termin 
obowiązywania 


decyzji
6)


 


Organ 
wydający 
decyzję 


Wskazać, czy 
decyzja była 
zmieniona, 


przedłużona 
bądź 


uchylona
26)


 


7. 
Decyzja lokalizacyjna  
(jeśli dotyczy) 


II-733/1993 19.02.1993 - 
Zarząd Gminy 


Konopiska 
NIE 


8. 


Decyzja o warunkach 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy) 


- - - - - 


9. 
Pozwolenie na budowę 


III.7351/1/94 02.08.1994 - 
Burmistrz 


Miasta i Gminy 
Blachownia 


NIE 


10. 
Pozwolenie na użytkowanie  
(jeśli dotyczy) 


Protokół 
odbioru 


30.07.1997 - - NIE 


11. 


Decyzja o wykonaniu 
przeglądu ekologicznego na 
podstawie art. 33 ust. 1 
ustawy wprowadzającej


i) 


OS.VII.7635/4/0
2 


06.02.2002 - 


Starosta 
Powiatu 


Częstochowskie
go 


NIE 


12. 


Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzającej 
(jeśli dotyczy) 


- - - - - 


13. 


Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzającej 
(jeśli dotyczy) 


- - - - - 
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14. 


Decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie 
art. 33 ust. 6 ustawy 
wprowadzającej


27)
 


(jeśli dotyczy) 


- - - - - 


15. 
Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 


Cz.OS.WG.7636
5/2/3/09 


02.10.2009 - 
Marszałek 


Województwa 
Śląskiego 


TAK 
- Cz.OS.WG. 


7628/10/10 z 
11.06.2010 
Marszałek 


Województwa 
Śląskiego, art. 


12 ust. 1 ustawy 
/Dz.U. nr 28, 


poz. 145/ 


16. 
Zezwolenie na odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów  


- - - - - 


17. 
Pozwolenie zintegrowane 
(jeśli dotyczy) 


OS.Cz.UJ.7628/
18/7/08) 


02.10.2008 
Od 02.10.2008 
do 30.09.2018 


Marszałek 
Województwa 


Śląskiego 


TAK 
- Cz.Os.WG. 


7628/8/3/ 09 z 
05.08.2009r, 


Marszałek 
Województwa 


Śląskiego 
- Cz.Os.WG. 


76365/3/ 10 z 
11.06.2010 
Marszałek 


Województwa 
Śląskiego, art. 


12 ust 1 ustawy 
/Dz.U. nr 28, 


poz. 145/ 


18. 


Zgoda na zamknięcie  
wydzielonej części 
składowiska na podstawie 
art. 54 ustawy o odpadach 


- - - - - 


19. 


Zgoda na zamknięcie  
składowiska odpadów na  
podstawie art. 54 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 o  
odpadach 


- - - - - 


20. 


Decyzja w sprawie ustalenia 
przyczyn zmian 
obserwowanych 
parametrów oraz możliwych 
zagrożeń dla środowiska 
wydana na podstawie art.59 
ust. 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach  


- - - - - 
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21. 


Decyzja w sprawie działań 
niezbędnych do usunięcia 
przyczyn i skutków 
stwierdzonych zagrożeń 
środowiska wydana na 
podstawie art.59 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach 


- - - - - 


22. 
Decyzja w sprawie 
wstrzymania działalności  
(jeśli dotyczy) 


INC-
III/401/1889/07


/wk 
18.12.2007 - 


Śląski 
Wojewódzki 


Inspektor 
Ochrony 


Środowiska w 
Katowicach 


TAK (In.C-
III/1614/2008ju 


z 16.10.2008, 
Śląski 


Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 


Środowiska w 
Katowicach, art. 


372 i 365 POŚ 


Dane techniczne 


23. Liczba kwater 1 


24. Liczba kwater eksploatowanych 1 


25. Liczba kwater zamkniętych 0 


26. Pojemność całkowita [m
3
] 179820 


27. Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m
3
] 124291,38 


28. Pojemność pozostała [m
3
] 55528,62 


29. Powierzchnia w granicach korony [m
2
] 37000 


30. Uszczelnienie [tak/nie] Tak 


Naturalna bariera geologiczna 
(miąższość, współczynnik filtracji) 


Słaboprzepuszczalne gliny i gliny piaszczyste 
czwartorzędowe o miąższości 1,3-2,2m poniżej której 
zalegają iły rudonośne 


Sztuczna bariera geologiczna 
(rodzaj, miąższość, współczynnik 
filtracji) 


 


Izolacja syntetyczna 
(materiał, grubość) 


Folia PEHD 1mm 


31. Drenaż odcieków [tak/nie] Tak 


Warstwa drenażowa (miąższość, 
współczynnik filtracji) 


 


Kolektory (materiał, średnica) PCV, ceramika 
Ø0,1- 0,15 m 


Ukształtowanie misy (nachylenie 
wzdłuż kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 


 


Zewnętrzny system rowów Tak 


32. Gromadzenie odcieków [tak/nie] Tak 


W specjalnych zbiornikach 
(pojemność, m


3
) 


500 m
3
 


33. Postępowanie z 
odciekami 


Odprowadzenie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 


Nie 


Wywóz do oczyszczalni  miejskiej 
[tak/nie] 


Nie 


Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 


Zraszanie czaszy składowiska 
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Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
własnej oczyszczalni (odbiornik 
ścieków oczyszczonych) 


Nie 


34. Instalacja do 
odprowadzania gazu 
składowiskowego 


[tak/nie] Tak 


Z emisją do atmosfery [tak/nie] Tak 


Spalanie w pochodni [tak/nie] Nie 


Odzysk energii [tak/nie] Nie 


35. Pas zieleni [tak/nie] Tak 


Szerokość pasa [m] 15 


36. Ogrodzenie [tak/nie] Tak 


37. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 


38. Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 


39. Waga [tak/nie] Tak 


40. Urządzenia do mycia i 
dezynfekcji 


[tak/nie] Tak 


41. Wykonywanie warstw 
izolacyjnych odpadów 


[tak/nie] Tak 


Rodzaj materiału Ziemia rodzima, wapno gaszone, gruz 


W przypadku 
wykorzystywania 
odpadów, podać kod 
i rodzaj odpadów 


Kod odpadów
13)


 Rodzaj odpadów
13) 


10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 


17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy 


17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 


19 12 09 Minerały 


20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 


42. Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 


Dane meteorologiczne [tak/nie] Nie 


Kontrola wykonywania elementów 
służących do monitoringu [tak/nie] 


Nie 


Wody powierzchniowe [tak/nie] Nie 


Wody podziemne [tak/nie] Nie 


43. Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej 


Opad atmosferyczny [tak/nie] Nie  


Wody powierzchniowe [tak/nie] Nie 


Wody odciekowe [tak/nie] Tak 


Wody podziemne [tak/nie] Tak 


Gaz składowiskowe [tak/nie] Nie 


Osiadania powierzchni składowiska 
[tak/nie] 


Nie  


Struktura i skład odpadów [tak/nie] Nie  


44. Monitoring w fazie 
poeksploatacyjnej 


Opad atmosferyczny [tak/nie] - 


Wody powierzchniowe [tak/nie] - 


Wody odciekowe [tak/nie] - 


Wody podziemne [tak/nie] - 


Gaz składowiskowy [tak/nie] - 


Osiadanie powierzchni składowiska 
[tak/nie] 


- 


Struktura i skład odpadów [tak/nie] - 


Dane o odpadach 


45. Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny?
29) 


[tak/nie] 
Tak 


46. odzyskowi na 
składowisku odpadów 
w roku 2009 
(jeśli dotyczy) 


Kod odpadu
13) 


Rodzaj odpadu
13) 


Masa odpadu [Mg]
 


14) 
Cel wykorzystania odpadu


 


17 01 01 
Odpady betonu 


oraz gruz 
4,20 


warstwa izolacyjna, utwardzenie 
dróg dojazdowych na terenie 
składowiska 
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10 01 01 
Żużle, popioły 
paleniskowe i 
pyły z kotłów 


5,40 
warstwa izolacyjna, utwardzenie 
dróg dojazdowych na terenie 
składowiska 


17 01 81 


Odpady z 
remontów i 
przebudowy 
dróg 


67,70 


warstwa izolacyjna, utwardzenie 
dróg dojazdowych na terenie 
składowiska 


17 05 04 


Gleba i ziemia w 
tym kamienie 


inne niż 
wymienione w 


17 05 03 


3,60 
warstwa izolacyjna, utwardzenie 


dróg dojazdowych na terenie 
składowiska 


47. Odpady poddane 
odzyskowi na 
składowisku odpadów 
w roku 2010 
(jeśli dotyczy) 


Kod odpadu
13) 


Rodzaj odpadu
13) Masa odpadu [Mg]


 


14) Cel wykorzystania odpadu
 


- - - - 


    


    


    


48. Masa odpadów 
wydobytych ze 
składowiska (jeśli 
dotyczy) 


Kod odpadu
13) Rodzaj odpadu 


13) 
Masa odpadów 


[Mg] 
14) Sucha masa odpadów [Mg] 


14) 


- - - - 


    


    


49. Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania od 
początku funkcjonowania składowiska [Mg] 


49766,32 


50. Masa odpadów 
składana w roku 2009 


Kod odpadu
13) Rodzaj odpadu 


13) 
Masa odpadów 


[Mg] 
14) Sucha masa odpadów [Mg] 


14) 


20 03 01 
Niesegregowane 
odpady 
komunalne 


4 076,67 - 


19 08 01 
Zawartość 
piaskowników 


68,60 - 


20 03 03 
Odpady z 
czyszczenia ulic i 
placów 


382,80 - 


51. Masa odpadów 
składana w roku 2010 


Kod odpadu
13) Rodzaj odpadu 


13) 
Masa odpadów 


[Mg] 
14) Sucha masa odpadów [Mg] 


14) 


20 03 01 
Niesegregowane 


odpady 
komunalne 


2 990,70 - 


19 08 02 
Zawartość 


piaskowników 
4,50 - 


20 03 03 
Odpady z 


czyszczenia ulic i 
placów 


216,90 - 


19 08 05 
Ustabilizowane 


komunalne 
osady ściekowe 


5,60 - 
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3. STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PLANIE 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ORAZ JEJ OCENA
 


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie 


sporządzania planów gospodarki odpadami integralną częścią Planu Gospodarki Odpadami 


jest opis działań, które na terenie Gminy Konopiska powinny zostać podjęte w celu poprawy 


sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.


zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, przypisując odpowiednio zadania z Planu 


gospodarki odpadami dla Gminy Konopiska do


i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 


terenie gminy Konopiska przedstawiono na poniższym diagramie:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Poniżej w tabeli 14 i 15 


w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami na tle założeń Krajowego Planu Gospodarki oraz 


wyszczególniono działania podjęte przez Gminę w celu realizacji tych założeń. 


w tabeli 16 i 17 zostały wyszczególnione nowe 


komunalnych oddane do użytkowania w latach 2009


uzyskanych od zarządcy kompostowni 


zlokalizowanej na terenie gminny)
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3. STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ORAZ JEJ OCENA 


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie 


sporządzania planów gospodarki odpadami integralną częścią Planu Gospodarki Odpadami 


na terenie Gminy Konopiska powinny zostać podjęte w celu poprawy 


sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Stan realizacji tych działań ujęto tabelarycznie 


zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, przypisując odpowiednio zadania z Planu 


dami dla Gminy Konopiska do zadań określonych w Krajowym 


Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Podstawowe celów gospodarki odpadami na 


przedstawiono na poniższym diagramie:  


tabeli 14 i 15 zestawiono opis poszczególnych działań wyszczególnionych 


Gminnym Planie Gospodarki Odpadami na tle założeń Krajowego Planu Gospodarki oraz 


wyszczególniono działania podjęte przez Gminę w celu realizacji tych założeń. 


tabeli 16 i 17 zostały wyszczególnione nowe instalacje zagospodarowania odpadów 


komunalnych oddane do użytkowania w latach 2009-2010r (na podstawie danych 


kompostowni i instalacji produkcji paliwa alternatywnego 


zlokalizowanej na terenie gminny) 


Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Konopiska za lata 2009-2010 


 


GOSPODARKI ODPADAMI 


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie 


sporządzania planów gospodarki odpadami integralną częścią Planu Gospodarki Odpadami 


na terenie Gminy Konopiska powinny zostać podjęte w celu poprawy 


Stan realizacji tych działań ujęto tabelarycznie 


zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, przypisując odpowiednio zadania z Planu 


zadań określonych w Krajowym 


celów gospodarki odpadami na 


ych działań wyszczególnionych 


Gminnym Planie Gospodarki Odpadami na tle założeń Krajowego Planu Gospodarki oraz 


wyszczególniono działania podjęte przez Gminę w celu realizacji tych założeń. Natomiast 


instalacje zagospodarowania odpadów 


2010r (na podstawie danych 


i instalacji produkcji paliwa alternatywnego 
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Tabela 14. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” dla 
administracji samorządowej szczebla gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planów gospodarki 
odpadami 


 


Lp. 
Nazwa zadania w Krajowym 
planie gospodarki odpadami 


2010 


Termin 
realizacji 


Wykonawca 
Nazwa zadania 


w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami 


Opis podjętych działań Ocena stanu realizacji 


Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: 


1. 


Uwzględnienie w przetargach 
publicznych zakupów wyrobów 


zawierających materiały lub 
substancje pochodzące z 


recyklingu odpadów (np. zakup 
papieru wytworzonego z co 


najmniej 50 % udziałem 
makulatury) 


2007 - 2010 
Urzędy 


administracji 
publicznej 


- 
W gminnym Planie …. nie przewidziano w.w 


zadania 
- 


2. 
Wydawanie decyzji w sprawie 


usuwania odpadów z miejsc na 
ten cel nieprzeznaczonych 


2007 - 2009 


Wójtowie, 
burmistrzowie  


i prezydenci 
miast 


- 
W gminnym Planie…. nie przewidziano w.w 


zadania 


Mimo, iż działanie to nie zostało 
uwzględnione, jest realizowane na bieżąco 
w ramach działalności własnej Gminy, co 


umożliwia zmniejszenie ilości dzikich 
wysypisk śmieci 


Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 


3. 


Tworzenie i udział gmin w 
strukturach ponadgminnych dla 
realizacji regionalnych zakładów 


zagospodarowania odpadów 


2008 - 2009 Rady gmin 


Organizacja i utworzenie sieci 
ponadlokalnych systemów 


gospodarowania odpadami, budowa 
sieci regionalnych obiektów dla 
stworzenia możliwości odzysku i 


unieszkodliwiania odpadów 


W gminnym Planie …. nie przewidziano w.w 
zadania 


- 


4. 
Tworzenie regionalnych 


systemów gospodarki odpadami 
komunalnymi 


2008 - 2013 


Zarządy 
związków 


międzygminnych, 
przedsiębiorstwa 


komunalne 
 i prywatne 


Tworzenie regionalnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi 


W gminnym Planie …. nie przewidziano w.w 
zadania 


- 


Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie gminy, a wynikające z wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planów gospodarki odpadami 


5. 
Bieżące utrzymywanie i 
modernizacja gminnego 
składowiska odpadów 


na bieżąco Wójt Gminy 
Modernizacja składowisk 


przewidzianych do wieloletniego 
użytkowania zgodnie z decyzjami 


Bieżące utrzymanie składowiska w tym: 
instrukcja eksploatacji, plan awaryjny dla w/w 
instalacji, wykonanie studni odgazowujących, 


w trakcie realizacji 
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Lp. 
Nazwa zadania w Krajowym 
planie gospodarki odpadami 


2010 


Termin 
realizacji 


Wykonawca 
Nazwa zadania 


w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami 


Opis podjętych działań Ocena stanu realizacji 


wynikającymi z pozwoleń 
zintegrowanych 


wykonanie dodatkowego piezometru, 
czyszczenie rowów opaskowych, uzupełnienie 


pasa ochronnego oraz stały monitoring,   
modernizacja wagi samochodowej, 


konserwacja i utrzymanie kompaktora 


6. 
Wprowadzanie selektywnej 


zbiórki odpadów 
na bieżąco Wójt Gminy 


Rozwój selektywnego zbierania 
odpadów przydatnych do recyklingu 
w tym odpadów opakowaniowych 


prowadzona jest selektywna zbiórka 
odpadów polegająca na tym ,że miejscach 
ogólnie dostępnych na terenie całej gminy 
zlokalizowane są pojemniki na szkło, papier 


oraz plastik. Wywóz następuje po 
zapełnieniu się pojemnika. Obsługą gniazd 
zajmuje się firma zewnętrzna wyłoniona z 


przetargu. Planowane jest rozszerzenie 
systemu o tzw. system workowy 


bezpośrednio na posesjach 


obserwuje się rokrocznie wzrost ilość 
odpadów selektywnie zbieranych – wzrost 
na koniec 2010r o ok. 30% w stosunku do 


roku 2008r 


Zadania w zakresie gospodarki odpadami zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych, które podlegają odrębnym przepisom prawnym: 


Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie gminy,  
a wynikające z wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planów gospodarki odpadami 


7. 
Budowa gminnych punktów 


zbierania odpadów 
niebezpiecznych 


2010-2011 


Wójtowie, 
burmistrzowie  


i prezydenci 
miast 


Rozwój selektywnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych ze 


strumienia odpadów komunalnych 


W 2010r. przystąpiono do opracowania 
wraz z 15 gminami powiatu 


częstochowskiego dokumentacji dot. 
GPZON, która umożliwi realizację 2011r 


stacjonarnych punktów zbierania odpadów 
na terenie każdej z gmin 


w trakcie realizacji, wybudowanie umożliwi 
wyodrębnienie ze strumienia odpadów 


komunalnych takich odpadów jak: zużyte 
baterie, przeterminowane leki, zużyte 


akumulatory, farby, lakiery, 
rozpuszczalniki, kleje, żywice 


w opakowaniach, zużyte oleje w 
opakowaniach odczynniki chemiczne, 


fotograficzne, tonery, tusze w 
opakowaniach, urządzenia elektroniczne, 
opakowania po farbach, aerozole, zużyte 
żarówki, świetlówki, lampy z solarium i 
inne zawierające rtęć, środki ochrony 


roślin w opakowaniach, lepiki, smoła itp 


8. 


Inwentaryzacja oraz likwidacja 
pokryć dachowych i elewacji 


zawierających azbest 
znajdujących się na terenie 


gminy. 


2003-2014 


Wójtowie, 
burmistrzowie  


i prezydenci 
miast 


Realizacja zapisów „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów 


zawierających azbest stosowanych 
na terenie Polski” 


W 2009r udzielano dofinansowania na 
likwidację pokryć dachowych wykonanych z 
azbestu, kontynuacja zadania przewidziana 


w 2011r 


w 2009r zlikwidowano pokrycia dachowe 
wykonane z azbestu z 7 budynków 


(mieszkalnych i gospodarczych) co daje ok. 
11,50 Mg zutylizowanych odpadów 


azbestowych. 
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Tabela 15. Działania w okresie sprawozdawczym zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych 
na składowiska odpadów 
 


Lp. Nazwa zadania 
Planowany 


termin realizacji 
Faktyczny termin 


realizacji 
Opis podjętych działań Ocena stanu realizacji 


1. 


Kontrolowanie 
zawieranych umów z 


podmiotami 
prowadzącymi 


działalność w zakresie 
odbierania odpadów 


działanie prowadzone na bieżąco 


� utworzenie i bieżąca aktualizacji ewidencji umów  zawartych  
na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od właścicieli 
nieruchomości w celu kontroli wykonywania  przez właścicieli 
nieruchomości  i  przedsiębiorców obowiązków wynikających z 
ustawy. Ewidencja aktualizowana jest co miesiąc na podstawie 
informacji przekazywanych przez firmy wywozowe 


� okresowe kontrole przeprowadzane w terenie w celu 
podniesienia świadomości mieszkańców, a także sprawdzenia 
wywiązywania się z obowiązku ustawowego 


Przeprowadzane kontrole skutkują stopniowym 
wzrostem ilości zawieranych umów na wywóz 


odpadów komunalnych (o 94 umowy w stosunku 
do 2008r) 


2. 


Wspieranie wdrażania 
efektywnych 


ekonomicznie i 
ekologicznie technologii 


odzysku i 
unieszkodliwiania 


odpadów 


działanie prowadzone na bieżąco 


� umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku odpadów poprzez tworzenie terenów 
przemysłowych, sprawne wydawanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych z zachowaniem stosownym wymogów 
prawnych, a także rozwój współpracy na szczeblu Gmina – 
sektor prywatny 


 
 
 


W 2009r wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla budowy instalacji 
sortowania odpadów oraz kompostowni 


pryzmowej i instalacji do produkcji paliwa 
alternatywnego dla prywatnego przedsiębiorcy 
co umożliwi zwiększenie ilości odzyskiwanych 


odpadów z terenu Gminy, po spełnieniu innych 
wymogów prawnych wynikających z ustawy o 
odpadach. Kompostownia i linia do produkcji 


paliwa alternatywnego planowana jest do 
uruchomienia w I półroczu 2011r. 


3. 


Rozwój selektywnego 
zbierania odpadów 


przydatnych do 
recyklingu w tym 


odpadów 
opakowaniowych 


działanie prowadzone na bieżąco 


� na bieżąco prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
polegająca na tym, że miejscach ogólnie dostępnych na terenie 
całej gminy zlokalizowane są pojemniki na szkło, papier oraz 
plastik. Wywóz następuje po zapełnieniu się pojemnika. 
Obsługą gniazd zajmuje się zewnętrzna firma wyłoniona z 
przetargu. W 2009r ustawionych było łącznie 43 pojemniki na 
szło, plastik i papier, natomiast w 2010r. – 39 pojemników. 
Planowane jest wprowadzenie dodatkowo selektywnej zbiórki 
u źródła w systemie workowym (działanie planowane do 
realizacji w 2011r) 


obserwuje się rokrocznie wzrost ilość odpadów 
selektywnie zbieranych – wzrost na koniec 2010r 
o ok. 30% masy zebranych odpadów w stosunku 


do roku 2008r 
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Tabela 16. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych w poszczególnych latach okresu 
sprawozdawczego 
 


L.p. 


Nazwa i adres właściciela 
instalacji/ Nazwa 


i adres zarządzającego 
instalacją 


Nazwa i adres instalacji 
Typ instalacji/ Rodzaj 


zastosowanej technologii 


Zdolności przerobowe 
[Mg/rok] 


lub pojemność 
składowisk [m


3
] 


Całkowity koszt 
inwestycji 


Uwagi 


Instalacje oddane do użytkowania w roku 2009 


1. - - - - - - 


Instalacje oddane do użytkowania w roku 2010 


1. 


Prywatny Zakład 
Oczyszczania Miasta 
Waldemar Strach, ul. 


Spółdzielcza 1/1, 
Konopiska 


Kompostownia, 
Konopiska, ul. 
Przemysłowa 7 


Kompostowanie w pryzmach 244 Mg/rok b.d 


w trakcie realizacji, 
planowane oddanie 


do użytku koniec 
2011 


2 


Prywatny Zakład 
Oczyszczania Miasta 
Waldemar Strach, ul. 


Spółdzielcza 1/1, 
Konopiska 


Produkcja paliwa 
alternatywnego, 


Konopiska, ul. 
Przemysłowa 7 


Instalacje do produkcji paliwa 
alternatywnego 


wykorzystujące odpady 
komunalne 


36 000 Mg/rok b.d 


w trakcie realizacji, 
planowane oddanie 
do użytku I półrocze 


2011 


 
 


Tabela 17. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym 
 


L.p. 


Nazwa i adres 
właściciela instalacji 


/Nazwa 
i adres 


zarządzającego 
instalacją 


Nazwa i adres 
instalacji 


Typ instalacji/ Rodzaj 
zastosowanej 


technologii 


Dotychczasowe 
zdolności przerobowe 


[Mg/rok] 
lub pojemność 


składowisk [m
3
] 


Zdolności 
przerobowe po 


rozbudowie 
[Mg/rok] 


lub pojemność 
składowisk [m


3
] 


Całkowity 
koszt 


inwestycji 
(rozbudowy) 


Uwagi 


Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w roku I 


1. - - - - - - - 


Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w roku II 


1. - - - - - - - 
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4. OCENA KOSZTÓW I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 


Plan gospodarki odpadami gminy Konopiska zakłada finansowanie zadań z różnych 


źródeł, jednak jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie wszystkie realizacje były 


prowadzone ze środków budżetu gminy. Ponadto część działań z tego zakresu pokryto ze 


środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 


W poniższych tabelach przedstawiono kwoty przewidziane oraz poniesiona na 


realizację zadań mających na celu poprawę sytuacji gospodarki odpadami w latach 2009-


2010 na terenie Gminy Konopiska. 


 


Tabela 18. Wpływy do gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
budżetu gminy z tytułu opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym 
 


Otrzymane wpływy 2009 2010 Ogółem w okresie sprawozdawczym 


Wpływy z opłat i kar  
za składowanie odpadów 


 
332 282,00 


 
551 499,00 883 781,00 


 


Tabela 19. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki 
odpadami w okresie sprawozdawczym.  
 


Lp. Nazwa zadania 
Kwota przewidziana 


na zadanie 
[tys. PLN] 


Koszty poniesione  
w okresie 2009-2010 


[tys. PLN] 
Źródło finansowania 


Przedsięwzięcia inwestycyjne 


I. Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami  


1. - - - - 


Razem - -  


II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 


1. - - - - 


 Razem - -  


III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym 


1. 
Budowa gminnych punktów 


zbierania odpadów 
niebezpiecznych 


138,43 94,14 Budżet gminy 


Razem 138,43 94,14  


SUMA (I+II+III) 138,43 94,14  


Przedsięwzięcia pozainwestycyjne 


I. Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami  


1. - - - - 


Razem - -  


II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 


1. 
Bieżące utrzymywanie i 
modernizacja gminnego 
składowiska odpadów 


136,65 127,08 
GFOŚiGW (2009r) 


Budżet Gminy 
(2010r) 


2. 
Wprowadzenie selektywnej zbiórki 


odpadów 
70,65 70,65 Budżet Gminy 


 Razem 207,30 197,73  


III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym 


1. Inwentaryzacja oraz likwidacja 57,35 11,14 GFOŚiGW (2009r) 
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Lp. Nazwa zadania 
Kwota przewidziana 


na zadanie 
[tys. PLN] 


Koszty poniesione  
w okresie 2009-2010 


[tys. PLN] 
Źródło finansowania 


pokryć dachowych i elewacji 
zawierających azbest znajdujących 


się na terenie gminy 


Razem 57,35 11,14  


SUMA (I+II+III) 264,65 208,87  


Razem (inwestycyjne  
i pozainwestycyjne) 


403,08 291,87  


 
Tabela 20. Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków 
krajowych i zagranicznych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym 
 


L.p. 
Nazwa 


projektu 


Okres realizacji 
Koszt 


projektu 


Źródło 
finansowania 


(podać % udział 
w projektach) 


Beneficjent 
(beneficjenci)/ 


podmiot realizujący Początek 
Planowane 
zakończenie 


Projekty realizowane w roku 2009 


1. - - - - - - 


suma    -   


Projekty realizowane w roku 2010 


1. - - - - - - 


suma     -  


Suma 
ogółem 


    -  


 


Tabela 21. Środki publiczne wydatkowane na gospodarkę odpadami na terenie gminy 
w okresie sprawozdawczym 
 


L.p. Źródło finansowania 2009 2010 
Łącznie   


w okresie 
sprawozdawczym 


Środki krajowe 


1. 
Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 


38,22 0,00 38,22 


2. EkoFundusz 0,00 0,00 0,00 


3. Budżet Państwa 0,00 0,00 0,00 


4. 
Budżet gminy (poza 
GFOŚiGW) 


60,00 204,79 264,79 


suma  98,22 204,79 303,01 


Środki zagraniczne 


Fundusze Unii Europejskiej 


1. Fundusze strukturalne 0,00 0,00 0,00 


2. Fundusz spójności 0,00 0,00 0,00 


suma  0,00 0,00 0,00 


Pozostałe środki zagraniczne 


1. - - - - 


suma  - - - 


Suma 
ogółem 


 98,22 204,79 303,01 
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5. OCENA REALIZACJI CELÓW 
 


Elementem podsumowującym sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki 


odpadami powinna być ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami 


zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone 


w planie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie 


sporządzania planów gospodarki odpadami każdy plan gospodarki powinien zawierać system 


monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz 


stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, 


z uwzględnieniem ich jakości i ilości. 


Dla potrzeb niniejszego sprawozdania ustalono bilans odpadów powstającym 


w sektorze komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe zawarte w aktualizacji planu 


gospodarki odpadami Województwa Śląskiego z 2009r. (masa odpadów wytworzonych 


ogółem). 
 


Tabela 22. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie gminy  
w okresie sprawozdawczym 
 


L.p. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Jednostka 


Wartość 
wskaźnika dla 


roku bazowego 
(2008) 


Wartości  
na koniec 
2009 roku 


Wartości  
na koniec 
2010 roku 


Ogólne 


1. Masa odpadów wytworzonych – ogółem  Mg 1460 1470 1530 


2a Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez 
recyklingu organicznego) 


Mg b.d b.d b.d 


2b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 
recyklingowi (bez recyklingu organicznego) % b.d b.d b.d 


3a Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi 
organicznemu 


Mg b.d b.d b.d 


3b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 
recyklingowi organicznemu 


% b.d b.d b.d 


4a Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu 
przekształcaniu z odzyskiem energii 


Mg 0 0 0 


4b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 
termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii % 0 0 0 


5a Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio 
na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i 
urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) 


Mg 0 0 0 


5b Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych 
bezpośrednio na powierzchni ziemi % 0 0 0 


6a Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu 
metodami biologicznymi Mg 0 0 0 


6b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 
unieszkodliwianiu metodami biologicznymi % 0 0 0 


7a Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu 
metodami termicznymi Mg 0 0 0 


7b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 
unieszkodliwianiu metodami termicznymi 


% 0 0 0 
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L.p. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Jednostka 


Wartość 
wskaźnika dla 


roku bazowego 
(2008) 


Wartości  
na koniec 
2009 roku 


Wartości  
na koniec 
2010 roku 


8a Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez 
przetworzenia 


Mg b.d b.d b.d 


8b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 
składowaniu bez przetworzenia 


% b.d b.d b.d 


13a Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta w zakresie gospodarki odpadami szt. 5 10 2 


13b Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono 
odwołania 


szt. 0 0 0 


13c Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które 
złożono odwołania 


% 0 0 0 


17a Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w 
postępowaniu odwoławczym 


szt. 0 0 0 


17b Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, 
utrzymanych w postępowaniu odwoławczym 


% 0 0 0 


21. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację 
instalacji gospodarki odpadami – ogółem mln zł    


22. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację 
instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej mln zł 0 0 0 


27. Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki 
odpadami 


szt. 1 1 1 


28. Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego 
EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki 
odpadami na terenie gminy 


szt. 0 0 0 


Odpady komunalne 


29a Liczba mieszkańców gminy ogółem osob. 10483 10525 10547 


29b Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 
systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych  osob. ok.7750 ok. 7780 ok. 7800 


29c Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 
systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych % ok. 74 ok. 74 ok. 74 


29d Liczba zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości szt. 1395 1440 1489 


29e Liczba mieszkańców gminy objętych systemem selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych  


osob. b.d b.d b.d 


29f Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem 
selektywnego odbierania odpadów komunalnych 


% b.d. b.d b.d 


30. Masa odebranych odpadów komunalnych – ogółem  Mg 942,95 1184,63 968,42 


31. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 20,98 31,86 30,94 


32. Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane 
odpady komunalne  


Mg 942,95 1184,63 968,42 


33a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako 
zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-
biologicznymi 


Mg 0 0 0 


33b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami 
mechaniczno-biologicznymi 


% 0 0 0 


34a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako 
zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu 
metodami termicznymi w spalarniach odpadów 


Mg 0 0 0 


34b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu 
metodami termicznymi w spalarniach odpadów 


% 0 0 0 
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L.p. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Jednostka 


Wartość 
wskaźnika dla 


roku bazowego 
(2008) 


Wartości  
na koniec 
2009 roku 


Wartości  
na koniec 
2010 roku 


35a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako 
zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu 
metodami termicznymi w współspalarniach odpadów 


Mg 0 0 0 


35b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu 
metodami termicznymi w współspalarniach odpadów 


% 0 0 0 


36a Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane 
odpady komunalne składowanych bez przetwarzania Mg 4396,95 4459,47 3207,60 


36b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez 
przetwarzania 


% b.d b.d b.d 


37a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu 
organicznego) 


Mg b.d b.d b.d 


37b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie 
poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 


% b.d b.d b.d 


38a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu Mg 0 0 0 


38b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu % 0 0 0 


39a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w 
spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 


Mg 0 0 0 


39b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w 
spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 


% 0 0 0 


40a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we 
współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 


Mg 0 0 0 


40b Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie 
poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach 
odpadów (z odzyskiem energii) 


% 0 0 0 


41a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza 
składowaniem) 


Mg 0 0 0 


41b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza 
składowaniem) 


% 0 0 0 


42a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie poddanych składowaniu 


Mg 0 0 0 


42b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych 
selektywnie poddanych składowaniu % 0 0 0 


43a Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
wytworzonych w 1995 r. 


Mg b.d 


43b Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
składowanych na składowiskach odpadów Mg 4326,95 4076,67 2990,70 


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


% b.d b.d b.d 


45. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane 
są odpady komunalne – ogółem szt. 1 1 1 


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


szt. 0 0 0 


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


3
 29979,45 25451,38 22233,68 
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L.p. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Jednostka 


Wartość 
wskaźnika dla 


roku bazowego 
(2008) 


Wartości  
na koniec 
2009 roku 


Wartości  
na koniec 
2010 roku 


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


m
3
 0 0 0 


49. Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych  


szt. 0 0 0 


50. Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  Mg 0 0 0 


51. Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych szt. 0 0 0 


52. Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów 
komunalnych 


Mg 0 0 0 


 
 


 Wytyczne do sprawozdania opracowane przez Ministerstwo Środowiska nie 


zawierają szczegółowych opisów do poszczególnych pozycji w tabeli o nr 22. Dane uzyskane 


do tej tabeli pochodzą głównie z bazy danych prowadzonych przez Urząd Gminy i informacji 


rocznych uzyskiwanych od przedsiębiorców. W wielu pozycjach dane te są niespójne 


i wymagają aktualizacji. 
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6. PODSUMOWANIE 
 


 Gospodarka odpadami jest tą dziedziną, która w polskim prawodawstwie podlega 


nieustającym i istotnym zmianom. Część tych zmian wymuszanych jest przez prawodawstwo 


unijne, część jest wynikiem analizy stanu bieżącego w kraju, ale także próby godzenia 


interesów różnych grup (np. interesów samorządów gminnych, które ponoszą koszty 


związane z zapewnieniem warunków funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów 


komunalnych oraz budowy utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku 


i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz interesów przewoźników, którzy po 


odebraniu od mieszkańców odpadów komunalnych rzeczywiście nimi władają). Zmieniają się 


ustawowo także kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami 


określone w przepisach prawa. 


Sporządzenie Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy 


Konopiska wynika z realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez 


obowiązujące w Polsce prawo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 


Sprawozdanie to określa stopień realizacji przyjętego planu gospodarki odpadami oraz 


aktualny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Przytuły.  Sprawozdanie z realizacji 


Planu gospodarki odpadami dla Gminny Konopiska obejmuje okres od 1 stycznia 2009 do 31 


grudnia 2010r. W opracowaniu uwzględniono również dane za rok 2008 (jako rok bazowy) 


w celu ukazania zmian w gospodarce odpadami na terenie gminy.  


Analizując stan realizacji poszczególnych działań w zakresie gospodarowania 


odpadami na terenie gminy należy zaznaczyć, iż nie jest możliwe wyodrębnienie czy 


wszystkie odpady odebrane od mieszkańców są zagospodarowywane (unieszkodliwianie 


i odzysk) na terenie Gminy Konopiska, gdyż jak wskazują dane o ilości odpadów 


unieszkodliwionych na składowisku i przetworzonych w sortowni odpadów, trafiają tu 


również odpady z gmin sąsiadujących oraz z sektora przedsiębiorstw (odpady komunalne 


tam powstające i pozostałe). Wynika to z faktu, że firmy zajmujące się transportem odpadów 


nie mają obowiązku określania skąd owe odpady pochodzą.  


Do podstawowych celów gospodarki odpadami na terenie Gminy Konopiska można 


zaliczyć: 


� rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 


� objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów 100% mieszkańców, 


� utrzymanie i modernizacja gminnego składowiska odpadów, 


� realizacja zapisów programu usuwania azbestu z tereny Polski, 


� wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych poprzez 


budowę GPZON, 


� wspieranie i wrażanie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 


Przyjęte cele i zadania określone w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Konopiska 


są sukcesywnie realizowane poprzez szereg przedsięwzięć podejmowanych zarówno przez 


gminę jak i podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami. 
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Dostępne dane wskazuje na wzrost ilości zebranych odpadów komunalnych 


w porównaniu z latami poprzednimi. Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców objętych 


zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych (wzrost ilości zawartych umów 


o 94 umowy), jednakże nadal znaczny procent stanowią mieszkańcy, którzy nie są objęci 


tymże systemem. W celu kontynuowania zadania w zakresie objęcia zorganizowaną zbiórką 


odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy, konieczne jest podejmowane 


działania w zakresie informowania mieszkańców o obowiązku zawierania umów na odbiór 


odpadów komunalnych przez podmioty uprawnione, a także konieczne będzie zwiększenie 


ilości kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Gminy nad prawidłowością 


postępowania z odpadami, szczególnie w zakresie udokumentowania przez właścicieli 


nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 


Funkcjonujący na terenie gminny Konopiska system selektywnej zbiórki odpadów 


przynosi zadowalające rezultaty. W 2008r. (rok bazowy) z terenu gminy zebrano prawie 


21 Mg odpadów ze szkła, plastiku i papieru. W kolejnych latach ta ilości wzrosła do prawie 


31 Mg odpadów zbieranych selektywnie przy tej samej ilości koszy. Ilości zebranych 


odpadów w poszczególnych latach wskazują na stałą tendencję wzrostową, ważnym jest 


jednak, by tych działań nie zaniechać i systematycznie zwiększać tą ilość. W celu 


udoskonalenia tego systemu, należy w przyszłości rozważyć możliwość wprowadzenia zbiórki 


odpadów opakowaniowych u źródła, bezpośrednio u mieszkańców w systemie „workowym”. 


W latach 2009-2010 na utrzymanie systemu selektywnej zbiórki odpadów przeznaczono 


prawie 71 tys. zł. 


W celu wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia powstających na 


ternie Gminy Konopiska odpadów komunalnych, w 2010r. przystąpiono wraz z pozostałymi 


gminami powiatu częstochowskiego do realizacji wspólnego projektu polegającego na 


budowie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. W ramach tego projektu, 


którego liderem jest gmina Konopiska powstanie 16 punktów, które umożliwia 


wyodrębnienie ze strumienia odpadów komunalnych takich odpadów jak: zużyte baterie, 


przeterminowane leki, zużyte akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, żywice 


w opakowaniach, zużyte oleje w opakowaniach odczynniki chemiczne, fotograficzne, tonery, 


tusze w opakowaniach, urządzenia elektroniczne, opakowania po farbach, aerozole, zużyte 


żarówki, świetlówki, lampy z solarium i inne zawierające rtęć, środki ochrony roślin 


w opakowaniach, lepiki, smoła itp. W roku 2010 skupiono się na przygotowaniu niezbędnej 


dokumentacji budowlanej i środowiskowej, co umożliwi w 2011r przystąpienie do realizacji 


tego zadania.  


Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami powinno ograniczać 


się to tworzenia możliwości organizacyjnych oraz takich, które wynikają wprost 


z obowiązkowych zadań gminy lub są wynikiem sytuacji stwarzających zagrożenie dla 


środowiska. W związku z tym w celu eliminacji zjawiska wyrzucania odpadów zawierających 


azbest w lasach lub innych niezgodnych z przepisami metod pozbywania się azbestu, gmina 


Konopiska od 2007r wprowadziła dofinansowanie dla osób fizycznych w formie refundacji do 
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kosztów zdjęcia i utylizacji azbestu. Dzięki udzielanemu dofinansowaniu, w latach 2009-2010 


nie obserwowano nielegalnego pozbywania się tego typu odpadów. W 2009r umożliwiło to 


zlikwidowanie 7 pokryć dachowych wykonanych z azbestu co daje ok. 11,50 Mg 


zutylizowanych wyrobów zawierających azbest. Na ten cel w 2009 poznaczono kwotę ponad 


11 tys. zł. Z uwagi, na zmiany w obowiązujących przepisach, uniemożliwiające w 2010r 


dofinansowywanie utylizacji azbestu (likwidacja GFOŚiGW) ze środków własnych, 


kontynuację tego zadania planuje się w 2011r. Można przypuszczać, że dzięki takiemu 


wsparciu uda się zrealizować zapisy krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów 


zawierających azbest. 


Na terenie gminy Konopiska obserwuje się również rozwój inicjatyw prywatnych firm 


zajmujących się gospodarką odpadami, innych niż składowanie odpadów. Jedną z nich jest 


istniejąca sortownia odpadów zarządzane przez Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta 


o przepustowości 123 tys. Mg/rok. Wydana w 2009r przez Wójta Gminy Konopiska decyzja 


o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kompostowni pryzmowej 


o przepustowości 244 Mg/rok i instalacji do produkcji paliwa alternatywnego 


o przepustowości 36 tys. Mg/rok dla w.w zakładu, umożliwiła po spełnieniu innych 


wymogów prawnych wynikających z ustawy o odpadach, wprowadzenie dodatkowych 


metod postępowania z odpadami. Pozwoli to w przyszłości na lepsze gospodarowanie 


odpadami na terenie gminy, poprzez zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów, a tym 


samym zmniejszenie ilości kierowanych na składowiska odpadów. W 2010r. w.w firma 


uzyskała zgodę Starostwa Powiatowego w Częstochowie na wytwarzanie i odzysk odpadów, 


co pozwoli na oddanie do użytkowania kompostowni pod koniec 2011r, a linii do produkcji 


paliwa alternatywnego w I półroczu 2011r. Umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenia 


działalności gospodarczej w zakresie odzysku odpadów, poprzez tworzenie miejsc na ten cel 


przeznaczonych, a także sprawne wydawanie niezbędnych decyzji administracyjnych 


z zachowaniem stosownych wymogów prawnych zarówno na szczeblu gminnym jak 


i szczeblach wyższych oraz sprawowanie nadzoru nad wywiązywaniem się przez 


przedsiębiorców z zapisów pozwoleń stanowi dobrą alternatywę dla zmiany sposobu 


gospodarowania odpadami. 


Przeprowadzone analizy nie wykazują potrzeby wyznaczania nowych celów ogólnych 


w planie gospodarki odpadami, z uwagi, iż każda strefa gospodarki odpadami wymaga 


doskonalenia i w pierwszej kolejności należy dokończyć realizację już określonych, poprzez 


zintensyfikowanie prac i przygotowań. Dalsza realizacja zadań ujętych w Planie Gospodarki 


Odpadami powinna przynieść pozytywny efekty nie tylko w odniesieniu do gospodarki 


odpadami, ale w szerszym zakresie przyczynić się do minimalizacji wpływu oddziaływania na 


środowisko, wywieranego przez różne formy działalności mieszkańców. Właściwy nadzór nad 


realizacją Planu Gospodarki Odpadami pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa 


ekologicznego prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy i umożliwi jej trwały 


i zrównoważony rozwój, przyczyniając się ograniczenia degradacji środowiska – zwłaszcza 


gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. 
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W najbliższej perspektywie należy rozważyć aktualizację istniejącego planu 


gospodarki odpadami dla Gminy Konopiska, aby działania podejmowane na szczeblu 


gminnym były spójne z celami określonymi w planach od szczebla powiatu do poziomu 


krajowego. 
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