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1. WSTĘP 
 

1.1. Podstawa opracowania 
 

„Plan Gospodarki Odpadami Gminy Gołdap” stanowi część „Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Gołdap” opracowanego na zlecenie Zarządu Gminy Gołdap. 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). Zapisy art. 14 tej ustawy wprowadzają 

obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. W myśl tego artykułu organ wykonawczy gminy sporządza projekt 

gminnego planu gospodarki odpadami, który podlega zaopiniowaniu przez zarząd 

województwa oraz zarząd powiatu. 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 
 

Niniejszy Plan ma na celu realizację polityki ekologicznej państwa oraz opracowanie 

zasad gospodarowania odpadami polegającymi na: 

− zapobieganiu powstawania odpadów lub ograniczaniu ich ilość i negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 

− zapewnianiu zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się 

zapobiec powstawaniu odpadów, 

− zapewnianiu zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianiu odpadów, 

których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

Celem Planu jest także zaprojektowanie dla gminy Gołdap systemu gospodarki 

odpadami, który będzie uwzględniał uwarunkowania lokalne w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz będzie nawiązywał do zapisów wojewódzkiego  

i powiatowego planu gospodarki odpadami. 

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.  

Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia gminny plan określa: 

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów 

komunalnych, 

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
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c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów 

komunalnych, 

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych, 

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku  

oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki 

odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami,  

a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą 

oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ  

na lokalizację instalacji gospodarki odpadami; 

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające  

ze zmian demograficznych i gospodarczych, 

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, 

transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych, 

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów, 

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi  

i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, 

ze wskazaniem miejsc unieszkodliwiania odpadów; 

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich 

realizację; 

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych 

celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich 

źródeł;  

7) 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. 
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Plan obejmuje wszystkie główne rodzaje odpadów powstające na terenie gminy Gołdap. 

Wyróżnione zostały odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających 

biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, odpady motoryzacyjne, odpady 

przemysłowe. W każdej z grup wyodrębniono odpady niebezpieczne takie jak: odpady 

medyczne i weterynaryjne, baterie i akumulatory, oleje odpadowe, odpady zawierające azbest 

i in., ze względu na szczególne zagrożenie dla środowiska i konieczność odrębnego 

obchodzenia się z nimi.  

W niniejszym Planie uwzględniono zapisy zawarte w obowiązujących aktach prawnych 

dotyczących gospodarki odpadami oraz cele i treści zawarte w „Planie Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i „Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami 

dla Powiatu Gołdapskiego” z 2003 r.  

 

1.3. Założenia metodyczne 
 

Dla potrzeb niniejszego planu wykorzystano dane i informacje dotyczące rodzajów, ilości 

oraz sposobów gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Gołdap. 

Pozwoliło to na przeprowadzenie analizy istniejącego systemu gospodarowania odpadami  

w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz na wskazanie rozwiązań 

mających na celu realizację działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Niniejszy plan stanowi uszczegółowienie celów i działań służących realizacji tych celów, 

określonych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gołdapskiego, 

będącym dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gołdap.  

Nawiązując do układu planu powiatowego, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego 

dokumentu dokonano podziału odpadów na dwie zasadnicze grupy: 

1. Odpady powstające w sektorze komunalnym. 

2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym. 

Przy charakteryzowaniu stanu istniejącego gospodarki odpadami na terenie gminy 

Gołdap wykorzystano informacje i dane uzyskane bezpośrednio z Urzędu Miejskiego  

w Gołdapi, Starostwa Powiatowego w Gołdapi, firm zajmujących się odbiorem odpadów 

komunalnych oraz dane WIOŚ i GUS. Przy prognozowaniu zmian ilościowych  

i jakościowych powstających odpadów oraz określaniu celów i działań służących poprawie 

sytuacji w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy oparto się na danych  

i rozwiązaniach przyjętych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.  



 7 

Ponadto oparto się na następujących aktach prawnych: 

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

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  

(Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 

(Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085  

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.). 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY GOŁDAP 
 

Gmina Gołdap położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-

mazurskiego przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Od wschodu 

graniczy z gminą Dubeninki. Północną granicę gminy wyznacza granica państwa. Na 

zachodzie graniczy z gminą Banie Mazurskie, granicę południową w okolicach miejscowości 

Pogorzel wyznacza granica z gminą Kowale Oleckie, od południowego wschodu graniczy 

z gminą Filipów. W ramach granicy administracyjnej gminy znajduje się 31 sołectw: Babki, 

Bałupiany, Barkowo, Bitkowo, Botkuny, Dunajek, Dzięgiele, Galwiecie, Główka, Grabowo, 

Górne, Jabłońskie, Jany, Jeziorki Wielkie, Juchnajcie, Konikowo, Kośmidry, Kowalki, 

Kozaki, Łobody, Marcinowo, Nasuty, Osowo, Pietraszki, Pogorzel, Rożyński Wielki, 

Siedlisko, Skocze, Suczki, Wiłkajcie, Zatyki. 

Powierzchnia gminy Gołdap wynosi 361,7 km2, co stanowi 46,8 % powierzchni powiatu 

gołdapskiego.  

 
 

Tabela 1.  Powierzchnia i ludność gminy Gołdap.  
 

Ludność 

Gmina Gołdap 
Powierzch

nia  
w km2 

Sołectwa Miejsco-
wości ogółem na  

1 km2 

przyrost 
naturalny 

w 
osobach 

saldo 
migracji 
na 100 

ludności 

kobiety  
na 100 

mężczyzn 

Ogółem 361,7 31 75 19756 54,5 42 -6,9 1,02 

W tym:  miasto 17,2 x x 13534 786,9 13 -3,4 1,04 

wieś 344,5 31 74 6222 18,1 29 -3,5 0,98 

Źródło: Dane statystyczne GUS na dzień 31.12 2002r. 

 
 

Gminę zamieszkuje 19,7 tys. osób, co stanowi 72,7 % ogółu ludności powiatu.  

Gęstość zaludnienia wynosi 54 osób/km2 i jest ponad półtora razy wyższa od średniej  

w powiecie gołdapskim. Jedynym ośrodkiem miejskim w gminie jest Gołdap, liczący 13,5 

tys. mieszkańców. Liczba ludności miejskiej i wiejskiej w gminie wynosi odpowiednio: 13,5 

tys. oraz 6,2 tys. mieszkańców. Wskaźnik urbanizacji wynosi 68,5% i świadczy o miejskim 

charakterze gminy. 

Struktura demograficzna gminy jest korzystna, chociaż obserwuje się występowanie 

stałych i nieodwracalnych procesów depopulacyjnych. Ich przyczyną jest utrzymująca się od 

kilku lat tendencja spadkowa wskaźnika przyrostu naturalnego oraz ujemne saldo migracji. 



 9 

Według prognozy GUS w najbliższym dziesięcioleciu liczba ludności gminy Gołdap będzie 

ulegać stałemu zmniejszaniu. 

 
 

Tabela 2. Struktura ludności w gminie Gołdap według wieku ekonomicznego. 
 

Struktura ludności w % 

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 

32,9 27,8 56,2 60,0 11,0 12,2 

Źródło: Dane statystyczne GUS na dzień 31.12 2002r. 

 
 

Gmina Gołdap należy do obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”, na którego 

obszarze dominuje polityka mająca na celu zachowanie i wzmocnienie funkcji ekologicznej. 

Dodatkowo Gmina Gołdap jest gminą uzdrowiskową. Fakt ten nakłada na gminę podjęcie 

szczególnych zadań mających na celu ograniczenie emisji substancji i energii 

wprowadzanych do środowiska.  

Teren gminy uformowany został w wyniku zlodowacenia bałtyckiego. Znaczna część 

jego powierzchni (wysoczyzny) pokryta jest plejstoceńskim materiałem zwałowym (gliny, 

piaski, żwiry) i wodnolodowcowym (piaski, żwiry, pyły). Utwory holoceńskie osadziły się w 

dolinach i zagłębieniach bezodpływowych (torfy, namuły, gytie). 

Obszar ten charakteryzuje się rzeźbą wysokofalistą i wysokopagórkowatą o dużych 

deniwelacjach. W takich warunkach wykształciły się dominujące tu gleby brunatne  

i bielicowe wysoczyzn oraz gleby hydrogeniczne (czarne ziemie, torfy, gleby murszowe)  

dolin i obniżeń bezodpływowych.  

Gmina Gołdap położona jest w obrębie kilku jednostek fizycznogeograficznych. Z godnie 

z podziałem fizycznogeograficznym Kondrackiego leży ona w podprowincji Pojezierza 

Wschodniobałtyckiego. Zachodnia część gminy należy do makroregionu Pojezierze 

Mazurskie, wschodnia zaś do makroregionu Pojezierze Litewskie. Gmina leży ponadto w 

obrębie następujących mezoregionów: Puszczy Rominckiej, Krainy Węgorapy, Wzgórz 

Szeskich i Pojezierza Zachodniosuwalskiego. 

Krajobraz tego regionu ukształtował się około 10 tys. lat temu, na początku holocenu. 

Obszar ten jest bardzo zróżnicowany wysokościowo. Najniżej położona jest Kraina 

Węgorapy. Jej strefa zewnętrzna jest piaszczystym tarasem jeziornym. Najniżej położone 

miejsca wypełnione są torfami. Na wschodzie Krainy Węgorapy leżą morenowe wzgórza 

zbudowane z piasków i żwirów. Wśród nich występuje kilka jezior. 
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Najwyżej na opisywanym terenie położone jest pasmo Wzgórz Szeskich. Wysokości 

osiągają tu 309 m n.p.m. Jest to najwyższe wzniesienie we wschodniej części Mazur. 

Wzgórza Szeskie są dużym i wysokim garbem morfologicznym, zbudowanym z osadów 

glacjalnych wielu zlodowaceń. Wzgórza Szeskie oddzielone są doliną rzeki Jarki  

od Pojezierza Zachodniosuwalskiego. 

Północna część Pojezierza Zachodniosuwalskiego to pagórkowata wysoczyzna 

polodowcowa, usiana licznymi wzgórzami kemów oraz moren martwego lodu. Występuje tu 

kilka rynien jeziornych. 

Ostatni z opisywanych obszarów to Puszcza Romincka, która została podzielona na dwa 

mikroregiony: Nieckę Gołdapską oraz Lasy Rominckie. Powierzchnia puszczy jest bardzo 

zróżnicowana. Jej większa, centralna część leży w obniżeniu morfologicznym na wysokości 

od około 81 m n.p.m. natomiast południowa część puszczy wznosi się do wysokości ponad 

260 m n.p.m.  

Omawiany teren pod względem geologicznym zbudowany jest z utworów 

czwartorzędowych. Według Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 – arkusz Suwałki 

miąższość utworów czwartorzędowych w gminie Gołdap jest bardzo zmienna i waha się od 

150 m w dolinie rzeki Gołdapy do ponad 300 m na szczycie Gołdapskiej Góry. Starszym 

podłożem jest Kreda Górna przejawiająca się w postaci występujących margli i wapieni. 

Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady zlodowacenia południowopolskiego, 

środkowopolskiego, interglacjału eemskiego oraz zlodowacenia północnopolskiego, a także 

przypowierzchniowe utwory holoceńskie. Charakterystyczną jednostką morfologiczno-

geologiczną jest dolina rzeki Gołdapy, która wypełniona jest piaszczysto-żwirowymi 

utworami rzecznymi oraz utworami fluwioglacjalnymi zlodowacenia północnopolskiego. 

Wśród tych utworów zalega użytkowa warstwa wodonośna stanowiąca podstawę zaopatrzenia 

w wodę miasta Gołdap. Został tu wydzielony Główny Zbiornik Wód Podziemnych – Sandr 

Gołdap (GZWP nr 202), który jest uznawany za Obszar Najwyższej Ochrony. Kolejną 

charakterystyczną jednostką jest wysoczyzna morenowa zbudowana w przeważającej mierze 

z glin, glin piaszczystych, glin pylastych, piasków pylastych, piasków gliniastych oraz 

mułków i iłów zastoiskowych.  

Według Podziału Hydrograficznego Polski (1983) gmina Gołdap znajduje się  

w dorzeczu Pregoły odprowadzającej swe wody do Bałtyku. Elementem determinującym 

kierunek odpływu wód powierzchniowych jest ukształtowanie terenu. Obszar gminy 

odwadnia ciek o szczególnym znaczeniu - rzeka Gołdapa stanowiąca najważniejszą arterię 

wodną obszaru. Taras zalewowy rzeki jest najwęższy w części wschodniej, ma zaledwie kilka 
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metrów a najszerszy jest w części zachodniej i osiąga tu ponad 500 m szerokości. Rzeka 

Gołdapa jest silnie meandrująca. W niektórych miejscach w sposób naturalny doszło do 

podcięcia szyi meandru co sprawiło zawieszenie odciętego zakola i przejawia się obecnością 

w terenie charakterystycznych starorzeczy oraz podmokłych obniżeń w kształcie podkowy. 

Obszar ten zaliczony został do środowiska wód podziemnych regionu mazurskiego. Jego 

zasobność wód podziemnych głownie pierwszego poziomu użytkowania jest przeważnie 

znaczna, średnia lub zmienna. Na badanym obszarze wody podziemne występują w postaci 

wód porowych w warstwach odkrytych (gruntowe) i warstwach izolowanych od podziemnych 

powierzchni (wgłębne). Zaliczany jest on do niżowego obszaru hydrogeologicznego. 

Pojezierze Mazurskie charakteryzuje klimat dość chłodny, wilgotny o wzrastającym ku 

północnemu-wschodowi wpływie kontynentalizmu. Średnie sumy roczne opadów wahają się 

w okolicach 700 mm. W półroczu zimowym średnie sumy opadów sięgają 250 mm 

 a w półroczu letnim 400 mm. Średni udział opadów stałych w ogólnej sumie rocznej wynosi 

16%. Przeciętna liczba dni z opadem na danym obszarze waha się od 170 do 190 w roku. 

Najmniejsze opady notuje się w maju i kwietniu natomiast największe w październiku, 

listopadzie i grudniu. Pierwsze opady śniegu notowane pod koniec października a ostatnie 

pod koniec kwietnia. Zima trwa w tym regionie ponad 120 dni. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,5°C. W półroczu zimowym średnia 

temperatura wynosi – 0,5°C a w półroczu letnim 13°C. Wzgórza Szeskie mają klimat 

chłodniejszy od sąsiednich regionów o około 1°C. W półroczu zimowym objawia się to 

dłużej (kilka tygodni) zalegającą pokrywą śnieżną w stosunku do sąsiednich regionów. 

Średnia roczna wilgotność powietrza wynosi 9,0 hPa. W półroczu zimnym średnia ta 

wynosi 5,0 hPa, a w letnim 11,5 hPa. 

W gminie Gołdap zaznaczają się wyraźne cechy klimatu kontynentalnego, co 

w połączeniu z warunkami fizjograficznymi, wpływa na typy zbiorowisk roślinnych 

i specyfikę przyrodniczo-krajobrazową. Dominującym typem zbiorowisk leśnych jest 

wykształcający się na glinie morenowej i utworach piaszczysto gliniastych, las liściasty –

odmiany subborealnej ze świerkiem. Dominuje on w lasach Wzgórz Szeskich, Pojezierza 

Wschodnio i Zachodniosuwalskiego, oraz w Lasach Rominckich i Pagórkach Rogalskich. 

Cechą charakterystyczną tutejszego krajobrazu, jest występowanie bardzo licznych 

naturalnych i antropogenicznych zbiorników retencji takich jak: jeziora polodowcowe, stawy, 

oczka wodne, sztuczne torfianki, glinianki, oraz obniżenia terenu zalane przez bobry.  
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Jest to obszar o niespotykanej czystości powietrza, bogactwa środowiska naturalnego 

i zielonych terenów, nie tkniętych przekształceniami przemysłowymi. Urozmaicona rzeźba, 

występowanie wyżej wymienionych jezior i lasów, gęsta sieć dróg, duża ilość pomników 

przyrody oraz zabytków kultury jest atrakcyjnym walorem turystycznym gminy, niestety nie 

w pełni wykorzystywanym. Istnieją tu doskonałe warunki do uprawiania eko i agroturystyki, 

dającej możliwość świadomego kontaktu człowieka z przyrodą. Gospodarstwa oferujące 

możliwości takiego wypoczynku są „pomostem” łączącym turystów z bioróżnorodnością 

przyrody. Odpowiednio zaplanowana działalność turystyczna oparta na zasadach rozwoju 

zrównoważonego jest szansą rozwoju gminy. 

Znaczną część obszaru gminy zajmują obszary chronione: Park Krajobrazowy Puszczy 

Rominckiej, Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej, Obszar Chronionego 

Krajobrazu Doliny Błędzianki, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich, Obszar 

Chronionego Krajobrazu Grabowo, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy  

i Węgorapy, Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej, Zespół przyrodniczo-

krajobrazowy Gołdapska Struga i Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Tatarska Góra. Cenne 

ekosystemy, elementy flory, fauny oraz przyrody nieożywionej chronione są w rezerwacie 

„Mechacz Wielki” (146,7 ha) w Puszczy Rominckiej. 

Do głównych zasobów przyrodniczych gminy Gołdap należą: gleby, lasy i wody. 

Struktura użytkowania ziemi w gminie przedstawia się następująco: 

– użytki rolne – 60,5%, 

– lasy – 25,9%, 

– pozostałe grunty – 13,6%. 

Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, które stanowią 35,1%. Łąki i pastwiska 

zajmują 25,3% użytków natomiast sady 0,03%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Użytkowanie gruntów w gminie Gołdap.       
  

Rodzaj terenu Powierzchnia 
w ha 

Użytki rolne 21879 

w tym:  grunty orne 12697 

sady 12 

łąki i pastwiska 9170 

Lasy 9366 

Inne 4928 

Źródło: Dane statystyczne  GUS na dzień 31.12 2001r. 

 

Tabela 4. Struktura użytkowania gruntów w 
gminie Gołdap. 

Rodzaj terenu Struktura gruntów w 
% 

Użytki rolne 60,5 

w tym:  grunty orne 35,1 

sady 0,03 

łąki i pastwiska 25,3 

Lasy 25,9 

Inne 13,6 

Źródło: Dane statystyczne  GUS na dzień 31.12 2001r. 
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3. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE 
GOŁDAP 
 

3.1. Informacje ogólne 
 

Kwestia postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy została ujęta w chwale 

Nr XXIV/197/97 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 września 1997 roku w sprawie 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap. Szczegółowe 

zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz rozliczania 

świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ustala „Regulamin 

utrzymania porządku i czystości na terenie gminy” stanowiący załącznik do uchwały. 

Regulamin określa m.in.: 

− wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i na 

terenach komunalnych użytku publicznego, 

− zasady gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości, 

− rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 

− zasady rozliczania usług usuwania odpadów oraz opłaty związane z usuwaniem odpadów, 

− termin wprowadzenia segregacji odpadów, 

− zasady sprawowania kontroli, 

− sankcje za naruszenie postanowień Regulaminu. 

Powyższy dokument wymaga aktualizacji w związku ze zmianą przepisów dotyczących 

gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminach. 

Zapisy zawarte w Regulaminie dosyć dokładnie regulują zasady gospodarowania 

odpadami komunalnymi w gminie. Brakuje niestety jakichkolwiek informacji dotyczących 

realizacji przez mieszkańców ustaleń Regulaminu, a z przeprowadzonej analizy wynika, że 

przestrzeganie tych przepisów pozostawia wiele do życzenia. 

 

3.2. Odpady komunalne 
 

3.2.1. Źródła powstawania odpadów 
 

Ustawa o odpadach definiuje odpady komunalne jako „odpady powstające  

w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
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pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. 

Źródłem powstawania odpadów komunalnych są więc gospodarstwa domowe  

oraz obiekty infrastruktury tj.: handel, usługi, szkolnictwo, urzędy, obiekty turystyczne, 

przedsiębiorstwa produkcyjne. 

W grupie odpadów komunalnych należy wyróżnić odpady, które ze względu na swoją 

specyfikę wymagają oddzielnego traktowania tj. odpady wielkogabarytowe, odpady 

opakowaniowe, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji czy odpady 

niebezpieczne. 

 
 

3.2.2. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów 
 

Zgodnie z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla potrzeb niniejszego 

opracowania wyszczególniono następujące strumienie odpadów komunalnych: 

• odpady organiczne ulegające biodegradacji (domowe odpady pochodzenia roślinnego  

i zwierzęcego oraz odpady z ogródków przydomowych), 

• odpady zielone (odpady z ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk), 

• papier i karton (opakowania i odpady z papieru i tektury nieopakowaniowe), 

• tworzywa sztuczne (opakowania i odpady z tworzyw sztucznych nieopakowaniowe), 

• tekstylia (odzież), 

• szkło (opakowania i odpady ze szkła nieopakowaniowe), 

• metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, odpady metalowe 

nieopakowaniowe), 

• odpady mineralne (odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady z robót ziemnych), 

• drobna frakcja popiołowa (odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych), 

• odpady wielkogabarytowe, 

• odpady budowlane, 

• odpady niebezpieczne. 

 
Według danych zawartych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Gołdapskiego, w gminie Gołdap w 2001 roku wytworzono ok. 9,4 tys. Mg odpadów 

komunalnych, co stanowi ok. 81,6% odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie 

gołdapskim.  
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Tabela 5. Bilans odpadów komunalnych według strumieni odpadów wytwarzanych  
w gminie Gołdap w 2001 r. (wg Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami). 

 
Lp. Strumienie odpadów komunalnych Ilość wytworzonych 

odpadów w Mg/rok 

1 Odpady organiczne ulegające biodegradacji 1652 

2 Odpady zielone 207 

3 Opakowania z papieru i tektury 834 

4 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 575 

5 Opakowania wielomateriałowe 94 

6 Opakowania z tworzyw sztucznych 326 

7 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 1012 

8 Tekstylia 245 

9 Opakowania ze szkła 682 

10 Szkło (nieopakowaniowe) 44 

11 Opakowania z blachy stalowej 91 

12 Opakowania z aluminium 27 

13 Metale 254 

14 Odpady mineralne 397 

15 Drobna frakcja popiołowa 1257 

16 Odpady wielkogabarytowe 507 

17 Odpady budowlane 1153 

18 Odpady niebezpieczne 73 

Razem 9430 
 

Tabela 6. Ilości odpadów z gospodarstw domowych (w rozbiciu na składniki 
morfologiczne) w gminie Gołdap w 2001 r. (wg Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami). 

 

Lp. Odpady z gospodarstw domowych Ilość wytworzonych 
odpadów w Mg/rok 

1 Odpady organiczne pochodzenia roślinnego 803 

2 Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego 53 

3 Inne odpady organiczne 70 

4 Papier i tektura 567 

5 Tworzywa sztuczne 475 

6 Materiały tekstylne 123 

7 Szkło 281 

8 Metale 141 

9 Odpady mineralne 260 

10 Frakcja drobna (poniżej 10 mm) 740 

Razem 3513 
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Ze względu na brak szczegółowych danych jakościowych i ilościowych dotyczących 

odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Gołdap w 2002 r., w niniejszym 

opracowaniu posłużono się wskaźnikami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki 

Odpadami. 

 

Tabela 7. Charakterystyka ilościowa odpadów komunalnych wytworzonych w gminie 
Gołdap w 2002 r. 
 

Ilość wytworzonych odpadów w Mg/rok 
Lp. Źródła powstawania odpadów 

miasto wieś ogółem 

1 Odpady z gospodarstw domowych 3032 722 3754 

2 Odpady z obiektów infrastrukturalnych 1489 280 1769 

3 Odpady wielkogabarytowe 270 93 363 

4 Odpady budowlane 539 248 787 

5 Odpady z ogrodów i parków 162 31 193 

6 Odpady z czyszczenia ulic i placów 203 - 203 

7 Odpady niebezpieczne 40 12 52 

Razem 5735 1386 7121 

 

 

Tabela 8. Ilości odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury (w rozbiciu 
na składniki morfologiczne) w gminie Gołdap w 2002 r. [Mg/rok]. 
 

Odpady domowe 
Lp. Frakcje odpadów 

miasto wieś 
Odpady z obiektów 

infrastruktury 

1 Odpady organiczne pochodzenia 
roślinnego 970 94 177 

2 Odpady organiczne pochodzenia 
zwierzęcego 61 7 - 

3 Inne odpady organiczne 61 14 - 

4 Papier i tektura 576 94 531 

5 Tworzywa sztuczne 424 94 531 

6 Materiały tekstylne 121 22 53 

7 Szkło 243 58 177 

8 Metale 121 29 88 

9 Odpady mineralne 152 72 88 

10 Frakcja drobna (pon. 10 mm) 303 238 124 

Razem 3032 722 1769 

 
 
 



 17 

Tabela 9. Bilans odpadów komunalnych według strumieni odpadów wytwarzanych  
w gminie Gołdap w 2002 r. 

 
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w Mg/rok 

Lp. Strumienie odpadów komunalnych 
miasto wieś ogółem 

1 Odpady organiczne ulegające biodegradacji 1223 137 1360 

2 Odpady zielone 138 26 164 

3 Opakowania z papieru i tektury 562 96 658 

4 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 384 66 450 

5 Opakowania wielomateriałowe 63 11 74 

6 Opakowania z tworzyw sztucznych 213 42 255 

7 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 654 130 784 

8 Tekstylia 166 29 195 

9 Opakowania ze szkła 379 118 497 

10 Szkło (nieopakowaniowe) 29 5 34 

11 Opakowania z blachy stalowej 63 10 73 

12 Opakowania z aluminium 18 4 22 

13 Metale 172 28 200 

14 Odpady mineralne 195 82 277 

15 Drobna frakcja popiołowa 631 250 881 

16 Odpady wielkogabarytowe 270 93 363 

17 Odpady budowlane 539 248 787 

18 Odpady niebezpieczne 40 12 52 

Razem 5739 1387 7126 
 

 

Z danych WIOŚ wynika, że z terenu gminy Gołdap w 2002 roku wywieziono na 

składowisko 3 632,4 Mg odpadów, co stanowi ok. 51% ilości wytwarzanych odpadów.  

Powyższe dane mogą świadczyć o tym, że na terenie gminy znaczna część wytwarzanych 

odpadów komunalnych trafia w sposób niekontrolowany do środowiska. Na terenach 

wiejskich obserwuje się niekorzystne zjawisko polegające na tym, że znaczna część 

wytwarzanych odpadów, zwłaszcza tj.: drewno, papier i tektura, ale także tworzywa sztuczne 

oraz odpady opakowaniowe, jest spalana w piecach domowych. Odpady organiczne 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wykorzystywane są jako karma dla zwierząt  

lub kompostowane we własnym zakresie. Pozostałe odpady nie nadające się  

do wykorzystania są spalane na powierzchni ziemi lub wywożone na legalne (rzadziej)  

lub dzikie (częściej) składowiska odpadów. 
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Odpady z turystyki 
 

Turystyka stanowi jedną z głównych dziedzin działalności gospodarczej w gminie 

Gołdap, przeżywającą w dodatku w ostatnich latach dynamiczny rozwój. Przebywanie 

turystów na danym terenie jest dodatkowym źródłem odpadów komunalnych. W związku  

z powyższym w bilansie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy należy 

uwzględnić odpady z turystyki. 

Odpady wytwarzane w wyniku działalności turystycznej powstają w związku z pobytem 

turystów w stałych obiektach turystycznych oraz z ich przemieszczaniem się po terenie gminy 

(szlaki turystyczne, lasy, brzegi rzek i jezior itp.). 

W gminie Gołdap jest ok. 1600 stałych miejsc noclegowych. Ilość ta nie obejmuje pól 

namiotowych. Brak jest jakichkolwiek statystyk dotyczących faktycznej ilości odpadów 

wytwarzanych przez turystów. Należy przyjąć, że przeciętnie jeden turysta wytwarza mniej 

więcej taką samą ilość odpadów jak mieszkaniec gminy. Przy założeniu średniego obłożenia 

obiektów turystycznych w wysokości 40%, ilość wytwarzanych odpadów w skali roku 

wynosi ok. 120 Mg, natomiast przy założeniu 100% obłożenia ilość ta wynosi ok. 300 Mg.  

Dodatkowo przemieszczanie się turystów powoduje pozostawianie odpadów w terenie 

zarówno w pojemnikach i kontenerach służących do ich zbierania, ale także w sposób 

niezorganizowany – bezpośrednio w lasach, nad wodą itp. 

 

Odpady wielkogabarytowe 
 

W skład tego rodzaju odpadów wchodzą  

Odpady wielkogabarytowe stanowią ważny i kłopotliwy element w strumieniu odpadów 

komunalnych. Odpady tego rodzaju występują w dwóch umownych kategoriach: jako odpady 

inne niż niebezpieczne (np. meble) oraz odpady niebezpieczne (np. znaczna część zużytego 

sprzętu RTV i AGD czy pojazdy wycofane z eksploatacji). 

Aktualny sposób postępowania z tymi odpadami na terenie gminy jest typowy dla 

krajowych realiów. Część odpadów zawierających użytkowe elementy np. złomy metali jest 

w sposób niezorganizowany demontowana stwarzając przy tym problem dla środowiska (np. 

opróżnianie do środowiska freonów z lodówek). Część odpadów w całości bez segregacji i 

demontażu trafia bezpośrednio na składowisko (np. meble tapicerowane).  

Zgodnie z przyjętymi szacunkami w ciągu roku powstaje ok. 363 Mg odpadów 

wielkogabarytowych. 
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Odpady opakowaniowe 
 

W skład tej grupy odpadów wchodzą opakowania po produktach wykonane z różnych 

materiałów tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, stal, aluminium, drewno, tkaniny 

czy wielomateriałowe. Należy zauważyć, że ta grupa odpadów stanowi cenne źródło 

surowców wtórnych. 

Obowiązujące przepisy prawne narzucają obowiązek uzyskania określonych poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Limity przyjęte w tym zakresie dla gminy 

Gołdap zostały omówione w punkcie 5.2.2. Realizowany na obecnym poziomie system 

selektywnej zbiórki nie pozwoli na osiągnięcie przyjętych limitów (dla przykładu, zgodnie  

z zapisami Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, w 2003 r. w gminie Gołdap powinno 

być zebranych 258 Mg opakowań z papieru i tektury, natomiast udało się zebrać zaledwie 10 

Mg). Konieczny jest rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz rozszerzenie go  

o opakowania z tworzyw sztucznych i szkła. 

Szacunkowa ilość wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych wytwarzanych  

w ciągu roku – 1579 Mg. 

 

Odpady budowlane 
 

W skład tej grupy odpadów wchodzą różne odpady powstające w wyniku prowadzenia 

prac budowlanych w tym remontu i demontażu obiektów budowlanych. W tej grupie 

przeważają odpady w postaci gruzu ceglanego i betonowego, złomu czy elementów 

wyposażenia (np. ceramika). Tego rodzaju odpady są odpadami obojętnymi pod względem 

ich oddziaływania na środowisko.  

Obecnie odpady budowlane wykorzystywane są we własnym zakresie przez ich 

wytwórców (utwardzanie dróg i terenu) lub trafiają na składowisko. Z informacji uzyskanych 

od zarządcy składowiska, w ostatnim czasie obserwuje się znaczne zwiększenie ilości tego 

rodzaju odpadów trafiających na składowisko. Część odpadów budowlanych wykorzystywana 

jest jeszcze do rekultywacji dwóch zamkniętych składowisk w Gołdapi. 

Szacunkowa ilość odpadów budowlanych powstających w ciągu roku na terenie gminy 

wynosi 787 Mg. 

 

 

 



 20 

Odpady ulegające biodegradacji 
 

Do odpadów ulegających biodegradacji należy zaliczyć wszystkie odpady zawierające 

łatwo rozkładalną substancję organiczną, a więc odpady organiczne pochodzenia roślinnego  

i zwierzęcego oraz odpady zielone (głównie z pielęgnacji terenów zielonych). 

W gminie Gołdap, zwłaszcza na terenach wiejskich znaczna część odpadów ulegających 

biodegradacji wykorzystywana jest we własnym zakresie do skarmiania zwierząt lub 

wytwarzania kompostu. Problem stanowią odpady tego rodzaju powstające na terenie miasta 

ponieważ większość unieszkodliwiana jest przez składowanie. Ma to negatywny wpływ na 

gospodarkę na składowisku, ponieważ może powodować destabilizację złoża oraz jest 

źródłem większości gazów składowiskowych. 

Szacuje się, że w ciągu roku na terenie gminy powstaje 1524 Mg tego rodzaju odpadów. 

 

Odpady niebezpieczne 
 

W strumieniu odpadów komunalnych mogą pojawiać się różnorodne odpady 

niebezpieczne, w tym: 

- zużyte akumulatory ołowiowe, 

- zużyte oleje smarowe i hydrauliczne, 

- lampy zawierające rtęć (świetlówki, lampy sodowe i kompaktowe), 

- odpady zawierające azbest, 

- środki ochrony roślin, 

- opakowania po środkach niebezpiecznych, 

- urządzenia chłodnicze zawierające freony,  

- urządzenia elektroniczne (monitory), 

- wycofane z eksploatacji pojazdy, 

- inne nie wymienione odpady. 

W przypadku niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych tj. akumulatory, oleje 

przepracowane czy wyeksploatowane pojazdy, istnieją rozwiązania prawne dzięki którym 

gospodarowanie tymi odpadami nie stanowi większego problemu. W większości są one 

wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych i trafiają do specjalistycznych zakładów 

zajmujących się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem. 

Problem stanowią odpady tj. przeterminowane leki, lampy zawierające rtęć, urządzenia 

RTV i AGD, opakowania po środkach niebezpiecznych czy odpady zawierające azbest. 
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Ze względu na brak rozwiązań systemowych w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że odpady tego rodzaju trafiają na składowisko lub w 

sposób niekontrolowany do środowiska.  

Szczególne miejsce wśród tych odpadów zajmują odpady zawierające azbest, zwłaszcza 

pokrycia dachowe z eternitu. Według szacunków gminy, na omawianym terenie znajduje się 

ok. 100 tys. m2 tego rodzaju pokryć. Zgodnie z zapisami „Krajowego programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest”, właściciele obiektów budowlanych, w których występują 

wyroby tego rodzaju są zobowiązani usunąć je we własnym zakresie. Zważywszy na wysoki 

koszt utylizacji azbestu oraz obwarowania prawne związane z jego usuwaniem, a także 

niezbyt dużą zamożność społeczeństwa gminy, odpady niebezpieczne zawierające azbest 

mogą być w niedalekiej przyszłości źródłem znacznego zanieczyszczenia środowiska. 

Zgodnie z przyjętymi szacunkami na terenie gminy w ciągu roku powstaje ok. 52 Mg 

odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych. 
 

3.2.3. Gromadzenie wytwarzanych odpadów 
 

Gromadzenie odpadów jest pierwszym etapem systemu gospodarki odpadami. 

Na terenie gminy Gołdap do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

wykorzystuje się pojemniki 660 l, 1100 l, 2200 l, 2 m3, 6 m3 lub 7 m3. Tego rodzaju 

pojemniki usytuowane są we wsiach oraz w osiedlach mieszkaniowych na terenie miasta 

Gołdap. W zabudowie jednorodzinnej najczęściej stosuje się pojemniki 120 l i 240 l lub worki 

120 l.  

Sposób gromadzenia odpadów, zwłaszcza na terenach wiejskich pozostawia wiele  

do życzenia. Pojemniki i kontenery najczęściej ustawione są na terenie nieutwardzonym,  

co stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gleby.  

 
 

3.2.4. Selektywna zbiórka odpadów 
 

Selektywna zbiórka odpadów jest jednym z warunków prawidłowej gospodarki odpadami 

komunalnymi. Celem selektywnej zbiórki odpadów jest minimalizacja ilości odpadów 

deponowanych na składowiskach (przez co wydłuża się okres eksploatacji) oraz 

pozyskiwanie surowców, które można zawrócić do obiegu gospodarczego. Na terenie gminy 

Gołdap brakuje rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby pozyskiwać ze zmieszanych 

odpadów komunalnych surowce wtórne. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest tylko 
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na terenie Gołdapi. W mieście znajduje się 7 gniazd (zestawów kontenerowych)  

do selektywnej zbiórki odpadów, w których skład wchodzi 18 pojemników 2 m3 oraz 3 

kontenery 7 m3. Gniazda usytuowano m.in.: 

- przy Szkołach Podstawowych nr 1,2 i 3, 

- na Placu Zwycięstwa (plac parkingowy), 

- przy budynku Górna 1 

Na terenie wiejskim gminy Gołdap ustawiono łącznie 10 zestawów pojemników, 

szczególnie w większych skupiskach ludności, tj.: Grabowo, Pogorzel, Rożyńsk Wlk., 

Boćwinka, Główka, Botkuny, Górne, Kozaki. 

W 2003 r. na terenie gminy Gołdap w wyniku selektywnej zbiórki odpadów uzyskano  

10 Mg papieru i tektury oraz 16,4 Mg metali. Zważywszy na ilość wytwarzanych odpadów 

tych rodzajów jest to ilość znikoma. Na obecnym etapie wdrożenie na terenie całej gminy 

programu selektywnej zbiórki odpadów u źródła, poprzedzone odpowiednią edukacją 

społeczeństwa jest zadaniem priorytetowym. Ważne jest aby selektywną zbiórką objęte 

zostały także pozostałe surowce wtórne tj. tworzywa sztuczne i szkło. Należy także 

wprowadzić selektywną zbiórkę na składowisku (według danych WIOŚ nie jest ona 

prowadzona). 

 
 
3.2.5. Zbiórka i transport odpadów 

 

Na terenie powiatu gołdapskiego około 80% ludności objęta jest zorganizowanym 

wywozem odpadów komunalnych. Część mieszkańców z terenów występowania zabudowy 

rozproszonej wywozi odpady we własnym zakresie.  

Na terenie gminy Gołdap zbiórką i transportem odpadów zajmują się następujące 

podmioty: 

− Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości Józef Brzeziński, z siedzibą  

w Gołdapi przy ul. Zatorowej 1,  

− Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Gołdapi przy  

ul. Konstytucji 3 Maja 1A 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi posiada następujące 

środki transportu odpadów: 

- Samochód STAR – 1 szt.,  

- Samochód KAMAZ z nadbudową (zgniatarką) – 1 szt., 

- Ciągnik rolniczy C-360 – 1 szt., przyczepka TUROŃ do wywozu śmieci – 1 szt. 
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Firma Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości Józef Brzeziński posiada 

następujące środki transportu odpadów: 

− Samochód specjalny STAR 200 (tzw. „bramowiec”) – 2 szt., 

− Samochód specjalny JELCZ SM1100 – 1 szt., 

− Samochód specjalny MECEDES SM1100 – 1 szt., 

− Ciągnik rolniczy – 3 szt., przyczepa rolnicza 3,5 tony – 1 szt., przyczepa 1,5 tony – 2 

szt., przyczepka TUROŃ do wywozu śmieci – 1 szt., 

Ponadto na terenie gminy Gołdap znajdują się pomioty zajmujące się zbieraniem 

odpadów innych niż komunalne (tab. 10). 

 

Tabela 10. Firmy prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów na terenie gminy 
Gołdap 
 
Lp. Nazwa podmiotu Rodzaje zbieranych odpadów 

1 Firma Handlowo-Usługowa „ELF”  
Gołdap, ul. Konopnickiej 1 

opakowania z metali (puszki 
aluminiowe) 

2 Firma Handlowo-Usługowa „JAWOR” Adam Szubiga 
Gołdap, ul. Jaworowa złom stalowy i kolorowy 

3 Skup Złomu Jabłoński 
Gołdap, ul. Pagórkowa, punkt skupu: ul. Przytorowa złom stalowy i kolorowy 

4 „MIDA” Mizera, Dawidowicz 
Gołdap, ul. Okrzei 

papier i tektura, tworzywa 
sztuczne 

5 „AUTO CENTER” Gołdap I. Kacprzyk 
odpadowe oleje silnikowe, płyny 
do chłodnic samochodowych, 
zużyte filtry olejowe, powietrzne i 
paliwowe, płyny hamulcowe 

6 P.H.U. „AGROMET” J. Dołęga 
Gołdap baterie i akumulatory ołowiowe 

7 „AUTOSERWIS” Z. Jakubowski 
Gołdap 

baterie i akumulatory ołowiowe, 
odpadowe oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe; filtry 
olejowe 

8 SKŁAD OPAŁOWO PRZEMYSŁOWY Jarosław Podziewski 
Gołdap, ul. Warszawska 8 

pojazdy wycofane z eksploatacji, 
złom stalowy 

 

 
3.2.6. Unieszkodliwianie odpadów 

 

Na terenie gminy Gołdap jedyną instalacją służącą do unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych jest składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kośmidry  

o powierzchni 1,97 ha.  
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi w gminie pojemność do wykorzystania  

na składowisku w Kośmidrach wynosi 19,7 tys. m3.  

W ciągu roku składowisko w Kośmidrach przyjmuje 22,6 tys. m3 odpadów komunalnych. 

Jest to fakt wysoce niepokojący, ponieważ zakładając nawet trzykrotny stopień zagęszczenia 

objętości deponowanych odpadów oraz częściowy odzysk surowców wtórnych prowadzony 

na składowisku, jest ono w stanie funkcjonować jeszcze przez około trzy lata.  

Z pośród nieprawidłowości dotyczących eksploatacji składowiska należy wymienić brak 

wagi, przez co nie jest możliwe rzetelne prowadzenie ewidencji ilościowej przyjmowanych 

odpadów. Na składowisku odpady są zagęszczane przy użyciu spycharki gąsienicowej, co 

pozwala na uzyskanie maksymalnie dwukrotnego stopnia zagęszczenia ich objętości. Ponadto 

uzupełnieniu i poszerzeniu do szerokości 10 metrów wymaga pas zieleni oraz nie została 

wyznaczona i oznakowana strefa ochrony sanitarnej składowiska. 

Składowisko w Kośmidrach posiada uszczelnienie dna geomembraną PEHD o grubości 2 

mm. Składowisko wyposażono w system drenażu odcieków, które odprowadzane są na 

mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, sąsiadującą ze składowiskiem. Ponadto na 

składowisku gaz odprowadzany jest do atmosfery poprzez studnie odgazowujące. 

Składowisko wyposażone jest w piezometry pozwalające kontrolować jakość wód 

podziemnych w sąsiedztwie (tab. 11). Kontrolą jakościową objęte są także odcieki ze 

składowiska. 

Obiekt posiada uregulowany stan formalno-prawny oraz został wykonany przegląd 

ekologiczny. 

 

Tabela 11. Wyniki badania wód podziemnych z rejonu składowiska w Kośmidrach  
z marca 2004 r. 

 
Nr próbki  

Badany parametr Jednostka 
174 175 176 177 

Odczyn pH  7,52 7,32 7,42 10,05 

Przwodn. elektr.  µS/cm 435 435 540 255 

Chrom mg/dm3 <0,001 <0,001 0,0025 0,0035 

Cynk mg/dm3 0,044 0,047 0,059 0,025 

Kadm mg/dm3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 

Miedź mg/dm3 0,005 <0,005 0,014 <0,005 

Ołów mg/dm3 <0,002 0,0025 0,0033 0,0062 

Rtęć mg/dm3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Ogólny węgiel org. mg/dm3 11,6 9,96 7,86 17,6 

174 - piezometr P1 – przy oczyszczalni ścieków; 175 - piezometr P2 – na składowisku; 
176 - piezometr P3 – ok. 15 m za składowiskiem; 177 - piezometr P4 – ok. 300 m za składowiskiem
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Tabela 12. Organizacja gospodarki odpadami w gminie Gołdap w 2002 r. 

Sposób gromadzenia odpadów Ludność objęta 
zorganizowanym odbiorem 

odpadów 

Ludność nie objęta 
zorganizowanym odbiorem 

odpadów 
Nazwa jednostki zbierającej odpady 

Ilość 
ludności  
w gminie 

[osób] 
[%] [osób] [%] [osób] 

bez  
segregacji 

z  
segregacją 

Komunalna Prywatna 

Działania podejmowane na rzecz 
zwalczania składowisk nielegalnych i 

ograniczania zaśmiecania terenu 

19756 80 15805 20 3951  X  

PGK Sp. z o.o Gołdap; 
Usł. Sprzętowo-
Transp. i Wywóz 

Nieczystości 

likwidacja na własny koszt dzikich 
wysypisk; wprowadzenie programu 

wywozu odpadów z terenów wiejskich 

 

Tabela 13. Informacje ogólne o składowisku odpadów komunalnych w gminie Gołdap w 2002 r. 

Powierzchnia 
składowiska [ha] 

Ilość dowożonych 
odpadów rocznie 

Przewidywany okres 
zakończenia  
eksploatacji Lokalizacja 

składowiska 

Teren  
obsługiwany  

przez  
składowisko 

Właściciel 
składowiska 

brutto netto 

Ilość mieszkańców 
obsługiwanych 

przez składowisko 
[osób] 

[tys.m3] Mg 

Ilość  
odpadów 

nagromadz. 
[Mg] 

Pojemność  
do wykorzyst. 

[tys. m3] 
rok ilość lat 

Kośmidry gmina Gołdap Gmina Gołdap 1,97  16356 22,6 3632 8953 19,7 2008 6 

 

Tabela 14. Rodzaje deponowanych odpadów i zabezpieczenie środowiska wodnego na składowisku odpadów komunalnych  
w gminie Gołdap w 2002 r. na podstawie ankiet wypełnionych w gminach i danych WIOŚ. 

 
Rodzaje składowanych  

odpadów Zabezpieczenie składowiska 
Lokalizacja 
składowiska 

kom. przem. nieb. inne Uszczelnienie dna Drenaż Postępowanie 
z odciekami 

Kośmidry x    wykładzina geomembranowa HDPE o 
gr.2mm sieć drenażu odcieków 

odprowadzanie odcieków na mechaniczno-
biologiczną  

oczyszczalnię ścieków 
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Tabela 15. Monitoring i zagrożenia dla środowiska. 
 

Stan formalno – prawny Monitoring środowiska wodnego Czy zrobiono 
przegląd  

ekologiczny 

Czy wyznaczono 
strefę ograniczonego 

użytkowania 
Lokalizacja  
składowiska uregulowany nie 

uregulowany tak nie tak nie 
ilość  

piezometrów 
częstotliwość 

badań 

Kośmidry tak  X   X 4 co pół roku 

 
 

Modernizacja składowiska w Kośmidrach powinna zostać przeprowadzona w terminie do 

31 grudnia 2005 r., jednak mając na uwadze wpływ składowiska na środowisko, prace 

związane z wyznaczeniem i oznakowaniem strefy ochrony sanitarnej oraz uzupełnieniem  

i poszerzeniem do szerokości 10 metrów pasa zieleni należy dokonać tego niezwłocznie 

 

Stare i dzikie składowiska odpadów. 
 

W gminie Gołdap znajdują się dwa składowiska odpadów, które zostały wyłączone z 

eksploatacji. Oba zlokalizowane są w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej. W trakcie badań 

prowadzonych w latach 2000-2002 w ramach projektu „Europejska Szkoła Integracji 

Ekologicznej” oraz na podstawie informacji uzyskanych w gminie ustalono co następuje: 

§ Składowisko nr 1 przy ul. Gumbińskiej (najstarsze): 

− Składowisko było eksploatowane od przełomu lat 60-ych i 70-ych do 1986 r. 

− Składowisko powstało w miejscu dzikiego wysypiska. Od początku eksploatacji 

przyjmowano wszystkie odpady bez wcześniejszej selekcji – trafiały tu zarówno odpady 

komunalne jak i odpady niebezpieczne. Ponadto składowisko funkcjonowało jako 

lokalny punkt zlewny ścieków komunalnych. Nie jest znana ilość, skład morfologiczny  

i skład chemiczny zgromadzonych odpadów. 

− Składowisko zostało zamknięte decyzją Starosty Gołdapskiego, Nr BOR.7643-2/03  

z dnia 29.08.03 r. i poddane jest rekultywacji. 

− Składowisko miało bardzo złą lokalizację – położone jest w dolinie Gołdapy w miejscu 

podmokłym, które posiada bezpośredni związek hydrauliczny z rzeką oraz gdzie ma 

miejsce bezpośrednia penetracja spągu pryzmy odpadów przez wody gruntowe. 

− W podłożu i bezpośrednim sąsiedztwie składowiska występują gleby mułowo-torfowe, 

stanowiące olbrzymi magazyn różnorodnych zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich.  

W przypadku zachwiania stosunków wodnych panujących na tym terenie może nastąpić 

uwolnienie zanieczyszczeń zaabsorbowanych przez glebę. Dodatkowo nawet  
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w przypadku gleb o tak dużej pojemności sorpcyjnej jak gleby mułowo-torfowe,  

przy nadmiernej dostawie zanieczyszczeń ich pojemność sorpcyjna wyczerpuje się  

i może nastąpić ograniczenie ich biologicznej aktywności a w dalszej kolejności 

chemiczna degradacja, która z reguły ma charakter trwały. 

Powyższe czynniki mogą stanowić znaczne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego  

na terenach przylegających do składowiska, a pośrednio także dla rzeki Gołdapy i części jej 

doliny leżącej poniżej składowiska. Analiza próbki stojącej wody powierzchniowej pobranej 

w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska wykazała wielokrotne przekroczenie wartości 

stężeń niektórych metali ciężkich w stosunku do warunków fizykochemicznych, jakim 

powinna odpowiadać woda do picia (tab. 16). 

 

Tabela 16. Skład chemiczny stojącej wody powierzchniowej z mokradła 
sąsiadującego ze składowiskiem odpadów w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej. 
 

Lp. Parametr Jednostka 

Woda z mokradła w 
sąsiedztwie 

składowiska przy ul. 
Gumbińskiej w 

Gołdapi1) 

Warunki 
fizykochemiczne, 

jakim powinna 
odpowiadać woda do 

picia2) 

1 Odczyn (pH) – 6,6 6,5-9,5 

2 Przewodność μS/cm 1760 2500 

3 Azot amonowy mg NNH4/dm3 12,9 – 

4 Azot azotynowy mg NNO2/dm3 0,15 0,5 

5 Azot azotanowy mg NNO3/dm3 10,14 50 

6 Azot ogólny mg N/dm3 14,0 – 

7 Fosforany rozpuszczone mg PO4/dm3 2,77 – 

8 Fosfor ogólny mg P/dm3 0,87 – 

9 Utlenialność mg O2/dm3 560,0 5000 

10 BZT5 mg O2/dm3 57,5 – 

11 Chlorki mg Cl/dm3 328,0 250 

12 Siarczany mg SO4/dm3 102,8 250 

13 Miedź mg Cu/dm3 2,5 2,0 

14 Cynk mg Zn/dm3 56,0 – 

15 Ołów mg Pb/dm3 0,31 0,05 

16 Kadm mg Cd/dm3 0,02 0,003 

1) badania wykonane przez Terenową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gołdapi 
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) 
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§ Składowisko nr 2 przy ul. Gumbińskiej: 

− Składowisko było eksploatowane od 1986 r. do 30.09.2000 r. 

− Odpady składowano w dwóch kwaterach uszczelnionych warstwą gliny o miąższości  

0,3-0,5 m. Istnienie tego rodzaju zabezpieczenia nie stanowi gwarancji nie 

przedostawania się ze składowiska substancji zanieczyszczających do środowiska. 

− Odpady charakteryzują się dużą zawartością rozkładalnej substancji organicznej.  

Może to powodować emisję biogazu stwarzającą możliwość wystąpienia samozapłonu 

lub nawet eksplozji. 

− Występowanie w podłożu składowiska piasków drobnoziarnistych jest czynnikiem 

umożliwiającym swobodną migrację zanieczyszczeń na znaczne odległości. Ponadto 

zanieczyszczenia migrujące w takim środowisku są łatwo przyswajalne przez rośliny,  

co może doprowadzić do skażenia roślinności oraz niekontrolowanej i niebezpiecznej  

dla środowiska biokumulacji niektórych szkodliwych pierwiastków. 

− Rekultywacja składowiska została rozpoczęta po uzyskaniu decyzji BOR.7643-1/03  

z dnia 29.08.2003 r. wydanej przez Starostę Gołdapskiego z wyznaczonym terminem jej 

zakończenia do dnia 31.12.2006 r. 

− W sąsiedztwie i na terenie składowiska znajdują się piezometry. Od dnia formalno-

prawnego zamknięcia składowiska prowadzone są badania monitoringowe wód 

podziemnych w sąsiedztwie. 

 
Źródłem powstawania dzikich składowisk są przede wszystkim gospodarstwa domowe, 

obiekty turystyczno-wypoczynkowe i obiekty działalności gospodarczej, których nie objęto 

zorganizowanym odbiorem odpadów, a także gospodarstwa domowe o niskim statusie 

społecznym i ekonomicznym.  

W gminie Gołdap skala zjawiska „dzikich wysypisk” od 1999 roku w sposób znaczący 

zmalała, dzięki corocznym wiosennym akcjom ich likwidacji oraz poprzez wprowadzenie 

zintegrowanego systemu wywozu odpadów z terenów wiejskich gminy. 

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi wynika, że na terenie gminy 

znajdują się dwa dzikie wysypiska, zlokalizowane w miejscowości Różyńsk Mały oraz  

w Gołdapi przy ul. Stadionowej. 

Dzikie składowiska mogą być źródłem zniszczenia lub skażenia niektórych elementów 

środowiska. Obiekty te powinny być zlikwidowane, a teren wysprzątany lub rekultywowany. 

Prawo Ochrony Środowiska, określa, że rekultywację obowiązany jest przeprowadzić 

właściciel ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi.  
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3.3. Odpady z sektora gospodarczego 
 

W niniejszym punkcie zostaną omówione odpady powstające w wyniku działalności 

gospodarczej.  

Wykaz podmiotów, które posiadają uregulowany stan formalno-prawny w zakresie 

gospodarki odpadami, wytwarzających największe ilości odpadów przedstawia tabela 17 

(uwzględniono podmioty wytwarzające w ciągu roku łącznie powyżej 100 Mg odpadów). 

 

Tabela 17. Podmioty gospodarcze wytwarzające największe ilości odpadów na terenie gminy 
Gołdap na podstawie decyzji wydanych w zakresie gospodarki odpadami. 
 

Lp. Nazwa podmiotu gospodarczego Rodzaje wytwarzanych odpadów Ilości wytwarzanych 
odpadów [Mg/rok]* 

1.  Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi 

osady z oczyszczalni, skratki, piasek z 
piaskowników, akumulatory, świetlówki, 
odpadowy toner drukarski 

2864,1 

2.  Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Gołdapi 

odpady paleniskowe, kwas siarkowy, 
filtry olejowe, świetlówki, akumulatory, 
odpady z czyszczenia zbiorników na 
olej opałowy 

100,2 

3.  AWAS-Serwis Sp. z o.o. odpady z czyszczenia separatorów, 
kolektorów i piaskowników 5200 

4.  AWAS Polska Sp. z o.o. odpady z czyszczenia separatorów, 
kolektorów i piaskowników 150 

5.  Zakład Remontowo-Budowlany 
„ALFIX” odpady zawierające azbest 150 

6.  Zakład Ogólnobudowlany Jan 
Krakowski odpady zawierające azbest 100 

7.  NC Koperty Sp. z o.o. 
odpady papieru, odpady paleniskowe, 
oleje odpadowe, akumulatory, 
świetlówki 

920 

8.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„HOLPAX” Michał Morek 

odpady z przetwórstwa drewna, oleje 
odpadowe, akumulatory, świetlówki 100 

9.  

Przedsiębiorstwo Robót 
Termoizolacyjnych i 
Antykorozyjnych 
„TERMOEXPORT” 

odpady materiałów budowlanych 
zawierające substancje niebezpieczne, 
odpady zawierające azbest 

900 

* ilości szacunkowe (maksymalne przewidziane do wytwarzania), ilości rzeczywiste mogą być dużo niższe 
 

W celu określenia ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie gminy 

Gołdap dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto dane WIOŚ z 2003 r. Szacunek oparto 

na założeniu, że na terenie gminy powstaje ok. 90% wszystkich odpadów przemysłowych 

powstających na terenie powiatu gołdapskiego. Zgodnie z tym założeniem na terenie gminy w 

2003 r. wytworzono 2479,3 Mg odpadów przemysłowych, z czego magazynowanych było 
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11,2 Mg (0,45%), odzyskowi poddano 2135 Mg (86,1%), unieszkodliwionych poprzez 

składowanie zostało 442,6 Mg (17,85%) natomiast unieszkodliwionych w inny sposób – 8,6 

Mg (0,35%). 

Wśród odpadów z sektora gospodarczego przeważają odpady z rolnictwa, hodowli, 

leśnictwa i przetwórstwa żywności, oleje odpadowe, akumulatory, świetlówki, odpady  

z odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej oraz odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej. 

Informacje o ilości i rodzajach odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie gminy 

Gołdap mają charakter szacunkowy.  

 
 

Odpady z oczyszczalni ścieków 
 

Główne rodzaje odpadów wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków to: 

- skratki (kod 19 08 01), 

- zawartość piaskowników (kod 19 08 02), 

- ustabilizowane osady ściekowe (kod 19 08 05). 

Na terenie gminy Gołdap znajdują się cztery oczyszczalnie ścieków komunalnych: 

Gołdap (Kośmidry), Boćwinka, Babki, Galwiecie. Zarządcą oczyszczalni w Kośmidrach, 

Boćwince i Babkach jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi, 

natomiast oczyszczalnią w Galwieciach zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych. 

W 2003 r. PWiK wytworzyło następujące ilości odpadów: 

- skratki – 35 Mg, 

- zawartość piaskowników – 42 Mg, 

- ustabilizowane osady ściekowe – 2 087 Mg. 

Odpady w postaci skratek oraz zawartości piaskowników unieszkodliwiane są poprzez 

składowanie na składowisku. Ze względu na niewielką ilość oraz charakter zbliżony do 

odpadów komunalnych, odpady te nie mają negatywnego wpływu na gospodarkę odpadami 

na składowisku.  

Osady ściekowe, których uwodnienie wynosi 12-38% wykorzystywane są w całości jako 

nawóz rolniczy. Taki sposób postępowania z osadami ściekowymi jest zgodny z zaleceniami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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4. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI  
ODPADAMI  
 

4.1. Prognoza zmian w sektorze komunalnym 
 

Obserwacje dotyczące ilości i jakości powstających odpadów komunalnych wskazują  

na stały wzrost stopnia nagromadzenia odpadów (ilości odpadów wytwarzanych przez 

jednego mieszkańca w ciągu roku). Wraz ze wzrostem poziomu życia mieszkańców zmienia 

się również skład morfologiczny wytwarzanych odpadów.  

Ze względu na brak informacji dotyczących zmian składu odpadów wytwarzanych  

w gminie Gołdap, przyjęto, że zmiany te przebiegać będą na poziomie zbliżonym  

do średnich zmian w województwie warmińsko-mazurskim, określonych w wojewódzkim i 

powiatowym planie gospodarki odpadami. Z danych wynika, że w najbliższych czterech 

latach w miastach wzrastać będą głównie ilości wytwarzanych odpadów budowlanych  

i wielkogabarytowych (po 8,45%), opakowaniowych z papieru i tektury oraz z tworzyw 

sztucznych (po 6,8%), a także ze szkła (4,8 %). Na stałym poziomie będzie ilość odpadów 

organicznych zwierzęcych, a zmniejszeniu ulegnie ilość drobnej frakcji popiołowej (-2%).  

Na terenach wiejskich wzrosną ilości odpadów budowlanych (8,45%) i wielkogabarytowych 

(5,92%), natomiast ilości pozostałych odpadów będą na stałym poziomie (+/-2%).  

Planowaną gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie Gołdap w latach 2006-2014 

przedstawia tabela nr 18 (w oparciu o prognozę demograficzną określaną przez GUS). 

 
 

4.2. Prognoza zmian w sektorze gospodarczym 
 

Wśród czynników wpływających na zmiany ilościowe i jakościowe odpadów 

wytwarzanych w sektorze gospodarczym należy wymienić: 

§ rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

§ modernizacja i rozbudowa przejścia granicznego, 

§ rozwój infrastruktury turystycznej. 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze powiatu (znacznej powierzchni objętej 

różnymi formami ochrony przyrody) istnieją realne przesłanki przemawiające  

za utrzymaniem ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych na poziomie zbliżonym  

do obecnego. Istniejące instrumenty decyzyjne starosty (m.in. decyzje w zakresie gospodarki 
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odpadami) i gmin (plany zagospodarowania przestrzennego) umożliwiają propagowanie 

technologii przyjaznych dla środowiska w tym bezodpadowych lub małoodpadowych. 

 

Tabela 18. Planowana gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Gołdap  
w latach 2006 – 2014. 

 
Rok 

Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 7359 

Ilość zebrana selektywnie 969 

Ilość składowana na składowiskach 6390 

2010 

Ilość wytworzonych 7227 

Ilość zebrana selektywnie 1777 

Ilość składowana na składowiskach 5450 

2014 

Ilość wytworzonych 7044 

Ilość zebrana selektywnie 2646 

Ilość składowana na składowiskach 4398 
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5. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI  
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 
 

5.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów 
 

Zasada zapobiegania powstawaniu odpadów jest priorytetową zasadą w gospodarce 

odpadami. Zgodnie z art. art. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, każdy kto 

podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien 

takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby zapobiegać powstawaniu 

odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy 

wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania. Ponadto art. 6 mówi,  

że „wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form 

usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają 

utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne 

oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi”.  

Powyższe przepisy mogą mieć zastosowanie wyłącznie do podmiotów gospodarczych, 

natomiast w przypadku odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych zapobieganie 

powstawaniu odpadów może odnieść skutek tylko poprzez edukację dotyczącą postępowania 

z produktami w sposób zapewniający ich maksymalnie długie wykorzystanie. W praktyce 

jednak nie jest możliwe zapobieganie powstawaniu większości wytwarzanych rodzajów 

odpadów. 

W przypadku przedsiębiorstw także bardzo trudne jest zapobieganie powstawaniu 

odpadów, ponieważ najczęściej ich wytwarzanie wiąże się z zastosowanymi procesami 

technologicznymi i wynika np. z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

instalacji. Częściowo problem ten można rozwiązywać poprzez wprowadzenie systemu ulg 

(podatkowych lub opłat za dzierżawę, użytkowanie itp.) dla tych podmiotów, które będą 

wprowadzały technologie bezodpadowe lub zapewniające możliwość zawracania 

wytwarzanych odpadów do procesu technologicznego, a także dla przedsiębiorców 

modernizujących instalacje pod kątem zapobiegania powstawaniu odpadów.  
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5.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko 

 

W odniesieniu do odpadów komunalnych zasada ograniczania ilości wytwarzanych 

odpadów jest trudna do zrealizowania ze względu na ścisłą zależność ze świadomością 

ekologiczną społeczeństwa, pozostającą obecnie na stosunkowo niskim poziomie. Duże 

znaczenie ma również ukształtowana mentalność i dotychczasowe nawyki ludności.  

Na obecnym etapie konieczna wydaje się zakrojona na szeroką skalę akcja uświadamiania 

społeczeństwa. 

W przypadku odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym ograniczanie ich ilości 

realizowane jest poprzez ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego i właściwą 

eksploatację instalacji, pozwalające zminimalizować możliwość wystąpienia awarii urządzeń 

generujących największe ilości odpadów.  

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko konieczne jest 

wprowadzenie takich sposobów postępowania z odpadami, które umożliwią ich odzysk, 

wykorzystanie lub unieszkodliwianie poza składowiskami odpadów. Ograniczenie 

negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko możliwe jest dzięki:  

§ selektywnej zbiórce odpadów,  

§ stosowaniu odpowiednich metod magazynowania,  

§ przekazywaniu odpadów właściwym odbiorcom do dalszego wykorzystania  

lub unieszkodliwienia. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki 

odpadami, w stosunku do niektórych strumieni odpadów komunalnych zostały określone 

procentowe poziomy ich odzysku i unieszkodliwiania poza składowiskiem. Są to: 

§ odpady ulegające biodegradacji, 

§ odpady wielkogabarytowe, 

§ odpady budowlane, 

§ odpady niebezpieczne (wytwarzane w grupie odpadów komunalnych), 

§ odpady opakowaniowe poszczególnych rodzajów (z papieru i tektury, tworzyw 

sztucznych, szkła, stali, aluminium, materiałów naturalnych, wielomateriałowych). 
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5.2.1. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska odpadów 

 

Biorąc pod uwagę wymagania określone w planach wyższego szczebla należy przyjąć, że 

ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie 

powinny przekroczyć: 

§ w roku 2006 – 12% (poza recyklingiem odpadów opakowaniowych) całkowitej ilości 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 

§ w 2010 roku – 75% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

wytworzonej w 1995 roku, 

Dane dotyczące ilości odpadów zielonych poddanych procesowi kompostowania, ilości 

odpadów opakowaniowych z papieru poddanych procesom odzysku i recyklingu, ilości 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dodatkowo poddanych odzyskowi  

i recyklingowi oraz ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych 

do składowania przedstawia tabela 19. 

Spośród odpadów ulegających biodegradacji najłatwiej wysegregować odpady 

organiczne z gospodarstw domowych oraz odpady zielone (drewno, trawa, liście).  

Przeważająca część odpadów ulegających biodegradacji pochodzi z gospodarstw 

domowych (odpady organiczne, część odpadów papieru i tektury nieopakowaniowych), które 

na terenach wiejskich gminy w znacznym stopniu występują w formie rozproszonej.  

W związku z tym oraz ze względu na brak doświadczeń w selektywnej zbiórce tych odpadów, 

brak ukształtowanego rynku zbytu oraz uwarunkowania ekonomiczne regionu, należy  

w pierwszej kolejności (w latach 2004-2006) wprowadzić system selektywnej zbiórki 

odpadów ulegających biodegradacji u źródła. W tym celu należy wyposażyć gospodarstwa  

w przydomowe kompostowniki oraz przeszkolić mieszkańców w zakresie zasad 

kompostowania i wykorzystania kompostu. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować 

koszty zagospodarowania tego rodzaju odpadów poprzez wyeliminowanie kosztów budowy 

dużej instalacji oraz kosztów zorganizowanej zbiórki selektywnie gromadzonych odpadów 

(pojemniki, worki) a także ich transportu.  

Należy także rozważyć możliwość wyznaczenia terenu pod poligonową kompostownię 

(kompostowanie w pryzmach) na odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji 

terenów zielonych. 

 

 



 36 

Tabela 19. Planowana gospodarka odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji  
w gminie Gołdap w latach 2006 – 2013. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Całkowita ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 3811 

Ilość kompostowanych odpadów zielonych 82 

Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań z papieru 514 

Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 424 

Dopuszczalne składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 2799 

2010 

Całkowita ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 4186 

Ilość kompostowanych odpadów zielonych 120 

Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań z papieru 691 

Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 1285 

Dopuszczalne składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 2096 

2013 

Całkowita ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 4718 

Ilość kompostowanych odpadów zielonych 202 

Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań z papieru 934 

Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 2208 

Dopuszczalne składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 1373 

 

Monitorowanie funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki i kompostowania odpadów 

ulegających biodegradacji u źródła oraz doświadczenia z eksploatacji kompostowni odpadów 

zielonych pozwolą w przyszłości (lata 2007-2014) na wybór optymalnego rodzaju i wielkości 

instalacji służącej do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. Dobór rodzaju  

i wielkość instalacji oraz jej lokalizacja muszą wynikać ze szczegółowych analiz: 

§ planów zagospodarowania przestrzennego gminy, 

§ realizacji dotychczasowych i planowanych działań w tym zakresie. 
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5.2.2. Plan redukcji ilości odpadów opakowaniowych, kierowanych na składowiska 
odpadów 

 

Zgodnie z planem redukcji odpadów opakowaniowych określonym w planach wyższego 

szczebla zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów w gminie Gołdap, 

uwzględniający dwa przedziały czasowe: 2004-2006, 2007-2010: 

Odpady opakowaniowe łącznie (bez opakowań z materiałów naturalnych):  

§ w roku 2006 - 597 Mg/rok, co odpowiada ok. 36,3% wytwarzanych odpadów,  

§ w roku 2010 - 851 Mg/rok, co odpowiada ok. 52,7% wytwarzanych odpadów. 

Odpady opakowaniowe z materiałów naturalnych:  

§ w roku 2006 - 13% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 40 Mg/rok, 

§ w roku 2010 - 21% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 70 Mg/rok. 

Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych:  

§ w roku 2006 - 22% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 57 Mg/rok, 

§ w roku 2010 - 30% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 77 Mg/rok, 

Odpady opakowaniowe ze szkła :  

§ w roku 2006 - 35% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 191 Mg/rok, 

§ w roku 2010 - 60% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 321 Mg/rok, 

Odpady opakowaniowe ze stali:  

§ w roku 2006 - 18% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 25 Mg/rok, 

§ w roku 2010 - 30% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 42 Mg/rok, 

Odpady opakowaniowe z aluminium:  

§ w roku 2006 - 35% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 7,3 Mg/rok, 

§ w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 12 Mg/rok, 

Odpady opakowaniowe z papieru i tektury:  

§ w roku 2006 - 45% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 301 Mg/rok, 

§ w roku 2010 - 55% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 362 Mg/rok, 

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe:  

§ w roku 2006 - 20% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 15 Mg/rok, 

§ w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 37 Mg/rok, 

Szczegółowe dane w gminie Gołdap zawierają tabele 20a – 20h. 
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Tabela 20a. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi (z papieru i tektury, 
tworzyw sztucznych, szkła, metali, wielomateriałowych) w strumieniu odpadów 
komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 1643 

Ilość do zebrania selektywnego 597 

2010 

Ilość wytworzonych 1613 

Ilość do zebrania selektywnego 851 

 
 
 

Tabela 20b. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi z materiałów 
naturalnych w strumieniu odpadów komunalnych w gminie Gołdap w latach  
2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 310 

Ilość do zebrania selektywnego 40 

2010 

Ilość wytworzonych 335 

Ilość do zebrania selektywnego 70 

 

 
 

Tabela 20c. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych  
w strumieniu odpadów komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 261 

Ilość do zebrania selektywnego 57 

2010 

Ilość wytworzonych 256 

Ilość do zebrania selektywnego 77 
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Tabela 20d. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi ze szkła w strumieniu 
odpadów komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 546 

Ilość do zebrania selektywnego 191 

2010 

Ilość wytworzonych 536 

Ilość do zebrania selektywnego 321 

 

 
 

Tabela 20e. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi ze stali w strumieniu 
odpadów komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 71 

Ilość do zebrania selektywnego 25 

2010 

Ilość wytworzonych 70 

Ilość do zebrania selektywnego 42 

 

 

 
Tabela 20f. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi z aluminium w 
strumieniu odpadów komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 20 

Ilość do zebrania selektywnego 7,3 

2010 

Ilość wytworzonych 20 

Ilość do zebrania selektywnego 12 
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Tabela 20g. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi z papieru i tektury  
w strumieniu odpadów komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 669 

Ilość do zebrania selektywnego 301 

2010 

Ilość wytworzonych 657 

Ilość do zebrania selektywnego 362 

 

 
 

Tabela 20h. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi wielomateriałowych  
w strumieniu odpadów komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 75 

Ilość do zebrania selektywnego 15 

2010 

Ilość wytworzonych 73 

Ilość do zebrania selektywnego 37 

 

 

 

5.2.3. Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych, kierowanych na składowiska 
odpadów 

 

Za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami założono następujący rozwój 

selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: 

• w roku 2006 - 20% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 78 Mg/rok, 

• w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 193 Mg/rok, 

W poniższej tabeli przedstawiono prognozy ilości wytwarzanych odpadów 

wielkogabarytowych w latach: 2006 i 2010 w gminie Gołdap. 
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Tabela 21. Planowana gospodarka odpadami wielkogabarytowymi w strumieniu 
odpadów komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 393 

Ilość do zebrania selektywnego 78 

2010 

Ilość wytworzonych 385 

Ilość do zebrania selektywnego 193 

 

 

5.2.4. Plan redukcji ilości odpadów budowlanych, kierowanych na składowiska  
odpadów 

 

Za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami założono następujący rozwój 

selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych:  

• w roku 2006 - 15% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 143 Mg/rok, 

• w roku 2010 - 40% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 374 Mg/rok, 

Prognozy ilości wytwarzanych odpadów budowlanych w latach: 2006, 2010  

w poszczególnych gminach powiatu gołdapskiego ilustruje tabela 22.  

 

Tabela 22. Planowana gospodarka odpadami budowlanymi w strumieniu odpadów 
komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 951 

Ilość do zebrania selektywnego 143 

2010 

Ilość wytworzonych 934 

Ilość do zebrania selektywnego 374 

 

 

5.2.5. Plan redukcji ilości odpadów niebezpiecznych, kierowanych na składowiska 
odpadów 

 

W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania odpadów niebezpiecznych  

na środowisko w efekcie unieszkodliwiania ich na składowiskach odpadów bądź też  
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na dzikich wysypiskach, należy zorganizować ich selektywną zbiórkę. Jak wykazały badania, 

przeciętnie w Polsce w odpadach komunalnych z miasta znajduje się ok. 3%, a z terenów 

wiejskich 2% odpadów niebezpiecznych. 

Głównymi składnikami odpadów niebezpiecznych są: farby, lakiery, kleje, lepiszcza i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory ołowiowe, oleje i 

tłuszcze, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczna, przeterminowane leki i chemikalia, 

odpady zawierające azbest, opakowania po substancjach niebezpiecznych.  

Za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami założono następujący rozwój 

selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów 

komunalnych:  

• w roku 2006 - 15% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 8 Mg/rok, 

• w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów, co odpowiada ok. 28 Mg/rok, 

Prognozy ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w latach: 2006 i 2010 

w gminie Gołdap ilustruje tabela 23.  

 

Tabela 23. Planowana gospodarka odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów 
komunalnych w gminie Gołdap w latach 2006 – 2010. 

Rok 
Odpady Ilość odpadów [Mg/rok] 

2006 

Ilość wytworzonych 56 

Ilość do zebrania selektywnego 8 

2010 

Ilość wytworzonych 55 

Ilość do zebrania selektywnego 28 
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6. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI  
 

W celu osiągnięcia założonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

wyszczególnionych w poprzednim rozdziale oraz w celu dostosowania istniejącego systemu 

gospodarki odpadami na terenie gminy do wymogów formalno-prawnych należy podjąć 

następujące działania: 

1. Rozszerzyć zakres selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych o opakowania  

z tworzyw sztucznych i ze szkła. 

2. Opracować i wdrożyć selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, 

ulegających biodegradacji oraz niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. 

3. Zorganizować system odbioru ww. odpadów m.in. poprzez wykonanie obiektów 

towarzyszących gospodarce odpadami np. pośredniej stacji gromadzenia odpadów – 

Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów (lata 2004-2007) oraz budowę 

Gminnego Zakładu Gospodarki Odpadami (lata 2008-2011). 

4. Zaprowadzić monitoring systemu selektywnej zbiórki odpadów w obrębie gminy. 

5. Opracować program edukacji społecznej z zakresu gospodarki odpadami. 

6. Zaprowadzić rejestr dzikich składowisk odpadów oraz opracować program ich usuwania. 

 
Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami ilustruje rysunek 1. 

W ramach projektowanego systemu gospodarki odpadami nie zostały uwzględnione 

odpady powstające w sektorze gospodarczym, ponieważ obowiązek ich zagospodarowania 

spoczywa na wytwórcach odpadów, a więc przedsiębiorcach. Działania gminy ograniczają się 

w tym przypadku jedynie do weryfikacji zapisów zawartych we wnioskach wytwórców 

odpadów dotyczących uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki 

odpadami, a także do opiniowania decyzji administracyjnych w tym zakresie w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami i zapisami niniejszego planu. 

Wyjątek stanowią odpady zwierzęce powstające w gospodarstwach rolnych. Zapisy 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzucają na 

gminy obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z 

innymi gminami instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok 

zwierzęcych lub ich części. Ponieważ na terenie gminy Gołdap oraz w jej sąsiedztwie nie ma 

instalacji do unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych należy rozważyć możliwość podpisania 

umowy z firmą, która przejmie na siebie obowiązek gospodarowania tego rodzaju odpadami. 

Ponadto wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego należy zaplanować i przeprowadzić 
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kampanię informacyjną dotyczącą dostępnego systemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów zwierzęcych.  

 

6.1. Selektywna zbiórka odpadów 
 

Ze względu na przestrzenne cechy rozmieszczenia ludności i podmiotów gospodarczych 

oraz dotychczasowe obserwacje i doświadczenia innych jednostek samorządowych w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów, na terenie gminy Gołdap selektywna zbiórka odpadów powinna 

być prowadzona u źródeł ich powstawania – w gospodarstwach domowych. 

 

Surowce wtórne 
 

W celu zapewnienia jak najwyższego zapewnienia czystości surowców wtórnych należy 

zaprowadzić system segregacji odpadów: 

§ workowy – na terenach wiejskich z zabudową rozproszoną oraz w obrębie zabudowy 

jednorodzinnej, 

§ workowo-pojemnikowy – na terenach miejskich, zwłaszcza w obrębie zabudowy 

wielokondygnacyjnej. 

Segregowane przez mieszkańców odpady będą gromadzone w kolorowych workach  

z LDPE. Worki powinny być odpowiednio oznakowane kolorystycznie oraz posiadać 

nadrukowaną instrukcje segregowania np.: 

− biały worek na szkło białe, 

− zielony worek na szkło kolorowe, 

− niebieski worek na makulaturę i tekstylia, 

− czerwony worek na puszki i drobny złom, 

− żółty worek na tworzywa sztuczne.  

Zestawy workowe powinny zostać rozdane za darmo mieszkańcom (właścicielom 

posesji). 

W ramach rozpropagowania idei segregacji odpadów u źródeł, należy ustalić np. okres 

promocyjny (1-2 letni), w którym koszty wywozu i wymiany worków pokrywa gmina bądź 

inny uprawniony odbiorca odpadów. Mieszkańcy ponoszą jedynie koszty wywozu odpadów 

nie nadających się do wykorzystania (balastu), gromadzone w oddzielnych workach  

(np. w kolorze czarnym) lub w dotychczasowych pojemnikach i kontenerach na odpady 

zmieszane. 
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Doświadczenia w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym 

pokazują, że surowce zbierane w ten sposób są bardzo czyste (stopień czystości do chodzi  

do 80%) Przyczyną tak dużej czystości jest między innymi to, że worki mają imiennych 

właścicieli, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za segregację swoich odpadów, 

natomiast stopień czystości surowców zbieranych w pojemnikach i kontenerach 

rozmieszczonych w miejscach ogólnodostępnych jest niski (maksymalnie dochodzi do 40%). 

Ze względu na trudności techniczne z wprowadzeniem systemu workowego  

w budynkach wielokondygnacyjnych należy wprowadzić w tych miejscach system 

wielopojemnikowy. Każdy zestaw powinien składać się z przynajmniej czterech kolorowych 

pojemników np.: 

− białego pojemnika na szkło białe, 

− zielonego pojemnika na szkło kolorowe, 

− niebieskiego pojemnika na papier i tekturę, 

− czerwonego pojemnika na tworzywa sztuczne. 

Zapewnienie maksymalnej efektywności zbiórki surowców wtórnych w systemie 

pojemnikowym wymaga aby jeden zestaw obsługiwał około 300-500 mieszkańców. 

W celu usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów należy zaprojektować i wykonać tzw. 

„kalendarze zbiórki”, mające formę prostych i przejrzystych materiałów informacyjnych na 

temat terminów i zakresu prowadzenia odbioru poszczególnego asortymentu odpadów 

gromadzonych selektywnie. Kalendarze powinny być adresowane do wszystkich 

mieszkańców uczestniczących w systemie selektywnej zbiórki odpadów. 

W pierwszej kolejności (lata 2004-2006) należy wprowadzić pilotażowy program 

selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie kilku sołectw (np. Babki, Botkuny, 

Galwiecie, Grabowo, Kośmidry i Kozaki) oraz na terenie osiedla „Pod lasem” w Gołdapi. 

Program pilotażowy powinien być adresowany do wszystkich mieszkańców, a więc powinien 

uwzględniać system workowy i wielopojemnikowy. Dodatkowo w miejscowościach, w 

których występuje zabudowa wielokondygnacyjna oraz na terenie miasta Gołdap należy 

ustawić zestawy kontenerów do zbiórki selektywnej. Na obszarze wiejskim zestawy 

pojemników powinny być umieszczone w miejscach, gdzie obecnie usytuowane są kontenery 

do zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ miejsca te funkcjonują już w świadomości 

społeczności lokalnej.  
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Rysunek 1. Schemat ideowy przepływu i przetwarzania odpadów 
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Pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów należy objąć szczegółowym 

monitoringiem, który umożliwi dostosowanie zakresu zbiórki oraz częstotliwości wywozu 

odpadów do potrzeb mieszkańców. Ponadto programowi musi towarzyszyć kampania 

informacyjna adresowana do mieszkańców, zarówno osób dorosłych jak i dzieci. 

W ramach programu pilotażowego zestawy pojemników powinny zostać usytuowane  

w następujących miejscowościach położonych na terenie ww. sołectw: Babki, Żelazki, 

Jurkiszki, Kolniszki, Galwiecie, Grabowo, Kośmidry, Kozaki i Jabramowo. Ponadto  

na terenie Gołdapi proponuje się następujące rozmieszczenie zestawów:  

§ osiedla mieszkaniowe (7 zestawów), 

§ jednostki oświatowe (8 zestawów, w tym 3 istniejące), 

§ osiedle „Pod lasem” (3 zestawy: ul. 1-go Maja, ul. Świerkowa i ul. Sportowa), 

§ Sanatorium Uzdrowiskowe „Wital” (1 zestaw), 

§ plaża miejska (1 zestaw), 

§ Placu Zwycięstwa (plac parkingowy – zestaw istniejący), 

§ przy budynku Górna 1 (zestaw istniejący). 

W sumie na terenie miasta w pierwszym etapie powinny się znaleźć 22 zestawy 

pojemników. Oznacza to konieczność dostawienia 17 zestawów. 

W uzupełnieniu zestawy pojemników powinny zostać umieszczone w następujących 

miejscowościach: Niedrzwica, Boćwinka, Wronki Wielkie, Pogorzel i Skocze.  

W następnej kolejności (począwszy od 2007 roku) systemem selektywnej zbiórki 

odpadów należy objąć wszystkich mieszkańców gminy Gołdap. Wiąże się to z 

wprowadzeniem na szeroką skalę zbiórki odpadów w systemie workowym, którego 

uzupełnienie stanowić będzie funkcjonujący już system pojemnikowy. 

 

Tabela 24. Projektowany system selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 
 

Lp. Miasto / Sołectwa Ilość i lokalizacja zestawów 
pojemnikowych  

Ilość zestawów 
workowych na rok* 

1 2 3 4 

1 Gołdap, 
w tym osiedle „Pod lasem” 

22 (lokalizacja powyżej) 
3 

20784 
1728 

2 Bałupiany 1 (Niedrzwica) 414 

3 Barkowo – 66 

4 Babki 2 (Babki, Żelazki) 600 

5 Bitkowo – 12 

6 Botkuny 2 (Jurkiszki, Kolniszki) 726 

7 Dunajek – 114 
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8 Dzięgiele – 108 

9 Galwiecie 1 (Galwiecie) 732 

10 Główka 1 (Boćwinka) 1032 

11 Grabowo 1 (Grabowo) 948 

12 Górne – 186 
1 2 3 4 
13 Jabłońskie – 408 

14 Jany – 72 

15 Jeziorki Wielkie – 174 

16 Juchnajcie – 126 

17 Konikowo – 78 

18 Kośmidry 1 (Kośmidry) 552 

19 Kowalki – 152 

20 Kozaki 2 (Kozaki, Jabramowo) 852 

21 Łobody – 42 

22 Marcinowo 1 (Wronki Wielkie) 696 

23 Nasuty – 156 

24 Osowo – 66 

25 Pietraszki – 222 

26 Pogorzel 1 (Pogorzel) 222 

27 Różyński Wielki – 96 

28 Siedlisko – 240 

29 Skocze 1 (Skocze) 162 

30 Suczki – 84 

31 Wiłkajcie – 96 

32 Zatyki – 264 

Ogółem 36 30482 

* przy uwzględnieniu mieszkańców zabudowy wielokondygnacyjnej oraz częstotliwości odbioru worków raz na dwa miesiące 

 

Odpady niebezpieczne 
 

Należy wprowadzić następujące działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 

niebezpiecznych: 

– zbiórka zużytych baterii w jednostkach oświatowych (szkoły, przedszkola), 

– zbiórka przeterminowanych lekarstw w odpowiednio oznakowanych pojemnikach 

ustawionych w aptekach i ośrodkach zdrowia, 

– zużyte świetlówki – w wytypowanych sklepach z artykułami elektrycznymi lub  

w punktach zorganizowanych przez gminę, 

– pozostałe odpady niebezpieczne – w Gminnym Zakładzie Gospodarki Odpadami. 
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Wśród odpadów niebezpiecznych szczególne miejsce zajmują pokrycia dachowe 

zawierające azbest (eternit), które występują w znacznych ilościach. Właściciele i zarządcy 

nieruchomości przeprowadzili częściową inwentaryzację ilości i miejsc występowania 

azbestu. W związku z tym, w pierwszej kolejności (lata 2004-2007) należy zakończyć 

inwentaryzację ilości i miejsc występowania potencjalnych odpadów tego rodzaju.  

„Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 

gromadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Informacje o rodzaju, ilości  

i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  

(w tym azbestu) przedkłada się wójtowi lub burmistrzowi. Na podstawie przekazanych 

informacji wojewoda prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

W ostatnim czasie obserwuje się na terenie gminy nasilenie prac związanych  

z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest. Ze względu na wysoki koszt utylizacji 

azbestu oraz niską zamożność mieszkańców gminy wskazane jest rozważenie możliwości 

stworzenia gminnego punktu magazynowania tego rodzaju odpadów. Pozwoliłoby to na 

wyeliminowanie zjawiska pozbywania się azbestu w sposób niezorganizowany (bezpośrednio 

do środowiska). Jednocześnie przekazywanie odpadów zawierających azbest w „depozyt” 

powinno być obwarowane umową lub pisemnym oświadczeniem właściciela tych odpadów, 

że fakt przekazania ich gminie (lub wskazanemu przez nią podmiotowi) nie zwalnia go  

z obowiązku zapewnienia unieszkodliwienia odpadów we własnym zakresie. Magazynowanie 

odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia może się odbywać przez okres do trzech lat. 

Przez ten czas właściciel odpadów mógłby zebrać fundusze na przekazanie odpadów do 

unieszkodliwienia. 

Następnym etapem działań (lata 2008-2011) będzie uruchomienie gminnego programu 

usuwania azbestu przy wykorzystaniu środków własnych i dofinansowania z funduszy 

pomocowych. W pierwszej kolejności programem usuwania azbestu powinny zostać objęte 

wyroby zawierające azbest, których stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie oraz 

obiekty budowlane użyteczności publicznej. W kolejnych latach należy znaleźć środki 

umożliwiające dofinansowanie wymiany wyrobów zawierające azbest w gospodarstwach.  

Do tego czasu należy promować rozwiązania mające na celu zabezpieczenie pokryć 

dachowych przed negatywnym oddziaływaniem azbestu na zdrowie ludzi. Chodzi tu przede 

wszystkim o zabezpieczenie ich przed pyleniem poprzez stosowanie powłok ochronnych 

(malowanie). 
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Jeśli chodzi o odpady medyczne i weterynaryjne, to obecnie na terenie gminy Gołdap nie 

stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu tego rodzaju odpadami. Odpady 

niebezpieczne wytwarzane przez Zakłady Opieki Zdrowotnej i lecznice weterynaryjne  

w całości wywożone są z terenu powiatu. Odpady medyczne trafiają do spalarni odpadów 

medycznych w Olecku, natomiast odpady weterynaryjne przekazywane są do utylizacji 

firmom zewnętrznym. 

Odpady niebezpieczne zebrane w ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów 

powinny trafić do Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów, gdzie będą 

magazynowanie w warunkach zabezpieczających przed ich negatywnym oddziaływaniem  

na środowisko. Po zebraniu partii wysyłkowej zostaną przetransportowane do Rejonu 

Gospodarowania Odpadami.  

Na dzień dzisiejszy problemem pozostaje kwestia selektywnego gromadzenia  

i unieszkodliwiania opakowań po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych 

(tj. I i II klasy szkodliwości dla ludzi), zaliczanych do odpadów niebezpiecznych. Zgodnie  

z zapisami ustawy o opakowaniach i odpadach opakowanich, producent i importer substancji 

chemicznych bardzo toksycznych i toksycznych są obowiązani ustalić wysokość kaucji  

na opakowania jednostkowe tych substancji. Producent i importer ww. substancji obowiązany 

jest odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady 

opakowaniowe po tych substancjach. W ramach ośrodków doradztwa rolniczego  

i przy wsparciu urzędów gmin należy zorganizować szkolenia dla rolników, a także spotkanie 

z największymi dystrybutorami ww. środków w celu zorganizowania wspólnego systemu 

zbiórki przez gminy i firmy. 

 

Odpady wielkogabarytowe 
 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych powinna być prowadzona w sposób 

zorganizowany np. poprzez wprowadzenie stałych terminów ich odbioru (np. raz na dwa 

miesiące). Informacje na temat terminów prowadzenia zbiórki odpadów powinny zostać 

zawarte w kalendarzu zbiórki. 

Odebrane od mieszkańców odpady wielkogabarytowe należy magazynować w Gminnym 

Punkcie Selektywnego Gromadzenia Odpadów, gdzie powinny być poddane waloryzacji 

(rozbiórce) mającej na celu wyodrębnienie z nich surowców wtórnych. Pozostałe części nie 

nadające się do dalszego gospodarczego wykorzystania należy przekazać do najbliższego 
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Rejonu Gospodarowania Odpadami utworzonego w ramach wojewódzkiego systemu 

gospodarki odpadami.  

Do momentu utworzenia Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów 

należy rozważyć możliwość nawiązania współpracy z firmami zajmującymi się zbiórką 

surowców wtórnych na terenie gminy. Odpady wielkogabarytowe poddawane byłyby przez te 

firmy odzyskowi, a odzyskane surowce przechodziłyby na ich własność. Pozostałości nie 

nadające się do wykorzystania przekazywane byłyby do Rejonu Gospodarowania Odpadami 

przy częściowym udziale finansowym gminy. 

 

Odpady budowlane 
 

Należy dążyć do maksymalnego gospodarczego wykorzystania odpadów budowlanych 

np. do utwardzania terenu i dróg gruntowych czy rekultywacji składowisk odpadów.  

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych w sposób zorganizowany jest zadaniem 

bardzo trudnym do realizacji. W przypadku zakrojonych na szeroką skalę prac remontowo-

budowlanych najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której odpady zbierane są  

do oddzielnych pojemników. W takich przypadkach odpady powinny trafiać na składowisko 

odpadów, gdzie należy je deponować w oddzielnym miejscu w celu dalszego wykorzystania 

jako warstwy mineralne niezbędne do właściwego formowania złoża. W gospodarstwach 

domowych odpady budowlane powstają w niewielkich ilościach i stosunkowo dużym 

rozproszeniu. W związku z tym, w ramach edukacji społecznej w zakresie zasad 

postępowania z odpadami należy zawrzeć punkt dotyczący lokalnego wykorzystania tego 

rodzaju odpadów do utwardzania terenu i dróg gruntowych.  

W związku z planowaną na terenie gminy budową obwodnicy Gołdapi, wskazane byłoby 

utworzenie miejsca selektywnego magazynowania przynajmniej części odpadów 

budowlanych (gruzu betonowego i ceglanego, ziemi z wykopów, itp.), w celu ich dalszego 

wykorzystania przy realizacji tej inwestycji, a także podczas realizacji innych inwestycji  

o charakterze infrastrukturalnym. 

 

Odpady ulegające biodegradacji 
 

Zgodnie z przyjętymi normami, należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów 

ulegających biodegradacji unieszkodliwianych na składowisku. Taki sposób postępowania 

znacznie utrudnia bowiem prowadzenie prawidłowej gospodarki składowiskowej, ponieważ 
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ze względu na rozkład substancji organicznej może następować zachwianie stabilności złoża 

oraz powstawanie znacznych ilości gazów składowiskowych. 

W przypadku odpadów wytwarzanych w gospodarstwach znajdujących się na terenach 

wiejskich oraz w miejskiej zabudowie jednorodzinnej, często odpady organiczne 

wykorzystywane są we własnym zakresie do skarmiania zwierząt hodowlanych bądź  

do wytwarzania kompostu. Jest to najbardziej odpowiedni sposób postępowania z tymi 

odpadami. Należy przeprowadzić kampanię promującą tego rodzaju zachowania, której 

jednym z elementów będzie akcja informacyjna dotycząca prostych i prawie beznakładowych 

metod wykorzystania odpadów ulegających biodegradacji. 

Odpady zielone z terenu miasta powinny być poddawane kompostowaniu w pryzmowej 

kompostowni, która powinna się znaleźć w obrębie gminnego składowiska odpadów.  

Największy problem stanowią komunalne odpady organiczne wytwarzane w zabudowie 

wielokondygnacyjnej. Na dalszym etapie wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów (lata 

2008-2011) należy uwzględnić możliwość uzupełnienia zestawów do selektywnej zbiórki 

odpadów o pojemniki służące do gromadzenia takich odpadów. Działanie to powinno być 

poprzedzone wnikliwą analizą oraz oddzielną kampanią informacyjną. 

 

6.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
 

 W celu zorganizowania i sprawnego funkcjonowania systemu odbioru selektywnie 

gromadzonych odpadów należy utworzyć stację przeładunkową, czyli Gminny Punkt 

Selektywnego Gromadzenia Odpadów.  

Na wyposażeniu Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów znajdą się 

kontenery np. KP-7 odpowiednio pomalowane i oznakowane, służące do magazynowania 

poszczególnego asortymentu surowców wtórnych przed przekazaniem ich do dalszego 

gospodarczego wykorzystania. W ramach GPSGO powinna być także prowadzona 

selektywna zbiórka i magazynowanie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia 

odpadów komunalnych. W tym celu powinien powstać obiekt budowlany pełniący funkcję 

magazynu odpadów niebezpiecznych, a więc wyposażony w zestaw pojemników  

i zabezpieczeń umożliwiających przechowywanie odpadów w warunkach zabezpieczających 

przed ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

Zaleca się stworzenie Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów w 

oparciu o istniejące składowisko odpadów komunalnych. Zlokalizowanie tego obiektu na 
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terenie składowiska bądź w jego bliskim sąsiedztwie umożliwi dodatkowe wykorzystanie 

kontenerów do magazynowania odpadów wtórnie odzyskiwanych na składowisku. 

 

6.3. Monitoring systemu selektywnej zbiórki odpadów 
 

Zaprowadzenie monitoringu systemu selektywnej zbiórki odpadów pozwoli na okresową 

analizę i ocenę jego funkcjonowania, mającą na celu weryfikację skuteczności 

wprowadzonych rozwiązań m.in. dotyczących ilości i lokalizacji zestawów pojemnikowych 

czy częstotliwości odbierania worków. Ponadto pozwoli to na wyłonienie lokalnych liderów, 

których należy nagradzać (listy pochwalne od Burmistrza, informacje w lokalnej prasie itp.) 

oraz osoby odstające od normy, które należy mobilizować do zmiany postawy. 

 

6.4. Gminny Zakład Gospodarki Odpadami 
 

W ramach projektowanego systemu gospodarki odpadami proponuje się utworzenie 

Gminnego Zakładu Gospodarki Odpadami. 

Zgodnie z rozporządzenie 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, na obszarach ochrony 

uzdrowiskowej, do jakich zalicza się obszar gminy Gołdap, nie mogą być lokalizowane 

składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne. W związku z tym, na terenie gminy nie ma możliwości zlokalizowania nowego 

składowiska, które będzie pełnić funkcję typowego składowiska odpadów komunalnych 

przyjmującego np. zmieszane odpady komunalne. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej 

możliwe jest jedynie lokalizowanie składowisk odpadów obojętnych. Zgodnie z ustawą 

o odpadach przez odpady obojętne rozumie się 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, nie 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, 

a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód 

podziemnych, gleby i ziemi. 
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W związku z powyższym w skład Gminnego Zakładu Gospodarki Odpadami wejdą 

następujące obiekty (wydziały): 

• Składowisko odpadów obojętnych, 

• Gminny Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów, 

• Punkt waloryzacji odpadów wielkogabarytowych, 

• Kompostownia odpadów zielonych. 

Ze względu na to, że struktura Gminnego Zakładu Gospodarki Odpadami jest zbliżona  

do struktury Powiatowego Zakładu Gospodarki Odpadami zaprojektowanego w Powiatowym 

Planie Gospodarki Odpadami, byłoby wskazane, aby na etapie projektowania uwzględnić 

możliwość przejęcia przez zakład gminny zadań określonych dla zakładu powiatowego. 

Ewolucja systemu gospodarki odpadami, w tym rozstrzygnięcie kwestii lokalizacji 

składowiska zmieszanych odpadów komunalnych, które w przyszłości będzie obsługiwało 

obszar gminy Gołdap, wymaga stworzenia płaszczyzny umożliwiającej wnikliwą analizę  

i konsultacje na szczeblu ponadgminnym, zwłaszcza wśród gmin i powiatów zrzeszonych  

w ramach Stowarzyszenia „EGO”. 

 

6.5. Wsparcie edukacyjne  
 

Podstawą edukacji związanej z kształtowaniem pozytywnych zachowań w zakresie 

segregacji odpadów jest odpowiednia świadomość społeczeństwa. W gminie Gołdap, tak jak 

w wielu innych, najważniejsza jest edukacja dzieci i młodzieży. Edukacja powinna być 

realizowana w ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Gołdapi. Głównym celem powinno 

być podniesienie świadomości dzieci, młodzieży szkolnej oraz całej społeczności lokalnej 

miasta i gminy w zakresie gospodarki odpadami. Działania powinny być skierowane przede 

wszystkim do palcówek oświatowych, gdyż to właśnie szkoły są pierwszym bardzo istotnym 

ogniwem do prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej.  

W ramach programu edukacji dla szkół pierwszym etapem jest zorganizowanie 

warsztatów metodycznych dla nauczycieli wszystkich placówek oświatowych w gminie 

Gołdap. Warsztaty takie można zorganizować przy współudziale lokalnych organizacji 

pozarządowych, władz gminy oraz firm zewnętrznych zajmujących się selektywną zbiórką 

odpadów (Organizacje Odzysku). Zakres tematyczny warsztatów metodycznych dla 

nauczycieli powinien: 

q pobudzać świadomość ekologiczną pracowników placówek oświatowych, 
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q promować inicjowanie działań proekologiczych, 

q popularyzować wiedzę ekologiczną poprzez kompleksowe oddziaływanie  

na nauczycieli w formie szkoleń, materiałów propagandowych, fachowej literatury,  

a także aktywizowanie do podejmowania działań na rzecz rozwiązania problemu 

odpadów w gminie, 

q rozbudzać potrzeby szukania rozwiązań zmniejszających ilość odpadów, 

q rozwijać wrażliwość na problemy odpadów, ich segregacji i recyklingu, poprzez 

wskazanie pozytywnych i negatywnych skutków działa. 

Świadomość ekologiczna młodego pokolenia będzie miała decydujący wpływ na 

przyszły stan środowiska. Dlatego należy dokonać wszelkich starań aby wspierać edukację w 

tej dziedzinie prowadzoną zarówno w szkołach przez przeszkolonych nauczycieli jak i poza 

nimi.  

Kolejnym etapem związanym z edukacją dzieci i młodzieży jest organizowanie szkoleń 

bezpośrednio dla uczniów szkół. Program takich szkoleń powinien obejmować zarówno 

zajęcia teoretyczna jak i terenowe. Podczas zajęć młodzież szkolna powinna zapoznać się z 

zasadami ogólnego podziału odpadów, ich segregacji i recyklingu oraz sposobami 

praktycznego postępowania z odpadami.  

Uzupełnieniem działań edukacyjnych jest organizowanie, zielonych szkół, konkursów, 

turniejów, gier i zabaw mających na celu przybliżenie tematu gospodarowania odpadami. 

Tego typu przedsięwzięcia są skierowane nie tylko do dzieci i młodzieży ale do całej 

społeczności. 

Rozszerzenie problematyki edukacji społecznej zawiera punkt 7 opracowania. 
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7. PROGRAM EDUKACJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI 
 

Jednym z ważniejszych warunków realizacji planu jest wysoki poziom świadomości 

społeczeństwa, które powinno brać aktywny udział w systemie gospodarowania odpadami. 

Dlatego też należy prowadzić działania, których celem jest zmiana dotychczasowego 

postępowania mieszkańców oraz turystów w sferze konsumpcji i postępowania z odpadami. 

 

7.1. Strategia prowadzenia kampanii 
 

Zadania kampanii 
 

Do głównych zadań kampanii należą: 

• przegląd istniejących na terenie gminy materiałów, których celem jest podnoszenie 

świadomości społeczeństwa, 

• przygotowanie kampanii na rzecz podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa, 

• identyfikacja problemów, których nie omawiają dostępne materiały informacyjne, 

• opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych, 

• wprowadzenie w życie powyższej kampanii. 

 

Elementy kampanii 
 

Strategia prowadzenia kampanii składa się z następujących elementów: 

• krótka kampania (6 miesięcy) opracowana w celu osiągnięcia największych i 

najwcześniej osiągalnych efektów, 

• program podstawowy (2 lata), 

• program długoterminowy (10 lat i więcej). 

 

Rodzaje kampanii podnoszenia poziomu świadomości społecznej 
 

Istnieją różne rodzaje kampanii podnoszenia poziomu świadomości społecznej, wśród 

których można wyróżnić: kampanię „fali nośnej”, kampanie tematyczne, akcje podejmowane 

w ramach kampanii. 

Kampania „fali nośnej” dotyczy problemu środowiska jako całości. Jest przewidziano do 

popierania przyjaznych środowisku wartości i zachowań wśród społeczeństwa. Kampanie 
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tematyczne przekazują wiedzę dotyczącą pewnych aspektów problemów środowiskowych lub 

zachęcają do bardziej świadomych zachowań. Bazując na płaszczyźnie stworzonej w czasie 

powyższych kampanii można podejmować konkretne akcje np. dotyczące selektywnej zbiórki 

odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. 

 

7.2. Tematy szkoleń 
 

Kampanie powinny być kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych: 

• dzieci, 

• dorośli, 

• rolnicy, 

• osoby odpowiedzialne za decyzje dotyczące gospodarki odpadami, 

• kadra techniczna biorąca udział w realizacji planu gospodarki odpadami. 

Tematy szkoleń powinny być dobrane do ww. grup uwzględniając ich specyfikę. Wśród 

tematów szkoleń można wymienić: 

• segregacja odpadów powstających w gospodarstwach domowych, 

• trucizny z odpadach domowych, 

• zapobieganie powstawaniu odpadów, 

• odzysk i recykling odpadów, 

• kompostowanie odpadów w gospodarstwie, 

• dzikie wysypiska odpadów, 

• lokalne wykorzystanie odpadów budowlanych do utwardzania terenu i dróg 

gruntowych. 

 

7.3. Formy przekazu 
 

Formy przekazu można podzielić na: materiały drukowane, materiały audiowizualne i 

imprezy promocyjne. 

1. Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów: 

- krótkie materiały drukowane: ulotki, zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, 

obwieszczenia i powiadomienia służb komunalnych; 

- publikacje w prasie lokalnej i wydawnictwach periodycznych: artykuły, komentarze, 

stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji czy artykuły redakcyjne; 
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- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych; 

- plakaty; 

- obszerne, starannie opracowane i wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, 

raporty i monografie; 

- opracowane graficzne obwieszczenia służb komunalnych (np. kalendarze zbiórki); 

- materiały edukacyjne: programy nauczania, materiały samokształceniowe, materiały 

dla nauczycieli; 

- okolicznościowe pamiątki (dyplomy uznaniowe, znaczki, długopisy itp.). 

2. Materiały audiowizualne: 

- wywiady dla radia i telewizji; 

- pokazy slajdów; 

- ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji; 

- filmy; 

- wystawy. 

3. Imprezy promocyjne: 

- konferencje prasowe; 

- wizyty oficjalne; 

- zebrania mieszkańców; 

- imprezy specjalne (festyny, konkursy); 

- warsztaty, seminaria, konferencje. 

Każda z powyższych form posiada swoją specyfikę, wady i zalety. Wybór odpowiedniej  

formy przekazu musi uwzględniać jej przydatność oraz możliwości finansowe. 

 

7.4. Partnerzy w programach edukacyjnych 
 

Współpraca ze szkołami 
 

Szkoły są dobrymi partnerami w programach edukacyjnych, ponieważ nastawione są na 

szerzenie oświaty, a oprócz tego skupiają społeczność lokalną. Dyrektorzy szkół i nauczyciele 

często pełnią rolę liderów lokalnej społeczności i ich autorytet może być ważny, zwłaszcza 

przy poruszaniu kwestii potrzebnych lecz niepopularnych. Szkoły także: 

• mogą być miejscem rozpowszechniania materiałów informacyjnych, 

• wyposażone są w sprzęt, który może być pomocny w przygotowaniu materiałów 

informacyjnych (komputery, kserokopiarki), 
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• są miejscem funkcjonowania różnych kół zainteresowań, które mogą czynnie 

uczestniczyć w przygotowaniu materiałów informacyjnych, 

• są źródłem ekspertów w dziedzinie edukacji, 

• uczniowie mogą pomagać przy realizacji programów, przeprowadzaniu ankiet itp. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Władze samorządowe powinny mieć dokładną listę organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy. Gdy zamierzenia gminy będą zbieżne z interesami tych 

organizacji, mogą one aktywnie włączyć się w kształtowanie i realizację programu 

edukacyjnego. Możliwe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi to w.in.: 

• doradztwo w sprawach merytorycznych i w sprawach przekazu informacji – 

organizacje pozarządowe współpracują z różnymi ekspertami, dysponują bazami 

danych na temat specjalistów, mają doświadczenie w docieraniu do odbiorców; 

• wsparcie finansowe lub współpraca w finansowaniu projektu – niektóre organizacje 

posiadają fundusze przeznaczone na akcje edukacyjne i mogą uczestniczyć  

w kosztach projektu; 

• ocena przekazu – w chwili gdy materiał został przygotowany może być 

przetestowany na członkach organizacji pozarządowej; 

• udostępnianie kanałów informacyjnych – organizacje dysponują listami adresowymi, 

są dystrybutorami różnego typu materiałów i biuletynów, mogą pomagać  

w roznoszeniu materiałów informacyjnych; 

• działania równoległe – niektóre informacje mogą być publikowane w biuletynach 

organizacji pozarządowych. 
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8. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 
 
 

Lp. Cel / przedsięwzięcie Termin 
realizacji 

Jednostki 
realizujące Źródła finansowania 

I Eliminacja zagrożeń środowiska powodowanych przez istniejące i stare składowiska odpadów 

1 Zmodernizowanie czynnego składowiska odpadów  2005 Samorząd gminy Budżet gminy, fundusze celowe, 
fundusze unijne 

2 
Zaprowadzenie rejestru dzikich składowisk 
odpadów oraz opracowanie programu ich 
usuwania. 

2004-2007 Samorząd gminy, 
właściciele terenu 

Budżet gminy, środki własne, 
fundusze celowe, fundusze unijne  

II Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz minimalizacja ich ilości 

3 

Wprowadzenie systemu ulg dla podmiotów, które 
będą wprowadzały technologie bezodpadowe lub 
zapewniające możliwość zawracania wytwarzanych 
odpadów do procesu technologicznego a także dla 
przedsiębiorców modernizujących instalacje pod 
kątem zapobiegania powstawaniu odpadów. 

2004-2007 Samorząd gminy  

III Optymalne zagospodarowanie odpadów 

4 Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnego 
Gromadzenia Odpadów 2004-2007 Samorząd gminy  Budżet gminy, fundusze unijne, 

fundusze celowe 

5 Utworzenie Gminnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami 2008-2011 Samorząd gminy Budżet gminy, fundusze unijne, 

fundusze celowe 

6 
Rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych o opakowania z tworzyw 
sztucznych i ze szkła 

2004-2007 Samorząd gminy Budżet gminy, 
fundusze celowe, fundusze unijne 

7 Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 2004-2007 

Samorząd gminy, 
placówki 
oświatowe, apteki, 
stacje paliw, stacje 
obsługi pojazdów 

Budżet gminy,  
fundusze celowe, fundusze unijne 

8 Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych  2004-2007 Samorząd gminy Budżet gminy, fundusze celowe, 

fundusze unijne 

9 Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów 
budowlanych 2004-2007 Samorząd gminy Budżet gminy, fundusze celowe, 

fundusze unijne 

10 Budowa kompostowników przydomowych na 
odpady ulegające biodegradacji, 2004-2007 Samorząd gminy Budżet gminy, fundusze celowe, 

fundusze unijne 

11 Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji 2008-2011 Samorząd gminy Budżet gminy, fundusze celowe, 

fundusze unijne 

12 
Zawiązanie współpracy ponadgminnej w celu 
ustalenia lokalizacji regionalnego składowiska 
odpadów komunalnych 

2004-2006 
Samorząd gminy, 
Stowarzyszenie 
EGO 

 

13 Inwentaryzacja ilości i miejsc występowania 
wyrobów zawierających azbest 2004-2007 

Właściciele  
i zarządzający 
nieruchomościami 

Środki własne, fundusze unijne, 
fundusze celowe 

14 Opracowanie i wdrożenie gminnego programu 
usuwania azbestu 2008-2011 Samorząd gminy Budżet gminy, fundusze celowe, 

fundusze unijne 

IV Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy i przedsiębiorców w zakresie zasad postępowania z odpadami 

15 Opracowanie i wdrożenie programu edukacji 
społecznej 2004-2007 

Samorząd gminy, 
Organizacje 
Odzysku, 
organizacje 
pozarządowe 

Budżet gminy, środki własne, 
fundusze celowe, fundusze unijne 
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9. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 
 
 

Lp. Cel / przedsięwzięcie Termin realizacji Szacunkowe 
koszty w tys. zł 

1 Zmodernizowanie czynnego składowiska odpadów  2005 300 

2 Zaprowadzenie rejestru dzikich składowisk odpadów oraz 
opracowanie programu ich usuwania. 2004-2007 5 

3 Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia 
Odpadów 2004-2007 100 

4 Utworzenie Gminnego Zakładu Gospodarki Odpadami 2008-2011 2 000 

5 Wdrożenie pilotażowego programu selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych 2004-2006 100 

6 Pełne wdrożenie systemu selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych 2007-2007 80 

7 Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 2004-2007 5 

8 Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych  2004-2007 10 

9 Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych 2004-2007 10 

10 Budowa kompostowników przydomowych na odpady 
ulegające biodegradacji, 2004-2007 100 

11 Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających 
biodegradacji 2008-2011 5 

12 Inwentaryzacja ilości i miejsc występowania wyrobów 
zawierających azbest 2004-2007 2 

13 Opracowanie i wdrożenie gminnego programu usuwania 
azbestu 2008-2011 250 

14 Opracowanie i wdrożenie programu edukacji społecznej 2004-2007 10 
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10. FINANSOWANIE INWESTYCJI I DZIAŁAŃ W ZAKRESIE  
GOSPODARKI ODPADAMI 

 

Jednostki administracji samorządowej prowadzą następujące działania w zakresie 

gospodarki odpadami: 

1. Wdrażają programy edukacji społecznej mające na celu propagowanie selektywnej zbiórki 

odpadów w miejscu ich powstawania. 

2. Wdrażają rozwiązania służące zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu wytwarzanych 

odpadów. 

 

10.1. Potencjalne źródła finansowania programów edukacji społecznej. 
 

§ Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 

Udziela bezpłatnie konsultacji przez wysokiej klasy ekspertów – pracowników Fundacji. 

§ Organizacje Odzysku 

W ramach działań statutowych prowadzą działalność edukacyjną m.in. w szkołach. 

§ Centrum Informacji Ekologicznej  

Prowadzi serwis informacyjny kierowany do gmin, zawierający informacje o programach 

pomocowych, nowościach technologicznych mających zastosowanie w zakładach 

komunalnych, przykładach inwestycji proekologicznych, możliwościach skorzystania ze 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

§ Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią 

Programy dla administracji samorządowej: 

1) Integracja z UE a ochrona środowiska – serwis informacyjny. 

2) Dostęp do informacji w ochronie środowiska i udział społeczny w podejmowaniu 

decyzji – praktyczny poradnik i seminaria. 

3) Jak ocenić ekorozwój na szczeblu lokalnym – jednolite wskazówki europejskie – raport 

wraz ze wskazówkami metodycznymi. 

4) Teleinformatyka w ochronie środowiska – cykl konferencji i warsztatów oraz 

tematyczna baza danych. 

5) Sieć Lokalnych Programów Działań na rzecz Ochrony Środowiska (LEAP) – 

warsztaty, tematyczna baza danych, poradniki tworzenia lokalnych programów 

ekorozwoju (ogólny, regionalny, wiejski i miejski). 
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10.2. Potencjalne źródła finansowania rozwiązań służących zagospodarowaniu i 
unieszkodliwianiu wytwarzanych odpadów. 

 

§ Fundusz Spójności  

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji 

zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska (w tym 

racjonalizacja gospodarki odpadami), wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. 

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowymi są samorządy terytorialne (gminy, 

związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne.  

Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce oparte jest na Strategii Wdrażania 

Funduszu Spójności utworzonej na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.  

Część składową Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 stanowi 

indykatywna lista projektów, które przewidziane są do realizacji przy wsparciu środkami 

z Funduszu Spójności. 

Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami współfinansowania, 

pomoc z funduszu na określony projekt nie może przekroczyć 85% jego całkowitych 

kosztów. Pozostałe co najmniej 15% pochodzi z budżetu państwa, któremu przyznano 

środki lub z innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego).  

Na lata 2004-2006 z całej kwoty Funduszu Spójności dla Polski na sektor środowiska 

przypadnie 1866,6 mln euro.  

Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności:  

− Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - instytucja odpowiedzialna za 

ogólne zarządzanie i koordynację działań i projektów Funduszu Spójności.  

− Ministerstwo Środowiska - sektorowa instytucja zarządzająca priorytetami i 

projektami w sektorze ochrony środowiska.  

− Ministerstwo Finansów - instytucja płatnicza.  

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi 

funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej - instytucje pośredniczące  

w zarządzaniu Funduszem Spójności (instytucje, do których składane są projekty).  

Procedura składania wniosków.  

Beneficjenci powinni się skontaktować z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej w celu wypełnienia wniosku wstępnego do Funduszu Spójności  

w postaci tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia (dostępnej na stronach internetowych 

wojewódzkich funduszy oraz www.nfosigw.gov.pl). Wniosek ten musi zostać złożony  

http://www.nfosigw.gov.pl/
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do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub  

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Procedura oceny wniosków.  

Wnioski wstępne (karty potencjalnego przedsięwzięcia) są w pierwszym rzędzie oceniane 

pod względem formalnym przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. Wnioski niespełniające formalnych wymogów zostaną zwrócone beneficjentom 

do poprawienia. Prawidłowo przygotowane wnioski zostaną przekazane NFOŚiGW, który 

na podstawie kryteriów szczegółowych, zaakceptowanych przez Ministra Środowiska, 

sporządza ranking - listę najlepszych projektów. Ministerstwo Środowiska będzie 

odpowiedzialne za tworzenie w porozumieniu z NFOŚiGW listy przedsięwzięć do 

współfinansowania z Funduszu Spójności na dany rok. Zostanie powołany tzw. Komitet 

Sterujący Funduszem Spójności, który będzie kwalifikował projekty z tej listy do dalszej 

procedury, czyli do przygotowania aplikacji do Funduszu Spójności. Aplikacje do 

Funduszu Spójności będą przygotowywane przez beneficjentów przy współpracy z 

NFOŚiGW oraz Ministerstwem Środowiska. Gotowe aplikacje zawierające niezbędne 

dokumenty m.in. studia wykonalności, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, 

analizy ekonomiczne i finansowe, i inne zostaną wysłane do Komisji Europejskiej. Opinie 

na temat naszych projektów będą wyrażać kolejne Dyrekcje Generalne. Ostatecznie 

Komisja Europejska akceptuje projekty do dofinansowania i podejmuje decyzję o 

przyznaniu pomoc finansowej na dane przedsięwzięcie.  

Obecnie istnieje tzw. indykatywna (wstępna) lista projektów przewidzianych do 

dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2004-2006. Lista projektów podlega 

ocenie i akceptacji Ministra Środowiska. 

 
§ Fundusze Strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska mają możliwości otrzymania 

dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego będą realizowane w ramach kierowanego do jednostek samorządowych 

programu operacyjnego, przygotowanego przez rząd Polski na podstawie Narodowego 

Planu Rozwoju na lata 2004-2006 pod nazwą: „Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego”  

Celem generalnym ZPORR jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w 

powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, 
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udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie 

warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji 

niektórych obszarów.  

Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków krajowych. 

Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, 

powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, 

instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania 

przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i 

średnie.  

Procedura składania wniosków  

Procedura składania wniosków jest analogiczna z opisaną dla wniosków o finansowanie 

projektów z Funduszu Spójności. 

 
§ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Dofinansowanie NFOŚiGW obejmuje pożyczki, kredyty, dotacje i dopłaty do 

oprocentowania preferencyjnych kredytów ze środków finansowych Narodowego 

Funduszu przeznaczone na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, przyznawane zgodnie z priorytetami NFOŚiGW.  

Wśród priorytetowych programach Funduszu planowanych do finansowania w roku 2004 

znajdują się (w ramach ochrony powierzchni ziemi i wody poprzez zapobieganie 

powstawaniu odpadów, zagospodarowanie odpadów oraz rekultywację terenów 

zdegradowanych): 

− rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł, 

− likwidacja nieczynnych składowisk odpadów niebezpiecznych,  

− zagospodarowanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych oraz odpadów 

opakowaniowych i poużytkowych, 

− unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, 

− zagospodarowanie odpadów powstających w czasie użytkowania i po zakończeniu 

użytkowania środków transportu. 

Ponadto Narodowy Fundusz przeznacza środki pochodzące z wpływów z tytułu opłaty 

produktowej na finansowanie działań w zakresie: 
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− odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, odpadów poużytkowych powstałych 

z akumulatorów niklowo-kadmowych oraz baterii i ogniw galwanicznych a także 

odpadów poużytkowych powstałych z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, 

− odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na 

edukację ekologiczną w tym zakresie oraz odpadów poużytkowych z lamp 

wyładowczych, 

− zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na edukację 

ekologiczną w tym zakresie, 

− edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów niklowo-

kadmowych oraz baterii i ogniw galwanicznych a także odpadów poużytkowych 

powstałych z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, odpadów poużytkowych z 

opon oraz odpadów poużytkowych z lamp wyładowczych, 

− przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do ograniczenia użycia 

substancji zubożających warstwę ozonową w urządzeniach chłodniczych i 

klimatyzacyjnych. 

 
§ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

Wojewódzki Fundusz przeznacza środki na wspomaganie przedsięwzięć związanych z 

gospodarką odpadami realizowanych ze środków gminnych i powiatowych funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Wojewódzki fundusz przekazuje gminom (związkom gmin) środki otrzymane z 

Narodowego Funduszu (70% środków zgromadzonych przez Narodowy Fundusz) 

pochodzące z wpływów z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w 

opakowaniach. Środki te przekazywane są proporcjonalnie do ilości odpadów 

opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez daną gminę lub podmiot 

działający w jej imieniu. 

 
§ Fundacja EkoFundusz 

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska 

m. in. takich, które mają istotne znaczenie w skali regionu. 

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są: 

− tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji 

odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-250 tysięcy 
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mieszkańców; 

− przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych  

w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacją 

składowisk takich odpadów; 

− rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi 

zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody. 

Warunki finansowania projektów 

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji. Dotację 

uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną 

środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie ochrony przyrody również 

projekty nieinwestycyjne.  

Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniane są w EkoFunduszu z punktu widzenia 

ekologicznego, technologicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Aby otrzymać 

dotację wszystkie te oceny muszą być pozytywne, a wnioskodawca musi wykazać się 

wiarygodnością finansową, a także zapewnieniem pełnego finansowania projektu w części 

nie objętej dotacją EkoFunduszu.  

EkoFundusz nie dofinansowuje projektów dotyczących prowadzenia badań naukowych, 

akcji monitoringowych, konferencji i sympozjów oraz innych form działalności 

edukacyjnej. Wyjątkami od tej reguły są zadania edukacyjne i szkoleniowe stanowiące 

integralną część projektów innowacyjnych oraz projektów w dziedzinie ochrony 

przyrody. Z dotacji EkoFunduszu nie mogą także  korzystać te przedsięwzięcia, które 

kwalifikują się do otrzymania dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii 

Europejskiej ze względu na bardzo wysokie dotacje, jakie Unia oferuje dla tego rodzaju 

projektów.  

Wszystkie projekty rozpatrywane przez EkoFundusz można podzielić na projekty 

innowacyjne, techniczne (inwestycyjne) oraz przyrodnicze. Wśród projektów 

technicznych (inwestycyjnych) wyróżnić można projekty komercyjne, czyli takie które 

generują znaczne zyski po ich zakończeniu oraz niekomercyjne, których głównym celem 

jest poprawa stanu środowiska oraz względy społeczne, a przyszłe opłaty użytkowników 

jedynie pokrywają koszty, bez generowania zysków, bądź generują zyski w niewielkiej 

wysokości.  
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11. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY REALIZACJI 
ZAMIERZONYCH CELÓW 
 

Głównym koordynatorem realizacji niniejszego planu gospodarki odpadami będzie 

samorząd gminy. Realizacja planu będzie wymagała współdziałania z podmiotami 

gospodarczymi oraz ekologicznymi organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach, zarząd gminy co 2 lata składa radzie gminy 

sprawozdania z realizacji planu.  

 Zgodnie z art. 14 ust 14 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami będzie 

podlegał aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Przy aktualizacji powinny być wykorzystane 

wyniki przeprowadzonych ocen realizacji niniejszego planu oraz uwzględnione nowe 

uwarunkowania zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.  

Wskaźniki oceny realizacji niniejszego planu gospodarki odpadami zawiera poniższa 

tabela. Ze względu na brak aktualnych danych dotyczących ilości selektywnie zbieranych 

odpadów w tabeli nie zostały podane wielkości wyjściowe wskaźników związanych  

z optymalnym zagospodarowaniem odpadów. 
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Cele Wskaźniki Jednostka miary Źródło informacji o 

wskaźnikach 

Zapobieganie powstawaniu 
odpadów oraz minimalizacja ich 
ilości 

Odpadowość produkcji 

W przeliczeniu na 
PKB, jednostkę 
produkcji, wartość 
produkcji lub 
wartość sprzedaną 
w przemyśle 

Urząd Statystyczny 

Ludność objęta zorganizowaną zbiórką 
odpadów – 100% w 2010 r % Urząd Statystyczny 

Ludność objęta selektywną zbiórką odpadów 
– 100% w 2010 r 

% Urząd Statystyczny, 
WIOŚ 

Odpady przemysłowe wytworzone w ciągu 
roku 
- w tym wykorzystane gospodarczo  – 90% 

w 2010 
- unieszkodliwione inaczej niż przez 

składowanie – 5% w 2010 

Mg 
 
Mg / % 
 
Mg / % 

WIOŚ, Urząd 
Marszałkowski 

Odpady niebezpieczne wytworzone w ciągu 
roku 
- w tym wykorzystane gospodarczo – 40% 

w 2010 
- unieszkodliwione inaczej niż przez 

składowanie – 60% w 2010r 

Mg 
 
Mg / % 
 
Mg / % 

WIOŚ, Urząd 
Marszałkowski 

Odpady komunalne wytworzone w ciągu 
roku w tym: 
- ilość kompostowanych odpadów zielonych 

– 82 Mg w 2006 r., 120 Mg w 2010 r. 
- dodatkowy odzysk i unieszkodliwianie 

(poza skład.) odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji – 424 Mg  
w 2006 r., 1285 Mg w 2010r 

- selektywna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych – 78 Mg w 2006 r.  
i 193 Mg w 2010 r. 

- selektywna zbiórka odpadów 
niebezpiecznych – 8 Mg w 2006 r.  
i 28 Mg w 2010 r. 

- selektywna zbiórka odpadów budowlanych 
– 143 Mg w 2006 r. i 374 Mg w 2010 r. 

Mg WIOŚ, Urząd 
Marszałkowski 

Optymalne zagospodarowanie 
odpadów 

Ilość odpadów opakowaniowych zebrana 
selektywnie w ciągu roku w tym: 
- z tworzyw sztucznych – 57 Mg w 2006 r., 

77 Mg w 2010 r. 
- z aluminium – 7,3 Mg w 2006 r., 12 Mg  

w 2010 r. 
- ze stali – 25 Mg w 2006 r., 42 Mg w 2010 r 
- z papieru i tektury – 301 Mg w 2006 r.,  

362 Mg w 2010 r. 
- ze szkła – 191 Mg w 2006 r., 321 Mg w 

2010 r. 
- wielomateriałowych – 15 Mg w 2006 r.,  

37 Mg w 2010 r. 

Mg Urząd Marszałkowski 

Zwiększenie świadomości 
mieszkańców powiatu i 
przedsiębiorców w zakresie 
zasad postępowania z odpadami 

Ilość zorganizowanych akcji edukacyjnych  
– przynajmniej jedna w roku szt. Urząd gminy 

 
 
 
 
 


