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I. WPROWADZENIE

1.1 PODSTAWY PRAWNE
Obowiązek  sporządzenia  Planów  Gospodarki  Odpadami,  nakłada  na  wójtów 

i burmistrzów gmin obowiązująca od 1 października 2001 roku Ustawa o odpadach -art. 14 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Zgodnie  z  obowiązującymi  wymaganiami  Ustawy  o  odpadach, Gmina  Dąbrowa 

Zielona przystąpiła do realizacji niniejszego Planu Gospodarki Odpadami.

1.3 CEL, ZAKRES I METODYKA OPRACOWANIA
Plany  gospodarki  odpadami  muszą  być  opracowane  na  szczeblu  krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Plan Gospodarki  Odpadami Gminy Dąbrowa Zielona stanowi integralną część 

Programu Ochrony Środowiska Gminy Dąbrowa Zielona.

Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę gospodarki 

odpadami  na  analizowanym  terenie.  Obejmuje  ono  zagadnienia  związane  z 

powstawaniem,  selektywnym  gromadzeniem,  odzyskiem  i unieszkodliwianiem 

odpadów na terenie gminy.

Rosnące  zainteresowanie  zagadnieniami  związanymi  z  jakością  i  ochroną 

środowiska  przyrodniczego  wydaje  się  być  jednym  z  najważniejszych  wyzwań 

stojących  obecnie  przed  rządami  i  społeczeństwami.  Rozwiązywanie  „problemów 

ekologicznych” odnoszących się do stosunku człowieka (jako istoty społecznej) do 

otaczającego  go  środowiska,  jest  jedną  z głównych  dróg  prowadzących  do 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Zasady zrównoważonego rozwoju i  ochrony środowiska zostały  uwzględnione 

w niniejszym opracowaniu w odniesieniu do gospodarki odpadami, ze wskazaniem 

kierunków i hierarchii działań zmierzających do ich wprowadzenia na terenie gminy 

Dąbrowa Zielona.

Celem  Planu  Gospodarki  Odpadami  jest  przedstawienie  wytycznych  do 

racjonalnych  działań  programowych  i  polepszenie  efektywności  istniejącego  już 

systemu  gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy.  Zawarte  w  nim  rozwiązania 

organizacyjne  oraz  logistyczno  –  techniczne  przyczynią  się  do  właściwego, 
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zgodnego  z  wymogami  ochrony  środowiska,  zagospodarowania  powstających 

odpadów.

Najpilniejszymi do rozwiązania kwestiami w zakresie racjonalnej gospodarki 

odpadami są:

• rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów:

− objęcie  nim wszystkich  wytwórców  odpadów –  mieszkańcy,  podmioty 

gospodarcze;

− budowa  systemu  selektywnej  zbiórki  odpadów  –  odpady  zmieszane, 

odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe, itp.;

• zapewnienie  właściwego  odzysku  i  unieszkodliwiania  selektywnie 

zebranych odpadów;

• wdrażanie programowych zmian w gospodarce odpadami, poprzez akcje 

informacyjno  –  edukacyjne  oraz propagowanie  właściwych  rozwiązań 

ekologicznych  społeczeństwu  gminnemu.  (mieszkańcy,  instytucje, 

podmioty gospodarcze).

Powyższe  przesłanki,  dają  podstawę  do  zdefiniowania  ekologicznych  celów 

strategicznych  gminy  Dąbrowa  Zielona.  Natomiast  realizacja  poszczególnych  celów 

strategicznych  w  powiązaniu  z  aktywnie  wdrażanym  programem  edukacji  ekologicznej 

społeczeństwa powinna zapewnić gminie zrównoważony rozwój.

Działania  z  zakresu  ochrony  środowiska  w  gminie  powinny  być  realizowane 

w oparciu o Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, ale także zgodnie z programem 

ochrony  środowiska  i  planem  gospodarki  odpadami  będącym  jego  integralną  częścią. 

Opracowanie  takiego  dokumentu  dla  gminy  daje  możliwość  strategicznego  podejścia 

i planowania działań w zakresie ochrony środowiska w perspektywie kilku najbliższych lat, 

a co  za  tym  idzie  tworzenia  prawa  lokalnego;  między  innymi  Regulaminu  utrzymania 

porządku i czystości w gminie.

Celem  utworzenia  niniejszego  planu  (PGO),  jest  realizacja  polityki  ekologicznej 

państwa, dlatego też opracowanie planu uwzględnia wymagania określone w art. 14 Ustawy o 

odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).
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Metoda opracowywania  tego  dokumentu  oparta  była  na  analizie  istniejącego 

stanu gospodarki odpadami gminy. Ma to na celu zidentyfikowanie problemów, 

które dotyczą całej gminy Dąbrowa Zielona.

Za kluczowy problem uznano „zagrożenie środowiska przez odpady”.

Głównymi problemami są:

 brak  dobrego  systemu  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi  „rozproszonymi” 

stwarzającymi zagrożenie,

 zaśmiecanie terenu gminy powodowane przez:

-biedne społeczeństwo,

-niewystarczający system odbioru odpadów ,

-niską świadomość ekologiczną społeczeństwa,

 duża ilość powstających odpadów,

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa,

 niewystarczająca egzekucja prawa,

 niewystarczający  stopień  zagospodarowania  odpadów  powodowany  przez 

niewłaściwe systemy i zagospodarowanie odpadów:

-niewłaściwy system unieszkodliwiania odpadów,

-niewystarczający system odzysku odpadów,

-niewłaściwy system zbioru odpadów.

Niniejszy  plan  stanowi  rozwinięcie  określonych  przez  grupę  roboczą  celów 

i działań służących realizacji tych celów. Przy opracowywaniu planu korzystano 

także z zapisów zawartych w niżej wymienionych dokumentach:

• „II Polityka ekologiczna państwa”,

• „Polityka ekologiczna państwa 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2007-2010.”,

• „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami”,

• „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami”,

• „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami”,

• „ Strategia rozwoju gospodarczego powiatu częstochowskiego”,

• „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa 

Zielona”,
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• Plan Rozwoju Lokalnego gminny Dąbrowa Zielona”,

Program  wspomaga  dążenie  do  uzyskania  w  Gminie  sukcesywnego  ograniczenia 

negatywnego  wpływu  na  środowisko  źródeł  zanieczyszczeń,  jakimi  są  odpady,  ochronę 

i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie wytwarzanymi przez gminną 

społeczność odpadami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy 

w tym  zakresie  określa  Plan  Gospodarki  Odpadami  a dowodów  jego  osiągania  dostarcza 

ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo.

1.4 HORYZONT CZASOWY

Poniższy plan gospodarki odpadami przyjmuje się na 10 lat, z tym że przewidziany 

w nim harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmuje 4 lata. 

Dodatkowo art. 18 Prawa Ochrony Środowiska zobowiązuje organ wykonawczy gminy 

do sporządzania co 2 lata raportów z wykonania programów i planów.

W perspektywie  czteroletniego okresu realizacji  programu powinny być realizowane 

przedsięwzięcia określone w planie operacyjnym,  stanowią one bowiem priorytety działań 

w celu poprawy stanu środowiska na terenie gminy i lepszej gospodarki odpadami.

W  etapie  weryfikacji  programu  po  przeprowadzeniu  analizy  stanu  środowiska  oraz 

weryfikacji  wykonania  planu  operacyjnego  należy  wyznaczyć  kolejny  plan  operacyjny 

sugerując  się  kontynuacją  niewykonanych  priorytetów,  bieżących  potrzeb,  oraz  zadań 

wynikających  z  polityki  ekologicznej  gminy  wyznaczonej  do  roku  2011,  są  to  bowiem 

zadania perspektywiczne.
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II CHARAKTERYSTYKA GMINY DĄBROWA ZIELONA

2.1 POŁOŻENIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Gmina  Dąbrowa  Zielona,  jednostka  samorządu  terytorialnego  o  statucie  wiejskim, 

położona  jest  administracyjnie  w  północno-wschodniej  części  województwa  śląskiego, 

we wschodniej części powiatu częstochowskiego.

RYSUNEK 1. POŁOŻENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA NA TLE POWIATU 
CZĘSTOCHOWSKIEGO I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Zielona.

Gmina graniczy:

 od północnego-wschodu z gminą Żytno (powiat radomszczański, woj. łódzkie);

 od wschodu z miastem i gminą Koniecpol (powiat częstochowski),

 od południa z gminą Przyrów (powiat częstochowski);

 od zachodu z gminami Mstów i Kłomnice (powiat częstochowski);

 od północnego-zachodu z gminą Gidle (powiat radomszczański, woj. łódzkie).

W stosunku do województwa śląskiego gmina obejmuje 0,81 % powierzchni ogólnej 

województwa, natomiast w stosunku do powiatu częstochowskiego 6,6 % jego powierzchni 

ogólnej (gmina jest ósmą, co do wielkości w powiecie). 

Całkowity obszar gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 100,33 km2 

(10 033 ha) i zamieszkiwany był przez 4 263 mieszkańców.

Pod względem administracyjnym  gminę tworzy  23  miejscowości  zgrupowane w 13 

sołectwach.  Struktura  rozmieszczenia  ludności  w  poszczególnych  sołectwach 

i miejscowościach przedstawia się następująco:

TABELA 1.

Struktura rozmieszczenia ludności 
w Gminie Dąbrowa Zielona.
(stan na dzień 31 maja 2006 roku). 

Lp. Miejscowość Liczba ludności

1 Borowce 107
2 Cielętniki 474
3 Cudków 53
4 Dąbek 150
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5 Dąbrowa Zielona 906
6 Kolonia Raczkowice 99
7 Lipie 47
8 Maćkówka 85
9 Milionów 52

10 Niebyła 34
11 Nowa Wieś 135
12 Olbrachcice 462
13 Osiny 29
14 Raczkowice 213
15 Rogaczew 90
16 Soborzyce 572
17 Święta Anna 180
18 Ulesie 416
19 Wierzbie 50
20 Zalas Biedy 14
21 Zaleszczyny 95

Razem 4263
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
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Położenie  poszczególnych  miejscowości  w  granicach  administracyjnych  gminy 

przedstawia poniższa mapka.

RYSUNEK 2. GMINA DĄBROWA ZIELONA

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Zielona.

Głównym  centrum  gminy  i  siedzibą  jej  samorządu  jest  wieś  Dąbrowa  Zielona 

położona w centralnej części gminy. 

Miejscowości  Dąbrowa  Zielona  oraz  Cielętniki  mają  charakter  wsi  o  zwartej 

zabudowie. Pozostałe miejscowości to wsie o zabudowie wstęgowej (zabudowania wzdłuż 

głównego ciągu komunikacyjnego) i zabudowie rozproszonej.

2.2 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNO - KLIMATYCZNE
Podział  geograficzny  przeprowadzony  przez  Jerzego  Kondrackiego  („Geografia 

fizyczna Polski” PWN, Warszawa 1998r) wskazuje, że Gmina Dąbrowa Zielona położona jest 

w obrębie:

Prowincja: 34. Wyżyna Polska

Podprowincja: 342. Wyżyna Małopolska

Makroregion: 342.1. Wyżyna Przedborska

Mezoregion: 342.14. Niecka Włoszczowska

Pod względem budowy i ukształtowania powierzchni Niecka Włoszczowska tworzy 

jak gdyby misę o płaskim dnie i uniesionych brzegach. 

Niecka zbudowana jest z utworów kredowych, głównie margli, a także z piaskowców. 

W  wielu  miejscach  utwory  kredowe  przykryte  zostały  osadami  młodszymi  pochodzenia 

czwartorzędowego.  Kredowe  podłoże  pokrywają  zatem  czwartorzędowe  piaski  przewiane 

w wydmy, pomiędzy którymi występują tereny podmokłe – bagienne i zatorfione.
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Gminę  charakteryzuje  płaskorówninny  obszar  otoczony  ze  wszystkich  stron 

wzniesieniami.  Rzeźba terenu rozciąga się na wysokości od 200 – 269 m n.p.m. Najniżej 

położone tereny zlokalizowane są w okolicy miejscowości Dąbek (w dolinie rzeki Wiercicy, 

w  zachodniej  części  gminy),  zaś  najwyższy  punkt  terenu  znajduje  się  pomiędzy 

miejscowościami  Rogaczew-Olbrachcice-Dąbrowa  Zielona.  Ze  względu  na  budowę 

fizjograficzną na obszarze gminy można wyróżnić dwie części:

- wysoczyznową (obszar środkowo-wschodni);

- płaskorówninną (dolina rzeki Wiercicy oraz obniżenie Kanału Lodowego).

Według  podziału  klimatycznego  Gumińskiego  obszar  gminy  zalicza  się  do  dzielnicy 

klimatycznej Częstochowsko-Kieleckiej. Charakterystycznym elementem tej dzielnicy jest skrócenie 

obu pośrednich pór roku tzw. szarugi wiosennej i jesiennej do około 55 dni. 

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze 

uwarunkowane  są  wpływami  mas  powietrza  kontynentalnego,  o  przewadze  wiatrów  zachodnich 

i południowo-zachodnich.  Charakterystyczne  jest  jednak  duża  liczba  okresów  ciszy,  co  sprzyja 

powstawaniu inwersji termicznych predysponowanych również rzeźbą (spływ mas zimnego powietrza 

ze wzgórz dolinami) dlatego w dolnej części zboczy wzgórz można spotkać zastoiska mrozowe, które 

są zjawiskiem niekorzystnym dla uprawy roślin, szczególnie w okresie wiosennym, jak również dla 

osadnictwa.  Sprzyja  im  również  poprzeczne  przegrodzenie  miejsc  spływu  np.:  zabudową, 

zadrzewieniami.  Osobliwością  klimatu  jest  zmienność  pogody  i  duży  procent  opadów  w  formie 

burzowej.

Parametry meteorologiczne opisujące warunki klimatyczne tego obszaru przedstawiają 

się następująco:

• Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 0C a w okresie wegetacyjnym, który 

trwa tu 215 – 224 dni wynosi 13,7 0C, natomiast w okresie VI-VIII 16,6 0C;

• Najcieplejszym miesiącem jest  lipiec  [średnia  lipca wacha  się  od  17,5°  do  18°C], 

najzimniejszym styczeń [-3° do -3,5°C];

• Długość trwania okresu letniego (ilość dni z temperaturą powyżej 15°C) wynosi 90 – 

100 dni;

• Długość zimy (ilość dni poniżej 0°C) 130 do 140 dni;

• Średnia wysokość opadów atmosferycznych wynosi 600 – 650 mm rocznie;

• Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 80;

• Ciśnienie barometryczne wacha się w granicach 730 – 740 mm Hg;

• Współczynnik wilgotności powietrza wyrażony stosunkiem opadów do parowania jest 
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bardzo niski i wynosi 1,0.

2.3 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GMINIE
Szczegółową ewidencję użytkowania gruntów na terenie gminy przedstawia tabela 2.

TABELA 2. 
Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Dąbrowa Zielona 
(powierzchnia ewidencyjna - stan na dzień 15 marca 2006 roku)

Rodzaj gruntu Powierzchnia
[ha]

% w ogólnej powierzchni 
gminy

Użytki rolne
Grunty orne 3552,8870 35
Sady 53,4002 1
Łąki trwałe 1917,4740 19
Pastwiska trwałe 391,4213 4
Użytki rolne ogółem 5915,1830 59

Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia
Grunty leśne razem 3410,6820 34

Grunty pod wodami
Wody stojące 48,4446 0
Wody płynące 19,72 0
Rowy 53,8023 1
Grunty pod wodami razem 121,9669 1

Pozostałe grunty w tym: zabudowane, niezabudowane, drogi, nieużytki i inne
Ogółem 585,1681 6

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Powyższa analiza jednoznacznie pozwala zakwalifikować gminę Dąbrowa Zielona do 

gmin  o charakterze  rolniczym  -  zgodnie  z  ewidencją  gruntów  Urzędu  Gminy  Dąbrowa 

Zielona użytki rolne zajmują blisko 60 % ogólnej powierzchni gminy. Dominują w centralnej 

części gminy.

Pomimo dużego rolniczego wykorzystania gruntów w użytkowaniu tego terenu silnie 

zaznacza się dość duży stopień zalesienia gminy – ok. 34 %. Lasy obejmują zachodnią oraz 

wschodnią część obszaru gminy. 

Trzeci co do wielkości udział w użytkowaniu gruntów gminy stanowią łąki – 19 %, 

występujące ze względu na uwarunkowania gruntowo-wodne wzdłuż rzek i zboczach wzgórz 

o gliniastej strukturze.

W ujęciu graficznym gospodarowanie gruntami na terenie Gminy Dąbrowa Zielona 

przedstawia się następująco:

WYKRES 1. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GMINIE
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34%
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59%

Użytki rolne ogółem
Grunty leśne razem
Grunty pod wodami razem
Pozostałe grunty

2.4     DANE I TENDENCJE DEMOGRAFICZNE
Zgodnie ze stanem ewidencji  Urzędu Gminy z dnia 15 maja 2006 r. na omawianym 

terenie Gminy Dąbrowa Zielona zamieszkuje 4 263 mieszkańców. 

Gęstość zaludnienia na tym terenie wynosi około 42 mieszkańców/km2, co daje wartość 

mniejszą do wartości dla powiatu (88 Mk/km2) i dużo mniejszą od analogicznego wskaźnika 

dla województwa śląskiego (397 Mk/km2).

Na przestrzeni lat 1995-2005 w wyniku przemian społecznych i regionalnych następuje 

systematyczny spadek liczby ludności na terenie gminy.

Poniżej przedstawiono analizę zmian ludności w ostatnich latach (1995-2005).

TABELA 3. STRUKTURA LUDNOŚCI W GMINIE DĄBROWA ZIELONA W LATACH 1995-2005.

Lata Liczba ludności 
(Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania 31 XII wg GUS)

MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM
1995 r. 2216 2274 4490
1996 r. 2196 2260 4456
1997 r. 2189 2237 4426
1998 r. 2174 2227 4401
1999 r. 2156 2203 4359
2000 r. 2126 2208 4334
2001 r. 2088 2175 4263
2002 r. 2061 2146 4207
2003 r. 2056 2142 4198
2004 r. 2029 2111 4140
2005 r. 2025 2120 4145

Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych
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WYKRES 2. STRUKTURA PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA TERENIE 
GMINY DĄBROWA ZIELONA W LATACH 1995-2005.
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Sieć  osiedleńcza  Gminy Dąbrowa Zielona  wskazuje  na  zdecydowaną  koncentrację 

ludności w ośrodku administracyjnym gminy – wsi Dąbrowa Zielona. Związane jest to przede 

wszystkim z funkcją wsi jako siedziby gminy i koncentracją podmiotów usługowych (sklepy, 

bank, poczta, szkoła, urząd, przychodnia i inne).

Struktura demograficzna mieszkańców pod względem wiekowym wg stanu na 31.XII. 

2004 r. określa następujący podział:

WYKRES 3. STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI GMINY.

18,00%

59,61%

22,39% Ludność w wieku
przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku
produkcyjnym

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

W  latach  1995-2004  struktura  wiekowa  ludności  gminy  ulegała  nieznacznym 

zmianom. Zmiany te obrazuje poniższa tabela.
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TABELA 4. 
Zmiany struktury wiekowej ludności Gminy Dąbrowa Zielona w latach 1995-2002 
(wg stanu na 31.XII).

w osobach Lata
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

9
66

9
47

9
25

9
01

8
69

8
83

8
50

8
06

7
82 745

Ludność w wieku 
produkcyjnym

2
461

2
437

2
452

2
466

2
460

2
439

2
425

2
435

2
452 2468

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym

1
063

1
072

1
049

1
034

1
030

1
012

9
88

9
66

9
48 927

Przyrost naturalny -
43

-
20

-
24

-
23

-
34

-
17

-
48

-
29

-
27 -40

Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

W  analizowanym  wieloleciu  zaznacza  się  22 %-owy  spadek  ludności  w  wieku 

przedprodukcyjnym. Widoczny jest również ujemny trend przyrostu naturalnego. Tendencje 

takie świadczą o procesie starzenia społeczeństwa.

Analizując zmiany struktury ludności  w Gminie  Dąbrowa Zielona na przestrzeni  lat 1995-

2004 można przypuszczać,  że w latach kolejnych  może nastąpić dalszy nieznaczny spadek liczby 

ludności  związany  w  głównej  mierze  z  ujemną  tendencją  przyrostu  naturalnego  oraz  migracją 

ludności.

W perspektywie dłuższego okresu (10-20 lat) można przewidzieć stabilizację liczby 

ludności  gminy,  do  czego powinno przyczynić  się  dążenie  samorządu gminy do poprawy 

życia  mieszkańców  pod  względem  infrastrukturalnym  –  zaopatrzenie  w  wodę 

i odprowadzenie ścieków.

2.5  STRUKTURA GOSPODARCZA I ROLNICZA
Położenie gminy Dąbrowa Zielona nie jest bardzo korzystne dla jej rozwoju gospodarczego 

i społecznego.  Gmina  znajduje  się  na  pograniczu  dwóch  województw:  śląskiego  i  łódzkiego.  Do 

bardziej znaczących gospodarczo miast (Częstochowy i Radomska) odległość wynosi odpowiednio 30 

km i 20 km.

Rozwój gospodarczy gminy skupia się wokół rolnictwa. 

Na  obszarze  gminy,  mimo  iż  jest  terenem  gdzie  dominującą  funkcją  spełnia 

gospodarka  rolna  oraz  handel.  Podmioty  gospodarcze  stanowią  małe  i  średnie 

przedsiębiorstwa o znaczeniu lokalnym.

Ogólna  liczba  wszystkich  podmiotów  gospodarczych  według  informacji  GUS 

wynosiła na koniec 2005 roku 173 podmioty gospodarcze. Z liczby tej 10 podmiotów należy 

do sektora publicznego, natomiast 163 do sektora prywatnego.
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Według  analizy  przedstawionej  w  Planie  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Dąbrowa 

Zielona liczba podmiotów gospodarczych nieznacznie wzrasta z roku na rok. 

Wskazuje  to  na  znaczne  ożywienie  ludności  pod  względem gospodarności  i  chęć 

znalezienia alternatywnych do rolnictwa dochodów.

Według  podziału  na  sekcje  struktura  podmiotów gospodarczych  na  terenie  gminy 

przedstawia się następująco:

TABELA 5.  
Struktura podmiotów gospodarczych na podstawie 
klasyfikacji pkd (według stanu na 31.12.2005 r.).

Nazwa Sekcji według PKD

Ilość podmiotów 
gospodarczych na 

terenie gminy
[szt.]

Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 6
Sekcja B - Rybactwo 0
Sekcja C - Górnictwo 0
Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe 29
Sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 0
Sekcja F - Budownictwo 18
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, 

motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
58

Sekcja H - Hotele i restauracje 1
Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność 8
Sekcja J - Pośrednictwo finansowe 5
Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej
15

Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

11

Sekcja M - Edukacja 6
Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 5
Sekcja O - Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 

pozostała
11

Sekcja P - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0
Sekcja Q - Organizacje i zespoły eksterytorialne 0

OGÓŁEM 173
Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

Główne podmioty gospodarcze to:

- przetwórnia „Venta” w Olbrachcicach;

- Zakład przerobu drewna „Vera” w Olbrachcicach;

- producent okien i drzwi PCV „Duroplast” w Olbrachcicach;

- 3 piekarnie;

- 2 punkty gastronomiczne;

Analiza użytkowania gruntów Gminy Dąbrowa Zielona wskazuje na jej typowo rolniczy charakter. Użytki 
rolne według ewidencji gruntów stanowią 59 % powierzchni gminy. Strukturę użytkowania użytków rolnych 

przedstawia poniższy wykres:
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WYKRES 4. PODSTAWOWA STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTU 
W GMINIE DĄBROWA ZIELONA.
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Obszar  rolny  zajmuje centralną część gminy. 
Do głównych ziemiopłodów rolnictwa należą zboża, których powierzchnia zasiewów 

stanowi 71 % ogólnej powierzchni gruntów rolnych. Podstawowe zboża to: żyto i pszenica.

TABELA 6. Produkcja roślinna/uprawy w 2005 roku.

Rodzaj upraw Powierzchnia upraw [ha] Udział procentowy [%] w 
gruntach rolnych

Zboża ogółem 1085 70,6
Strączkowe na ziarno 1 0,1

Ziemniaki 280 18,2
Przemysłowe / rzepak 5 0,3

Pozostałe 165 10,7
Sprawozdanie R-05/G do Głównego Urzędu Statystycznego – Szacunek plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2005 roku.

Rolnictwo na terenie gminy nastawione jest na tradycyjną produkcję rolniczą 
roślinną i zwierzęcą, głównie ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną 
mieszkańców.

Łączna ilość gospodarstw na terenie gminy w 2004 roku wynosiła 1967. Na 
terenie gminy najwięcej jest gospodarstw małych (o areale 1-3 ha i 3-5 ha), co związane 
jest z dużym rozproszeniem i rozdrobnieniem ziemi użytkowanej rolniczo. 

Na podstawie analizy w Planie Rozwoju Lokalnego gminy stwierdzono 
następującą strukturę gospodarstwa:

- średnie gospodarstwo w gminie ma powierzchnię 6,2 ha; 
- średnia ilość działek w jednym gospodarstwie wynosi 6,2;
- średnia powierzchnia jednej działki ~ 1ha; 
- średnia odległość od siedliska do najdalszej działki wynosi 2,4 km.

2.6  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.6.1  INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA



Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Zielona

Drogi
Pod  względem  sieci  infrastruktury  drogowej  Gmina  Dąbrowa  Zielona  należy 

do regionów o średnio rozwiniętej strukturze sieci drogowej.

Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez teren gminy to drogi wojewódzkie 

o numerach 786 i 784 a także niewielki fragment drogi wojewódzkiej nr 793 (Siewierz – 

Żarki – Janów -  Św. Anna).

Uzupełnienie sieci dróg układu podstawowego stanowią drogi powiatowe i gminne, 

które ułatwiają połączenia pomiędzy sołectwami, dojazdy do pól, łąk, pastwisk i lasów.

TABELA 7. Zestawienie dróg na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.

Numer drogi Określenie przebiegu
Długość na 

terenie gminy
[km]

Drogi wojewódzkie 
784 Św. Anna – Cielętniki – Ciężkowice - Radomsko 10,250
786 Częstochowa - Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa 8,300
Drogi powiatowe
08042 Garnek – Dąbek – Wola Mokrzeska 2,875
08043 Garnek – Święta Anna 3,280
08403 Sekursko - Soborzyce 2,280
08404 Żytno – Sekursko - Cielętniki 1,549
08410 Lipie – Nowa Wieś  Raczkowice 5,662
08411 Raxczkowice – Soborzyce - Łabądź 6,274
08414 Nowa Wieś – Darowa Zielona 2,818
08415 Dąbrowa Zielona – Borowce - Ludwinów 5,742
Drogi gminne
700001s Olbrachcie – Dąbrowa Zielona tzw. „Dolna” 50,300
700002s Olbrachcie – Rogaczew – Borowce
700003s Soborzyce – Huby Soborzyckie
700004s Soborzyce – Cudków – Niebyła
700005s Soborzyce – Zaleszczycy
700006s Dąbek – Milionów – do granicy gminy Przyrów (Knieja)
700007s Cielętniki – Michałopol (do granicy gminy Gidle)
700008s Borowce – do granicy gminy Koniecpol (Łysiny)
700009s Soborzyce – Cielętniki
700010s Maćkówka – Dąbrowa Zielona
700011s Ulesie - Zagony
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Według   informacji  Urzędu  Gminy  oaz  Powiatowego  Zarządu  Dróg  stan  ilości  dróg 

gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona kształtuje 

się następująco:

TABELA 8. 
Zestawienie długości poszczególnych typów dróg 
na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.

Wyszczególnienie Długość dróg w km
Drogi gminne 50,300
Drogi powiatowe 30,480
Drogi wojewódzkie 18,550
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Drogi krajowe 0
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona.

Na  wymienionych  drogach,  odbywa  się  ruch  pojazdów  samochodowych 

o zróżnicowanym natężeniu. Ze względu na oddziaływanie na środowisko największą rolę 

odgrywają drogi wojewódzkie. 

W zakresie dróg powiatowych i gminnych, które pełnią podstawową rolę w obsłudze 

komunikacyjnej mieszkańców gminy jakość dróg powinna ulegać systematycznej poprawie 

poprzez budowę i modernizację nawierzchni, rozbudowę oświetlenia i chodników.

Koleje

Na  terenie  gminy  brak  jest  infrastruktury  kolejowej.  Najbliższe  istniejące  linie 

kolejowa to:

-  linia  o numerze 61 relacji  Fosofskie-  Częstochowa – Kielce przebiegająca  przez 

gminę Przyrów, na południe od gminy Dąbrowa Zielona;

- linia kolejowa nr 1 relacji Katowice – Warszawa przebiegająca przez gminę Gidle, 

na północny-zachód od gminy Dąbrowa Zielona;

2.6.2     ZAOPATRZENIE W WODĘ
Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Zielona zaopatrywani są w wodę konsumpcyjną za pomocą wodociągów 

lokalnych, zasilanych czterema ujęciami zbiorczymi.
 

Charakterystykę komunalnych ujęć wody przedstawia poniższa tabela.
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TABELA  9.      Charakterystyka komunalnych ujęć wody. 

L.
p.

Lokalizacj
a

ujęcia

Numer pozwolenia 
wodnoprawnego

Ilość 
stud
ni

Głębokoś
ć studni Wydajność Zaopatrywane 

miejscowości

szt. m m3/h

1 Olbrachcice OS.I-6210/1969/1/95 2 40 i 40 76

Olbrachcie, 
Dąbrowa Zielona,
Ulesie,
Św. Anna.

2 Borowce OS.I-6210/1921/28/94 1 50 35 Borowce

3 Soborzyce OS.IV.6223-4/21/03 1 80 60

Soborzyce,
Wierzbie,
Makówka,
Zosiny

4 Dąbek OS.IV.6223-4/40/2001 2 48 i 46 72
Dąbek,
Wola Mokrzeska 
(Gm. Przyrów)

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona.

Z ujęcia Dąbek ujmowana i uzdatniana woda sprzedawana jest poza obszar gminy. Wodą ujmowaną na tym 
ujęciu zaopatrywani są mieszkańcy części miejscowości Wola Mokrzeska z sąsiedniej gminy Przyrów.

Szczegółowe zestawienie poboru i sprzedaży wody z ujęć komunalnych w 2005 roku przedstawia poniższa 
tabela.

TABELA  10.      Eksploatacja wodociągów w 2005 r..

Wyszczególnienie
Wykonanie w dam3 

(1 dam3 = 1 tys. m3)
Woda pobrana z ujęć 59,6

Woda pobrana na własne cele technologiczne -
Straty wody 0,1

Zakup hurtowy wody 0
Sprzedaż hurtowa wody 4,9

Woda 
dostarczona 

(zużycie 
wody)

Razem 54,6

z 
tego

gospodarstwom domowym, 
zbiorowym i indywidualnym 

gospodarstwom rolnym

51,3

na cele produkcyjne 2,6
pozostałe cele 0,7

Sprawozdanie SG-01, Statystyka gminy za rok 2005

Według Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona na terenie 
gminy istnieje także ujęcie wody podziemnej w miejscowości Rogaczew. Studnia o głębokości 42 m, ujmująca wody 
górnokredowego poziomu wodonośnego, powstała w 1980 r. w celu zaopatrywania w wodę zakładu hodowli bydła 

i trzody chlewnej. Zasoby eksploatacyjne określono w kat. B w wys. Q=19,0 m3/h.

Zgodnie z danymi statystycznymi (sporządzonymi na podstawie sprawozdań gminy 
M- 06 o wodociągach i kanalizacji) podstawowe dane na temat sieci wodociągowej gminy na przestrzeni lat 2002-2005 

przedstawiają się następująco: 
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TABELA  11.    Charakterystyka sieci wodociągowej w latach 2002-2005.

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 30,2 30,2 33.6 33.6
Długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej 
własność gminy km 30,2 30,2 33.6 33.6
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania szt. 675 673 751 780
Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 40,9 45.1 52.6 51.3
Mieszkania w budynkach mieszkalnych nowo 
dołączonych do sieci wodociągowej szt. 0 4 0 0
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 1830 1826 1928 1904

Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych.

Na koniec 2005 roku długość wodociągowej sieci rozdzielczej wyniosła 33,6 km. Do sieci przyłączonych było 
780 budynków mieszkalnych o łącznej długości przyłączy wodociągowych 17,7 km. Łącznie woda z sieci wodociągowej 

dostarczana była 1904 mieszkańcom gminy.
Z powyższych zestawień wynika,  iż  zaledwie 46 % mieszkańców korzysta z wody 

dostarczanej przez sieć wodociągową. Jest to mały odsetek ludności. Pozostali mieszkańcy 

zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć, zazwyczaj studni kopanych poprzez wodociągi 

lokalne.  W  związku  z  tym,  iż  aż  54%  ludności  gminy  korzysta  z  niekontrolowanych 

indywidualnych ujęć wody (kopanych studni) warto zwrócić uwagę na zagrożenie jakie niesie 

ze  sobą  fakt  przedostawania  się  zanieczyszczeń  z  wielu  miejsc  nielegalnego  składowania 

odpadów na terenie gminy.  (załącznik mapowy).  Budowa geologiczna gminy wskazuje na 

ogromne  zagrożenie  poziomu  wód  podziemnych,  wykorzystywanych  do  zaopatrzenia 

mieszkańców w wodę pitną. Gmina winna podjąć odpowiednie działania hamujące rozwój 

i blokujące powstawanie nielegalnych dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy. 

Zestawienie zużycia wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej w odniesieniu do ich 
liczby, wskazuje, że w 2005 roku średnie dobowe zużycie wody przez mieszkańca korzystającego z wody dostarczonej 

siecią wodociągową wyniosło około 74 dm3/d. Dla terenów wiejskich wartość ta nie jest jednak adekwatna do 
rzeczywistości, ponieważ w wielu przypadkach woda z sieci wodociągowej wykorzystywana jest do celów 

gospodarczych (np. pojenia zwierząt).

2.6.3    ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, CIEPŁO I GAZ ZIEMNY
Pod  względem  obsługi  mieszkańców  w  energię  gmina  Dąbrowa  zasilana  jest 

z Głównego Punktu Zasilania w Koniecpolu (gmina sąsiednia) poprzez linie rozdzielcze 15 

kV i stacje transformatorowe.

Przez teren gminy przebiegają linie energetyczne oznaczeniu krajowym:

- linia wysokiego napięcia 220 kV przesyłu Joachimów-Kielce,

- linia napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV (pracująca jako linia 15 kV) przesyłu 

Koniecpol-Żytno.

Zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy oparte jest o lokalne źródła ciepła tj. paleniska 
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domowe, głównie piece miałowo-węglowe. Na terenie gminy brak jest instalacji działających 

na  alternatywne  źródła  energii  (zasilane  energią  promieniowania  słonecznego,  wodną, 

wiatrową bądź geotermalną). 

Podobnie  sytuacja  dotyczy  zaopatrzenia  w  gaz  ziemny.  Przez  teren  gminy  nie 

przebiega gazociąg zasilający w gaz ziemny. W związku z tym mieszkańcy zaopatrują się 

w to gaz poprzez butle gazowe.

2.6.4    GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Obecnie na terenie gminy brak jest systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki 

do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Ze względu na możliwości techniczne 4 gospodarstwa z 

miejscowości Św. Anna zostały podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej gminy Przyrów.

Gospodarka ściekowa mieszkańców oparta jest o gromadzenie ścieków w zbiornikach 

(szambach), okresowe wypróżnianie ich i wywożenie do oczyszczalni ścieków w Przyrowie. 

Według  sprawozdania  statystycznego  SG-01  dotyczącego  gospodarki  komunalnej 

i mieszkaniowej  na  koniec  2005  roku  na  obszarze  gminy  Dąbrowa  Zielona  istniało  516 

zbiorników  bezodpływowych  do  gromadzenia  nieczystości  ciekłych.  Na  terenie  gminy 

zewidencjonowano  również  2  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  (instalacje  do 

indywidualnej neutralizacji ścieków w obrębie gospodarstwa).

Narodowy Powszechny Spis Ludności  i  Mieszkań z 2002 roku wykazał  jednak,  iż 

w ustęp  spłukiwany z  odprowadzeniem do  urządzenia  lokalnego  wyposażonych  było  817 

mieszkań spośród 1306 ogółem. Z urządzeń lokalnych korzystało ogółem 3042 mieszkańców 

gminy (co stanowi ok. 71% ogólnej liczby mieszkańców).

Ostatecznie  rozbieżności  powyższe  wyjaśni  wykonany  przez  Urząd  Gminy  spis 

szamb. 

W miejscowości  Dąbrowa  Zielona  planowana  jest  budowa  Oczyszczalni  ścieków, 

która miałaby obsługiwać miejscowości Dąbrowa Zielona, Olbrachcie, Ulesie.
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III ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

3.1 ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW

Gminna gospodarka odpadami komunalnymi zasadniczo regulowana jest Ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie (Dz. U. 1996 nr 132; poz. 622). Jest to ustawa obowiązująca od 1997 

roku, jednakże wiele zapisów w niej zawartych zostało zmienionych lub uzupełnionych. Prowadzenie 

gospodarki  odpadami  powiązana  jest  również  z  aktami  wykonawczymi  tej  ustawy  oraz  Aktami 

powiązanymi  zwłaszcza  Ustawą  o  odpadach  (Dz  U.  2001 nr  62;  poz.  628)  oraz  Prawo  ochrony 

Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62; poz. 627).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie 

gminy  powinna  objąć  rodzaje,  ilość,  źródła  powstawania  i  sposoby  postępowania  z  odpadami. 

Głównie, należy zwrócić uwagę na odpady komunalne, których powstaje najwięcej.

3.1.1 Odpady komunalne – grupa 20

Ilość odpadów komunalnych jak i skład jakościowy są zależne od poziomu życia mieszkańców, 

obyczajów i kultury ludności, wyposażenia techniczno-sanitarnego domów i mieszkań, rodzaju i stanu 

nawierzchni ulic, rodzaju ruchu kołowego, pór roku, Zależą one także od intensyfikacji prowadzonych 

robót budowlanych i remontowych oraz infrastruktury technicznej (głównie sanitarnej) danej jednostki 

osadniczej.

Liczba  powstających  odpadów  wzrasta  z  postępem  cywilizacyjnym,  rozwojem  urbanizacji 

i polepszeniem warunków materialnych ludności.

Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

a także odpady (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) pochodzące od innych wytwórców, które 

ze względu na swój charakter i skład, typowy dla odpadów powstających w związku z „normalnym” 

bytowaniem.  Nie  jest  istotny  fakt  czy  odpady  takie  powstają  w  domu  czy  w przedsiębiorstwie. 

Wyjątkiem  są  odpady  niebezpieczne,  które  jeśli  powstają  w gospodarstwie  domowym,  to  są 

traktowane jako odpady komunalne.

Za  odpady  komunalne  wytwarzane  na  terenie  danej  nieruchomości  odpowiedzialny  jest  jej 

właściciel,  który ma obowiązek zbierania powstałych odpadów, zgodnie z wymogami określonymi 

w uchwale  rady gminy (art.  5  ust.  1  pkt.  3  ustawy o utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminie) 

i pozbywanie się ich zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest udokumentować fakt zbierania odpadów, poprzez 

okazanie  umowy  i  dowodów  płacenia  za  takie  usługi.  Odpowiednia  umowa  musi  być  zawarta 

z przedsiębiorstwem  świadczącym  dane  usługi  i  posiadającym  ważne  zezwolenie  na  odbieranie 

odpadów komunalnych.
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Na terenie gminy systemem zbiórki odpadów objętych jest jedynie około  36 % mieszkańców 

gminy.  Według  uzyskanych  danych  w 2005 roku z  terenu gminy działające  tu  firmy wywozowe 

złożyły na składowiskach  około 322,48 Mg odpadów komunalnych zmieszanych.  Natomiast około 

4,4 Mg wysegregowanych odpadów wtórnych przekazano do recyklingu.

3.1.2 Odpady z sektora handlowego i publicznego

Odpady  z  sektora  handlowego  i  publicznego  są  podobne  do  odpadów  komunalnych 

w zabudowie  mieszkaniowej,  jednakże  charakteryzują  się  innym składem morfologicznym (więcej 

odpadów opakowaniowych – papieru,  tektury,  tworzyw sztucznych).  Ilości  powstających odpadów 

mogą się także różnić (czasami nawet znacznie) w zależności od prowadzonej działalności danego 

podmiotu handlowego. 

Ogólna liczba  wszystkich  podmiotów gospodarczych  według informacji  GUS wynosiła  na 

koniec  2005  roku  173  podmioty  gospodarcze.  Z  liczby  tej  10  podmiotów  należy  do  sektora 

publicznego, natomiast 163 do sektora prywatnego.

Na terenie  gminy działają  podmioty gospodarcze  o charakterze  handlowym.  Należą  do nich 

sklepy (spożywcze i przemysłowo odzieżowe), firmy handlowe i produkcyjne, stacje paliw, bar.

Oprócz  Urzędu  Gminy  w  Dąbrowie  Zielonej  działa  tutaj  także  5 placówek  oświatowych 

(1 gimnazjum, 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole), Poczta Polska w Dąbrowie Zielonej, Posterunek 

Policji, 1 Bank Spółdzielczy i wiele innych podmiotów produkujących odpady komunalne.

Brak jest informacji dotyczących ilości odpadów powstających w tych obiektach. 

3.1.3 Odpady medyczne i weterynaryjne – grupa 18

Odpady medyczne to odpady pochodzące z zakładów opieki  zdrowotnej  i ośrodków zdrowia. 

Odpady z zakładów opieki zdrowotnej składają się z trzech strumieni: 

• komunalnych, 

• innych niż niebezpieczne 

(opakowania, odpady nieskażone krwią i wydzielinami pacjentów itp.),

• odpadów niebezpiecznych 

(igły, części ciała i organy ludzkie, odpady zakaźne, zużyte substancje chemiczne – 

odczynniki, wywoływacze i utrwalacze rentgenowskie, baterie, świetlówki itp.).
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Odpady  weterynaryjne pochodzą  głównie  z  lecznic  weterynaryjnych  i również  stanowią 

zagrożenie sanitarne (część, to odpady niebezpieczne).

Gmina posiada na swoim terenie 2 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej pełniące funkcję 

ośrodków zdrowia oraz Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Zielonej (pl. Kościuszki 47). Placówki 

NZOZ znajdują się w Dąbrowie Zielonej (pl. Kościuszki 47) oraz w Soborzycach (ul. Strażacka 4). 

W gminie,  obecnie  znajduje  się  również  jedna  apteka  z  lokalizacją  w  Dąbrowie  Zielonej 

(pl. Kościuszki 47) oraz jeden punkt apteczny w Soborzycach (ul. Świerczewskiego 34).

W zakresie obsługi weterynaryjnej na terenie gminy działa lecznica weterynaryjna dla zwierząt 

zlokalizowana w Dąbrowie Zielonej (pl. Kościuszki 44).

Brak jednak pełnych informacji dotyczącej powstających w nich odpadów.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Gminy w zakresie odbioru odpadów weterynaryjnych i 

medycznych działają 2 firmy: Remondis Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej i firma G.O – Tech B. Tęcza 

M. Świerżewski z Bytomia.

NZOZ w Soborzycach jest obsługiwany przez firmę G.O – Tech, która odbiera odpady 2 razy w 

miesiącu (2 pojemniki o poj. 10 l). Wynika z tego, że NZOZ w Soborzycach wytwarza ok. 0,48 Mg 

odpadów medycznych w roku. W podobny sposób przez tę firmę jest obsługiwany NZOZ w Dąbrowie 

Zielonej (1 pojemnik o poj. 10 l) odbierany 2 razy w miesiącu. Tu ilość odpadów wytwarzanych jest 

mniejsza ok. 0,24 Mg na rok.

Pogotowie  Ratunkowe  oraz  Gabinet  Weterynaryjny  w  Dąbrowie  Zielonej  pod  względem 

odbioru odpadów medycznych  i weterynaryjnych  obsługiwane są przez firmę Remondis Sp. z o.o.. 

Firma  ta  wyposaża  obie  placówki  w  pojemniki  o  poj.  2  litrów  i  w  miarę  potrzeb,  na  prośbę 

zleceniodawcy; odbiera je.

Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy można przyjąć, że Pogotowie Ratunkowe 

wytwarza ok. 5 kg rocznie (co daje 0,005 Mg). Natomiast Gabinet Weterynaryjny wytwarza ok. 2,5 kg 

rocznie (co daje 0,0025 Mg).

3.1.4 Odpady z przemysłu

Na odpady z przemysłu składają się odpady z przemysłowych procesów produkcyjnych,  tzw. 

odpady technologiczne o różnych właściwościach w tym także niebezpieczne oraz odpady komunalne 

powstałe w tych jednostkach.

Gospodarowanie  odpadami  przemysłowymi  polega  na  zbieraniu,  transporcie,  odzysku 

i unieszkodliwianiu odpadów. 

Odpowiedzialność  za  prawidłowe  i  zgodne  z  zasadami  ustawy  o  odpadach  postępowanie 

z odpadami spoczywa na prowadzącym działalność gospodarczą jako wytwórcy odpadów. Podmioty 

gospodarcze mają obowiązek sporządzenia i przekazania Marszałkowi Województwa sprawozdania 
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rocznego w zakresie danych o rodzajach i ilościach oraz sposobach gospodarowania odpadami.

Na  terenie  gminy  funkcjonują  głównie  małe  i  średnie  podmioty  gospodarcze  o  charakterze 

produkcyjnym i usługowym.

Dostępna  ewidencja  odpadów  jest  niedostatecznie  szczegółowa,  co  nie  pozwala  określić 

dokładnej ilości odpadów powstających na terenie gminy .

3.1.5 Odpady z sektora budowlanego – grupa 17

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z rozbiórek obiektów, 

jak np.  gruz  ceglany,  materiały ceramiczne,  beton,  panele  i inne  elementy gipsowe.  W tej  grupie 

występują także drewno, stal, odpady opakowaniowe itp. 

Niestety brak jest informacji o ilości powstających tego typu odpadów na terenie gminy . Biorąc 

pod uwagę charakter gminy i jej rozwój, przypuszcza się, iż są one zagospodarowywane „lokalnie” 

poprzez wykorzystanie do utwardzenia i wyrównania dróg dojazdowych do pól.

3.1.6 Wraki samochodowe – grupa 16

W ostatnich latach wraki samochodowe a także wraki maszyn rolniczych na terenach wiejskich 

stały się coraz bardziej liczną grupą odpadów. W związku ze złożonością swej konstrukcji składają się 

z wielu elementów i zawierają  szereg substancji,  z  których  część to odpady niebezpieczne (oleje, 

płyny hamulcowe, akumulatory itp.).  Jednak zdecydowaną większość stanowią metale  i  tworzywa 

sztuczne  nadające  się  do  recyklingu.  Nieużyteczne  już  maszyny  rolnicze,  których  konstrukcja 

ogranicza się  do elementów metalowych,  są  sukcesywnie  wywożone  do skupów złomu przez  ich 

właścicieli.

Na terenie gminy znajdują się 2 punkty skupu złomu: 

2 Firma  „ZŁOMREX”  Sp.  z  o.o.  w  Kolonii  Raczkowice  31,  (z  siedzibą  w Poraju, 

ul. Zielona 26); 

3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AWBUD” miejscowości Ulesie 102.

Należy wspomnieć, że tylko Przedsiębiorstwo „AWBUD” posiada zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie zbierania i transportu odpadu (16 01 06) zużytych lub nie nadających się do 

użytkowania pojazdów nie zawierających cieczy i innych niebezpiecznych elementów.

Niestety Gmina nie posiada danych na temat ilości wraków samochodowych odbieranych z terenu 

gminy Dąbrowa Zielona.
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3.1.7 Odpady z oczyszczalni ścieków – grupa 19

Do głównych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków należą: piasek, skratki i osady 

ściekowe.

W gminie nie funkcjonuje tego typu instalacja. Brak jest więc na jej terenie odpadów typu osady 

ściekowe i skratki.

3.2 SKŁAD ODPADÓW
Wymienione  powyżej  grupy  odpadów  charakteryzują  się  różnym  składem morfologicznym. 

Część  z  nich  jak  odpady  komunalne  z  sektora  handlowego  i publicznego  czy  medyczne  mają 

zróżnicowany  skład,  na  który  składa  się  kilka  frakcji.  Z  kolei  odpady  przemysłowe  i  z  sektora 

budowlanego charakteryzują się raczej dominacją jednej frakcji (frakcja mineralna albo organiczna).

Jeśli chodzi o odpady komunalne, to w skład tych odpadów wchodzą: papier, karton, drewno, 

tkaniny,  kości,  odpady spożywcze,  popiół,  żużel,  tworzywa  sztuczne,  skóra,  guma,  metale,  szkło, 

zmiotki  uliczne.  Udział  poszczególnych  składników dość  szeroko zmienia się  i zależy od szeregu 

czynników.

Warunki  klimatyczne  determinują  udział  warzyw,  owoców,  popiołu,  żużla  i niedopalonych 

substancji palnych. Od warunków klimatycznych zależy również wilgotność odpadów.

Podobnie jak w przypadku ilości poszczególnych rodzajów odpadów także ich skład nie jest 

ewidencjonowany.  W związku  z  tym  skład  morfologiczny można  określić  głównie  na  podstawie 

danych literaturowych (tabela 12 i 13).

Tabela 12.
Przybliżony procentowy (wagowy) skład morfologiczny
odpadów komunalnych na wybranych terenach

Frakcja Gmina wiejska Miasto Kraj

Odpady organiczne 7 39 31,7
Papier i tektura 18 14 18,6
Tworzywa sztuczne 10 17 3,7
Szkło 28 9 7,5
Frakcja drobna 9 8 21,4
Żelazo i inne metale 11 3 3,5
Pozostałe odpady palne 8 5 13,6
Pozostałe odpady niepalne 9 5

Źródło:  Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami; Warszawa 2002 r
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Tabela  13. Przybliżony procentowy (wagowy) skład odpadów z różnych sektorów

Frakcja Handel Biura i placówki 
oświatowe

Zakłady opieki 
zdrowotnej

Odpady organiczne 10 28 35
Tektura 55 11 10
Papier 11 51 35
Tworzywa sztuczne 6 5 10
Pozostałe odpady palne 8 - 6
Szkło 4 1 1
Żelazo i inne metale 2 4 2
Pozostałe odpady niepalne 4 - 1

Źródło: Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami; Warszawa 2002 r.

Dodatkowo należy pamiętać, że niezależnie od rozpatrywanego sektora zawsze część odpadów 

będzie zaliczana do grupy odpadów niebezpiecznych. Ich ilość będzie zależała od charakteru danej 

działalności. Odpady niebezpiecznie z uwagi na swój charakter powinny być specjalnie 

ewidencjonowane.

Ocenia się, że w odpadach komunalnych ich ilość wynosi ok. 1 do 2 % ogólnej masy rocznie 

powstających odpadów. Są to odpady wykonane z różnych materiałów (szkło, tworzywo sztuczne, 

metal): 

- butelki po rozpuszczalnikach,

- zużyte świetlówki, żarówki rtęciowe,

- puszki po farbach i lakierach,

- baterie, akumulatory,

- opakowania po środkach czystości,

- skażone opatrunki, strzykawki itp.,

- środki ochrony roślin (pestycydy) i ich opakowania.
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3.3.SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW

Gospodarka odpadami na terenie gminy organizowana i nadzorowana jest przez Inspektora do 

spraw gospodarki komunalnej zatrudnionego w Urzędzie Gminy.

Zbiórkę odpadów na terenie gminy prowadzą 4 przedsiębiorstwa:

 Firma „Professional” s.c., 

z miejscowości Rąbień, ul. Okrężna 15.

 Firma „SITA” Częstochowa Sp. z o.o. 

z Częstochowy, ul. Dębowa 26/28

 Firma „Remondis” Sp. z o.o.,

z Częstochowy, ul. Radomska 12.

II. Zakład Oczyszczania Miasta – Zbigniew Strach,

z miejscowości Konopiska, ul. Korzonek 98

Firma „Professional” s.c.

Firma  Professional  s.c.  swoje  usługi  obecnie  świadczy  w 7  miejscowościach  gminy, 

w miejscowościach: Cielętniki, Cudków, Dąbek, , Olbrachcicie, Soborzyce i Ulesie.

Firma ta świadczy usługi w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych.

Do zbiórki  odpadów  z  terenu  omawianej  gminy  firma  „Professional”  s.c.  wykorzystuje 

następujące rodzaje pojemników:

- 80 L(pojemność 60 litrów);

- 120 L (pojemność 120 litrów);

- 240 (pojemność 240 litrów);

- 660 L (pojemność 660 litrów);

- 1100 L (pojemność 1100 litrów).

Poniższa  tabela  przedstawia  zestawienie  ilości  i  rodzaju  pojemników  w poszczególnych 

(wyżej  wymienionych)  miejscowościach  gminy  obsługiwanych  przez  Firmę  „Professional”  s.c. 

Komunalnych Rąbienia.
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TABELA 14.

Zestawienie ilości i rodzajów pojemników na odpady komunalne 
firmy Professional s.c. w poszczególnych miejscowościach
gminy Dąbrowa Zielona

Lp. Miejscowość Typ pojemnika 
ilość [szt.]

litrów/
1 miesiąc

80 L 120 L 240 L 660 L 1100 L -

1 Cielętniki 20 14 5 - - - 4480
2 Cudków 6 9 - - - - 1560
3 Dąbek 3 - - - - 360
4 Dąbrowa Zielona 19 46 11 2 3 - 14300
5 Olbrachcice 11 4 - - - 2280
6 Soborzyce 24 5 - - - 4080
7 Ulesie 6 5 1 - - - 1320

Razem: 51 112 26 2 3 - 28380

Pojemniki są opróżniane 1 raz w ciągu tygodnia wg harmonogramu wynikającego z umowy.

Do obsługi pojemników ustawionych na terenie gminy Dąbrowa Zielona firma „Professional” 

s.c.  obecnie  używa  specjalistycznych  samochodów  komunalnych  –  śmieciarek  i  kontenerowców. 

Pojemność śmieciarek waha się  od 5 do 14 ton ładowności  (przelicznik  w zależności  od rodzaju 

odpadu 1 tona – 2 – 4 m3).

Za wywóz odpadów mieszkańcy płacą:

(dane z 16.08.2006r podane ceny netto.)

- pojemnik 80 l   7,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 120 l   9,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 240 l   12,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 660 l   20,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 1100 l   27,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik KP - 7   250,00 zł za 1 opróżnienie;

Pojemniki są własnością firmy, natomiast mieszkaniec płaci za usługę opróżnienia pojemnika 

z wliczoną dzierżawą za pojemnik oraz opłatami za transport i utylizację odpadów.

Odebrane odpady przez Professional s.c. z terenu gminy Dąbrowa Zielona są deponowane na 

składowisku  komunalnym  Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp.  z  o.o. 

w miejscowości Sobuczyn, ul. Konwaliowa 1, 42 – 263 Wrzosowa.

Ilość zebranych przez Professional s.c. zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy 

Dąbrowa Zielona wyniosła 340,56 m3/rok;  tj. 113,52 Mg/rok.
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Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

Zakład  Oczyszczania  Miasta  Zbigniew  Strach  swoje  usługi  w  zakresie  zbiórki  i transportu 

zmieszanych  odpadów  komunalnych  obecnie  świadczy  w 5 miejscowościach  gminy:  Dąbrowie 

Zielonej,  Świętej  Annie,  Raczkowicach,  Olbrachcicach  oraz  miejscowości  Ulesie.  Do  zbiórki 

odpadów  z  terenu  gminy  Dąbrowa  Zielona  „Zakład…”  wykorzystuje  następujące  rodzaje 

pojemników:

- 120 L (pojemność 120 litrów);

- 240 (pojemność 240 litrów);

- 660 L (pojemność 660 litrów);

- 770 L (pojemność 770 litrów).

- 1100 L (pojemność 1100 litrów);

Poniższa  tabela  przedstawia  zestawienie  ilości  i  rodzaju  pojemników  w poszczególnych 

miejscowościach  gminy  Dąbrowa  Zielona  obsługiwanych  przez  Zakład  Oczyszczania  Miasta 

Zbigniew Strach z Konopisk.

TABELA 15

Zestawienie ilości i rodzajów pojemników na odpady komunalne firmy Zakład 
Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach w poszczególnych miejscowościach gminy 
Dąbrowa Zielona

Lp. Miejscowość Typ pojemnika 
ilość [szt.]

litrów/
1 miesiąc

120 L 240 L 660 L 770 L 1100 L -

1 Dąbrowa Zielona 6 3 - - - - 1440
2 Święta Anna 2 2 - - - - 720
3 Raczkowice 1 - - - - - 120
4 Olbrachcice 3 1 1 - - - 1260
5 Ulesie 15 7 - - - - 3480

Razem: 27 13 1 - - - 7020

Pojemniki są opróżniane 1 raz w ciągu miesiąca.

Do obsługi pojemników ustawionych na terenie gminy Dąbrowa Zielona „Zakład…” obecnie 

wykorzystuje samochody Mercedes (typ bębnowy – prasa o pojemności 16-23 m3) 
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Za jednokrotne opróżnienie jednego pojemnika opłata wynosi:

(dane z 11.08.2006r. podane ceny btutto.)

- pojemnik 120 l   6,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 240 l   8,50 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 660 l   22,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 770 l   25,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 1100 l   35,00 zł za 1 opróżnienie;

Odebrane odpady przez „Zakład Oczyszczania  Miasta  – Zbigniew Strach” z terenu gminy 

Dąbrowa Zielona są deponowane na składowisku w miejscowości Lipie Śląskie; (Gmina Pawonków, 

Powiat Lubliniecki woj. Śląskie) ul. Cegielniana 22.

Ilość  zebranych  przez  „Zakład  Oczyszczania  Miasta  –  Zbigniew  Strach”  zmieszanych 

odpadów komunalnych z terenu gminy Dąbrowa Zielona wyniosła 84,24 m3/rok; tj. 28,08 Mg/rok.

Remondis

Firma  „Remodnis”  swoje  usługi  w  zakresie  zbiórki  i transportu  zmieszanych  odpadów 

komunalnych obecnie świadczy tylko w 2 miejscowościach gminy: Dąbrowie Zielonej oraz Świętej 

Annie. Do zbiórki odpadów z terenu gminy Dąbrowa Zielona; Firma wykorzystuje tylko jeden rodzaj 

pojemników:

- 120 L (pojemność 120 litrów);

Poniższa  tabela  przedstawia  zestawienie  ilości  i  rodzaju  pojemników  w  poszczególnych 

miejscowościach gminy Dąbrowa Zielona obsługiwanych przez Remondis.

TABELA 16
Zestawienie ilości i rodzajów pojemników na odpady komunalne firmy Remondis  
w poszczególnych miejscowościach gminy Dąbrowa Zielona

Lp. Miejscowość Typ pojemnika 
ilość [szt.]

litrów/
1 miesiąc

120 L - - - - -

1 Dąbrowa Zielona 2 - - - - - 240
2 Święta Anna 1 - - - - - 120

Razem: 3 - - - - - 360

Pojemniki są opróżniane 1 raz w ciągu miesiąca.
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Do  obsługi  pojemników  ustawionych  na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  Firma  obecnie 

wykorzystuje samochody Mercedes (typ bębnowy – prasa o pojemności 16-23 m3) 

Za jednokrotne opróżnienie jednego pojemnika opłata wynosi:

(dane z 11.08.2006r. podane ceny btutto.)

- pojemnik 120 l   8,00 zł za 1 opróżnienie;

Odebrane  odpady  przez  Remondis  z  terenu  gminy  Dąbrowa  Zielona  są  deponowane  na 

składowisku  komunalnym  Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp.  z  o.o. 

w miejscowości Sobuczyn, ul. Konwaliowa 1, 42 – 263 Wrzosowa.

Ilość zebranych przez „Firmę Remondis” zmieszanych odpadów komunalnych w 2005 roku 

z terenu gminy Dąbrowa Zielona wyniosła ok. 4,32m3/rok tj. 1,44 Mg/rok.

„Sita” Częstochowa

Firma „Sita” Częstochowa swoje usługi w zakresie zbiórki i transportu zmieszanych odpadów 

komunalnych  obecnie  świadczy  aż  w  14  miejscowościach  gminy:  Dąbrowa  Zielona,  Soborzyce, 

Zaleszczyny,  Makówka,  Cielętniki,  Raczkowice,  Milionów,  Rogaczew,  Nowa Wieś,  Święta  Anna, 

Olbrachcice, Dąbek, Borowce, Ulesie. Do zbiórki odpadów z terenu gminy Dąbrowa Zielona; Firma 

wykorzystuje 6 rodzajów pojemników:

- 80 L (pojemność 80 litrów);

- 120 L (pojemność 120 litrów);

- 140 (pojemność 140 litrów);

- 240 (pojemność 240 litrów);

- 770 L (pojemność 770 litrów).

- 1100 L (pojemność 1100 litrów);

Poniższa  tabela  przedstawia  zestawienie  ilości  i  rodzaju  pojemników  w poszczególnych 

miejscowościach gminy Dąbrowa Zielona obsługiwanych przez „Sita” Częstochowa.
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TABELA 17.

Zestawienie ilości i rodzajów pojemników na odpady komunalne
firmy Sita Częstochowa w poszczególnych miejscowościach 
gminy Dąbrowa Zielona

Lp. Miejscowość Typ pojemnika 
ilość [szt.]

litrów/
1 miesiąc

80 L 120 L 140 L 240 L 770 L 1100 L

1 Lipie - 1 - - - - 120
2 Dąbrowa Zielona 1 58 3 17 1 7 20010
3 Soborzyce 31 1 7 - - - 3580
4 Zaleszczyny - 4 1 - - 720
5 Maćkówka - 1 - - - - 120
6 Cielętniki 3 29 2 7 1 2 8650
7 Raczkowice 1 9 5 2 - - 2340
8 Milionów - 5 - - - - 600
9 Rogaczew - 8 - 1 - - 1200

10 Nowa Wieś - 11 1 - - 1560
11 Święta Anna - 15 2 3 - 1 3900
12 Olbrachcice 1 26 2 3 - 4 8600
13 Dąbek - 6 - - - - 720
14 Borowce - 5 - - - - 600
15 Ulesie - 8 1 - - - 1100

Razem: 37 187 22 35 2 14 53820

Pojemniki są opróżniane 1 raz w ciągu miesiąca.

Do  obsługi  pojemników  ustawionych  na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  Firma  obecnie 

wykorzystuje samochody Skoda- Liaz 110.020/P-27 (o pojemności MP-16 m3). 

Za jednokrotne opróżnienie jednego pojemnika opłata wynosi:

(ceny btutto).

- pojemnik 80 l   10,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 120 l   12,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 140 l   14 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 240 l   18 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 770 l   35,00 zł za 1 opróżnienie;

- pojemnik 1100 l   40,00 zł za 1 opróżnienie;

Odebrane  odpady  przez  firmę  Sita  Częstochowa  z  terenu  gminy  Dąbrowa  Zielona  są 

deponowane  na  składowisku  komunalnym  Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego 

Sp. Z o.o. w miejscowości Sobuczyn, ul. Konwaliowa 1, 42 – 263 Wrzosowa.

Ilość  zebranych  przez  „Sita  Częstochowa”  zmieszanych  odpadów  komunalnych  z  terenu 

gminy Dąbrowa Zielona wyniosła ok. 645,84 m3/rok; tj. 215,28 Mg/rok.
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3.4.ANALIZA PORÓWNAWCZA GOSPODARKI ODPADAMI 

NA PODSTAWIE FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Analiza  porównawcza  gospodarki  odpadami  została  przeprowadzona  między  innymi  na 

podstawie porównania firm obsługujących gminę Dąbrowa Zielona w zakresie zbiórki i transportu 

odpadów komunalnych. 

Zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych na terenie gminy prowadzą 4 przedsiębiorstwa:

 Firma „Professional” s.c., 

 Firma „SITA” Częstochowa Sp. z o.o. 

 Firma „Remondis” Sp. z o.o.,

III. Zakład Oczyszczania Miasta – Zbigniew Strach,

Analiza  porównawcza wykazała,  iż  obsługujące firmy gminę  Dąbrowa Zielona w zakresie 

zbiórki i transportu odpadów łącznie odebrały 322,48 Mg odpadów komunalnych zmieszanych.

Analizę porównawczą przedstawiono w poniższych tabelach.

TABELA 18.
Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy 
Dąbrowa Zielona

Jednostka miary
Ogółem ilość 

zebranych odpadów Ilość zebranych odpadów przez poszczególne firmy

Profession
al Remondis

Zakład 
Oczyszcza
nia Miasta 

Sita 
Częstocho

wa

m3/mc 89,58 28,38 0,36 7,02 53,82

m3/rok 1074,96 340,56 4,32 84,24 645,84
Mg/rok 322,48* 113,52 1,44 28,08 215,28

• -Przyjęto wskaźnik 1 m3 odpadów komunalnych = 0.3 Mg
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TABELA 19.
Miesięczne zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych 
z poszczególnych miejscowości gminy Dąbrowa Zielona

Lp. Miejscowość Liczba 
ludności

Ogółem ilość 
zebranych 
odpadów 

m3/mc

Ilość zebranych odpadów przez 
poszczególne firmy

Professio
nal

Remon
dis

Zakład 
Oczysz
czania 
Miasta 

Sita 
Częstoc
howa

m3/miesiąc
1 Borowce 107 0,6 0,60
2 Cielętniki 474 13,13 8,65
3 Cudków 53 1,56
4 Dąbek 150 1,08 0,36 0,72

5 Dąbrowa 
Zielona 906 35,99 14,30 0,24 1,44 20,01

6 Kolonia 
Raczkowice 99 -

7 Lipie 47 0,12 4,48 0,12
8 Maćkówka 85 0,12 1,56 0,12
9 Milionów 52 0,60 0,60

10 Niebyła 34 -
11 Nowa Wieś 135 1,56 1,56
12 Olbrachcice 462 12,14 2,28 1,26 8,60
13 Osiny 29 -
14 Raczkowice 213 2,46 0,12 2,34
15 Rogaczew 90 1,20 1,20
16 Soborzyce 572 7,66 4,08 3,58
17 Święta Anna 180 4,74 0,12 0,72 3,90
18 Ulesie 416 5,90 1,32 3,48 1,10
19 Wierzbie 50 -
20 Zalas Biedy 14 -
21 Zaleszczyny 95 0,72 0,72

Razem Gmina 4263 89,58 28,38 0,36 7,02 53,82
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TABELA 20.
Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych z poszczególnych 
miejscowości gminy Dąbrowa Zielona, - ilość obsługiwanych mieszkańców 

Lp. Nazwa 
miejscowości

Liczba 
ludności

Ilość zebranych odpadów
w roku 2005 z terenu gminy

Wskaźnik
owa ilość 
odpadów

Ilość mieszkańców 
posiadająca umowy 

na odbiór wytworzonych 
odpadów z firmami 

wywozowymi.

m3/mc Mg/mc Mg/rok Mg/rok %
1 Borowce 107 0,6 0,18 2,16 22,60 10
2 Cielętniki 474 13,13 3,939 47,268 100,11 47
3 Cudków 53 1,56 0,468 5,616 11,19 50
4 Dąbek 150 1,08 0,324 3,888 31,68 12

5 Dąbrowa Zielona 906 35,99 10,797 129,564 191,35 68

6
Kolonia 
Raczkowice

99 - 0 0
20,91 0

7 Lipie 47 0,12 0,036 0,432 9,93 4
8 Maćkówka 85 0,12 0,036 0,432 17,95 2
9 Milionów 52 0,6 0,18 2,16 10,98 20
10 Niebyła 34 - 0 0 7,18 0
11 Nowa Wieś 135 1,56 0,468 5,616 28,51 20
12 Olbrachcice 462 12,14 3,642 43,704 97,57 45
13 Osiny 29 - 0 0 6,12 0

14 Raczkowice 213 2,46 0,738 8,856 44,99 20
15 Rogaczew 90 1,2 0,36 4,32 19,01 23
16 Soborzyce 572 7,66 2,298 27,576 120,81 23

17 Święta Anna 180 4,74 1,422 17,064 38,02 45
18 Ulesie 416 5,9 1,77 21,24 87,86 24
19 Wierzbie 50 - 0 0 10,56 0

20 Zalas Biedy 14 - 0 0 2,96 0

21 Zaleszczyny 95 0,72 0,216 2,592 20,06 13
Razem Gmina 4263 89,58 26,874 322,488 900,33 36 %

Jak wynika z powyższej tabeli, zaledwie 36 % liczby mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona; 

(co  stanowi  liczbę  około  1 535  osób)  prowadzi  prawidłową  gospodarkę  odpadami  komunalnymi 

i posiada podpisane umowy z jednostkami wywozowymi odpady działającymi na terenie gminy.

Szacuje się,  że reszta odpadów może trafiać do środowiska przyrodniczego terenu gminy i okolic. 

Biorąc  pod  uwagę  wskaźniki  wytwarzania  odpadów  komunalnych  przez  1  mieszkańca  gminy 

wiejskiej  (211,2 kg/Mk/rok),  szacuje  się,  że  rocznie  około  580  Mg  wytworzonych  odpadów 

komunalnych na terenie gminy jest niezagospodarowywana w sposób odpowiedni i zgodny z prawem.

Indywidualna zbiórka odpadów przez mieszkańców 
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Mieszkańcy nie objęci umową z wyżej  wymienionymi  firmami obsługującymi  mieszkańców 

gminy w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych są zobowiązani we własnym zakresie 

zorganizować wywóz odpadów. 

Niestety, mieszkańcy, którzy nie podpisali umów z firmami wywożącymi odpady, pozbywają 

się  odpadów  poprzez  spalanie  otwarte  tych  odpadów  bądź  w  piecach  centralnego  ogrzewania, 

a pozostałości  wraz  z odpadami  organicznymi  usuwają  przez  składowanie  ich  na  terenach 

odłogujących,  rowach  przydrożnych  lub  lasach.  Jest  to  zapewne  powodem  powstawania  dzikich 

wysypisk śmieci na terenie gminy Dąbrowa Zielona.

W ostatnim  czasie  z  chwilą  ustawienia  punktów selektywnej  zbiórki  odpadów  mieszkańcy 

w znacznym stopniu ograniczyli wyrzucanie „na dziko” surowców wtórnych /szkło, plastik.

Niski procent obsługiwanych mieszkańców przez firmy wywozowe (tylko 36% mieszkańców) 

oraz  brak  blisko  położonego  zorganizowanego  składowiska  odpadów  powoduje,  pojawianie  się 

szeregu  kłopotów  w  granicach  gminy.  Przyroda  gminy  jest  bardzo  narażona  na  bezpośrednie 

zanieczyszczenia gleb, powietrza i wód .

Podmioty  gospodarcze  działające  na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  nie  przedstawiają 

wystarczających do analizy informacji o sposobie pozbywania się odpadów. Zatem brak dokładnych 

danych uniemożliwia przeprowadzenie dokładnej analizy tego problemu.

Tylko niektóre przedsiębiorstwa, te największe, posiadają podpisane indywidualne umowy na 

wywóz odpadów. Wiadome jest, że niewielkie ilości odpadów, jakie powstają przy produkcjach są 

wykorzystywane jako surowce wtórne, spalane w lokalnych kotłowniach lub łączone ze strumieniem 

odpadów  komunalnych  i  razem  z  nimi  unieszkodliwiane  poprzez  składowanie.  Należy  więc  się 

domyślać,  że  również  część  odpadów  przemysłowych  w  konsekwencji  unieszkodliwiana  jest  na 

składowisku  odpadów  komunalnych  w  Młynku  Sobuczynie.  Można  przypuszczać,  że  duża  część 

podmiotów  swoje  odpady  zagospodarowuje  w  niewłaściwy  sposób  (np.  spalanie,  dołączanie  do 

odpadów komunalnych, itp).
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3.5.SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Przez odzysk rozumie się wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia 

ludzi  lub  dla  środowiska,  polegające  na  wykorzystaniu  odpadów  w  całości  lub  w części,  lub 

prowadzące  do  odzyskania  z  odpadów  substancji,  materiałów  lub  energii  i  ich  wykorzystania, 

określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

Gmina Dąbrowa Zielona wprowadziła selektywną zbiórkę odpadów wtórnych od kwietnia 2003 

roku  ustawiając  na  terenie  2  miejscowości:  Soborzyc  oraz  Dąbrowy  Zielonej  po  1  „gnieździe” 

złożonym z pojemników na odpady wtórne; szkło; papier i plastik. 

Od maja 2006 roku ustawiono dodatkowo 12 pojemników siatkowych na tworzywo sztuczne, 

12 pojemników typu „dzwon” na szkło zmieszane (białe i kolorowe). Pojemniki te gmina zakupiła ze 

środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi. 

Ponad to, Firma Professional s.c. dostawiła 15 pojemników o pojemności 1100 l na szkło oraz 

15  pojemników  o  pojemności  1100  l  na  plastik,  które  dzerżawi  gminie.  Pozostałe  pojemniki  są 

własnością Gminy.

Poniżej; w tabeli 21 przedstawiono dokładną ilość pojemników na selektywną zbiórkę odpadów 

wtórnych zlokalizowanych na terenie gminy.
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TABELA 
21

Zestawienie ilości pojemników na selektywną zbiórkę odpadów 
w poszczególnych miejscowościach gminy Dąbrowa Zielona w[szt].

Lp. Miejscowość
Ogółem 

ilość 
„gniazd”*

Wyszczególnienie typów pojemników na selektywną zbiórkę 
odpadów

Dzwon Siatka „Otwierane” 1100 
l

tworzywo 
sztuczne szkło papier tworzywo 

sztuczne szkło plastik

1 Borowce 1 1 1
2 Cielętniki 2 1 1 1 1
3 Cudków 1 1 1
4 Dąbek 1 1 1

5 Dąbrowa 
Zielona 3 1 3 1 2

6 Kolonia 
Raczkowice 1 1 1

7 Lipie 1 1 1
8 Maćkówka 1 1 1
9 Milionów 1 1 1

10 Niebyła 1 1 1
11 Nowa Wieś 1 1 1
12 Olbrachcice 2 1 1 1 1
13 Osiny 1 1 1
14 Raczkowice 1 1 1
15 Rogaczew 1 1 1
16 Soborzyce 3 1 2 1 1 1 1
17 Święta Anna 2 1 1 1 1
18 Ulesie 2 1 1 1 1
19 Wierzbie 1 1 1
20 Zalas Biedy 1 1 1
21 Zaleszczyny 1 1 1

Razem Gmina 29 2 14 2 12 15 15

* - gniazdo – punkt, miejsce gdzie zlokalizowane są pojemniki na odpady wtórne.

Prowadzona na terenie gminy zbiórka tworzywa sztucznego, szkła oraz papieru realizowana jest 

metodą selektywnej zbiórki w punktach zbiórki tak zwanych „gniazdach”. Zbiórką objęte są wszystkie 

miejscowości gminy.

Selektywna zbiórka polega na zbieraniu frakcji: tworzywo sztuczne i szkło (kolorowe i białe 

razem) oraz papieru do specjalnie w tym celu ustawionych pojemników. „Gniazda” ustawione zostały 

w centralnych punktach każdej miejscowości, w sposób umożliwiający jak najdogodniejsze dotarcie 

każdego mieszkańca do danego punktu zbiórki tych odpadów. 
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Wyróżniamy  3  rodzaje  pojemników  na  odpady  wtórne  wykorzystywane  do  selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Zielona;

• DZWON

- żółty – na tworzywo sztuczne; 2 szt. (1,5 m3);

- zielony – na szkło;            14 szt. (1,5 m3);

- niebieski – na papier 2 szt. (1,5 m3);

• SIATKOWY

- siatkowy (żółty) na tworzywo sztuczne;           12 szt. (2,4 m3);

• OTWIERANY „1100 l”.

- żółty – na tworzywo sztuczne;            15 szt. (1,1 m3);

- zielony – na szkło.            15 szt. (1,1 m3).

Analiza  obecnego stanu  gospodarki  odpadami wtórnymi  na terenie  gminy nie  pozwala  na 

wysunięcie konkretnych wniosków i zebranie danych ilościowych. Jest to spowodowane sytuacją, iż 

tak  naprawdę  dopiero  od  maja  2006  roku  cała  gmina  została  objęta  kompleksowym  działaniem 

wprowadzania na jej teren gospodarki odpadami wtórnymi. W związku z czym analiza powyższych 

danych  jest  nieadekwatna  do  uzyskanych  danych  za  rok  2005.  do  których  to  danych  można  się 

odnieść.

Według danych  statystycznych  gminy za rok 2005;  (sprawozdanie  SG- 01)  z  terenu gminy 

Dąbrowa Zielona zebrano 4,4 Mg odpadów wtórnych w tym: 1,5 Mg papieru i tektury oraz 2,5 Mg 

szkła  i  0,4  Mg  tworzyw  sztucznych.  Zbiórką  odpadów  wtórnych  objęci  byli  mieszkańcy 

2 miejscowości:  Soborzyc  i  Dąbrowy  Zielonej.  Należy  zdawać  sobie  sprawę,  iż  tylko  część 

mieszkańców tych miejscowości korzystała z ustawionych tam pojemników ponieważ było zbyt małe 

nasycenie danej miejscowości w tego typu infrastrukturę.

Pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  są  opróżniane  1  raz  w  miesiącu  oraz  w  razie 

potrzeby firma wywozowa otrzymują dodatkowe zlecenie telefoniczne odbioru odpadów wtórnych od 

pracownika Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona.

Odbiorem  wysegregowanych  odpadów  zebranych  na  terenie  gminy  zajmuje  się  obecnie 

1 firma:

IV. Firma „Professional” s.c. z m. Rąbień.
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Za odbiór i transport odpadów zebranych z Gminy Dąbrowa Zielona pobiera ona następujące 

opłaty zróżnicowane ze względu na pojemność i typ pojemnika.

-za 

• DZWON

- 1 szt. (1,5 m3)  22 zł brutto;

• SIATKOWY

- 1 szt. (2,4 m3)  40 zł brutto;

• OTWIERANY „1100 l”.

-  1 szt. (1,1 m3). 20 zł brutto.

3.6 INSTALACJE DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Na terenie gminy Dąbrowa Zielona brak jest funkcjonującego gminnego składowiska 

odpadów.  Zebrane  przez  firmy  wywozowe  odpady  komunalne  deponowane  są  na  2 

składowiskach odpadów;

3 na  składowisku  komunalnym  Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp.  z  o.o. 

w miejscowości  Sobuczyn,  ul.  Konwaliowa 1,  42 – 263 Wrzosowa (Gmina Poczesna,  Powiat 

Lubliniecki).

4 na  składowisku  w  miejscowości  Lipie  Śląskie;  (Gmina  Pawonków,  Powiat  Lubliniecki 

woj. Śląskie) ul. Cegielniana 22.

3.7 PODSUMOWANIE

Oceniając obecny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Dąbrowa Zielona należy zwrócić uwagę 
na kilka aspektów:

• Zbiórką  odpadów  komunalnych  zmieszanych  objętych  jest  tylko  około  36 % mieszkańców 

gminy Dąbrowa Zielona przez 4 firmy wywozowe, natomiast około 64 % mieszkańców gminy 

jest zobowiązana indywidualnie dowozić odpady komunalne na zorganizowane składowiska; 

• Dotychczas  prowadzona  zbiórka  odpadów  wtórnych  na  terenie  gminy  powinna  być 

kontynuowana i rozwijana.

• Zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie  wywozu stałych odpadów komunalnych 

z terenu gminy posiadają 4 koncesjonowane firmy: 

 Firma „Professional” s.c., 

 Firma „SITA” Częstochowa Sp. z o.o. 
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 Firma „Remondis” Sp. z o.o.,

V. Zakład Oczyszczania Miasta – Zbigniew Strach,

• Gmina Dąbrowa Zielona nie posiada na swoim terenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów.

• Obserwuje  się  sporadycznie  pojawianie  się  na  terenie  gminy  małych  wysypisk  odpadów. 

Należy podjąć działania w celu ich całkowitej eliminacji z terenu gminy.

Łączną  ilość  poszczególnych  rodzajów  odpadów  powstających  na  jej  terenie  przedstawia 

tabela 22.

TABELA 22.
Zestawienie ilości odpadów powstających 
na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

Źródło pochodzenia odpadów Ilość [Mg] [%]
Komunalne 1) 900,3 79,6
Z sektora handlu i publicznego 2) 54,9 4,9
Medyczne i weterynaryjne 2) 4,8 0,4
Z przemysłu b.d 0
Z sektora budowlanego 2) 170,5 15,1
Wraki samochodowe b.d 0
Z oczyszczalni ścieków - 0

R A Z E M 1.130,5 100 %

1) według stworzonego modelu łącznie z opakowaniowymi z gospodarstw domowych

2) ilości szacunkowe, 

3) dane źródłowe
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IV  PROGNOZA ZMIAN ILOŚCIOWYCH ODPADÓW

Ze względu  na  charakter  gminy,  gdzie  brak  jest  sektora  typowo  przemysłowego, 

można przyjąć, iż wytwarzane w gminie odpady mają charakter głównie socjalno-bytowy.

Przystępując  do porządkowania  systemu gospodarki  odpadami  należy  uwzględnić 

zmiany, które będą następować w kolejnych latach, a dotyczących ilości i składu odpadów 

powstających na danym terenie.

Głównymi elementami, które będą wpływały na zmiany ilości odpadów to:

• zmiana ilości mieszkańców,

• warunki materialne mieszkańców,

• obyczaj i kultura mieszkańców,

• wyposażenie techniczno-sanitarne mieszkań,

• rozwój ekonomiczny gminy (regionu),

• wydajność produkcji,

• pory roku.

W rozdziale  III  (tab.  22.)  przedstawiono  ilość  obecnie  wytwarzanych  odpadów w 

gminie Dąbrowa Zielona. Łączna ilość odpadów powstałych (według dostępnych danych) na 

terenie gminy w ubiegłym roku (2005) określono na 322,48 Mg odpadów zmieszanych i 4,4 

Mg  odpadów  wysegregowanych.  Należy  jednak  pamiętać,  że  nie  wszyscy  wytwórcy 

odpadów zostali objęci systemem zbiórki odpadów.

Ponadto  brak  dokładnej  ewidencji  odpadów  uniemożliwia  określenie  stanu 

faktycznego ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy. Powyższe dane ilościowe są w 

głównej mierze wynikiem przeprowadzonych szacunków.

Ponieważ  ilość obecnie wytwarzanych  odpadów powinna być punktem wyjścia  do 

prognozy  na  najbliższe  lata  konieczne  jest  ustalenie  (oszacowanie)  rzeczywistej  ilości 

odpadów powstających na terenie gminy Dąbrowa Zielona.
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4.1 SZACUNKOWA ILOŚC ODPADÓW POWSTAJĄCYCH 

NA TERENIE GMINY

4.1.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych

Obecnie na terenie Gminy Dąbrowa Zielona nie jest prowadzona pełna ewidencja 
jakościowa i ilościowa powstających odpadów. W związku z powyższym, w celu wyznaczenia 

właściwej podstawy do dalszej analizy konieczne jest dokładne wyznaczenie składu 
morfologicznego odpadów i ich ilości. Czynniki te są w głównej mierze uzależnione od miejsca 
(warunków) powstawania odpadów. Do najistotniejszych czynników kształtujących morfologię 

odpadów można zaliczyć rodzaj zabudowy mieszkalnej i sposób zaopatrzenia w ciepło. 
Wymusza to podział mieszkalnictwa na:

• mieszkalnictwo jednorodzinne (MJ),(zagrodowe) a w tym:

• zabudowa zwarta z ogrzewaniem mieszanym – (MJ 1);

• zabudowa rozproszona z ogrzewaniem mieszanym – (MJ 2);

• mieszkalnictwo wielorodzinne (MW), a w tym:

5 ze zbiorczym zaopatrzeniem w ciepło (z kotłowni grupowej) – (MW 3);
6 z lokalnym źródłem ciepła (ogrzewanie mieszane z przewagą palenisk węglowych lub 

koksowych) – (MW 4).
Liczbę mieszkańców w poszczególnych jednostkach osadniczych na terenie gminy, 

z podziałem na  wyróżnione  powyżej  rodzaje  zabudowy  przedstawia  tabela 23.  W gminie 

wyszczególniono  tylko  2  rodzaje  zabudowy:  jednorodzinną  i  wielorodzinną.  W  gminie 

ogrzewanie  zimowe  zabudowy  jednorodzinnej  oparte  jest  na  funkcjonowaniu  lokalnych 

instalacji  pieców  c.o  lub  pieców  kaflowych.  Natomiast  zabudowa  wielorodzinna  oparta 

również o lokalne kotłownie ogrzewające kilka mieszkań występuje w gminie sporadycznie. 

Większość to zabudowa jednorodzinna z indywidualnym systemem ciepłownictwa. Poniższe 

dane zostały przyjęte szacunkowo.
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TABELA 23
Liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona 
w poszczególnych typach zabudowy

Lp. Miejscowość Liczba 
ludności Typ zabudowy

MJ 1 MJ 2 MW 3 MW 4
1 Borowce 107 107
2 Cielętniki 474 457 17
3 Cudków 53 53
4 Dąbek 150 150
5 Dąbrowa Zielona 906 878 28
6 Kolonia 

Raczkowice 99 99
7 Lipie 47 47
8 Maćkówka 85 85
9 Milionów 52 52

10 Niebyła 34 34
11 Nowa Wieś 135 135
12 Olbrachcice 462 435 27
13 Osiny 29 29
14 Raczkowice 213 213
15 Rogaczew 90 90
16 Soborzyce 572 572
17 Święta Anna 180 180
18 Ulesie 416 416
19 Wierzbie 50 50
20 Zalas Biedy 14 14
21 Zaleszczyny 95 95

Razem Gmina 4263 4191 0 0 72

W oparciu o powyższe założenia stworzono model średniego składu morfologicznego 
odpadów z gospodarstw domowych. Wynik analizy przedstawiono w formie zestawienia w tabeli 
24. Przy konstruowaniu modelu posłużono się metodyką i parametrami opracowanymi przez H. 

Piotrowską zalecanymi przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, 
weryfikując je na podstawie aktualnych danych z terenu Polski, a publikowanych w literaturze 

fachowej.

Skład  morfologiczny  grupy  odpadów z  gospodarstw  domowych  na  terenie  gminy 

Dąbrowa Zielona przypadającego na jednego mieszkańca w ciągu roku (kg/M/r) przedstawia 

się następująco:

• odpady  organiczne  pochodzenia  roślinnego  i  zwierzęcego –  zakłada  się 

wielkość  160  kg/M/r  (w  zabudowie  jednorodzinnej)  i  130  kg/M/r  (w  zabudowie 

wielorodzinnej);  współczynnik redukcji  0,8;  0,3 i  0,1 określa stopień miejscowego 

zagospodarowania odpadów na terenie posesji (nawożenie);

• papier  i  tektura –  zakładana  wielkość  wynosi  55  kg/M/r,  przy  ogrzewaniu 

miejscowym znaczna część papieru jest spalana - przyjęto współczynnik redukcji 

0,3 i 0,2;

• szkło – zakładana wielkość 30 kg/M/r,

• tworzywa sztuczne – zakładana wielkość wynosi 50 kg/M/r, z racji powszechnego 

ciągle  jeszcze  spalania  (mimo  szkodliwości  tego  faktu)  tworzyw  sztucznych  w 
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piecach przyjęto współczynnik redukcyjny 0,5;

• tekstylia – zakładana wielkość 15 kg/M/r z powodów podobnych jak w przypadku 

tworzyw sztucznych przyjęto dla tekstyli współczynnik redukcyjny 0,5;

• metale – przyjmuje się wartość 10 kg/M/r (w zabudowie wielorodzinnej) i 8 kg/M/r 

(w zabudowie jednorodzinnej);

• pozostałości  organiczne  (guma,  skóra,  drewno  opakowaniowe,  itp.) – 

zakładana wielkość 10 kg/M/r, przy czym zakłada się, że ok. połowa ich jest w różny 

sposób  zagospodarowana,  szczególnie  w  zabudowie  jednorodzinnej 

i wielorodzinnej z ogrzewaniem miejscowym mieszanym, współczynnik redukcyjny 

0,5 i 0,2;

• pozostałość nieorganiczna – obejmuje odpady mineralne drobne, gruz, odpady 

paleniskowe (przy ogrzewaniu miejscowym) w przypadku zabudowy (MW3) i (MW4) 

zakładana wartość 25 kg/M/r (przy ogrzewaniu zdalaczynnym) i 100 kg/M/r (przy 

ogrzewaniu miejscowym),  dodatkowo w przypadku zabudowy (MJ1) i  (MJ2) inne 

odpady mineralne pochodzące z ich utrzymania, ziemia i piasek z terenu działki – 

50 kg/M/r.

TABEL
A 24.

Model średniego składu i masy odpadów z gospodarstw domowych

w 2005 roku w poszczególnych typach zabudowy [kg/M/r]
FRAKCJ

E ODPADÓW
MJ 1 MJ 2 MW 3 MW 4

Domowe 

odpady 

organiczne

0,3 x 160 = 48
0,1 x 160 

= 16
130

0,8 x 130 

= 104

Papier  i 

tektura 
0,2 x 55 = 11

0,2 x 55 

= 11
55

0,3 x 55 

= 16,5
Szkło 30 30 30 30
Tworzyw

a sztuczne
0,5 x 50 = 25

0,5 x 50 

= 25
50

0,5  x  50 

= 25
Tekstylia

0,5 x 15 = 7,5
0,5 x 15 

= 7,5
15

0,5 x 15 

= 7,5
Metale 8 8 10 10
Pozostał

ość 

organiczna

0,5 x 10 = 5
0,2 x 10 

= 2
10

0,5 x 10 

= 5

Pozostał

ość 

nieorganiczna

0,5 x (100 + 50) = 

75

0,5 x 

(100 + 50) = 75
25 100

R A Z E 
M

209,5 137,0 325,0 298,0
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W  tabeli  25  przedstawiono  szacunkową  ilość  odpadów  powstającą  według 

stworzonego modelu składu morfologicznego.

TABELA 

25.
Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 

według stworzonego modelu [Mg]

Frakcje odpadów MJ 1 MJ 2 MW 3 MW 4 
Raze

m
Domowe  odpady 

organiczne
201,1 0 0 7,4

208,
5

Papier i tektura 46,1 0 0 1,1 47,2

Szkło 125,73
0 0

2,1
127,

83

Tworzywa sztuczne 104,7
0 0

1,8
106,

5
Tekstylia 31,4 0 0 0,5 31,9
Metale 33,5 0 0 0,7 34,2
Pozostałość 

organiczna
20,9

0 0
1,8

22,7
Pozostałość 

nieorganiczna
314,3

0 0
7,2

321,
5

R A Z E M 877,
73 0 0 22,6

900
,33

Uwzględniając liczbę mieszkańców (tabela 8) oraz wskaźniki składu morfologicznego 

odpadów (tabela 9) dokonano zestawienia ilości odpadów powstających na terenie gminy 

oraz  odpowiadające  im  wskaźniki  składu  morfologicznego  (wagowy  i procentowy)  – 

tabela26.

TABELA 26.
Uśrednione wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów 
odpadów z gospodarstw domowych według stworzonego modelu

Frakcje odpadów Wskaźniki nagromadzenia

Mg/Gm/r kg/M/r %
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Domowe odpady organiczne 208,5 48,91 23
Papier i tektura 47,2 11,07 5
Szkło 127,83 29,99 14
Tworzywa sztuczne 106,5 24,98 12
Tekstylia 31,9 7,48 4
Metale 34,2 8,02 4
Pozostałość organiczna 22,7 5,32 3
Pozostałość 

nieorganiczna 321,5 75,42 36
R A Z E M 900,33 211,20 100

Uwzględniając  fakt,  że  systemem  zbiórki  na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  nie  są  objęci 

wszyscy mieszkańcy gminy (około 36 %), może to oznaczać, że część powstających odpadów jest 

unieszkodliwiana bezpośrednio jeszcze w gospodarstwie domowym. Niestety owe unieszkodliwianie 

odbywa się często w niewłaściwy sposób (spalanie, zakopywanie, wywożenie na dzikie wysypiska). 

Przypuszcza  się,  iż  w  rzeczywistości  skala  tego  zjawiska  jest  jeszcze  większa  w związku 

z powszechnie stosowaną praktyką mieszkańców wsi, spalających odpady w piecach c.o., zwłaszcza 

w zabudowie  zagrodowej  jednorodzinnej.  Poza  tym  brak  jest  dokładnych  informacji  o  formie 

pozbywania  się  odpadów,  wytworzonych  przez  małe  i  średnie  zakłady  produkcyjne,  czy  punkty 

usługowe i handlowe.

Odpady  organiczne,  zwłaszcza  wytwarzane  w  gospodarstwach  rolnych  są  „u  źródła” 

przeznaczane do kompostowania. Jednak odpady tego typu powstające w zabudowie wielorodzinnej, 

skupionej  zwłaszcza  w  miejscowości  Dąbrowa  Zielona  nie  są  w  pełni  zagospodarowywane 

i kompostowane. W tym wypadku odpady te trafiają do pojemników na odpady komunalne.

Do  dalszych  analiz  przyjęto,  że  w  gospodarstwach  domowych  gminy  Dąbrowa  Zielona 

powstaje 900,3 Mg odpadów komunalnych rocznie tj. (211,2 kg/M/r). 

4.1.2. Odpady z sektora handlowego i publicznego 

Uwzględniając  liczbę  zarejestrowanych  podmiotów  gospodarczych  o charakterze 

handlowym można oszacować orientacyjną ilość odpadów pochodzących z tych placówek. Z 

uwagi na brak szczegółowego wykazu osób zatrudnionych w działających na terenie gminy 

placówkach  handlowych  przyjęto,  że  średnio  zatrudnione  są  w  nich  2  osoby.  Stosując 

współczynnik  uzależniający  ilość  powstających  odpadów  od  liczby  zatrudnionych  osób 

(400 kg/pracownika/rok) można szacować, że w placówkach handlowych na terenie gminy 
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Dąbrowa Zielona jest wytwarzanych rocznie ok. 28,8 Mg odpadów. 

Dodatkowo  należy  doliczyć  ilość  odpadów  powstających  w  urzędach  (75 

kg/pracownika/rok), szkołach (40 kg/uczeń/rok) i przedszkolach (85 kg/dziecko/rok). Stosując 

powyższe współczynniki oraz liczbę pracowników (uczniów) w danych instytucjach na terenie 

gminy Dąbrowa Zielona z tego typu obiektów może powstawać ok.  26,1 Mg odpadów (3,7 

Mg –  urzędy,  12,4  Mg –  szkoły,  8,5 Mg –  przedszkolach,  1,5  Mg –  pracownicy  szkół  i 

przedszkoli).

Łączną  ilość  odpadów  powstających  w  placówkach  handlowych  i  użyteczności 

publicznej działających na terenie gminy Dąbrowa Zielona można szacować rocznie na ok. 

54,9 Mg.
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4.1.3. Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie gminy funkcjonują 2 Zakłady Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Zielonej oraz 

Soborzycach oraz Miejscowe Pogotowie Ratunkowe oraz punkt weterynaryjny w Dąbrowie 

Zielonej. W leki mieszkańcy mogą się zaopatrywać w 1 aptece w Dąbrowie Zielonej. 

Przyjmując, że z porad medycznych korzysta dziennie ok. 50 pacjentów, to w ciągu 

roku powstanie w nich ok. 4,8 Mg odpadów w tym 0,5 Mg odpadów medycznych grożących 

infekcją (niebezpiecznych). 

Zgodnie z danymi uzyskanymi w gminie i z zatwierdzonych programów gospodarki 

odpadami  na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  może  powstać  do  0,7 Mg odpadów 

niebezpiecznych grożących infekcją.

4.1.4. Odpady z sektora budowlanego

Przyjmując krajowe wskaźniki  nagromadzenia odpadów z sektora budowlanego 40 

kg/M/r oraz liczbę mieszkańców gminy można szacować, że na jej terenie powstaje rocznie 

ok. 170,5 Mg odpadów z sektora budowlanego.

4.1.5. Łączna szacowana ilość powstających odpadów

Na podstawie dokonanych powyżej  szacunków powstających w różnych sektorach 

odpadów określono łączną ich ilość (tabela 27). Będzie ona podstawą do przeprowadzenia 

prognozy ich zmian w przyszłości. 

TABELA 
27.

Zestawienie ilości odpadów powstających 

na terenie gminy Dąbrowa Zielona
Źródło pochodzenia odpadów Ilość [Mg] [%]

Komunalne 1) 900,3 79,6
Z sektora handlu i publicznego 2) 54,9 4,9
Medyczne i weterynaryjne 2) 4,8 0,4
Z przemysłu b.d 0
Z sektora budowlanego 2) 170,5 15,1
Wraki samochodowe b.d 0

R A Z E M 1.130,5 100 %
1) według stworzonego modelu łącznie z opakowaniowymi z gospodarstw domowych

2) ilości szacunkowe, 

3) dane źródłowe
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Przyjmując  oszacowaną  łączną  ilość  odpadów  powstających  na  terenie  gminy 

Dąbrowa  Zielona  oraz  liczbę  mieszkańców  można  wyznaczyć  wskaźnik  nagromadzenia 

odpadów przypadający na jednego mieszkańca –265,2 kg/M/r. Należy jednak pamiętać, że 

jest  to  współczynnik,  na  który  składają  się  wszystkie  rodzaje  odpadów  w  tym  głównie 

komunalne z gospodarstw domowych, które stanowią 79 % łącznej ilości odpadów (211,2 

kg/M/r). Należy zwrócić uwagę na pozostałe współczynniki o wysokiej wartości. Odpady z 

handlu i usług publicznych stanowią blisko 5 % (4.9 %) wszystkich wytworzonych odpadów. 

Medyczne  i  weterynaryjne  stanowią  zaledwie  0,5  %  ogółu  powstających  odpadów. 

Mieszkańcy wytwarzają dosyć znaczący odsetek odpadów budowlanych – 15 %.

4.2. PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI I SKŁADU ODPADÓW

4.2.1. Założenia

Aby niniejszy  program mógł  być pełny,  konieczne jest  przeprowadzenie  prognozy 

dotyczącej ilości oraz zmiany składu morfologicznego odpadów. Za podstawę do dalszych 

wyliczeń przyjęto ilości odpadów określone dla 2005 roku. Prognozę zmian ilości odpadów 

przeprowadzono na okres 10 lat (2006-2015).

Prognoza powinna zostać przeprowadzona w oparciu o dwa wskaźniki wpływające na 
zmiany ilości i morfologię odpadów:

• wskaźnik wzrostu liczby mieszkańców – wraz ze wzrostem liczby mieszkańców 
wzrasta liczba wytwórców odpadów, wzrasta ilość odpadów przy produkcji dóbr dla 

zaspokojenia potrzeb ludności
• zmianę wskaźnika Produktu Krajowego Brutto – wraz ze wzrostem lub spadkiem 

PKB (zamożności ludności) zmienia się model konsumpcyjny, a tym samym ilość i 
skład powstających odpadów.

Oba wskaźniki mają znaczenie przy wzroście ilości odpadów zarówno komunalnych 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych, a także pozostałych sektorach życia publicznego 

(handel, usługi itp.).
Do dalszych prac przyjęto następujące założenia:

− Wskaźnik wzrostu demograficznego przez cały okres prognozy będzie stały, równy 

„0”.  Przyjęcie  poziomu  liczby  ludności  na  obecnym  poziomie  przez  cały  okres 

prognozy podyktowane jest  ogólną tendencją  demograficzną jaka ma miejsce w 

Polsce.  W  chwili  obecnej  obserwuje  się  nieznaczny  wzrost  liczby  ludności  na 

terenach miast i zmniejszenie na terenach wiejskich. Jest to spowodowane głównie 

zjawiskiem  migracji  ludności  z  terenów  wiejskich  do  miast.  Ponadto  prognozy 

demograficzne  przewidują  generalnie,  że  liczba  mieszkańców Polski  będzie  się 

utrzymywała na stałym poziomie lub nawet zmniejszała. 

4 W Gminie  Dąbrowa Zielona  (analizując  ostatnie  dziesięciolecie)  obserwuje  się  ciągły 

spadek  liczby  zamieszkującej  tu  ludności.  Od  1995  roku  liczba  mieszkańców  gminy 
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spadła  o 350 osób).  Taka  sytuacja  zaważyła  o  przyjęciu  wskaźnika  wzrostu 

demograficznego „0”.

− Rządowe prognozy  wzrost  PKB w  najbliższych  latach.  Wiąże  się  to  z  poprawą 

sytuacji  materialnej  mieszkańców  a  przez  to  zmianę  i  polepszenie  warunków 

bytowych.  Wzrost PKB działa stymulacyjnie na wzrost odpadów wytwarzanych w 

gospodarstwach domowych. 

Mimo,  że  wskaźnik  odzwierciedla  tempo  rozwoju  kraju,  to  w przypadku  ilości 

odpadów z pozostałych sektorów (głównie z podmiotów gospodarczych) przewiduje się, 

że wzrost liczby odpadów będzie niższy od tempa wzrostu PKB – o 1% poniżej wzrostu 

wskaźnika PKB. Głównymi tego przyczynami jest pozostawanie polskiej gospodarki w 

stanie recesji (przynajmniej części gałęzi), a także przewidziana i konieczna stopniowa 

zmiana jej struktury, a w tym przede wszystkim:

• racjonalizacja  materiałowa  i  energetyczna  już  działających  podmiotów 

gospodarczych,

• powstawanie nowych podmiotów gospodarczych opierających swą działalność na 

technologiach materiało i energooszczędnych,

• konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez Unię Europejską – 

zmniejszenie poziomów produkcji, wypełnienie standardów ochrony środowiska;

• konieczność  sprostania  warunkom  konkurencji  na  rynku  europejskim  między 

innymi poprzez redukcję kosztów działalności – zmniejszenie ilości wytwarzanych 

odpadów, kar za łamanie i niespełnienie wymogów ochrony środowiska itp.

− Przyjęte  szacunkowe  wskaźniki  z  Powiatowego  Programu  Ochrony  Środowiska 

przeanalizowane i dostosowane do specyfiki gospodarki odpadami na terenie gminy 

Dąbrowa Zielona.

Ponadto,  poza  wymienionymi  powyżej  czynnikami,  ilość  odpadów  będzie  zależała 

także od takich (trudnych nawet do oszacowania) czynników jak:

• rozwoju gminy czy wręcz jej pewnych obszarów,

• struktura zamieszkania – zgodnie z ogólnokrajowymi zmianami część ludności w 

najbliższych latach zmieni miejsce zamieszkania przechodząc z terenów wiejskich 

do miast. Także struktura zamieszkania w miastach ulega zmianom. Wydaje się 

prawdopodobne,  że  część  tzw.  klasy  średniej  wraz  ze  wzrostem  zamożności 

będzie zmieniała miejsce zamieszkania z wielorodzinnego na jednorodzinne,

• struktura  zaopatrzenia  w  ciepło  –  cześć  mieszkańców  może  zmienić  sposób 

ogrzewania  własnych  posesji,  przechodząc  na  ogrzewanie  inne  niż  węglowe. 

Jednak zmiany te będą w dużej mierze uzależnione od atrakcyjności finansowej 
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poszczególnych rodzajów ogrzewania.

Prognoza powinna obejmować także zmiany składu morfologicznego na przestrzeni 

rozpatrywanego okresu czasu. Ocena zmian składu morfologicznego odpadów jest znacznie 

trudniejsza od szacowania zmian ich ilości. Pośrednio działać tu będą wszystkie wymienione 

powyżej  czynniki.  Jednak  decydujące  znaczenie  będzie  tu  miał  poziom  zamożności 

społeczeństwa  i  związany  z nim model  konsumpcyjny.  Nie  bez  znaczenia  będzie  tu  też 

kształtowanie  się  poziomu świadomości  ekologicznej  społeczeństwa.  Dzięki  niemu mogą 

występować na szerszą skalę pewne zjawiska wpływające na skład morfologiczny odpadów. 

Możliwe jest, iż mieszkańcy świadomie będą sięgać po produkty w opakowaniach szklanych, 

rezygnując przy tym z opakowań z tworzyw sztucznych.  Edukacja ekologiczna może być 

istotnym źródłem nowej mody zachowań ekologicznych.

Jakkolwiek czynniki te wpływać będą na zmianę składu morfologicznego nie sposób 

ocenić skali i zakresu działania tych czynników. Generalnie przypuszczać należy, że nastąpi 

wzrost  ilości  odpadów  komunalnych  cechujący  się  następującymi  zmianami  w  składzie 

morfologicznym: 

VI. wzrost ilości papieru i tektury (nasilenie się akcji promocyjnych, informacyjnych), 

VII. wzrost  ilości  opakowań  szklanych  przy  jednoczesnym  spadku  opakowań 

plastikowych (propagowanie opakowań wielorazowych),

VIII. zmniejszenie się drobnej frakcji  nieorganicznej  (popiołu i  żużla)  -  zmiana sposobu 

ogrzewania,

IX. wzrost frakcji organicznej – (odpady ogrodowe) zmiana użytkowania na posesjach 

jednorodzinnych  (zmniejszenie  powierzchni  ogródków  przydomowych  na  rzecz 

zwiększenia powierzchni trawiastych).

X. wzrost ilości odpadów żywnościowych i tekstyliów zawartych odpadach komunalnych 

z racji wzrostu zamożności społeczeństwa,

W  sektorze  gospodarczym  można  także  spodziewać  się  zmian  w  składzie 

powstających odpadów. Zmiany te będą jednak zauważalne głównie w odniesieniu do całej 

gospodarki niż do poszczególnych jej dziedzin, czego oczywiście też nie należy wykluczać. 

W  sektorze  rolno-spożywczym  w  związku  z  jego  reorganizacją  (zmiana  profilu 

działalności z mało i średnio obszarowej na wielkoobszarową, limity produkcji wynikające z 

przystąpienia do Unii Europejskiej) można się spodziewać wzrostu ilości odpadów zarówno 

pochodzących  z  produkcji  rolnej  (odpady organiczne  roślinne i  zwierzęce)  jak  i  środków 

wspomagających samą produkcję rolną (nawozy, urządzenia techniczne). Niemniej można 

się  także  spodziewać  wzrostu  miejscowego  zagospodarowania  powstałych  odpadów 

organicznych (np. na pasze, kompost czy energię) co w łącznym bilansie odpadów może 
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zniwelować wzrost ilości odpadów z sektora rolno-spożywczego.

Zmiany  składu  morfologicznego  nie  powinny  wpłynąć  na  sposób  prowadzonej 

gospodarki  odpadami  bowiem  podstawowym  elementem,  na  który  projektowany  będzie 

system jest ilość odpadów. System ten powinien jednocześnie zakładać etapowość realizacji 

i  modułowość  rozbudowy.  Przy  takim  założeniu  wprowadzanie  koniecznych  zmian 

wynikających  ze  zmiany  składu  morfologicznego  (np.  konieczność  zagospodarowania 

większej ilości danej frakcji odpadów) powinno być realizowane bez większych problemów.

Z uwagi na różnicę zmian w ilości odpadów z różnych źródeł, prognozę szczegółową 

przeprowadzono  tylko w stosunku do ilości  odpadów pochodzących  tylko  z  gospodarstw 

domowych (211,2 kg/M/r t.j. 79 %) oraz do ilości odpadów z pozostałych źródeł – handel, 

usługi,  sektor  budowlany,  przemysł  itp.  (54 kg/M/r  tj.  21  %).  Drugi  wskaźnik  obejmuje 

wszystkie odpady poza komunalnymi z gospodarstw domowych, a wzrost ich ilości przyjęto 

podobnie jak dla odpadów z przemysłu.

4.2.2. Prognoza zmian ilości odpadów

Wyliczone poniżej wskaźniki  i  ilości odpadów prognozowane w najbliższych latach 

trzeba traktować jako orientacyjne,  służące głównie określeniu skali  problemu.  Wyliczone 

wskaźniki  dotyczące  odpadów  komunalnych  z  gospodarstw  domowych  powinny  służyć 

głównie  zapewnieniu  odpowiednich  środków technicznych  wynikających  ze wzrostu  ilości 

odpadów w  kolejnych  latach  (np. miejsce  na  składowisku,  instalacje  do  odzysku,  sprzęt 

techniczny do obsługi systemu zbiórki, stworzenie nowych punktów odbioru odpadów).

4.2.2.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych

W  tabeli  28  przedstawiono  prognozowane  zmiany  ilości  poszczególnych  frakcji 

odpadów  komunalnych  z  gospodarstw  domowych  zgodnie  z  przyjętymi  wcześniej 

założeniami.

TABELA 
28.

Zmiany ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

 na terenie gminy Dąbrowa Zielona w prognozowanym okresie czasu
Frakcje 

odpadów
Lata prognozy

2
006

2
007

2
008

2
009

2
010

2
011

2
012

2
013

2
014

2
015

Domowe 

odpady organ.

2

08,5

2

10,59

2

12,69

2

14,82

2

16,97

2

19,14

2

21,33

2

23,54

2

25,78

2

28,03
Papier  i 

tektura 

4

7,2

4

7,67

4

8,15

4

8,63

4

9,12

4

9,61

5

0,10

5

0,60

5

1,11

5

1,62
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Szkło
1

27,83

1

29,11

1

30,40

1

31,70

1

33,68

1

35,68

1

38,40

1

41,17

1

43,99

1

44,35
Tworzywa 

sztuczne

1

06,5

1

07,57

1

08,64

1

08,64

1

07,55

1

05,94

1

03,82

1

01,75

9

9,71

9

7,22

Tekstylia
3

1,9

3

2,22

3

2,54

3

2,87

3

3,20

3

3,53

3

3,86

3

4,20

3

4,54

3

4,89

Metale
3

4,2

3

4,54

3

4,89

3

5,24

3

5,59

3

5,94

3

6,30

3

6,67

3

7,03

3

7,40
Pozostało

ść organiczna

2

2,7

2

2,93

2

3,16

2

3,16

2

3,16

2

3,39

2

3,62

2

3,98

2

4,34

2

4,82
Pozostało

ść nieorganiczna

3

21,5

3

31,15

3

37,77

3

41,15

3

44,56

3

48,00

3

51,48

3

55,00

3

58,55

3

62,13

Razem
9

00,3
9

15,76
9

28,23
9

36,20
9

43,81
9

51,23
9

58,92
9

66,90
9

75,05
9

80,47
Wskaźnik 

[kg/M/r]
2

11,2
2

14,8

2

17,7

2

19,6

2

21,4

2

23,1

2

24,9

2

26,8

2

28,7

2

30,0

Generalnie przewiduje się niewielki wzrost odpadów o 1% rocznie (odpady kuchenne, 

papier  i tektura,  tekstylia  i  metale).  Pozostałości  nieorganiczne  w  kolejnych  latach  będą 

ilościowo  spadać.  Należy  spodziewać  się  wzrostu  ilości  szkła  na  rzecz  spadku  ilości 

tworzywa sztucznego. 

4.2.2.2. Odpady spoza gospodarstw domowych

W tabeli 29 przedstawiono prognozowane zmiany ilości odpadów spoza gospodarstw 

domowych zgodnie z powyższymi założeniami.

TABELA 
29.

Zmiany ilości odpadów spoza gospodarstw domowych

 na terenie gminy Dąbrowa Zielona w prognozowanym okresie czasu
Frakcje 

odpadów
Lata prognozy

2
006

2
007

2
008

2
009

2
010

2
011

2
012

2
013

2
014

2
015

Ilość 

odpadów

Mg

2

30,2

2

34,80

2

39,50

2

44,29

2

49,18

2

54,16

2

59,24

2

64,43

2

69,72

2

75,11

Wagowy 

wskaźnik 

nagromadzenia 

odpadów 

[kg/M/r]

5

4

5

5,1

5

6,2

5

7,3

5

8,5

5

9,6

6

0,8

6

2,0

6

3,3

6

4,5

W nadchodzących  latach należy spodziewać  się  zwiększenia  strumienia  odpadów 
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budowlano-remontowych a zwłaszcza zawierających azbest. 

Prognoza dotycząca wraków samochodowych (w przypadku gminy należy wziąć pod uwagę 

również maszyny rolnicze) zakłada w początkowym okresie duży wzrost tego typu odpadów jednak 

około roku 2012 sytuacja winna się ustabilizować. 
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V CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W GOSPODARCE 

ODPADAMI

We  wcześniejszych  rozdziałach  przeprowadzono  analizę  obecnego  stanu  gospodarki 

odpadami oraz prognozę zmian ilościowych i jakościowych w przeciągu 10 najbliższych lat. 

Gospodarka odpadami na terenie  gminy Dąbrowa Zielona  powinna spełniać  wymogi  i być 

zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz założeniami planów gospodarki odpadami wyższego 

szczebla. Dotyczy to przede wszystkim Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Częstochowskiego. 

Pośrednio,  w  zakresie  założonych  celów  i  wytycznych  musi  on  także  spełniać  wymogi  planu 

krajowego i wojewódzkiego. 

5.1. OKREŚLONE CELE I ZADANIA STRATEGICZNE DLA GMINY OKREŚLONE

W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

Największym  zadaniem  strategicznym  powiatu  w  zakresie  gospodarki  odpadami  jest 

ograniczenie  do minimum negatywnego oddziaływania  odpadów na środowisko oraz  maksymalny 

wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu ma szereg przedsięwzięć, m. in. Doskonalenie 

rozwiązań  organizacyjnych  w  zakresie  segregacji  odpadów  i  gospodarowania  odpadami 

opakowaniowymi. 

W realiach  powiatu  częstochowskiego  głównym celem gospodarki  odpadami jest  i  będzie 

zintensyfikowanie  działań  organizacyjnych  i  technologicznych  umożliwiających  maksymalny, 

możliwy do osiągnięcia stopień odzysku wytwarzanych odpadów.

Szczegółowe  propozycje  działań  inwestycyjnych  związanych  z  gospodarką  odpadami 

powinny  powstawać  na  poziomie  gminnym  a  działania  koordynacyjne  powiatu  polegać  mają  na 

opiniowaniu i wydawaniu decyzji administracyjnych.

Założone  cele  do  osiągnięcia  w  gospodarce  odpadami  przedstawiono  w  odniesieniu  do  dwóch 

czteroletnich okresów czasu: 

- 2004 – 2007 cele krótkoterminowe;

- 2008 – 2015 cele długoterminowe.

1. Odpady powstające w sektorze komunalnym

Cele krótkoterminowe 2004 - 2007

 wyeliminowanie  niekontrolowanego  wprowadzania  odpadów  komunalnych  do  środowiska 

poprzez objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów;

 wdrożenie  selektywnej  zbiorki  odpadów,  w  tym  szczególnie  odpadów  komunalnych 

ulegających biodegradacji’
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 rozwój  selektywnej  zbiorki  odpadów  budowlanych,  wielkogabarytowych  i  odpadów 

niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych;

 działania dostosowawcze istniejących składowisk na terenie powiatu do standardów UE;

 podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców powiatu.

Cele długoterminowe 2008 - 2015

 dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 dalsze działania dostosowawcze istniejących składowisk na terenie powiatu do standardów 

UE;

 kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej;

 wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

Zadania: dotyczące zbiórki i odzysku strumieni odpadów:

• ulegające biodegradacji;

• wielkogabarytowe;

• budowlano-remontowe;

• niebezpieczne.

a) Odzysk odpadów ulegających biodegradacji

XI. w 2010 roku – 75% odzysku;

XII. w 2013 roku – 50% odzysku;

XIII. w 2010 roku – 35% odzysku;

w stosunku do całkowitej ilości odpadków komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w 

1995 roku. Oznacza to, że w najbliższym czasie należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia 

ilości odpadów składowanych oraz rozpocząć wdrażanie technologii ich przetwarzania.

b) Odzysk odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom  

odzysku i unieszkodliwiania ulegających biodegradacji

XIV. w 2006 roku – 20% odzysku;

XV. w 2010 roku – 60% odzysku;

XVI. w 2014 roku – 80% odzysku;

w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.
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c) Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie  

ich procesom odzysku i unieszkodliwiania.

XVII. w 2006 roku – 15% odzysku;

XVIII. w 2010 roku – 40% odzysku;

XIX. w 2014 roku – 60% odzysku;

w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów budowlanych.

d)  Wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  i  podanie  ich  

procesom unieszkodliwiania.

XX. w 2006 roku – 15% odzysku;

XXI. w 2010 roku – 50% odzysku;

XXII. w 2014 roku – 80% odzysku;

w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów 

komunalnych.

2. Odpady opakowaniowe

Osiągnięcie  do  końca  2007  roku  minimalnego  poziomu  odzysku  i  recyklingu  odpadów 

opakowaniowych:

• odzysku w wysokości 50%;

• recyklingu w wysokości 25%.

W  okresie  powyżej  2007  roku  poziomy  odzysku  i  recyklingu  uzgodnione  zostaną  z  Komisją 

Europejską  zgodnie  z  projektem  Dyrektywy  z  2001  roku.  Projekt  ten  przewiduje  wprowadzenie 

następujących poziomów:

• odzysku w wysokości 60-70%;

• recyklingu w wysokości 55-70%.

3. Odpady z sektora gospodarczego

Proponowane są następujące rozwiązania:

• wprowadzenie  pełnej  ewidencji  odpadów na  terenie  powiatu  i  stworzenie  systemu  banku 

o odpadach  w  celu  weryfikacji  ilości  i  jakości  odpadów  powstających  w  działalności 

gospodarczej;

• rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych i w 

działalności rzemieślniczej;

• organizację  systemu zbiórki,  gromadzenia  i  transportu  odpadów powstających  w sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw i rzemiośle;

• dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, wykorzystujących wszystkie 
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składniki przerabianych surowców;

• wprowadzenie  do  planów  gospodarki  odpadami  na  poziomie  gminy  zadań  dotyczących 

wykorzystania odpadów przemysłowych;

• prowadzenie  działań  informacyjno  –  edukacyjnych  dla  małych  i  średnich  podmiotów 

i zakładów rzemieślniczych mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez 

nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania;

• prowadzenia  szerokiej  edukacji  ekologicznej  z  zakresu  zapobiegania  powstawania 

i wykorzystywania odpadów przemysłowych.

4. Odpady niebezpieczne

Proponowane są następujące rozwiązania:

• stworzenie  systemu  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych  wytwarzanych  w  gospodarstwach 

domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz szkolnictwie i sektorze medycznym;

• całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 roku;

• unieszkodliwianie odpadów powstających prze demontażu zawierających azbest;

• całkowita likwidacja mogilników (magazynów z odpadami zawierającymi pestycydy);

• ograniczenie  obciążenia  środowiska  odpadami  niebezpiecznymi  zdeponowanymi  na 

składowiskach;

organizacyjnie:

• wprowadzenie na szczeblu powiatu pełnej ewidencji odpadów niebezpiecznych i stworzenie 

banku danych o odpadach powstających w przemyśle, sektorze usług, szkolnictwie, i sektorze 

medycznym.

• Opracowanie  na  szczeblu  powiatu  i  gmin  systemu  szerokiej  edukacji  społeczeństwa 

o substancjach niebezpiecznych i ich wpływie na zdrowie.
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5.2. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

DLA GMINY DĄBROWA ZIELONA

5.2.1. Cele i kierunki działań dla gminy

Podstawowym  obecnie  sposobem  postępowania  z  odpadami  na  terenie  Gminy  Dąbrowa 

Zielona jest ich zbieranie i wywóz poza granicę gminy w celu ich unieszkodliwienia na składowisku 

w Młynku Sobuczynie i  m. Lipie Śląskie oraz prowadzenie recyklingu odpadów opakowaniowych. 

System  gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy  powoduje  uzależnienie  się  od  sytuacji  rynku 

regionalnego w zakresie gospodarki odpadami (brak własnego gminnego składowiska odpadów) oraz 

wysokie koszty obsługi mieszkańców w zakresie odbioru odpadów.

Zgodnie z założeniami zawartymi  w planach wyższego rzędu istniejący system gospodarki 

odpadami  na  terenie  gminy Dąbrowa Zielona  powinien  zostać  co  najmniej  rozbudowany.  Należy 

również  rozpatrzyć  wdrożenie  nowych  elementów systemu  gospodarki  odpadami,  które  mogłyby 

znacząco wpłynąć na polepszenie się sytuacji gminy w tym zakresie.

W  tym  celu  konieczne  jest  ustalenie  głównych  zasad  gminnej  polityki  odpadowej 

w odniesieniu do poszczególnych jej elementów. Wymaga to wyznaczenia: 

• celów strategicznych  – cel  po  osiągnięciu,  którego  ma  nastąpić  poprawa  danego  elementu 

gospodarki odpadami stanowiący ostateczny efekt podejmowanych działań;

• kierunków działań – kierunki służące do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych;

• zadań  realizacyjnych –  konkretne  przedsięwzięcia  prowadzące  do  realizacji  wyznaczonych 

kierunków,  a  tym samym  celów strategicznych.  Działania  te  mają  charakter  długookresowy 

i winny  być  realizowane  aż  do  osiągnięcia  założonego  celu.  Z  uwagi  na  długi  okres 

„dochodzenia”  do  wyznaczonego  celu,  z  zaproponowanych  zadań  należy  określić  zadania 

priorytetowe do realizacji jako najpilniejsze.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz założenia wynikające z planów wyższego rzędu określono 

cele strategiczne oraz kierunki działań gospodarki odpadami dla gminy Dąbrowa Zielona:

1. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW:

-Wdrażanie  i  uświadamianie  społeczeństwu  zasad  funkcjonowania  systemu  gospodarki 

odpadami .

2. ZMNIEJSZANIE ILOŚCI POWSTAWANIA ODPADÓW:

-Promowanie technologii małoodpadowych,

-Ewidencjonowanie odpadów,

-Opracowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,
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3. PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:

-Organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych,

-Organizacja systemu zbiórki odpadów opakowaniowych,

-Organizacja systemu zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

-Organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych,

-Organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków 

pojazdów,

4. ODZYSK ODPADÓW

-Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów

5. BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, KTÓRYCH 

NIE UDAŁO SIĘ PODDAĆ ODZYSKOWI I RECYKLINGOWI:

-Właściwe unieszkodliwienie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania 

6. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA – 

EDUKACJA EKOLOGICZNA:

-Promowanie zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju modelu życia mieszkańców,

-Prowadzenie  edukacji  wśród osób odpowiedzialnych  za  planowanie  i  realizacje  gospodarki 

odpadami na terenie gminy, 

-Prowadzenie akcji informacyjno edukacyjnej wśród mieszkańców gminy.

5.2.2. Limity odzysku

Wyznaczone w Powiatowym Planie Gospodarki  Odpadami limity odzysku poszczególnych 

frakcji odpadów będą determinować działania zmierzające do ich spełnienia w systemie gospodarki 

odpadami gminy Dąbrowa Zielona. Zostały one określone w pkt. 5.1..

5.3.    HARMONOGRAM ZADAŃ KRÓTKO I DŁUGOOKRESOWYCH

Określone  w niniejszym rozdziale  cele  i  kierunki  działań dla  gminy Dąbrowa Zielona,  mają 

doprowadzić do stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. Przyjęty model 

gospodarki  wynikający  z  uwarunkowań  formalnych,  technicznych  i  ekonomicznych  wyznacza  do 

realizacji konkretne zadania. Dzięki nim będzie możliwe osiągnięcie wyznaczonych celów. 

W  związku  z  szerokim  zakresem  koniecznych  przedsięwzięć  zadania  te  powinny  być 

realizowane w sposób etapowy. W pierwszej kolejności powinny być realizowane te zadania, dzięki 

którym  nastąpi  najszybsza  poprawa  dotychczasowego  stanu  gospodarki  na  terenie  gminy,  czyli– 

zadania krótkookresowe. W dalszej kolejności realizowane powinny być zadania, których wykonanie 

pozwoli  na  całościowe  osiągnięcie,  w  wyznaczonej  perspektywie  czasowej,  złożonych  celów 
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strategicznych, czyli – zadania długookresowe.

W  harmonogramach  realizacyjnych  przygotowanych  dla  gminy  Dąbrowa  Zielona, 

poszczególnym celom strategicznym, w ramach wyznaczonych kierunków działań, przyporządkowano 

konkretne  zadania z określeniem czasu ich realizacji  i instytucje,  które  powinny je realizować lub 

współrealizować.  Z  uwagi  na  specyfikę  niektórych  zadań  np.  edukacja  ekologiczna,  czy  zadania 

kontrolne będą one realizowane zarówno w ramach harmonogramu krótko i długoterminowego (m.in. 

jako zadania ciągłe).

W ramach wyznaczonych  harmonogramów  realizacyjnych,  zadania  podzielono  na  zadania 

własne  gminy  i  zadania  koordynowane.  Opracowanie  pn. "Wytyczne  sporządzania  programów 

ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym" wydane przez Ministerstwo Środowiska 

w 2002 roku, definiuje wyżej wymienione zadania następująco:

4. zadania własne gminy - przedsięwzięcia,  które będą finansowane w całości lub częściowo ze 

środków będących w dyspozycji gminy; 

5. zadania  koordynowane -  pozostałe  zadania  związane  z  ochroną  środowiska  i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze 

środków  zewnętrznych,  będących  w dyspozycji  organów  i  instytucji  szczebla  powiatowego, 

wojewódzkiego  i centralnego,  bądź  instytucji  działających  na  terenie  powiatu,  ale  podległych 

bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym;

Proces  zarządzania  środowiskiem  spoczywa  na  Władzach  lokalnych.  Mając  na  uwadze 

spójność  koordynacji  działań  pomiędzy  poszczególnymi  szczeblami  władz  samorządowych 

i rządowych a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie gospodarką odpadami gminy 

Dąbrowa Zielona przy pomocy Planu Gospodarki Odpadami wymagać będzie ustalenia roli i zakresu 

działania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Planu 

oraz systemu monitoringu. 

Władze Gminy pełnią w odniesieniu do Planu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych jest funkcja 

regulacyjna,  na  którą  składają  się  akty prawa  lokalnego  -  uchwały oraz  decyzje  administracyjne 

związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również 

funkcje wykonawcze (zadania wynikające z ustaw) i  kontrolne. Pożądane jest,  aby władze gminy 

pełniły również funkcje wspierające dla podmiotów zaangażowanych w rozwój gminy oraz funkcje 

kreujące działania ukierunkowane na poprawę systemu gospodarki odpadami a przez to środowiska 

przyrodniczego. 

Do  podstawowych  instrumentów  prawnych  odnoszących  się  do  zagadnień  ochrony 

środowiska  i  prawidłowej  gospodarki  odpadami  należą:  standardy  i  normy  i  wyznaczone  limity 

ilościowe i jakościowe, pozwolenia i odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna. Głównymi 

instrumentami finansowymi  są opłaty ekologiczne,  kary, fundusze celowe,  ulgi  podatkowe. Wśród 
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instrumentów o charakterze społecznym wyróżniamy dostęp do informacji,  komunikację społeczną, 

edukację i promocję ekologiczną.

Harmonogram  realizacji  przedstawia  poszczególne  zadania,  z  podaniem  jednostek 

odpowiedzialnych za ich realizację.
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Va HARMONOGRAM REALIZACYJNY

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY DĄBROWA ZIELONA

Cel strategiczny: ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

Kierunek działania: Wdrażanie i uświadamianie społeczeństwu zasad funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami

1

.

Zadanie Współpraca  z  Powiatowym  Centrum  Edukacji 
Ekologicznej 

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, GFOŚiGW, PFOŚiGW

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Usprawniony system gospodarki odpadami, 

Wysoki  poziom  świadomości  ekologicznej 

mieszkańców gminy,

Usprawnienie  organizacyjne  w  zakresie  edukacji 

społeczeństwa

2

.

Zadanie Przekazanie  ogólnych  informacji  o  zasadach 
funkcjonowania  gminnego  systemu  gospodarki 
odpadami

 – druk ulotek informacyjnych, artykuły w lokalnej 
prasie 

Jednostka 

realizująca

Gmina, Powiat

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015
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Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, GFOŚiGW

Miernik  realizacji 

zadania 

Ilość rozdanych ulotek, ilość artykułów

3

.

Zadanie Informowanie o wynikach funkcjonowania systemu 
gospodarki  odpadami  na  podstawie  prowadzonej 
ewidencji

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, GFOŚiGW

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Kontrola ilościowa odpadów i dokładna ewidencja

Cel strategiczny: ZMNIEJSZENIE ILOŚCI POWSTAWANIA ODPADÓW

Kierunek działania: Promocja technologii małoodpadowych

1

.

Zadanie Opracowanie  zasad  pomocy  podmiotom 
gospodarczym  wprowadzającym  nowoczesne 
technologie  małoodpadowe  oraz  działania 
proekologiczne. (doradztwo, ulgi podatkowe)

Jednostka 

realizująca

Gmina, 

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
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Źródła 

finansowania

Środki  własne  właścicieli  przedsiębiorstw,  Budżet 

gminy
Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Zmniejszenie wytworzonych odpadów

2

.

Zadanie Stworzenie  systemu  informacyjnego  w  Urzędzie 
Gminy  i współpracy  z  PCEE  w  kwestii  możliwościach 
wprowadzenia technologii mołoodpadowych

Jednostka 

realizująca

Powiat, Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

PFOŚiGW, GFOŚiGW, Koszty administracyjne

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Ilość podjętych działań
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Kierunek działania: Ewidencjonowanie odpadów

1

.

Zadanie Kontrola  i  weryfikacja  zgodności  wytwarzanych 
odpadów  z uzyskanymi  zezwoleniami  na  wytwarzanie  i 
składanymi informacjami 

Jednostka 

realizująca

Gmina, WIOŚ

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania

2

.

Zadanie Kontrola i weryfikacja firm wywozowych i instalacji 
do  odzysku  i unieszkodliwiania  odpadów  –  kontrola 
zezwoleń funkcjonowania

Jednostka 

realizująca

Gmina, WIOŚ

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania

Kierunek działania: Opracowanie zasad funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami

1

.

Zadanie Opracowanie  i  przyjęcie  Gminnego  Planu 
Gospodarki Odpadami
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Jednostka 

realizująca

Gmina – Rada Gminy

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji -200

6-2007

200

8

200

9

201

0

2011

-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania

2

.

Zadanie Rozpoczęcie  działań  w  kierunku  nawiązania 
współpracy międzygminnej w celu utworzenia „Związku 
Gmin” działającego w zakresie gospodarki odpadami

Jednostka 

realizująca

Powiat – Rada Powiatu, Gmina, - Rada Gminy

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015
Realizacja zadania do uzgodnienia

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

-

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja  zadania,  lepszy  system  gospodarki 

odpadami

3

.

Zadanie Rozważenie  i  podjęcie  działań  w  kwestii 
scedowania obowiązku usuwania odpadów na Związek 
Gmin – w przypadku jego powstania

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015
Zadanie zależne od możliwości i wcześniejszych 

ustaleń
Koszty realizacji Brak danych kosztowych
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Źródła 

finansowania

Koszty administracyjne

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania, 

Cel strategiczny: PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Kierunek działania: Organizacja systemu zbiórki odpadów

1

.

Zadanie Wyznaczenie  miejsca  Lokalnego  Punktu 
Gromadzenia Odpadów (przygotowanie dokumentacji)

Jednostka 

realizująca

Powiat, Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015
Realizacja zadania zależna od ustaleń na poziomie 

powiatu
Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki jednostek realizujących, dotacje

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania, 

2

.

Zadanie Budowa Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów
Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne
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Lata realizacji 200

7

200

8

200

9
2010

2011

-2015
w zależności od realizacji 

PPGO
Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania uzależniona od ustaleń na poziomie 

powiatu

Kierunek działania: Organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych

1

.

Zadanie Modyfikacja  i  opracowanie  zasad  gromadzenia  i 
odbioru odpadów zmieszanych

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9
2010

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Ulepszony system gospodarki odpadami zmieszanymi

2

.

Zadanie Wprowadzanie,  uzupełnianie  systemu  zbiórki 
odpadów zmieszanych

Jednostka 

realizująca

Gmina 

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9
2010

201

1-2015

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
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Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania
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3

.

Zadanie Umieszczanie  pojemników  na  odpady  w  sezonie 
letnim na najbardziej uczęszczanych trasach i miejscach 
/organizacja wywozu odpadów

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015
Tylko w sezonie letnim

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania

4

.

Zadanie Sukcesywne usuwanie dzikich wysypisk
Jednostka 

realizująca

Gmina, Koła ekologiczne -informacyjnie

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Czystość i porządek na terenie gminy

Kierunek działania: Organizacja systemu zbiórki odpadów opakowaniowych

1

.

Zadanie Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów 
opakowaniowych na terenie gminy

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne 
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Lata realizacji
2007

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty 

realizacji

Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania, 
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2

.

Zadanie Budowa systemu zbiórki odpadów opakowaniowych 
– zakup pojemników (worków) dla poszczególnych typów 
zabudowy

Jednostka 

realizująca

Gmina, Powiat, Przedsiębiorstwa wywozowe, Szkoły,

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i koordynowane

Lata realizacji
2007

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty 

realizacji

Koszty  zależne  od  podjętych  działań  i  podpisanych 

umówŹródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Ilość  mieszkańców  objęta  systemem  zbiórki  odpadów 

opakowaniowych

3

.

Zadanie Uzupełnienie  systemu  zbiórki  odpadów 
opakowaniowych w wyznaczonych punktach gminy oraz 
w  placówkach  oświatowych  –  zakup  i  docelowe 
rozstawienie pojemników

Jednostka 

realizująca

Gmina, 

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne 

Lata realizacji
2007

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty 

realizacji

Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, GFOŚiGW

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Sprawniejszy system gospodarki odpadami

4

.

Zadanie Ustawienie kompletu pojemników na szkło i plastik 
w sezonach  letnim  przy  najbardziej  uczęszczanych 
trasach i miejscach na terenie gminy



Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Zielona

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji
2007

200

8

200

9

201

0

201

1-2015
Tylko w sezonie letnim, według potrzeb

Koszty 

realizacji

Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, GFOŚiGW

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Utrzymanie czystości i porządku w obszarze kąpielisk

Kierunek działania:  Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji

1

.

Zadanie Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów 
organicznych  z  poszczególnych  miejscowości 
(typów zabudowy)

Jednostka 

realizująca

Gmina, Firma wywozowa, Mieszkańcy gminy

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 2007 2008 2009 2010 2011-2015

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne jednostek realizujących, 

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Zmniejszenie  ilości  odpadów ulegających  biodegradacji 

na składowisku

2

.

Zadanie Budowa  systemu  zbiórki  odpadów  organicznych 
z zabudowy  zwartej  na  terenie  gminy  (system 
pojemnikowy, workowy)

Jednostka 

realizująca

Gmina, Firma wywozowa

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne 
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Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne osób prywatnych

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja  zadania,  zmniejszenie  odpadów 

biodegradowalnych na składowisku

3

.

Zadanie Rozpowszechnienie  technologii  kompostowania 
wśród  mieszkańców  w  zabudowie  jednorodzinnej  - 
rozproszonej

 –  opracowanie  systemu  zagospodarowania 

odpadów  organicznych  poprzez  wykorzystywanie 
kompostowników przydomowych ( doradztwo, porady)

Jednostka 

realizująca

Gmina, Mieszkańcy Gminy

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne jednostek realizujących

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja  zadania,  zmniejszenie  ilości  odpadów 

biodegradowalnych  w  odpadach  komunalnych  zmieszanych, 

obniżenie kosztów wywozu odpadów;
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4

.

Zadanie Opracowanie  systemu  zagospodarowania  osadów 
ściekowych  z  przydomowych  oczyszczalni  ścieków 
(wywóz do oczyszczalni ścieków) 

Jednostka 

realizująca

Gmina, Przedsiębiorstwa rolnicze

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

2011

-2015
Zależne od podjęcia działań

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Środki własne jednostek realizujących

Miernik 

realizacji  zadania 

(wskaźnik 

środowiskowy)

Przeprowadzona rekultywacja

Kierunek  działania:  Organizacja  systemu  selektywnej  zbiórki  odpadów 
niebezpiecznych

1

.

Zadanie Opracowanie  zasad  gromadzenia  i  odbioru 
odpadów niebezpiecznych „LPGO”

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania
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2

.

Zadanie Wyłonienie  firmy  odpowiedzialnej  za  zbiórkę 
odpadów  niebezpiecznych  –  rozpoczęcie  zbiórki 
poszczególnych  frakcji  odpadów  niebezpiecznych 
„LPGO”

Jednostka 

realizująca

Powiat, Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Brak danych kosztowych
Źródła 

finansowania

Koszty administracyjne

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Dobre  funkcjonowanie  systemu  zbiórki  odpadów 

niebezpiecznych

3

.

Zadanie Ustawienie  pojemników  na  baterie  w  miejscach 
najbardziej  uczęszczanych  :szkoły,  sklepy,  urzędy, 
ośrodki zdrowia

- współpraca z organizacją odzysku baterii
Jednostka 

realizująca

Gmina, Organizacja odzysku

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty zależne od podjętej  umowy ze zleceniobiorcą 

Koszty może ponosić firma odbierająca baterie
Źródła 

finansowania

Środki  własne  gminy,  Środki  organizacji  odbierającej 

baterie
Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Zmniejszenie  ilości  odpadów  niebezpiecznych  w 

środowisku

4

.

Zadanie Ustawienie  pojemników  na  przeterminowane 
lekarstwa  w miejscach  takich  jak  apteki  i  ośrodki 
zdrowiaJednostka 

realizująca

N.S.Z.O.Z., apteka 

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne
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Lata realizacji 200

7
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8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty zależne od podjętej umowy ze zleceniobiorcą
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, GFOŚiGW

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Zmniejszenie  ilości  odpadów  niebezpiecznych  w 

środowisku

5

.

Zadanie Opracowanie  programu  usuwania  odpadów 
zawierających azbest  (  ankietyzacja – określenie ilości 
odpadu na terenie gminy)

Jednostka 

realizująca

Gmina, Powiat, Właściciel odpadu-mieszkaniec gminy

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 200

7
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8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji
Źródła 

finansowania

Koszty własne właścicieli odpadu-mieszkańców, 

Dofinansowanie –Gmina, PFOŚiUW, GFOŚiUW
Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Prawidłowe usuwanie odpadów zawierających azbest 

– bezpieczeństwo mieszkańców
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Kierunek  działania:  Organizacja  systemu  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych 
z sektora budowlanego i wraków pojazdów

1

.

Zadanie Opracowanie zasad gromadzenia odbioru odpadów 
wielkogabarytowych z sektora budowlanego .(LPGO)

Jednostka 

realizująca

Gmina, 

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, 

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania

2

.

Zadanie Wskazanie  firmy  działającej  w  zakresie  odzysku 
i unieszkodliwiania  wraków  pojazdów  (przekazanie 
danych teleadresowych mieszkańcom) 

Jednostka 

realizująca

Gmina,

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne jednostek realizujących

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Utrzymanie czystości i porządku w gminie
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Cel ekologiczny: ODZYSK ODPADÓW

Kierunek działania: Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów

1

.

Zadanie Prowadzenie  odzysku  w dotychczasowej  formie  i 
jej rozwój we wszystkich miejscowościach gminy

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, GFOŚiGW

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Realizacja zadania

2

.

Zadanie Podjęcie rozmów z Organizacjami Odzysku
 –  możliwości  przekazywania  do  odzysku 

zebranych frakcji odpadów
Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Obniżenie kosztów odzysku odpadów

3

.

Zadanie Organizacja  odbioru  i  przerobu  odpadów 
organicznych

Jednostka 

realizująca

Gmina i Firma zajmująca się kompostowaniem
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Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne i Koordynowane

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty jednostki realizującej
Źródła 

finansowania

Środki własne jednostki realizującej

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Odbiór odpadów kompostowalnych

Cel strategiczny: BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA 

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

Kierunek  działania:  Właściwe  unieszkodliwianie  odpadów  nie  nadających  się  do 
dalszego zagospodarowania.

1

.

Zadanie Likwidacja dzikich wysypisk
Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200
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201

0

201

1-2015
Stała interwencja

Koszty realizacji Koszty własne gminy
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, GFOŚiGW

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Cel strategiczny: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA- 



Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Zielona

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Kierunek działania: Promowanie zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju 
 modelu życia mieszkańców

1

.

Zadanie Opracowanie Koncepcji Edukacji Ekologicznej dla 
Gminy  Dąbrowa  Zielona  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  prawidłowego  gospodarowania 
odpadamiJednostka 

realizująca

Gmina,

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty zależne od podpisanej umowy 
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, dotacje, 

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców, 
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Kierunek działania: Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców 
oraz tworzenie proekologicznego wizerunku gminy.

1

.

Zadanie Prowadzenie  akcji  zgodnie  z  Koncepcją  Edukacji 
Ekologicznej dla Gminy Dąbrowa Zielona

-  ulotki,  wykłady,  festyny,  artykuły  w  lokalnej 
prasie, szkolenia, pogadanki, festyny itp.

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200

7

200

8

200

9

201

0

201

1-2015

Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy, GFOŚiGW

Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

jest gwarancją na zmniejszenie ilości odpadów i sprawnego 

funkcjonowania  prowadzonego  systemu  gospodarki 

odpadami na terenie gminy

Kierunek działania: Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród osób odpowiedzialnych 
za planowanie i realizacje systemu gospodarki odpadami 
na terenie gminy.

1

.

Zadanie Konferencje,  Szkolenia,  Wykłady,  wyjazdy 
„techniczne” itp. 

- współpraca z PCEE 
- (Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej).

Jednostka 

realizująca

Gmina

Rodzaj 

przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji 200
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Koszty realizacji Koszty administracyjne
Źródła 

finansowania

Środki własne gminy
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Miernik  realizacji 

zadania  (wskaźnik 

środowiskowy)

Odpowiednia  wiedza  na  temat  gospodarki  odpadami 

urzędników  gminnych  gwarancją  na  właściwe  planowanie 

i prawidłową realizację systemu gospodarki odpadami

VI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 

DLA GMINY DĄBROWA ZIELONA

Wyznaczone dla gminy Dąbrowa Zielona cele strategiczne powinny być realizowane 

przez  funkcjonujący  system  gospodarki  odpadami.  Poniżej  przedstawiono  propozycje 

systemu gospodarki  odpadami  dla  gminy  Dąbrowa Zielona.  Zaproponowane  rozwiązania 

uwzględniają:

• obecny stan gospodarki odpadami na terenie gminy,

• obowiązujące regulacje prawne oraz wytyczne dotyczące prowadzenia gospodarki 

odpadami na terenie powiatu, województwa i kraju.

Realizacja przedstawionych poniżej propozycji działań w poszczególnych elementach 
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gospodarki odpadami wpłyną na poprawę jej istniejącego stanu.

6.1.    SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Gospodarowanie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (art. 3 pkt.1) to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym 
również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Gmina  Dąbrowa  Zielona  obecnie  prowadzi  własną,  indywidualną  gospodarkę 

odpadami  komunalnymi,  oraz  rozwija  zbiórkę  odpadów  wtórnych.  Odpady  komunalne  z 

terenu  gminy  deponowane  są  na  składowisku  odpadów  w  Młynku  Sobuczynie  lub  w 

miejscowości Lipie Śląskie. 

Po przeprowadzonej analizie informacji zawartych w PPGO, na temat gospodarki odpadami 
pozostałych gmin powiatu, należy również wziąć pod uwagę możliwość wspólnych, 
międzygminnych działań w tym zakresie. Pomimo, iż w danym czasie gminy powiatu 
częstochowskiego nie przejawiają chęci podjęcia takich działań, poruszono ten temat, w celu 
zaproponowania tego rozwiązania dla gminy Dąbrowa Zielona z uwzględnieniem podjęcia 
działań w dalszej perspektywie czasu i pojawienia się możliwości porozumienia 
międzygminnego. Takie porozumienie międzygminne może również mieć miejsce z gminami 
innego powiatu.

Zawiązane  porozumienie  powinno  docelowo  zaowocować  powołaniem  związku 

komunalnego obejmującego część gmin, a najlepiej wszystkich na terenie powiatu. Wymaga 

to  scedowania  na  związek  zadań  z  zakresu  gospodarki  odpadami.  Aby  to  mogło  mieć 

miejsce konieczne jest jednak wcześniejsze przejęcie ich przez gminę. Podstawą takiego 

działania jest art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Według niego Rady 

gmin  na  podstawie  akceptacji  mieszkańców  wyrażonej  w  przeprowadzonym 

tzw. „referendum  śmieciowym”  mogą  przejąć  od  właścicieli  nieruchomości  wszystkie  lub 

wybrane  obowiązki  z  zakresu gospodarki  odpadami.  Zadania  i kompetencje  gmin w tym 

zakresie  w  dalszym  etapie  byłyby  przekazane  Związkowi.  Pozytywny  wynik  referendum 

pozwala jednocześnie wprowadzić zryczałtowaną opłatę za zadania realizowane w zakresie 

systemu gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie).

Niezależnie od dalszych ustaleń w tym zakresie zawiązane porozumienie powinno 

być  punktem  wyjścia  do  szerszej  współpracy  międzygminnej  w  zakresie  gospodarki 

odpadami. Prowadzenie takiego wspólnego zakresu gospodarki odpadami będzie zgodne z 

wytycznymi zawartymi w planach wyższego rzędu. Zalecają one prowadzenie gospodarki w 

ramach  porozumień  miedzygminnych  (związkowych)  przy  jednoczesnym  korzystaniu  z 

instalacji  odzysku  i unieszkodliwiania  o  zasięgu  międzygminnym  czy  międzyregionalnym. 

Powyższe  zagadnienie  należy  wziąć  pod  uwagę  z  racji  mogącej  się  polepszyć  sytuacji 

gospodarki odpadami na terenie gminy.

6.2.    GROMADZENIE ODPADÓW
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Gromadzenie odpadów stanowi pierwszy etap całego systemu działań, mających na 
celu ich usunięcie i unieszkodliwianie. Sposób gromadzenia i usuwania odpadów z miejsca 
ich powstawania jest niezwykle istotny i ma wpływ na czystość i ogólny porządek w gminie. 
Zbieranie odpadów to każde działanie w szczególności umieszczanie w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do 
transportu, do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Pierwszym krokiem przy reorganizacji systemu gromadzenia odpadów jest objecie 
tym systemem wszystkich wytwórców odpadów (mieszkańców, podmioty gospodarcze). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami powstające odpady powinny być gromadzone 
selektywnie. Selektywna zbiórka odpadów, powinna objąć swym zasięgiem wszystkie 
strumienie odpadów tzn. odpadów z gospodarstw domowych, drobnego przemysłu, usług i 
handlu. Recykling, to najbardziej pożądana forma gospodarki odpadami. Korzyści 
wynikające z prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów to: redukcja masy i objętości 
odpadów komunalnych kierowanych na gminne składowisko, przez co wydłuży się czas jego 
funkcjonowania. Wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 
komunalnych oraz uzyskanie środków pieniężnych ze sprzedaży wyselekcjonowanych 
surowców wtórnych. 

6.2.1. Odpady zmieszane

Uzupełniając  istniejący  system  należy  dążyć  do  sytuacji,  kiedy  objęci  nim  będą 

wszyscy mieszkańcy gminy, a także wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na jego 

terenie.  Każdy  wytwórca  odpadów  powinien  mieć  jednocześnie  podpisaną  umowę 

indywidualną lub poprzez zarządcę budynku:

• ze  Związkiem  lub  gminą  w  przypadku  przejęcia  obowiązków 

od mieszkańców;

• z koncesjonowaną firmą prowadzącą zbiórkę odpadów na terenie gminy w 

przypadku nie przejęcia obowiązków od mieszkańców.
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System  zbiórki  odpadów  zmieszanych  proponuje  się  oprzeć  i  rozwijać  o następujące 

założenia:

• w  zabudowie  jednorodzinnej  należy  stosować  system  oparty  na  pojemnikach 

110/120  lub  240  litrowych,  docelowo  na  każde  gospodarstwo  (4  osobowe) 

przypadałby jeden taki pojemnik; przejście na proponowany system powinno się 

odbywać w sposób etapowy w miarę możliwości finansowych;

• w  zabudowie  wielorodzinnej  optymalnym  rozwiązaniem  byłoby  stosowanie  do 

zbiórki odpadów pojemników 1100 l; z uwagi jednak na konieczność stosowania do 

obsługi  pojemników  pojazdów  wyposażonych  w specjalne  zaczepy  należy 

rozważyć  możliwość  stosowania  w  tym  typie  zabudowy  pojemniki  o  mniejszej 

pojemności. W takim wypadku odpady byłyby zbierane w pojemnikach 240 lub 360 

litrowych. W zależności od liczby mieszkańców należałoby ustawić zwielokrotnioną 

ilość takich pojemników – 1 pojemnik 240 l dla ok. 8 mieszkańców, 1 pojemnik 360 l 

dla ok. 12 mieszkańców; przejście na proponowany system powinno się odbywać 

w sposób etapowy w miarę możliwości finansowych;

• podmioty  gospodarcze  działające  na  terenie  gminy  powinny  posiadać  własne 

pojemniki  do  gromadzenia  wytwarzanych  przez  siebie  odpadów,  ich  wielkość 

powinna być dostosowana do indywidualnych przypadków.

Zebrane  odpady  będą  kierowane  do  unieszkodliwienia  na  składowisku  odpadów 

komunalnych.

Ważne jest, aby dążyć do uzupełnienia systemu gromadzenia zmieszanych odpadów 

balastowych  poprzez  stworzenie  możliwości  pozbywania  się  odpadów  przez  wszystkich 

mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona w sposób zorganizowany.

6.2.2. Odpady opakowaniowe

Funkcjonujący na terenie gminy system zbiórki odpadów opakowaniowych z gospodarstw 
domowych, jest oparty na donoszeniu do ustawionych w centrum każdej z miejscowości 
gminy pojemników na odpady wtórne: szkło i tworzywa sztuczne -oraz papier w 2 
miejscowościach. Celem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest 
wyłączenie określonych mas odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów 
zmieszanych i poddania ich procesowi odzysku i recyklingu. 
Według stworzonego modelu składu morfologicznego odpadów z gospodarstw domowych na 
terenie gminy powstaje około:
47 Mg/rok – papieru i tektury,
127 Mg/rok – szkła,
106 Mg/rok – tworzyw sztucznych.
Uwzględniając konieczne do osiągnięcia limity odzysku poszczególnych odpadów 
opakowaniowych z terenu gminy, proponuje się budowę tego systemu w oparciu o 
następujące założenia:

• W  zabudowie  jednorodzinnej  prowadzenia  zbiórki  w  systemie  odbioru 
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bezpośredniego  w  oparciu  o  plastikowe  worki  o  różnej  kolorystyce  dla 

poszczególnych  frakcji.  Każde  gospodarstwo  otrzymywałoby  komplet 

worków przy  odbiorze  zapełnionych  (np.  1x  w miesiącu).  Proponuje  się 

zbiórkę szkła (z podziałem na bezbarwne i kolorowe), papier i tekturę oraz 

tworzywa  sztuczne.  Każde  gospodarstwo  domowe  powinno  być 

zaopatrzone w jeden komplet worków. Szacuje się, iż na gminę Dąbrowa 

Zielona potrzebnych by było około 1.000 szt. kompletów worków.

• Utworzenie  punktów  zbiórki  w  „strategicznych  miejscach”  wszystkich 

miejscowości  gminy. Zbiorcze punkty winny składać się z 4 pojemników 

wielko  pojemnościowych  co  najmniej  1,5  m3 (zbiórka  szkła  białego  i 

kolorowego, tworzyw sztucznych),  (pojemniki na makulaturą powinno się 

ustawić  eksperymentalnie  w  miejscach  o  zwartej  zabudowie  i  np.  przy 

szkołach).  Punkty te powinny być tak rozstawione aby jeden zestaw 

pojemników mógł obsługiwać ok. 100 - 150 mieszkańców. 

• Stworzenie  uzupełniającej  sieci  punktów  rozstawionych  w  najbardziej 

uczęszczanych  punktach największych  miejscowości  w gminie  (np.  przy 

sklepach, przystankach komunikacji  zbiorowej,  parkingach itp.)  oraz przy 

obiektach użyteczności publicznej (np. urzędach). Punkty takie składałyby 

się z zestawu pojemników do zbiórki  szkła z podziałem na bezbarwne i 

kolorowe oraz tworzywa sztuczne.

•  Stworzenie  systemu  uzupełniającego  we  wszystkich  placówkach 

oświatowych gminy (szkoły wszystkich szczebli, przedszkola) „pojemników 

edukacyjnych” do zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, makulatury i metalu. 

Zbiórka może odbywać się w pojemnikach czterodzielnych o pojemności 

480 l (z wymiennymi workami na poszczególne frakcje). Stworzenie tego 

systemu uzupełniającego nie powinno być nastawione na jak największe 

pozyskanie poszczególnych frakcji, powinno ono stanowić głównie element 

uzupełniający edukacji ekologicznej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży. 

• Dodatkowo  w  dalszej  perspektywie  czasowej  w  latach  2007-2010, 

proponuje  się  utworzenie  Lokalnego  Punktu  Gromadzenia  Odpadów 

(LPGO). Punkt taki byłby wyposażony w szereg pojemników (kontenerów) 

do poszczególnych  rodzajów odpadów.  Do punktu tego odpady mogliby 

dostarczać  mieszkańcy  w  ilościach  przekraczających  pojemność 

stosowanych  w  selektywnej  zbiórce  pojemników  czy  poza  terminem 

wyznaczonych  zbiórek.  Poza  podstawową  podstawowym  zakresem 

zbieranych  odpadów  opakowaniowych  (szkło,  tworzywa  sztuczne, 
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makulatura). Punkt służyłyby głównie do zbiórki czasowego przetrzymania 

odpadów  niebezpiecznych,  wielkogabarytowych,  z sektora  budowlanego 

oraz z organicznych (z ogrodów i terenów zielonych). Punkt taki powinien 

być  położony  centralnie  na  obszarze  gminy,  posiadać  odpowiednie 

wyposażenie techniczne,  całodobowy dozór oraz być obsługiwany przez 

przeszkolonych  pracowników.  W  przypadku  gminy  Dąbrowa  Zielona 

warunki  takie  mogą  być  spełnione  lokalizując  LPGO  na  wydzielonym 

obszarze  najlepiej  w  miejscowości  Dąbrowa  Zielona  ze  względu  na 

centralne położenie. 

• W  podmiotach  gospodarczych  selektywna  zbiórka  odpadów 

opakowaniowych powinna być prowadzona w przynajmniej  takim samym 

zakresie jak w gospodarstwach domowych tzn. szkło tworzywa sztuczne, 

makulatura, rodzaj zbierania jednej z wymienionych frakcji będzie zależał w 

dużej mierze od charakteru danego podmiotu. Dodatkowo w zależności od 

profilu  działalności  podmiotu  powinny  być  selektywnie  gromadzone 

pozostałe odpady wytwarzane w związku z jego działalnością, a zwłaszcza 

te,  które są możliwe do dalszego wykorzystania.  Rodzaj pojemników, w 

których  byłaby  prowadzona  zbiórka  odpadów  opakowaniowych  w 

podmiotach  gospodarczych  będzie  uzależniona  od  charakteru  danej 

jednostki  oraz  ilości  wytwarzanej  danej  frakcji  odpadu.  Mogą  to  być 

zarówno specjalistyczne pojemniki, jak również pojemniki wykorzystywane 

do zbiórki odpadów zmieszanych.

6.2.3. Odpady organiczne

Głównym  źródłem  powstawania  odpadów  organicznych  na  terenie  gminy  będą 

gospodarstwa domowe, tereny zielone,  na których prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne, 

niektóre podmioty gospodarcze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków (osady ściekowe). 

Mimo, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym także odpadów organicznych, 

jest nakazane ustawowo, selektywną zbiórkę tej grupy odpadów wskazane jest rozpocząć z 

chwilą możliwości ich zagospodarowania (kompostowanie, fermentacja).

Zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów organicznych na terenie gminy powinna 

odbywać się w sposób następujący:

• w  gospodarstwach  domowych  w  zabudowie  jednorodzinnej  odpady  organiczne 

zaleca  się  kompostować  w  przydomowych  kompostownikach  w  zależności  od 

indywidualnych możliwości;  z chwilą uruchomienia instalacji  do ich przetwarzania 

można  je  zbierać  podobnie  jak  pozostałe  surowce  opakowaniowe  w  workach 
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(najlepiej  papierowych).  Z  uwagi  na  niewielką  liczbę  osób  mieszkających  w 

zabudowie wielorodzinnej nie przewiduje się tworzenia dla nich osobnego systemu 

zbiórki odpadów organicznych.

• odpady  organiczne  z  oczyszczalni  ścieków  (  w  przypadku  pojawienia  się  takiej 

infrastruktury  na  skalę  gminy)  powinny  być  w  procesie  technologicznym 

w maksymalnym  stopniu  odwodnione  i  po  wysuszeniu  przekazane  do  instalacji 

przetwarzającej,  z  którą  podpisano  odpowiednie  porozumienie.  Należy  jednak 

zaznaczyć,  że  w  przypadku  kompostowania  osadów  ściekowych  muszą  one 

spełniać  odpowiednie  normy  fizykochemiczne  i  bakteriologiczne,  a powstały 

kompost musi spełniać normy wyznaczone dla nawozu. Należy rozważyć możliwość 

wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków do celów rolniczych. W 

ostatnim  czasie,  w  Polsce  można  zauważyć  wykorzystanie  tego  typu  odpadu 

organicznego pod uprawę wierzby energetycznej. Takie rozwiązanie można także 

rozważyć dla terenu gminy Dąbrowa Zielona w przypadku pojawienia się obiektu 

oczyszczalni  ścieków i  systemu sieci  kanalizacyjnej  na  terenie  gminy  w dalszej 

perspektywie czasu.

6.2.4. Odpady niebezpieczne

Ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne, rozproszone źródła 
powstawania, ogromną różnorodność i brak możliwości kontroli ich przemieszczania, odpady 
niebezpieczne stanowią realne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia człowieka.

Podobnie jak pozostałe odpady, także odpady niebezpieczne powinny być zbierane w 
sposób selektywny. Względy te wymuszają szczególnie konieczność postępowania z nimi w 
sposób właściwy. 

Z  uwagi  na  fakt,  że  podmioty  gospodarcze  (w  tym  placówki  służby  zdrowia  i 

weterynarii) zmuszone są z mocy obowiązującego prawa prowadzić odpowiednią ewidencję 

tego  typu  odpadów,  a także  postępować  z  nimi  w  sposób  zapewniający  bezpieczne 

gromadzenie  i  unieszkodliwianie  (przekazywanie  specjalistycznym  firmom)  poniżej 

przedstawiono rozwiązania zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Zielona 
powinny być:

• gromadzone w czasie okresowych zbiórek polegających na tym, iż w określonych 

dniach  przez  teren  gminy  przejeżdżałby  specjalny  pojazd  wyposażony  w 

odpowiednio zabezpieczone pojemniki czy kontenery. Zbierałby on wyznaczone (we 

wcześniejszym harmonogramie) rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzących z 

gospodarstw domowych. Do grupy tych odpadów można zaliczyć: 

− farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich,

− rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,
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− odczynniki chemiczne i fotograficzne oraz opakowania po nich,

− przeterminowane lekarstwa,

− zużyte tonery od drukarek,

− baterie jednorazowe,

− lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry,

− aerozole.

• przekazywanie do czasowego przetrzymania w utworzonym na terenie gminy 

Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). W punkcie 

tym  mieszkańcy  mogliby  oddać  na  tych  samych  zasadach  co  w zbiórce 

okresowej wytworzone w gospodarstwie domowym odpady niebezpieczne (te 

same  rodzaje  i  limity  odpadów  niebezpiecznych)  poza  terminem  zbiórek 

okresowych.  Punkt  taki  proponuje się zlokalizować  w miejscowości  Dąbrowa 

Zielona przy wyznaczonym Lokalnym Punkcie Gromadzenia Odpadów. 

• zgodnie z art. 16 ustawy  o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  część 

odpadów  niebezpiecznych  –  opakowania  po  środkach  chemicznych  bardzo 

toksycznych i toksycznych np. środkach ochrony roślin (pestycydy, herbicydy, 

insektycydy itp.) powinny być zwracane bezpośrednio przez ich użytkowników 

do  punków  sprzedaży,  w  których  zostały  nabyte.  Zgodnie  z  przytoczoną 

powyżej  ustawą  sprzedawca  ma  obowiązek  je  przyjąć  zwracając  pobraną 

kaucję. Jednocześnie producent i importer zobowiązany jest na własny koszt 

odebrać  od  sprzedawcy  opakowania  wielokrotnego  użytku  oraz  odpady 

opakowaniowe  po  substancjach  niebezpiecznych,  a  które  zostały  zwrócone 

przez ich użytkowników do sprzedawcy (art. 10 w/w ustawy).

• gromadzone  w  systemie  uzupełniającym  polegającym  na  rozstawieniu  na 

terenie  gminy  specjalnych,  zabezpieczonych  przed  otworzeniem  ich  przez 

niepowołane osoby, pojemnikach. Proponuje się aby systemem uzupełniającym 

objąć zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz baterii. Specjalne pojemniki do 

ich  zbiórki  byłyby  rozstawione  w  miejscach,  gdzie  można  nabyć  produkty 

pełnowartościowe. Obsługa tego systemu mogłaby prowadzić ta sama firma co 

zbiórkę okresową.

• w związku  z  rolniczym  charakterem gminy  Dąbrowa  Zielona  konieczne jest 

zapewnienie  właściwego  pozbywania  się  padłych  zwierząt  gospodarskich. 

Zakłady  utylizacyjne  w  Polsce  wykonują  swe  usługi  na  zasadzie  zgłoszeń 

telefonicznych. Koszty związane ze zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem 

padłych  zwierząt  hodowlanych  zgodnie  z obowiązującym  prawem  powinien 

ponosić  właściciel  zwierzęcia.  W przypadku  zwierząt  dzikich  i  bezdomnych 
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obowiązek  uprzątania  padłych  zwierząt  spoczywa  na  gminie  (ustawa  o 

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach).  Istnieje  możliwość  pozyskania 

środków  na  ten  cel  z  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w 

wysokości  do  98 %  kosztów  zbiórki,  transportu  i utylizacji.  Środki  te 

przekazywane  są  firmom  po  przedstawieniu  odpowiedniego  kosztorysu 

świadczonych na rzecz danej gminy usług.

• frakcją odpadów, które należy unieszkodliwiać ze szczególnym zachowaniem 

warunków  ochrony  środowiska,  a  także  zdrowia  ludzi  jest  azbest.  Azbest 

najczęściej występuje w postaci płyt azbestowo-cementowych służących jako 

pokrycia dachów lub elewacji budynków a także azbestowo-cementowych rur 

wodociągowych.  Z  uwagi  na  jego  udowodnioną  szkodliwość  (dostanie  się 

pyłków azbestu do dróg oddechowych powoduje nakłuwanie pęcherzyków płuc) 

azbest został zaliczony do substancji szkodliwych dla zdrowia (Rozporządzenie 

Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Zdrowotnej  z  dnia  21  sierpnia  1997  r  w sprawie 

substancji  stwarzających  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  życia).  Także  Minister 

Gospodarki wydał rozporządzenie w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz 

warunków  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  (z 14 sierpnia  1998  r.). 

Zgodnie  z  tym  rozporządzeniem  koszt  usunięcia  wyrobów  zawierających 

azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi właściciel obiektu. Z uwagi na 

właściwości azbestu oraz obowiązujące regulacje prawne usuwanie wyrobów 

zawierających azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel lub zarządca 

obiektów winien:

− sporządzić  przegląd  techniczny  wyrobów  zawierających  azbest,  na 

podstawie  tego  przeglądu  sporządza  się  Ocenę  stanu  i  możliwości  

bezpiecznego  użytkowania  wyrobów  zawierających  azbest,  ocenę  tę 

przejmuje  powiatowy  inspektor  budowlany,  który  informuje  starostwa 

powiatowe oraz urzędy gminy o przejętych protokołach ocen. 

− dokonać identyfikacji rodzaju azbestu przez laboratorium wykonujące takie 

badania oraz oszacować ilości wyrobów zawierających azbest

− zgłosić  co  najmniej  30  dni  przed  planowanym  rozpoczęciem  robót 

właściwemu organowi  administracji  architektoniczno-budowlanej  zamiaru 

rozpoczęcia robót z zaznaczeniem, że usuwane będą wyroby zawierające 

azbest, 

− uzyskać  pozwolenie  na  budowę  (wykonywanie)  prac  remontowo-

budowlanych związanych z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych

Usuwaniem odpadów zawierających  azbest  powinny zajmować  się  tylko  przedsiębiorstwa 

posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników. 
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Do obowiązków takiej firmy należy między innymi:

− przygotowanie  planu  organizacji  i  technologii  wykonywania  prac  przy 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

− opracowanie  i  złożenia  do  właściwego  starosty  wniosku  o  wydanie 

zezwolenia  na  wytwarzanie  i  transport  odpadów  niebezpiecznych 

zawierających azbest,

− zawarcia umów – jeśli sama nie prowadzi prac w tym zakresie, z: 

 firmą transportującą zdemontowane wyroby z placu budowy na składowisko 

odpadów niebezpiecznych,

 zarządzającym  składowiskiem  odpadów  niebezpiecznych  na  składowanie 

usuniętych wyrobów zawierających azbest,

 firmą  wykonującą  badania  monitoringowe  powietrza  na  wykonanie 

wymaganych  okresowych  badań  (przy  usuwaniu  azbestu  o powierzchni 

powyżej 500 m2),

− wykonanie prac demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest z obiektu 

budowlanego  –  wdrożenie  procedur  „Wytwarzanie,  pakowanie  i  oznakowanie 

odpadów  zawierających  azbest”  oraz  „Odbiór  odpadów  zawierających  azbest” 

bądź  „Transport  odpadów  zawierających  azbest”  (w  przypadku  jeśli  sama 

prowadzi także transport takich odpadów),

− sporządzenie „Karty ewidencji odpadów” oraz „Karty przekazania odpadów” 

− przedstawienie  właścicielowi  obiektu  dowodu  prawidłowego  wykonania  prac 

oczyszczenia azbestu.

W  obecnej  sytuacji  nie  można  określić  dokładnej  ilości  występujących  odpadów 

zawierających  azbest  na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona.  W  tym  celu  należałoby 

przedsięwziąć  środki  w  celu  zinwentaryzowania  gminy  pod  względem  ilości  odpadu 

zawierającego azbest aby móc określić dalsze plany związane z jego unieszkodliwianiem. 

Proponuje się przeprowadzić to zadanie w formie ankietyzacji społeczeństwa. 

W  zakresie  gospodarki  odpadami  zawierającymi  azbest,  a  zwłaszcza  w sprawie 

przeprowadzenia ewidencji tego typu odpadów należy kierować się Rozporządzeniem z dnia  

2  kwietnia  2004  roku  w  sprawie  sposobów  i warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  

usuwania wyrobów zawierających azbest; (Ustawa o odpadach, Dziennik Ustaw Nr 71 Poz.  

649). 

6.2.5. Odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
 zużyty sprzęt AGD

Z uwagi na charakter tych odpadów (duży ciężar, duża objętość) wymagają one 
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prowadzenia specjalnych systemów ich zbiórki. Dla gminy Dąbrowa Zielona proponuje się:
• zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w czasie zbiórek 

okresowych.  Zbierane  byłyby  tylko  te  odpady  wielkogabarytowe,  które  powstają 

w gospodarstwach  domowych  (stare  meble,  sprzęt  RTV,  lodówki  itp.).  W 

wyznaczony  dzień  mieszkańcy  mogliby  te  przedmioty  (uszkodzone  lub 

niepotrzebne)  wystawić  przed swoje  posesje skąd byłyby  zabierane;  Dodatkowo 

proponuje  się  zbieranie  odpadów  wielkogabarytowych  i  zużytego  sprzętu  w 

utworzonym  na  terenie  gminy  LPGO.  W  punkcie  tym  mieszkańcy  mogliby  się 

pozbywać  tego  typu  odpadów poza  terminem okresowych  zbiórek.  Dalej  sprzęt 

przekazywany by był docelowo do recyklingu i przekazywany wyspecjalizowanym 

firmom.

• zbiórkę  odpadów  z  sektora  budowlanego  (głównie  gruzu)  i  kamieni  polnych  w 

Lokalnym  Punkcie  Gromadzenia  Odpadów.  Odpady  mogliby  tam  dowozić 

mieszkańcy  we  własnym  zakresie  lub  firmy  wywozowe  po  wcześniejszym 

zgłoszeniu.  Po zgromadzeniu większej  ilości  tych odpadów byłyby  one poddane 

rozdrobnieniu (wypożyczenie kruszarki samojezdnej). 

6.2.6. Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony

• funkcję  punktu  zbiórki  i  przerobu  wraków  samochodowych  na  terenie  gminy 

Dąbrowa  Zielona  może  przejąć  firma  zajmująca  się  demontażem  wraków 

samochodowych  posiadająca  odpowiednie  zezwolenie  na  odzysk  tego  typu 

odpadów.  W  najbliższym  okresie  czasu  należy  liczyć  się  ze  wzrostem  ilości 

złomowanych pojazdów (samochody, ciągniki, maszyny rolnicze). 

6.3.    ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW

Obecnie na terenie gminy Dąbrowa Zielona zbiórka i transport jest prowadzona przez 

cztery firmy. 

Realizowany system zbiórki można uznać za właściwy, i należy go kontynuować. W 

dalszej  perspektywie  czasowej  zakres  świadczonych  usług  powinien  być  rozszerzany  – 

selektywna  zbiórka  kolejnych  frakcji  odpadów.  Należy  jednak  podkreślić,  że  będzie  to 

możliwe  po  renegocjonowaniu  dotychczasowego  zakresu  usług.  Biorąc  pod  uwagę 

możliwość przejęcia przez gminę obowiązku zbiórki odpadów i scedowaniu go na związek 

komunalny zbiórką i transportem odpadów zajmowałaby się powołana przez związek firma 

lub wyłoniona w przetargu. 
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Niezależnie od obecnie czy w przyszłości realizowanego systemu zbiórki i transportu 
odpadów gmina powinna kontrolować realizację wydanych pozwoleń – czy dana firma 
wywozowa ma pozwolenie na prowadzenie działalności na danym terenie, czy zebrane 
poszczególne frakcje odpadów trafiają do wyznaczonych instalacji itp. Kontrola ta powinna 
objąć wszystkie firmy prowadzące działalność na terenie gminy, a szczególnie prowadzące 
zbiórkę odpadów niebezpiecznych.
Jedyną grupą odpadów, które nie byłyby zbierane przez ewentualnie powołaną firmę 
związkową, to odpady niebezpieczne. Firma prowadząca odbiór czasowo zgromadzonych 
w Lokalnym Punkcie Gromadzenia Odpadów - odpadów niebezpiecznych, a także okresową 
zbiórkę na terenie gminy Dąbrowa Zielona powinna spełniać wszystkie wymogi formalne i 
techniczne (zezwolenia, właściwe pojemniki, ADR itp.).

6.4. ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE

Zwiększenie  się  odpadów  koniecznych  do  dalszego  odzysku  i unieszkodliwiania 

sugeruje ulepszanie i rozszerzanie istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów gminy 

Dąbrowa Zielona. Zgodnie z wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami w 

tym celu należy przeprowadzić okresowe kampanie informacyjno-edukacyjne oraz nawiązać 

kontakty  z  organizacjami  ekologicznymi.  Opierając  się  na  doświadczeniu  firm,  winno  się 

usprawnić działalność w zakresie zbierania i odzysku odpadów wtórnych. W związku z tym 

należy zakupić jeszcze potrzebną ilość pojemników i  worków na odpady odzyskiwane w 

ramach  selektywnej  zbiórki.  Efektem  powinno  być  kierowanie  do  unieszkodliwienia  na 

składowiskach jak najmniejszej ilości odpadów. Dzięki  temu możliwe będzie jego dłuższe 

eksploatowanie,  ale  najważniejsze  są  obniżone  koszty  wywozu  odpadów  komunalnych 

(poprzez  zmniejszenie  ich  ilości  po  wysegregowaniu).  Segregacja  wpływa  również 

pozytywnie na zmniejszenie się liczby miejsc i ilości nielegalnych punktów wysypiskowych 

odpadów.

Należy również rozważyć możliwość współpracy z działającymi na terenie gminy i powiatu 
firmami w kwestii selektywnej zbiórki odpadów. W obecnym czasie nie jest to potrzebne, nie 
mniej jednak gmina powinna zachować elastyczność w tej kwestii sugerując się jakością 
obsługi mieszkańców i współpracy w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami na terenie 
gminy.
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VII  EDUKACJA EKOLOGICZNA

7.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
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Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji  RP (art.  5 i 74) jak 

i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo ochrony środowiska, 

o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty.

Istotne  znaczenie  dla  edukacji  ekologicznej  wynika  również  z  podpisanych  przez 

Polskę dokumentów międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21.

Zapisy  dotyczące  zasady  uspołeczniania  polityki  ekologicznej  przez  stworzenie 

warunków do udziału  obywateli,  grup  społecznych  i  organizacji  w procesie  kształtowania 

modelu zrównoważonego rozwoju znalazły się w II Polityce Ekologicznej Państwa, przyjętej 

przez Sejm RP w 2001 r.

W  wyniku  realizacji  ustaleń  Agendy  21  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej 

i Ministerstwo  Ochrony  Środowiska  Zasobów Naturalnych  i  Leśnictwa,  powstał  w  2000 r 

dokument pn. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim określone 

cele, z których do podstawowych należą miedzy innymi, upowszechnianie idei ekorozwoju 

we  wszystkich  sferach  życia  oraz  wdrożenie  edukacji  ekologicznej  jako  edukacji 

interdyscyplinarnej.

Cele zawarte  w Strategii  Edukacji  Ekologicznej  i  przełożone na konkretne zadania, 

ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji  Ekologicznej  (2000/2001).  Na podstawie 

postanowień tego dokumentu powinna być realizowana edukacja ekologiczna na obszarach 

jednostek samorządowych.

Zapisy o wprowadzaniu w obszary jednostek gminnych akcji edukacyjnych mających 

na celu podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców pojawiły się w Wojewódzkim 

Planie  Gospodarki  Odpadami  jak  również  w  Planie  Gospodarki  Odpadami  Powiatu 

Częstochowskiego. W tym przypadku szczególną uwagę poświęca się edukacji w zakresie 

gospodarki odpadami. 

7.2. POTRZEBA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Edukacja  środowiskowa  (edukacja  ekologiczna)  jest  koncepcją  kształcenia 

i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie 

z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie". Ważnym elementem jest łączenie wiedzy 

przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi.

Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony 

i kształtowania  środowiska.  Musi  docierać  do  wszystkich  grup  społecznych  i  wiekowych. 

W związku  z  tym  ważne  jest  znalezienie  odpowiednich  środków  przekazu  tak,  aby 

w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną. 

Uwzględniając konieczne zróżnicowanie form i treści przekazu, można przyjąć podział 
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mieszkańców na cztery główne grupy, do których trafiać będą odpowiednio przygotowane 

formy edukacyjne:

• pracownicy samorządowi gminy (zarząd i pracownicy urzędów);

• nauczyciele;

• dzieci i młodzież;

• dorośli mieszkańcy.

Przewidziany  do  realizacji  program  edukacji  ekologicznej  powinien  zawierać 

następujące zagadnienia:

- potrzebę edukacji ekologicznej,

- przedstawianie  we  wszystkich  działaniach  tematyki  z  zakresu  ochrony 

i kształtowania środowiska a zwłaszcza gospodarki odpadami,

- znalezienie  odpowiednich  środków  przekazu  tak,  aby  w  najprostszy 

i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną,

- zróżnicowanie  form  i  treści  przekazu  (sposoby  prowadzenia  akcji  edukacyjnej 

społeczeństwa),

- podział  mieszkańców  na  grupy,  do  których  trafiać  będą  odpowiednio 

przygotowane  formy  edukacyjne  (np.  pracowników  samorządowych  gminy, 

dziennikarzy i nauczycieli, dzieci i młodzież, dorosłych mieszkańców),

Należy  równocześnie  wyznaczyć cele  i  efekty,  jakie  ma  przynieść  prowadzona  akcja 

edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim:

1. Ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa jakości wód;

2. Dające się zmierzyć, ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez 

gospodarstwa domowe, a tym samym wydłużenie okresu wykorzystania 

składowiska odpadów;

3. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza;

4. Poprawa stanu zieleni (parki, lasy);

5. Powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem 

lokalnym,  podejmujących  nowe  wyzwania  w zakresie  edukacji 

ekologicznej;

6. Zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do ochrony 

środowiska. 

Właściwie  opracowany  Program  edukacji  ekologicznej  powinien  również  uwzględniać 

nakłady  finansowe  oraz  możliwości  finansowania  zadań  edukacyjnych  przewidzianych 

harmonogramem programu. 
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Istotna jest również spójność tego programu z założeniami programów edukacyjnych 

wyższych szczebli (powiatowym i wojewódzkim).

Należy wspomnieć, iż gmina Dąbrowa Zielona może w zakresie edukacji ekologicznej 

współpracować z Centrum Edukacji  Ekologicznej w Częstochowie  (CEE).  Zadaniem CEE 

jest  podjęcie  kompleksowych  działań  edukacyjnych  w zakresie  ekologii  wśród  dzieci 

młodzieży i mieszkańców powiatu częstochowskiego i okolic oraz promocja regionu poprzez 

foldery, przewodniki, prezentacje multimedialne i inne.
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VIII SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI 
ZAMIERZONYCH CELÓW GMINY DĄBROWA ZIELONA 
W GOSPODARCE ODPADAMI

Plan Gospodarki Odpadami musi być skorelowany z Planami Gospodarki 

Odpadami wyższego rzędu: Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami, 

Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i Krajowym Planem Gospodarki 

Opadami.

Poza tym;  Gminny Plan Gospodarki  Odpadami winien być spójny z innymi 

dokumentami takimi jak:

-program ochrony środowiska;
-planem rozwoju lokalnego;
-plan zagospodarowania przestrzennego;
-strategią rozwoju gminy;
-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
-planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
-regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie;

Zgodnie z ustawą o odpadach projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu:

-przez zarząd województwa;

-przez zarząd powiatu.
Ustawa ta zobowiązuje również władze gminne do sporządzania raportu 

(sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je radzie powiatu, 
województwa i gminy).

Gminny Plan Gospodarki Odpadami wymaga aktualizacji. Jak wynika z 

Ustawy o odpadach; aktualizacja musi być dokonana nie rzadziej niż co 4 lata.

• Wyznaczone dla gminy Dąbrowa Zielona cele strategiczne powinny być 

realizowane przez funkcjonujący system gospodarki odpadami. Zważywszy na rozległy 

okres realizacji PGO trudno dokładnie określić sukces założonych celów. Aby 

wydzielone zadania były realizowane trzeba prowadzić monitoring działań. Monioring 

działań w kwestii gminnej gospodarki odpadami w razie potrzeby, pozwoli na podjęcie 

decyzji o zmianach i przesunięcie w realizacji wydzielonych celów strategicznych. 

Poniżej przedstawiono propozycje systemu monitoringu gospodarki odpadami dla 

gminy Dąbrowa Zielona. 
Niezależnie od wymienionych działań, na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w działania w 
zakresie wojewódzkiego i powiatowego monitoringu gospodarki odpadami m. in. Poprzez dostarczanie 
informacji niezbędnych dla utworzenia i aktualizacji powiatowej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej 
wytwarzania i gospodarowania odpadami. Należy nadmienić, iż monitorowanie gospodarki odpadami 
wymaga współpracy z podmiotami gospodarczymi z terenu gminy i powiatu.
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WSKAŹNIK CHARAKTERYZUJĄCY GOSPODARKĘ ODPADAMI

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych 
1 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
900,3

Ilość zebranych odpadów komunalnych
2 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
322,5

Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką
3 %

2005 2006 2007 2008 2009
36

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca
4 kg/1 Mk/rok

2005 2006 2007 2008 2009
211,2

Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca
5 kg/1 Mk/rok

2005 2006 2007 2008 2009
76

Udział  odpadów  komunalnych  z  sektora  komunalnego  składowanych  na 
składowiskach

6 %
2005 2006 2007 2008 2009

99
Udział  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  składowanych 

na składowiskach (w stosunku do roku 1995)
7 %

2005 2006 2007 2008 2009
99

Ilość zebranych od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji 
7 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
0

Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych
1 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
315,7

Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych – szkło 
2 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
127,83

Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych – tworzywa sztuczne 
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3 Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009
106,5

Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych – papier i tektura 
4 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
47,2

Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych – metale
5 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
34,2

Udział  odzyskiwanych  surowców  wtórnych  w  całkowitym  strumieniu 
zebranych odpadów komunalnych

6 %
2005 2006 2007 2008 2009
1,3

Ilość odzyskanych surowców wtórnych
7 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
4,4

Ilość odzyskanych surowców wtórnych - szkło
8 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
2,5

Ilość odzyskanych surowców wtórnych – tworzywa sztuczne
9 Mg/rok

2005 2006 2007 2008 2009
0,4

Ilość odzyskanych surowców wtórnych – papier i tektura
1

0

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009
1,5

Ilość odzyskanych surowców wtórnych - metale
1

1

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

0
Ilość odzyskanych odpadów wielkogabarytowych

1

2

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

0
Ilość odzyskanych odpadów budowlanych

1

3

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

0
Ilość odzyskanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1

4

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

0
Ilość wytworzonych odpadów typu zużyte pojazdy

1

5

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

0
Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych
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1

6

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

0
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych

1

7

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009
4,8

Ilość odzyskanych budowlanych
1

8

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

0

Ilość czynnych składowisk odpadów 
1

9

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

0
Ilość składowisk odpadów do rekultywacji

2

0

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

0
Ilość miejsc nielegalnych wysypisk odpadów

2

1

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

19

2

2

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

2

3

Mg/rok
2005 2006 2007 2008 2009

IX FINANSOWANIE REALIZACJI 

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1  sierpnia  2006  r.  Rada  Ministrów  przyjęła  kierunkowo  projekt  programu  Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 

poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, 

zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej
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Jednym  z  najważniejszych  źródeł  finansowania  przedsięwzięć  w  ochronę  środowiska 

w Polsce,  w  nowym  okresie  programowym  na  lata  2007-2013  będzie  Program  Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Będzie to największy z punktu widzenia dostępnych środków 

program  operacyjny  nie  tylko  w Polsce,  ale  także  w  całej  Unii  Europejskiej.  Na  jego  realizację 

w latach 2007–2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu ponad 21 mld euro, z czego na inwestycje 

w ochronę środowiska przeznaczone będzie ponad 4 mld euro (według projektu Programu przyjętego 

przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 roku). Środki unijne na PO Infrastruktura i Środowisko 

pochodzą z dwóch źródeł finansowania – z Funduszu Spójności (18,9 mld euro) oraz z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (2,3 mld euro).

Program obejmie wsparciem takie dziedziny jak: transport, środowisko, energetykę, kulturę 

i dziedzictwo kulturowe, a także ochronę zdrowia.

W  zakresie  ochrony  środowiska  przewidziano  dofinansowanie  dla  dużych  inwestycji 

komunalnych,  inwestycji  ekologicznych  w  przedsiębiorstwach,  projektów  ochrony  przyrody 

i bezpieczeństwa  ekologicznego,  a  także  edukacji  ekologicznej.  Wsparcie  z  Programu  otrzymają 

zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i 

Lasy Państwowe.

Środowiskowe priorytety w projekcie Programu to:

Priorytet  1 –  Gospodarka  wodno-ściekowa,  którego  celem  jest  zredukowanie  ilości 

zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz zapewnienie odpowiedniej jakości 

wody pitnej. 

Priorytet  2 –  Gospodarka  odpadami  i  ochrona  powierzchni  ziemi.  Priorytet  ma  na  celu 

zmniejszenie  presji  na  powierzchnię  ziemi  -  zmniejszenie  udziału  odpadów  komunalnych 

składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. 

Priorytet 3 – Bezpieczeństwo ekologiczne, którego celem jest ograniczenie ryzyka zagrożeń 

ekologicznych poprzez inwestycje i system monitorowania. 

Priorytet  4 –  Przedsięwzięcia  dostosowujące  przedsiębiorców  do  wymogów  ochrony 

środowiska.  Celem  priorytetu  jest  ograniczanie  negatywnego  wpływu  istniejącej  działalności 

przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. 
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Priorytet  5 –  Ochrona  przyrody  i  kształtowanie  postaw  ekologicznych,  który  ma  na  celu 

ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, w tym 

działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Pozostałe priorytety w projekcie PO IiŚ to:

6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T.

7. Transport przyjazny środowisku.

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej. 

10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

11. Bezpieczeństwo energetyczne.

12. Kultura i dziedzictwo kulturowe.

13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

14. Pomoc  techniczna  dla  wsparcia  procesu  zarządzania  Programem  oraz 

upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

15. Pomoc  techniczna  dla  wsparcia  zdolności  instytucjonalnych  w  instytucjach 

uczestniczących  we  wdrażaniu  priorytetów  współfinansowanych  z  Funduszu 

Spójności.

Instytucją  Zarządzającą  Programem  Operacyjnym  Infrastruktura  i  Środowisko  jest 

minister  właściwy  ds.  rozwoju  regionalnego,  który  wykonuje  swoje  funkcje  przy  pomocy 

Departamentu  Koordynacji  Programów  Infrastrukturalnych  w  Ministerstwie  Rozwoju 

Regionalnego.

Obecny zakres priorytetów i działań stanowi projekt dokumentu. 

Ostateczny  zakres  uzależniony  będzie  od  przebiegu  konsultacji  społecznych 
oraz negocjacji z Komisją Europejską.

Wszelkie uwagi, pytania, opinie na temat PO IiŚ można przekazywać na adres e-mail: 

nss@mrr.gov.pl,  natomiast  szczegółowe  informacje  można  uzyskać  na  stronie 

www.mrr.gov.pl.

mailto:nss@mrr.gov.pl
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Mechanizm Finansowy Europejski Obszar Gospodarczy
Podstawowe informacje o MF EOG

 Europejski Obszar Gospodarczy1 (EOG) stanowi 25 krajów Unii Europejskiej oraz 

Norwegia,  Lichtenstein  i  Islandia.  Polska  stała  się  członkiem EOG  na  mocy  podpisanej 

w dniu  14  października  2003  r.  przez  przedstawiciela  Rządu  Polskiego  (Ministra  Spraw 

Zagranicznych RP) Umowy o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 Jednym z elementów podpisanej umowy było przyznanie Polsce, podobnie jak 
i pozostałym ówcześnie kandydującym krajom do członkostwa w Unii  Europejskiej, 
środków  finansowych  w postaci  dwóch  instrumentów:  Mechanizmu  Finansowego 

Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  i Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego. 
Łącznie Polska w ramach obu mechanizmów otrzymała 533,51 mln euro na lata 2004-
2009. 
 To wsparcie finansowe zostało udzielone w zamian za możliwość korzystania z 
czterech swobód (swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i osób) jakie 
obowiązują w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej.  
 Darczyńcami pomocy są 3 kraje (spośród 4 krajów EFTA- Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu): Norwegia, Lichtenstein i Islandia. 
 Podstawowym celem mechanizmów jest  przyczynianie  się do zmniejszenia  różnic 
społecznych i ekonomicznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest 6 obszarów 

priorytetowych: 

- Ochrona  środowiska,  w  tym środowiska  ludzkiego,  poprzez  m.in.  redukcję 

zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,

- Promowanie  zrównoważonego  rozwoju  poprzez  lepsze  wykorzystanie  i 

zarządzanie zasobami,

- Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i 

odnowa miast,

- Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, 

wzmacnianie  w samorządzie  i  jego  instytucjach  potencjału  z  zakresu 

administracji  lub  służby  publicznej,  a  także  wzmacnianie  wspierających  go 

procesów demokratycznych,

- Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,

- Badania naukowe.

W ramach z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą być wspierane działania 
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podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG, 

oraz na zasadach pierwszeństwa następujące 4 obszary priorytetowe:

• Wdrażanie  przepisów  z  Schengen,  wspieranie  Narodowych  Planów  Działania 

z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa,

• Ochrona  środowiska,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wzmocnienia  zdolności 

administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla 

realizacji projektów inwestycyjnych,

• Polityka regionalna i działania transgraniczne,

• Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.

Mechanizmami  finansowymi  na szczeblu  krajowym zarządza 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego     

Dwa Priorytety: 

1) "Ochrona środowiska,  w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in.  redukcję 
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii"   

Rodzaje kwalifikujących się projektów: 

 1. Ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do 

zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych  

 2.  Zastąpienie  przestarzałych  źródeł  energii  cieplnej  nowoczesnymi, 

energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii 

 3. Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej 

 4. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. wykorzystania: 

 a) Energii wodnej (małe elektrownie wodne do 5 MW),  

 b) Energii słonecznej  

 c) Energii pochodzącej ze spalania biomasy (indywidualne systemy grzewcze);
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1.  Budowa,  przebudowa  i  modernizacja  komunalnych  oczyszczalni 

ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej 

 6.  Organizacja selektywnej  zbiórki  odpadów, a następnie  zagospodarowywanie  ich 

poprzez odzysk.

Dla  gminy  Dąbrowa  Zielona  najistotniejszym  z  kwalifikującym  się  projektów  jest 

projekt:

6. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, 
 a następnie zagospodarowywanie ich poprzez odzysk.

 Opis przedsięwzięcia: 

Większość projektów powinna dotyczyć budowy lub modernizacji systemów kanalizacyjnych 

oraz oczyszczalni  ścieków dla aglomeracji 2 000 - 15 000 RM oraz w uzasadnionych przypadkach 

budowy,  rozbudowy lub  modernizacji  systemów  oczyszczania  ścieków  na  terenach  o  zabudowie 

rozproszonej tj. w aglomeracjach poniżej 2 000 RM.

2)  Promowanie  zrównoważonego  rozwoju  poprzez  lepsze  wykorzystanie  i 
zarządzanie zasobami 

Rodzaje  kwalifikujących  się  projektów: 

1. Zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez 
poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych 

2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
3.  Wspieranie  procesu  tworzenia  "zielonych"  miejsc  pracy  i  "zielonych 

zamówień" 

4. Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie 
sieci nauczania na rzecz środowiska 

5.  Działania  zachęcające  do  ochrony,  poprawy  i  przywracania  różnorodności 
biologicznej,  w tym zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci  Natura 
2000 

6. Działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej 

Dla  gminy  Dąbrowa  Zielona  najistotniejszym  z  kwalifikującym  się  projektów  jest 
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projekt:

4.  Działania  na  rzecz  poprawy  poziomu  edukacji  ekologicznej,  poprzez  tworzenie  sieci 

nauczania na rzecz środowiska

 Opis przedsięwzięcia: 

Większość projektów powinna dotyczyć akcji edukacyjnych (w tym seminariów, warsztatów, 

konkursów, kampanii informacyjnych, platform e-learningowych) organizowanych na zasadach stałej 

współpracy  organizacji  pozarządowych  z  lokalnymi  władzami  w  zakresie  wyrabiania  postaw 

proekologicznych oraz zrównoważonej konsumpcji.

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Priorytet: 

"Ochrona  środowiska,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wzmocnienia  zdolności 

administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji 

projektów  inwestycyjnych" 

  

Rodzaje kwalifikujących się projektów: 

 W  ramach  działania  realizowane  będą  projekty  służące  wzmocnieniu  instytucjonalnemu 

polegającemu na pomocy w osiąganiu wymaganych  standardów pracy i  zachowań przez agendy i 

urzędy odpowiedzialne za stan środowiska (doradztwo, szkolenia). 

1. Usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska 

 Opis przedsięwzięcia: 

 Większość projektów powinna dotyczyć: 

   pomocy formalno-prawnej  przy tworzeniu nowych aktów prawnych i  nowelizacji 

istniejących  aktów w zakresie  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  tak,  aby  polskie 

ustawodawstwo było w pełni zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej (także w zakresie 

rozporządzeń wykonawczych), 

   usprawnienia metod i form pracy oraz doposażenie inspekcji ochrony środowiska w 
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nowoczesną  aparaturę  kontrolno-pomiarową  w  celu  skutecznej  kontroli  przestrzegania 

prawa, 

   rozwijania narzędzi do oceny stanu ekologicznego środowiska zwłaszcza wodnego 

na potrzeby tworzenia, wdrażania i kontroli przestrzegania prawa. 

2. Wspierania budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej 
za ochronę środowiska 

 Opis przedsięwzięcia: 

Większość  projektów  powinna  dotyczyć  szkoleń  pracowników  administracji  państwowej  i 

samorządowej  wszystkich  szczebli  w  zakresie  prawa  ochrony środowiska,  w  celu  usprawnienia  i 

poprawy jakości prowadzonych prac legislacyjnych.

3.  Gromadzenia  i  upowszechniania  informacji,  np.  o  najlepszych  dostępnych 
technikach (zgodnie z Dyrektywą 96/61/EC) i o "czystej produkcji" 

 Opis przedsięwzięcia: 

Większość  projektów powinna  dotyczyć  przygotowania  raportów o  najlepszych  dostępnych 

technikach  z  różnych  branż  oraz  o  przykładach  "czystej  produkcji"  zamieszczanych  następnie  na 

stronie internetowej i w biuletynie zamawiającego.

4. Rozwoju systemów zarządzania środowiskowego 

 Opis przedsięwzięcia: 

Większość  projektów  powinna  dotyczyć  szkoleń  w  zakresie  wymogów  stawianych 

przedsiębiorstwom starającym się o uzyskanie zintegrowanego pozwolenia na emisje do środowiska.

Wnioskodawcami  ubiegającymi  się  o  dofinansowanie  projektów  ze  środków 

Mechanizmów  Finansowych  mogą  być  wszystkie  instytucje  sektora  publicznego  i 
prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i 
działające w interesie publicznym.

W  szczególności  wnioskodawcami  mogą  być:  organy  administracji  rządowej  i 

samorządowej  wszystkich szczebli,  instytucje naukowe i  badawcze,  instytucje branżowe i 

środowiskowe, organizacje społeczne oraz podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szczegółowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego  i  Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  można  uzyskać  w 

Departamencie Funduszy Ekologicznych w dniach  wtorek-czwartek w godzinach  10.00 - 
14.00 pod numerem telefonu: (022) 57 92 779. Informacji udziela Pani Grażyna Sztandera.
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Kontakt e-mailowy: mfeog@mos.gov.pl 

Adres: 
Ministerstwo Środowiska Departament Funduszy Ekologicznych 

ul. Wawelska 52/54

 00-922 Warszawa 

mailto:mfeog@mos.gov.pl
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach
 

LISTA   
PRZEDSIĘWZIĘĆ  PRIORYTETOWYCH  
PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA  ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ 
W KATOWICACH NA 2007 ROK

Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 139/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Katowice, czerwiec 2006 r.

I.  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
w Katowicach, działając na podstawie art. 405, 406, 407 i 409 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 
627 z 2001 r. z późn. zm.), wspomaga osiąganie długoterminowych celów 
środowiskowych  województwa  śląskiego,  przeznaczając  środki 
finansowe  na  realizację  następujących  przedsięwzięć  priorytetowych 
w roku 2007:
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PRIORYTET PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Ochrona  zasobów wodnych: Tabela nr 1
1.1. Ochrona wód (OW), Tabela nr 1.1
1.2. Gospodarka wodna (GW). Tabela nr 1.2
2. Gospodarka  odpadami  i  ochrona 

powierzchni ziemi:
Tabela nr 2

2.1. Gospodarka odpadami (OZ), Tabela nr 2.1
2.2. Ochrona powierzchni ziemi (TP). Tabela nr 2.2
3. Ochrona  powietrza  i  ochrona  przed 

hałasem:
Tabela nr 3

3.1. Polepszenie  jakości  powietrza  i  ochrona 
klimatu ziemi (OA),

Tabela nr 3.1

3.2. Ochrona przed hałasem (OH). Tabela nr 3.2
4. Ochrona przyrody i krajobrazu (OP). Tabela nr 4
5. Edukacja  ekologiczna  (EE)  –  jako 

instrument  wspierający  realizację 
przedsięwzięć  w  ramach  poszczególnych 
priorytetów.

Tabela nr 5

6. Zapobieganie poważnym awariom (NZ). Tabela nr 6
7. Zarządzanie środowiskowe w regionie: Tabela nr 7
7.1. Programy,  prace  naukowo-badawcze,  

opracowania (ZS),
Tabela nr 7.1

7.2. Monitoring środowiska (MO), Tabela nr 7.2
7.3. Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia 

opłat za korzystanie ze środowiska (KO).
Tabela nr 7.3

8. Inne: Tabela nr 8
8.1. Profilaktyka zdrowotna (MN), Tabela nr 8.1
8.2. Rolnictwo ekologiczne (RE). Tabela nr 8.2
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II. DŁUGOTERMINOWE CELE ŚRODOWISKOWE 
(2001-2015) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO*

• Przywrócenie  wysokiej  jakości  wód  powierzchniowych  oraz  ochrona 
jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania. 

• Minimalizacja  ilości  powstających  odpadów,  wzrost  wtórnego 
wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałych odpadów.

• Przekształcenie  terenów  poprzemysłowych  i  zdegradowanych 
województwa śląskiego.

• Polepszenie jakości powietrza atmosferycznego.

• Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska. 

• Ochrona i  wzrost  różnorodności  biologicznej  (genetycznej  gatunkowej, 
siedliskowej  i  krajobrazowej)  oraz  wzrost  lesistości  województwa 
i ochrona lasów.

• Eliminowanie  i  zmniejszanie  skutków  dla  środowiska  z  tytułu 
zapobiegania poważnym awariom.

• Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych.

*wg hierarchii  i  zapisów “Strategii  Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” 
oraz w oparciu o “Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz 
cele długoterminowe do roku 2015”
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III.  Pierwszeństwo  w  dofinansowaniu  mają  zadania  wspierane 
środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi 
oraz  zadania  zapisane  odpowiednio  w  krajowych  i 
wojewódzkich programach             i planach, w szczególności z 
zakresu:

    

1. Gospodarki wodno-ściekowej: 
1.1sieci  wodociągowe  i/lub  kanalizacje  zbiorcze  zapewniające 

odpowiedni poziom jakości wody i/lub oczyszczania ścieków 

w kolejności: dla aglomeracji powyżej  100 000 RLM, od 15 

000 do 100 000 RLM, od    2 000 do 15 000 RLM;

1.2. obiekty  i  urządzenia  zwiększające  bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe;

2. Gospodarki odpadami:
2.1. systemy gospodarki odpadami, realizowane w ramach projektów 

gospodarki  odpadami,  w  kolejności  dla  aglomeracji:  powyżej 

200 000 mieszkańców lub w innych rejonach służących powyżej 

200 000  grupie  użytkowników,  od  150  000  do  200  000 

mieszkańców lub w innych rejonach służących od 150 000 do 200 

000 grupie użytkowników, od 100 000 do 150 000 mieszkańców 

lub w innych rejonach służących od 100 000 do 150 000 grupie 

użytkowników;

2.2. inwestycje  na  terenach,  gdzie  istniejące  składowiska 

odpadów stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych;

3. Ochrony powietrza:
3.1. inwestycje  ochronne  w  strefach,  dla  których  został 

określony program ochrony powietrza;
3.2. inwestycje  ochronne  na  terenach,  na  których  występują 
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okresowe  przekroczenia  stężenia  zanieczyszczeń,  ze 
szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji;

3.3. przedsięwzięcia  ochronne  o  charakterze 
ponadregionalnym;

3.4. przedsięwzięcia  ochronne  związane  z  poważnymi 
awariami.
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IV.  Wydatkowanie  środków  finansowych  Funduszu  następować 
będzie zgodnie z niżej przedstawioną hierarchią:

1. Finansowanie  projektów  wynikające  z  zawartych  umów w  latach 

ubiegłych  z konsekwencjami  wypłat  w  latach  2005-2008,  w  tym 

zobowiązań  z  umów  zawartych  na  dofinansowania  projektów 

zatwierdzonych przez Fundusz ISPA,

2. Wspomaganie  projektów  korzystających  ze  środków  funduszy 

strukturalnych,  przede  wszystkim  w  ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego,

3. Dofinansowanie  projektów  ochrony  środowiska  równolegle 

dotowanych przez Fundusz Spójności, 

4. Wspieranie  inwestycji  pozwalających  na  osiągnięcie  standardów 

ochrony środowiska oraz  wypełnienie  zobowiązań akcesyjnych,  a 

wynikających       z  przyjętych  programów i planów na  szczeblu 

krajowym i wojewódzkim oraz gminnych,

5. Dofinansowanie  pozostałych  zadań  ochrony  środowiska  i 

gospodarki  wodnej  zgodnie  z  krajową  i  regionalną  polityką 

ekologiczną.

Tabela nr 1. Ochrona Zasobów Wodnych (GW i OW) 

Zagadni
enie

Cele 
krótkookresowe

2005-2008
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2007
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Cel długoterminowy do 2015 r.: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych 
oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich 
wykorzystania

Tabela nr 1.1.    OCHRONA WÓD (OW)
hnio 
-wych i 
podziem

OW 1. Poprawa 
jakości wód 
powierzchniowych 

OW  1.1.  Realizacja  inwestycji  zgodnych  z  Krajowym 
Programem  Oczyszczania  Ścieków 
Komunalnych.OW 1.2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej 
uzyskujących  dofinansowanie  ze  środków 
zagranicznych.  OW 1.3 Budowa, rozbudowa i modernizacja komunalnych 
oczyszczalni  ścieków                      w 
aglomeracjach  o  równoważnej  liczbie  OW  1.4 Budowa  i  modernizacja  sieci  kanalizacji  w 
aglomeracjach  o  równoważnej  liczbie 
mieszkańców (RLM) powyżej 2000.OW 1.5 Budowa oczyszczalni przydomowych i systemów 

odprowadzania ścieków.
OW 1.6. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
przemysłowych

Tabela nr 1.2.     GOSPODARKA WODNA (GW)
Ochron
a przed 
powodzi

GW 1. Wdrażanie 
kompleksowego 
programu ochrony 

GW  1.1. Budowa  i  modernizacja  urządzeń  wodnych 
zwiększających  bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe.GW 1.2. Budowa i modernizacja zbiorników małej retencji 
(zgodnie  z  obowiązującym  „Programem  małej 
retencji dla województwa śląskiego”).GW 1.3. Uzupełnienie w sprzęt wojewódzkich magazynów 

przeciwpowodziowych.

Zagadni
enie

Cele 
krótkookresowe

2005-2008
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2007

GW 2. Likwidacja 
skutków powodzi

GW  2.1.Udział  w  usuwaniu  skutków  powodzi  w 
urządzeniach  wodnych,  brzegach  rzek  i potoków 
oraz urządzeniach ochrony środowiska.

Zaopatr
zenie w 
wodę

GW 3. 
Zapewnienie 
mieszkańcom 

GW 3.1.  Realizacja  zadań  z  zakresu  gospodarki  wodnej, 
uzyskujących  dofinansowanie  ze  środków 
zagranicznych.azbestowo – cementowych  i ołowianych.

GW  3.3 Zaopatrzenie  w  wodę  do  celów  pitnych  na 
obszarach wiejskich:
               -  budowa  i  modernizacja  urządzeń 

wodociągowych  na  terenach,  na  których  działają 
bądź są budowane sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa i modernizacja urządzeń wodociągowych 
w przypadku niewłaściwej jakości wody do picia.
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Tabela nr 2. Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi 

(OZ, TP)

Tabela nr 2.1.  GOSPODARKA ODPADAMI  (OZ)
Zagadnie

nie

Cele 
krótkookresowe

2005-2008
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2007

Cel  długoterminowy  do  2015  r.: Minimalizacja  ilości  powstających  odpadów,  wzrost 
wykorzystania  i  bezpieczne  składowanie 
pozostałych odpadów

Odpady 
komunaln

OZ 1.  
Ograniczanie 

OZ  1.1. Realizacja  inwestycji  zgodnych  z  Krajowym 
Planem Gospodarki Odpadami.

OZ 1.2. Działania związane z minimalizacją powstawania 
odpadów.

OZ 1.3. Działania systemowe związane z wykorzystaniem 
odpadów. OZ 1.4. Działania systemowe związane z 

unieszkodliwianiem odpadów (z wyłączeniem 
budowy, rozbudowy i modernizacji składowisk OZ 2.

Zapewnienie 

OZ 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk 
odpadów w ramach Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Śląskiego.OZ 2.2. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

OZ 2.3. Likwidacja zagrożeń środowiskowych 
powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych 
odpadów przez zakłady postawione w stan OZ 2.4. Zamykanie składowisk odpadów.

OZ  2.5.  Likwidacja  mogilników  i  magazynów 
przeterminowanych  środków  ochrony  roślin  oraz 
„dzikich wysypisk”.
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Tabela 2.2.  OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI (TP)
Za

gadnie
nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

Cel  długoterminowy  do  2015  roku:  Przekształcenie terenów  poprzemysłowych  i 
zdegradowanych województwa śląskiego

poprzemy
słowych  i 
powojskowyc
h

TP 1.1.  Zagospodarowanie krajobrazowo - 
przyrodnicze  zniszczonych  terenów 
poprzemysłowych          i 
powojskowych  w  ramach 
rekultywacji powierzchni ziemi.TP  1.2.  Usuwanie  skutków 
zanieczyszczenia  powierzchni  ziemi, 
w  przypadku  nieustalenia  podmiotu 
za nie odpowiedzialnego.

Tabela nr 3. Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem

Tabela  nr  3.  1.  POLEPSZENIE  JAKOŚCI  POWIETRZA  I 
OCHRONA KLIMATU ZIEMI (OA)

Zag
adnieni

e

Cele 
krótkookreso

we
2005-

2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 r.: Polepszenie jakości powietrza 
Ogranicz
anie 
niskiej 

OA 1. 
Zmniejszanie 
emisji 

OA  1.1. Wdrażanie  projektów  wysokosprawnych  i 
efektywnych  układów   lub  systemów 
ciepłowniczych.OA  1.2. Budowa  lub  zmiana  systemu  ogrzewania  na 
bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.

OA  1.3. Wdrażanie  obszarowych  programów  likwidacji 
niskiej  emisji,  wynikających  z 
gminnych/powiatowych  operacyjnych  planów 
polepszenia jakości powietrza.
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Za
gadnie

nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-

2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

Ogranicze
nie  emisji 
pyłowo – 

OA 2. 
Ograniczenie 
emisji 

OA  2.1. Modernizacja  układów  technologicznych  z 
wprowadzaniem  nowoczesnych  technik  spalania 
paliw.OA  2.2. Poprawa  efektywności  energetycznej  źródeł, 
przesyłu i wykorzystania ciepła.OA  2.3. Wykorzystanie  metanu  z  kopalń  węgla 

kamiennego.OA  2.4. Budowa  i  modernizacja  systemów  redukcji 
zanieczyszczeń pyłowo – gazowych.
OA2.5. Instalacje  do produkcji paliw  niskoemisyjnych i 
biopaliw.OA2.6. Wdrażanie  obszarowych  programów  likwidacji 

emisji  pyłowo-gazowej  wynikających  z 
gminnych/powiatowych  operacyjnych  planów 
polepszenie jakości powietrza.OA 3. 

Zastosowanie 
odnawialnych i 
alternatywnych 
źródeł energii

OA  3.1. Wdrażanie  projektów  z 
zastosowaniem  odnawialnych  i 
alternatywnych źródeł energii.

Oszczędz
anie 
energii

OA 4. 
Ograniczanie strat 
energetycznych

OA 4.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych 
i  przyjaznych  środowisku  układów 
technologicznych, przesyłu i użytkowania energii.OA 4.2. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym 

z audytu energetycznego.

Tabela nr 3.2. OCHRONA PRZED HAŁASEM

Zagadnie
nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 roku: Zmniejszenie  uciążliwości  hałasu dla  mieszkańców 
województwa śląskiego i środowiska poprzez obniżenie 
jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów

Ochrona 
przed 
hałasem

HA 1. Działania 
ograniczające 
negatywny wpływ 
hałasu na 
mieszkańców i 
środowisko

HA  1.1. Budowa  ekranów  akustycznych  oraz  innych 
zabezpieczeń  wzdłuż  istniejących  tras 
komunikacyjnych   dla  ochrony   zabudowy 
mieszkaniowej. 
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Tabela nr 4.  Ochrona przyrody i krajobrazu (OP)

Zagadni
enie

Cele 
krótkookreso

we
2005-2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 roku: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 
(genetycznej gatunkowej i siedliskowej), ochrona i 
wzrost różnorodności krajobrazowej oraz wzrost 
lesistości województwa i ochrona lasów

Ukształto
wanie 
regionaln

OP 1. Rozwój 
systemu obszarów 
chronionych 

OP 1.1. Wdrażanie systemu funkcjonowania i rozwoju 
obszarów chronionych, w tym szczególnie 
NATURA 2000. OP 1.2. Działania związane z realizacją celów ochrony oraz 
zachowaniem  przedmiotów  ochrony 
obowiązujących w rezerwatach przyrody,  parkach 
krajobrazowych,  obszarach  chronionego 
krajobrazu, użytkach ekologicznych, stanowiskach 
dokumentacyjnych  przyrody,  zespołach OP 2. Ochrona 

obszarów
i obiektów 

OP  2.1.  Zachowanie  i  wzbogacenie  różnorodności 
biologicznej  na  obszarach  chronionych  na  mocy 
ustawy o ochronie przyrody.OP  2.2. Ochrona  parków  zabytkowych  i  miejskich  o 
charakterze międzygminnym.OP 2.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów 

przyrody nieożywionej.OP 2.4. Rozwój ogrodów botanicznych. 
Ochrona 
gatunkow

wolnożyjących OP 3.1. Ochrona zagrożonych wyginięciem zwierząt i roślin 
objętych ochroną gatunkową.OP 3.2. Ochrona zwierząt wolnożyjących.

OP 3.3. Reintrodukcja i restytucja gatunków chronionych 
znajdujących się na listach NATURA 2000.

OP 3.4. Rozbudowa sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt i 
poprawa warunków ich funkcjonowania.

zachowania 
bioróżnoro-dności 

OP 4.1. Ochrona cennych przyrodniczo biotopów o dużej 
bioróżnorodności,  w szczególności  torfowisk, 
muraw kserotermicznych i zarośli śródpolnych.OP 4.2. Utrzymywanie korytarzy ekologicznych, w tym 
budowa przepraw Ekologicznych przez istniejące 
drogi, szczególnie na obszarach chronionych.OP 4.3. Renaturalizacja rzek i potoków z uwzględnieniem 

ich drożności dla organizmów żywych.

Zagadnie
nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-

2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

Ochrona 
lasów

OP 5. 
Zapobieganie 
występowaniu i 
likwidacja 
zagrożeń w lasach 

OP 5.1.  Ochrona przeciwpożarowa w lasach.
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Naprawia
nie szkód 
w 
środowisk
u 
przyrodni
czym

OP 6. Ochrona 
terenów zielonych 

OP 6.1. Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym 
spowodowanych  od  2006  roku  powodziami, 
pożarami, wichurami i gradobiciem.

Promocja 
ochrony 
przyrody 

OP 7. Wzrost 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców     w 
zakresie ochrony 
przyrody 

OP 7.1. Akcja „Posadź swoje drzewko”.

Tabela nr 5. Edukacja ekologiczna (EE) – jako instrument 
wspierający realizację przedsięwzięć 
w ramach poszczególnych priorytetów

Zagadnie
nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 roku: Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Kształto
wanie 
świadom
ości 

EE 1. Edukacja 
ekologiczna dzieci i 
młodzieży

EE 1.1. Realizacja warsztatów, organizowanych na terenie 
województwa  śląskiego, przez  jednostki 
uprawnione  do  prowadzenia  edukacji 
ekologicznej.EE 1.2. Konkursy ekologiczne o zasięgu wojewódzkim i 

krajowym.
EE  1.3. Doposażenie w drobny sprzęt przyszkolnych grup 

ekologicznych biorących udział      w krajowych i 
międzynarodowych  programach  edukacji 
ekologicznejEE  1.4. Doposażenie  w  pomoce  dydaktyczne  służące 
realizacji  zadań edukacyjnych                  w 
istniejących  ośrodkach  edukacji  ekologicznej  i 
parkach krajobrazowych na terenie województwa 
śląskiego.

EE 2. 
Wspomaganie 
edukacji 
ekologicznej 
prowadzonej w 

EE  2.1. Jednorazowe  doposażenie  uczelnianych 
laboratoriów  na  nowotworzonych  kierunkach 
kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną 
środowiska i  gospodarką wodną,     w tym zakup 
literatury fachowej.
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EE  3. Edukacja 
ludzi  dorosłych

EE 3.1. Seminaria,  sympozja  i  konferencje  jako  element 
programów edukacji ekologicznej. 

EE 3.2. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i 
metod  oraz  celów produkcji  rolniczej  metodami 
ekologicznymi.

Kształto
wanie 
świadom
ości 

EE  4. 
Propagowanie 
działań 
proekologicznych

EE 4.1. Przedsięwzięcia związane z obchodami Dnia Ziemi, 
Międzynarodowym Dniem Ochrony Środowiska, 
krajowymi  i  międzynarodowymi  akcjami 
ekologicznymi,  w  tym  w  ramach EE  4.2.  Organizowanie kampanii i akcji edukacyjno – 

informacyjnych.EE 4.3.  Programy edukacji ekologicznej, w szczególności 
realizowane  przez  ośrodki  edukacji  i  informacji 
ekologicznej.Udostępnienie 

społeczeń- stwu 
informacji o stanie 

EE 5.1. Wybrane  w drodze  konkursu  formy cyklicznego 
upowszechniania  zasady  zrównoważonego 
rozwoju poprzez media.

EE 5.2. Wspieranie wydawnictw dotyczących ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.
EE.5.3. Oznakowanie przyrodniczych ścieżek 
dydaktycznych. 

Tabela nr 6. Zapobieganie poważnym awariom  (NZ)

Zagadni
enie

Cele 
krótkookreso

we
2005-2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 roku: Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla środowiska z 
tytułu poważnych awarii
Poważne 
awarie

NZ 1. Ograniczenie 
ryzyka  wystąpienia 
poważnych awarii  

NZ 1.1. Tworzenie warunków do przeciwdziałania 
poważnym awariom.

NZ  2. Likwidacja 
skutków 
poważnych  awarii

NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku 
i doposażenie służb ratowniczych.

NZ  3. 
Zapobieganie 
zanieczy-
szczeniom 
środowiska

NZ  3.1. Zapobieganie  lub  usuwanie  skutków 
zanieczyszczenia  środowiska  w przypadku 
nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego.
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Tabela nr 7. Zarządzanie środowiskowe w regionie

Tabela  nr  7.  1.  PROGRAMY,  PRACE  NAUKOWO  -  BADAWCZE, 
OPRACOWANIA (ZS)

Zagadnie
nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-

2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 r.: Stworzenie warunków najbardziej efektywnego 
uczestnictwa w realizacji polityki ekologicznej w regionie
Zarządza
nie 
środowisk
owe

tworzenie 
zintegrowa- nego 
systemu 
zarządzania 

ZS  1.1. Opracowanie  programów  zarządzania  zasobami 
wodnymi  w  województwie  śląskim 
uwzględniających ich ochronę w aspekcie ilości i 
jakości oraz ochronę  przeciwpowodziową.ZS 1.2. Opracowanie programów gospodarki odpadami.

środo-wiska 
i gospodarki 

ZS 2.1. Plany służące gospodarowaniu zasobami wodnymi i 
utworzeniu katastru wodnego.ZS  2.2. Opracowanie  programów  związanych  z 
przekształceniem  terenów  poprzemysłowych 
zgodnie z zasadami ekorozwoju.ZS 2.3 ZS 2.3. Opracowanie programów ochrony powietrza. 

ZS 2.4. Programy i  projekty w zakresie rozwoju lokalnej 
gospodarki  energetycznej  z  uwzględnieniem 
wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  na 
wybranych obszarach.ZS 2.5. Opracowania planów zaopatrzenia gmin w energię 

z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.
ZS 2.6. Opracowywanie  map  akustycznych  i  programów 

działań  dla  terenów,  na  których  występują 
przekroczenia norm hałasu.ZS 2.7. Opracowanie wojewódzkiej strategii i programów 
wdrożeniowych w zakresie edukacji  ekologicznej.



Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Zielona

Zagadnie
nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-

2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

ZS 2.8. Opracowania  raportu o stanie zdrowia  dzieci  z 
obszarów  na  których  występują  przekroczenia 
standardów jakości środowiska wraz z programem 
profilaktyki zdrowotnej dla dzieci.ZS 3. 

Opracowanie 
wojewódzkiej 
strategii

ZS  3.1. Opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania 
obszarów  (przestrzeni)  chronionych,  w  tym 
opracowanie  waloryzacji  i  inwentaryzacji 
przyrodniczych,  wykonywanych  na  potrzeby ZS 3.2. Opracowanie  programu odtworzenia i utrzymania 

wartości przyrodniczych                    i kulturowych 
na obszarach chronionych, w tym  opracowanie baz 
danych i dokumentacji do planów ochrony parków 
krajobrazowych, rezerwatów i obszarów NATURA ZS 3.3. Programy w zakresie ochrony zwierząt zagrożonych 
wyginięciem i roślin objętych ochroną gatunkową.

ZS   3.4. Opracowanie  regionalnego  programu  rolnictwa 
ekologicznego.ZS 4.  Systemy 

zarządzania 
środowiskowego

ZS  4.1.  Wdrażanie  i  certyfikacja  systemów  zarządzania 
środowiskowego według wymagań ISO 14001 lub 
EMAS oraz zintegrowanego systemu zarządzania 
środowiskowego   województwem.

Zarządza
nie 
środowisk
owe

ZS 5.  Prace 
naukowo 
badawcze w 
zakresie ochrony 
środowiska i 
gospodarki wodnej

ZS  5.1.  Prace  naukowo  –  badawcze  i  wdrożeniowe, 
opracowania  i  ekspertyzy  w  zakresie  ochrony 
środowiska  i  gospodarki  wodnej  związane  z 
celami określonymi w pkt ZS 1, ZS 2 i ZS 3.

Programy 
i projekty
Unii 
Europejsk

ZS 6. Wspieranie 
działań dla 
pozyskania 
środków z 

ZS  6.1. Opracowania  stanowiące  podstawę  sporządzania 
aplikacji  o środki Funduszu Spójności i  Funduszy 
Strukturalnych,  w  tym  stanowiące  załączniki  do 
wniosku  o  środki  z  tych  funduszy  na  zadania ZS 6.2.  Prace  naukowo-badawcze  realizowane  w ramach 
projektów międzynarodowych. 

Tabela nr 7.2. MONITORING ŚRODOWISKA (MO)

Zagadnie
nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 r.: Systemowe, stałe badania i oceny stanu środowiska 
System 
monitorin

MO 1. 
Wspieranie 

MO 1.1. Monitoring wód powierzchniowych.
MO 1.2. Monitoring wód podziemnych.
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MO 1.3. Monitoring jakości powietrza.
MO 1.4. Monitoring  gleb i ziemi.

MO 1.5. Monitoring hałasu.
MO 1.6. Inne, niezbędne dla osiągnięcia długoterminowych 

celów środowiskowych województwa.
System 
informacy
jny

MO 2. Stworzenie 
systemu 
upowszechniania 
i udostępniania 
informacji o stanie 
środowiska

MO 2.1. Opracowanie  informacji  o stanie środowiska.
Upowszechnianie informacji o stanie środowiska. 

Tworzenie baz danych o zanieczyszczeniach.

Tabela nr 7.3.  WSPOMAGANIE  SYSTEMU KONTROLI WNOSZENIA 
OPŁAT  ZA  KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA (KO)

Zagadnie
nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 r.: Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za 
korzystanie ze środowiska

Kontrola 
wnoszenia 
opłat

KO 1. 
Wspomaganie 
systemu kontroli 
wnoszenia opłat za 
korzystanie ze 
środowiska

KO 1.1. System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą 
opłat  za  korzystanie  ze  środowiska,  w 
szczególności  tworzenia  baz  danych  podmiotów 
korzystających  ze  środowiska  obowiązanych  do 
ponoszenia opłat.

Tabela nr 8. Inne  zadania 

Tabela nr  8.1.  PROFILAKTYKA ZDROWOTNA (MN)

Zagadnie
nie

Cele 
krótkookreso

we
2005-2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania 
w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 roku: Profilaktyka zdrowotna dzieci z obszarów, na których 
występują  przekroczenia  standardów  jakości 
środowiska.

Profilakt
yka 
zdrowotn
a dzieci

MN 1. Profilaktyka 
specjalistyczna

MN 1.1. Działalność  profilaktyczna  dla  dzieci  do  lat  16, 
zagrożonych  schorzeniami  związanymi  z 
zanieczyszczeniem  środowiska  (np.  ołowicą, 
schorzeniami  układu  oddechowego,  alergiami) 
zgodnie  z zaleceniami  odpowiednich, 
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MN 1.2. Działalność  profilaktyczna  dla  dzieci  do  lat  16, 
dotycząca chorób związanych                z ogólnym 
obniżeniem  odporności  organizmu  u  dzieci 
chorych (udokumentowanej  przez specjalistyczne 
placówki  medyczne),  bardziej  podatnych  na MN 2. Działania 

ogólnoprofilaktycz
ne

MN 2.1. Działalność ogólnoprofilaktyczna dla dzieci z III 
klas  szkół  podstawowych  oraz  dzieci  specjalnej 
troski  ze  szkół  podstawowych  specjalnych  i 
gimnazjów  specjalnych,  realizowana  w  trakcie MN  2.2. Działalność  ogólnoprofilaktyczna  o  zasięgu 
wojewódzkim  i  regionalnym  (realizowana  przez 
jednostki  statutowo  uprawnione  do  realizacji 
profilaktyki  zdrowotnej  dzieci)       w  okresie 
wakacji  i  ferii  zimowych  dla  dzieci  ze  szkół 
podstawowych,  (także  szkół  podstawowych 
specjalnych) i gimnazjów specjalnych.

Tabela nr 8.2.  ROLNICTWO EKOLOGICZNE  (RE)

Zagadni
enie

Cele 
krótkookreso

we
2005-2008

Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2007

Cel długoterminowy do 2015 r.: Wspieranie działań w zakresie rolnictwa ekologicznego
Rolnictw
o 
ekologic

RE 1. Ochrona gleb 
użytkowanych 
rolniczo

RE 1.1. Wapnowanie gleb kwaśnych, skażonych metalami 
ciężkimi oraz zalanych w czasie powodzi. 

RE  1.2. Zakładanie  i  ochrona  zadrzewień  śródpolnych 
realizowanych przez gminy.
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IX STRESZCZENIE W JĘZKU NIESPECJALISTYCZNYM

Obowiązek  sporządzenia  Planów  Gospodarki  Odpadami,  nakłada  na  wójtów 

i burmistrzów gmin obowiązująca od 1 października 2001 roku Ustawa o odpadach -art. 14 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 

Gmina  Dąbrowa  Zielona,  jednostka  samorządu  terytorialnego  o  statucie  wiejskim, 

położona  jest  administracyjnie  w  północno-wschodniej  części  województwa  śląskiego, 

we wschodniej części powiatu częstochowskiego.

Całkowity obszar gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 100,33 km2 

(10 033 ha) i zamieszkiwany był przez 4 263 mieszkańców.

Pod względem administracyjnym gminę tworzy 23 miejscowości zgrupowane w 13 

sołectwach.  Struktura  rozmieszczenia  ludności  w  poszczególnych  sołectwach 

i miejscowościach przedstawia tabela nr 1 (str. 6).

Gęstość  zaludnienia  na  tym  terenie  wynosi  około  42  mieszkańców/km2,  co  daje 

wartość mniejszą do wartości dla powiatu (88 Mk/km2) i dużo mniejszą od analogicznego 

wskaźnika dla województwa śląskiego (397 Mk/km2).

Na  przestrzeni  lat  1995-2005  w  wyniku  przemian  społecznych  i  regionalnych 

następuje systematyczny spadek liczby ludności na terenie gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami 

na terenie gminy powinna objąć rodzaje, ilość, źródła powstawania i sposoby postępowania 

z  odpadami.  Głównie,  należy  zwrócić  uwagę  na  odpady  komunalne,  których  powstaje 

najwięcej.

Liczba  powstających  odpadów  wzrasta  z  postępem  cywilizacyjnym,  rozwojem 

urbanizacji i polepszeniem warunków materialnych ludności.

Za odpady komunalne wytwarzane na terenie danej nieruchomości odpowiedzialny jest 

jej  właściciel,  który  ma  obowiązek  zbierania  powstałych  odpadów,  zgodnie  z  wymogami 

określonymi  w uchwale  rady  gminy  (art.  5  ust.  1  pkt.  3  ustawy  o  utrzymaniu  czystości 

i porządku w gminie) i pozbywanie się ich zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
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Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest udokumentować fakt zbierania odpadów, 

poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Odpowiednia umowa musi być 

zawarta z przedsiębiorstwem świadczącym dane usługi i posiadającym ważne zezwolenie na 

odbieranie odpadów komunalnych.

Na  terenie  gminy  systemem  zbiórki  odpadów  objętych  jest  jedynie  około  36 % 
mieszkańców gminy. Według uzyskanych danych w 2005 roku z terenu gminy działające tu 

firmy  wywozowe  złożyły  na  składowiskach  około  322,48  Mg odpadów  komunalnych 

zmieszanych. Natomiast około 4,4 Mg wysegregowanych odpadów wtórnych przekazano do 

recyklingu.

Gospodarka  odpadami  na  terenie  gminy  organizowana  i nadzorowana  jest  przez 

Inspektora do spraw gospodarki komunalnej zatrudnionego w Urzędzie Gminy.

Zbiórkę odpadów na terenie gminy prowadzą 4 przedsiębiorstwa:

 Firma „Professional” s.c., 

z miejscowości Rąbień, ul. Okrężna 15.

 Firma „SITA” Częstochowa Sp. z o.o. 

z Częstochowy, ul. Dębowa 26/28

 Firma „Remondis” Sp. z o.o.,

z Częstochowy, ul. Radomska 12.

 Zakład Oczyszczania Miasta – Zbigniew Strach,

z miejscowości Konopiska, ul. Korzonek 98

Analiza porównawcza wykazała,  iż obsługujące  firmy gminę Dąbrowa Zielona  w zakresie 

zbiórki i transportu odpadów łącznie odebrały 322,48 Mg odpadów komunalnych zmieszanych.

Analizę porównawczą przedstawiono w poniższych tabelach.

TABELA .

Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy 

Dąbrowa Zielona

Jednostka miary
Ogółem ilość 

zebranych odpadów 
Ilość zebranych odpadów przez poszczególne firmy

Professiona

l
Remondis

Zakład 

Oczyszczan

ia Miasta 

Sita 

Częstochow

a

m3/mc 89,58 28,38 0,36 7,02 53,82

m3/rok 1074,96 340,56 4,32 84,24 645,84
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Mg/rok 322,48* 113,52 1,44 28,08 215,28

2. -Przyjęto wskaźnik 1 m3 odpadów komunalnych = 0.3 Mg

TABELA 

Miesięczne zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych 

z poszczególnych miejscowości gminy Dąbrowa Zielona
L

p.

Miejsco

wość

Licz

ba 

Ogółem 

ilość zebranych 

Ilość  zebranych  odpadów  przez 

poszczególne firmy

Profession

al

Remon

dis

Zakład 

Oczysz

czania 

Miasta 

Sita 

Częstoc

howa

m3/miesiąc
1 Borowce 107 0,6 0,60
2 Cielętniki 474 13,13 8,65
3 Cudków 53 1,56
4 Dąbek 150 1,08 0,36 0,72

5
Dąbrowa 

Zielona
906 35,99 14,30 0,24 1,44 20,01

6
Kolonia 

Raczkowice
99 -

7 Lipie 47 0,12 4,48 0,12

8
Maćkówk

a
85 0,12 1,56 0,12

9 Milionów 52 0,60 0,60
1

0

Niebyła
34 -

1

1

Nowa 

Wieś
135 1,56 1,56

1

2

Olbrachci

ce
462 12,14 2,28 1,26 8,60

1

3

Osiny
29 -

1 Raczkowi 213 2,46 0,12 2,34
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4 ce
1

5

Rogacze

w
90 1,20 1,20

1

6

Soborzyc

e
572 7,66 4,08 3,58

1

7

Święta 

Anna
180 4,74 0,12 0,72 3,90

1

8

Ulesie
416 5,90 1,32 3,48 1,10

1

9

Wierzbie
50 -

2

0

Zalas 

Biedy
14 -

2

1

Zaleszczy

ny
95 0,72 0,72

Razem Gmina 4263 89,58 28,38 0,36 7,02 53,82

Zaledwie 36 % liczby mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona; (co stanowi liczbę około 1 535 

osób)  prowadzi  prawidłową  gospodarkę  odpadami  komunalnymi  i posiada  podpisane  umowy 

z jednostkami wywozowymi odpady działającymi na terenie gminy.

Szacuje  się,  że  reszta  odpadów może  trafiać  do środowiska  przyrodniczego  terenu gminy i 

okolic. Biorąc pod uwagę wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych przez 1 mieszkańca gminy 

wiejskiej  (211,2 kg/Mk/rok),  szacuje  się,  że  rocznie  około  580  Mg  wytworzonych  odpadów 

komunalnych na terenie gminy jest niezagospodarowywana w sposób odpowiedni i zgodny z prawem.

Gmina  Dąbrowa  Zielona  wprowadziła  selektywną  zbiórkę  odpadów  wtórnych  od 

kwietnia 2003 roku ustawiając na terenie 2 miejscowości: Soborzyc oraz Dąbrowy Zielonej 

po 1 „gnieździe” złożonym z pojemników na odpady wtórne; szkło; papier i plastik. 

Od maja 2006 roku ustawiono dodatkowo 12 pojemników siatkowych na tworzywo 
sztuczne, 12 pojemników typu „dzwon” na szkło zmieszane (białe i kolorowe). 
Pojemniki te gmina zakupiła ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi. 

Ponad to, Firma Professional s.c. dostawiła 15 pojemników o pojemności 1100 l na 

szkło oraz 15 pojemników o pojemności 1100 l na plastik, które dzerżawi gminie. Pozostałe 

pojemniki są własnością Gminy.

Poniższa  tabela  przedstawia  dokładną  ilość  pojemników  na  selektywną  zbiórkę 

odpadów wtórnych zlokalizowanych na terenie gminy.

TABE

LA 

Zestawienie ilości pojemników na selektywną zbiórkę odpadów 

w poszczególnych miejscowościach gminy Dąbrowa Zielona w[szt].
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L

p.

Miejsc

owość
O

gółem 

Wyszczególnienie  typów  pojemników  na  selektywną  zbiórkę 

odpadów

Dzwon
Si

atka

„Otwierane” 

1100 l

tworzywo 

sztuczne

sz

kło

pa

pier
tworzywo 

sztuczne

sz

kło

pla

stik

1
Borow

ce
1 1 1

2
Cielętn

iki
2 1 1 1 1

3
Cudkó

w
1 1 1

4 Dąbek 1 1 1

5
Dąbro

wa Zielona
3 1 3 1 2

6
Koloni

a Raczkowice
1 1 1

7 Lipie 1 1 1

8
Maćkó

wka
1 1 1

9
Milion

ów
1 1 1

1

0

Niebył

a
1 1 1

1

1

Nowa 

Wieś
1 1 1

1

2

Olbrac

hcice
2 1 1 1 1

1

3

Osiny
1 1 1

1

4

Raczko

wice
1 1 1

1

5

Rogacz

ew
1 1 1

1

6

Soborz

yce
3 1 2 1 1 1 1

1

7

Święta 

Anna
2 1 1 1 1

1

8

Ulesie
2 1 1 1 1

1

9

Wierzb

ie
1 1 1

2

0

Zalas 

Biedy
1 1 1

2

1

Zalesz

czyny
1 1 1
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Razem Gmina 29 2 14 2 12 15 15
* - gniazdo – punkt, miejsce gdzie zlokalizowane są pojemniki na odpady wtórne.

Prowadzona  na  terenie  gminy  zbiórka  tworzywa  sztucznego,  szkła  oraz  papieru 

realizowana jest metodą selektywnej  zbiórki w punktach zbiórki tak zwanych „gniazdach”. 

Zbiórką objęte są wszystkie miejscowości gminy.

Selektywna zbiórka polega na zbieraniu frakcji: tworzywo sztuczne i szkło (kolorowe 

i białe razem) oraz papieru do specjalnie w tym celu ustawionych pojemników. „Gniazda” 

ustawione zostały w centralnych punktach każdej miejscowości, w sposób umożliwiający jak 

najdogodniejsze dotarcie każdego mieszkańca do danego punktu zbiórki tych odpadów. 

Analiza  obecnego stanu  gospodarki  odpadami wtórnymi  na terenie  gminy nie  pozwala  na 
wysunięcie konkretnych wniosków i zebranie danych ilościowych. Jest to spowodowane sytuacją, iż 
tak  naprawdę  dopiero  od  maja  2006  roku  cała  gmina  została  objęta  kompleksowym  działaniem 
wprowadzania na jej teren gospodarki odpadami wtórnymi. W związku z czym analiza powyższych 
danych  jest  nieadekwatna  do  uzyskanych  danych  za  rok  2005.  do  których  to  danych  można  się 
odnieść.

Według danych statystycznych gminy za rok 2005; (sprawozdanie SG- 01) z terenu 

gminy Dąbrowa Zielona zebrano 4,4 Mg odpadów wtórnych w tym: 1,5 Mg papieru i tektury 

oraz  2,5  Mg szkła  i  0,4  Mg tworzyw  sztucznych.  Zbiórką  odpadów wtórnych  objęci  byli 

mieszkańcy 2 miejscowości: Sobierzyc i Dąbrowy Zielonej. Należy zdawać sobie sprawę, iż 

tylko  część  mieszkańców  tych  miejscowości  korzystała  z  ustawionych  tam  pojemników 

ponieważ było zbyt małe nasycenie danej miejscowości w tego typu infrastrukturę.

Na terenie gminy Dąbrowa Zielona brak jest funkcjonującego gminnego składowiska 

odpadów.  Zebrane  przez  firmy  wywozowe  odpady  komunalne  deponowane  są  na  2 

składowiskach odpadów;

• na składowisku komunalnym Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

w miejscowości Sobuczyn, ul. Konwaliowa 1, 42 – 263 Wrzosowa (Gmina Poczesna, 

Powiat Lubliniecki).

• na składowisku w miejscowości Lipie Śląskie; (Gmina Pawonków, Powiat Lubliniecki 

woj. Śląskie) ul. Cegielniana 22.

Łączną  ilość  poszczególnych  rodzajów  odpadów  powstających  na  terenie  gminy 

przedstawia poniższa tabela.

TABELA
Zestawienie ilości odpadów powstających 

na terenie Gminy Dąbrowa Zielona
Źródło pochodzenia odpadów Ilość [Mg] [%]

Komunalne 1) 900,3 79,6

Z sektora handlu i publicznego 2) 54,9 4,9

Medyczne i weterynaryjne 2) 4,8 0,4
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Z przemysłu b.d 0

Z sektora budowlanego 2) 170,5 15,1
Wraki samochodowe b.d 0
Z oczyszczalni ścieków - 0

R A Z E M 1.130,5 100 %

Prognoza ilości odpadów

Ze  względu  na  charakter  gminy,  gdzie  brak  jest  sektora  typowo  przemysłowego,  można 
przyjąć, iż wytwarzane w gminie odpady mają charakter głównie socjalno-bytowy.

Przystępując  do porządkowania  systemu gospodarki  odpadami należy uwzględnić  zmiany, 

które będą następować w kolejnych latach, a dotyczących ilości i składu odpadów powstających na 

danym terenie.

Głównymi elementami, które będą wpływały na zmiany ilości odpadów to:

− zmiana ilości mieszkańców,

− warunki materialne mieszkańców,

− obyczaj i kultura mieszkańców,

− wyposażenie techniczno-sanitarne mieszkań,

− rozwój ekonomiczny gminy (regionu),

− wydajność produkcji,

− pory roku.

TABELA 
Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 

według stworzonego modelu [Mg]

Frakcje odpadów MJ 1 MJ 2 MW 3 MW 4 
Raze

m
Domowe odpady organiczne 201,1 0 0 7,4 208,5

Papier i tektura 46,1 0 0 1,1 47,2

Szkło 125,73
0 0

2,1
127,8

3
Tworzywa sztuczne 104,7 0 0 1,8 106,5
Tekstylia 31,4 0 0 0,5 31,9
Metale 33,5 0 0 0,7 34,2
Pozostałość organiczna 20,9 0 0 1,8 22,7
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Pozostałość 

nieorganiczna
314,3

0 0
7,2

321,5

R A Z E M
877,7

3 0 0 22,6
900,3

3

Przyjęto, że w gospodarstwach domowych gminy Dąbrowa Zielona powstaje  900,3 
Mg odpadów komunalnych rocznie tj. (211,2 kg/M/r). 

Przyjmując  oszacowaną  łączną  ilość  odpadów  powstających  na  terenie  gminy 

Dąbrowa  Zielona  (1130,5  Mg)  oraz  liczbę  mieszkańców  można  wyznaczyć  wskaźnik 

nagromadzenia  odpadów  przypadający  na  jednego  mieszkańca  –265,2  kg/M/r.  Należy 

jednak pamiętać, że jest to współczynnik, na który składają się wszystkie rodzaje odpadów w 

tym  głównie  komunalne  z gospodarstw  domowych,  które  stanowią  79  %  łącznej  ilości 

odpadów  (211,2  kg/M/r).  Należy  zwrócić  uwagę  na  pozostałe  współczynniki  o  wysokiej 

wartości.  Odpady  z  handlu  i  usług  publicznych  stanowią  blisko  5  % (4.9 %)  wszystkich 

wytworzonych  odpadów.  Medyczne  i  weterynaryjne  stanowią  zaledwie  0,5  %  ogółu 

powstających  odpadów.  Mieszkańcy  wytwarzają  dosyć  znaczący  odsetek  odpadów 

budowlanych – 15 %.

Wyliczone poniżej  wskaźniki i ilości odpadów prognozowane w najbliższych latach trzeba 
traktować  jako  orientacyjne,  służące  głównie  określeniu  skali  problemu.  Wyliczone  wskaźniki 
dotyczące  odpadów komunalnych  z gospodarstw domowych powinny służyć głównie zapewnieniu 
odpowiednich środków technicznych  wynikających  ze wzrostu ilości  odpadów w kolejnych  latach 
(np. miejsce  na składowisku,  instalacje  do odzysku,  sprzęt  techniczny do obsługi  systemu zbiórki, 
stworzenie nowych punktów odbioru odpadów).



Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Zielona

TABEL
A .

Zmiany ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

 na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  w  prognozowanym  okresie  

czasu
Frakcje Lata prognozy

2
006

2
007

2
008

2
009

2
010

2
011

2
012

2
013

2
014

2
015

Domowe 

odpady organ.

2

08,5

2

10,59

2

12,69

2

14,82

2

16,97

2

19,14

2

21,33

2

23,54

2

25,78

2

28,03
Papier  i 

tektura 

4

7,2

4

7,67

4

8,15

4

8,63

4

9,12

4

9,61

5

0,10

5

0,60

5

1,11

5

1,62

Szkło
1

27,83

1

29,11

1

30,40

1

31,70

1

33,68

1

35,68

1

38,40

1

41,17

1

43,99

1

44,35
Tworzywa 

sztuczne

1

06,5

1

07,57

1

08,64

1

08,64

1

07,55

1

05,94

1

03,82

1

01,75

9

9,71

9

7,22

Tekstylia
3

1,9

3

2,22

3

2,54

3

2,87

3

3,20

3

3,53

3

3,86

3

4,20

3

4,54

3

4,89

Metale
3

4,2

3

4,54

3

4,89

3

5,24

3

5,59

3

5,94

3

6,30

3

6,67

3

7,03

3

7,40
Pozostało

ść organiczna

2

2,7

2

2,93

2

3,16

2

3,16

2

3,16

2

3,39

2

3,62

2

3,98

2

4,34

2

4,82
Pozostałość 

nieorganiczna

3

21,5

3

31,15

3

37,77

3

41,15

3

44,56

3

48,00

3

51,48

3

55,00

3

58,55

3

62,13

Razem
9

00,3
9

15,76
9

28,23
9

36,20
9

43,81
9

51,23
9

58,92
9

66,90
9

75,05
9

80,47
Wskaźnik 

[kg/M/r]
2

11,2
2

14,8

2

17,7

2

19,6

2

21,4

2

23,1

2

24,9

2

26,8

2

28,7

2

30,0

TABEL

A .

Zmiany ilości odpadów spoza gospodarstw domowych

 na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  w  prognozowanym  okresie  

czasu
Frakcje Lata prognozy

2
006

2
007

2
008

2
009

2
010

2
011

2
012

2
013

2
014

2
015

Ilość 

odpadów

Mg

2

30,2

2

34,80

2

39,50

2

44,29

2

49,18

2

54,16

2

59,24

2

64,43

2

69,72

2

75,11

Wagowy 

wskaźnik 

nagromadzenia 

odpadów 

[kg/M/r]

5

4

5

5,1

5

6,2

5

7,3

5

8,5

5

9,6

6

0,8

6

2,0

6

3,3

6

4,5
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W nadchodzących  latach należy spodziewać  się  zwiększenia  strumienia  odpadów 

budowlano-remontowych a zwłaszcza zawierających azbest. Gmina prowadzi obecnie akcję 

zbierania informacji na temat ilości materiałów zawierających azbest.

Prognoza dotycząca wraków samochodowych (w przypadku gminy należy wziąć pod 

uwagę również maszyny rolnicze) zakłada w początkowym okresie duży wzrost tego typu 

odpadów jednak około roku 2012 sytuacja winna się ustabilizować.

Gospodarka odpadami na terenie gminy Dąbrowa Zielona powinna spełniać wymogi 

i być  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  założeniami  planów  gospodarki 

odpadami wyższego szczebla. Dotyczy to przede wszystkim Planu Gospodarki Odpadami 

dla Powiatu Częstochowskiego. Pośrednio, w zakresie założonych celów i wytycznych musi 

on także spełniać wymogi planu krajowego i wojewódzkiego. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  oraz  założenia  wynikające  z  planów wyższego  rzędu 

określono cele strategiczne oraz kierunki działań gospodarki odpadami dla gminy Dąbrowa 

Zielona:

2 ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW:
-Wdrażanie i uświadamianie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami .

3 ZMNIEJSZANIE ILOŚCI POWSTAWANIA ODPADÓW:

-Promowanie technologii małoodpadowych,

-Ewidencjonowanie odpadów,

-Opracowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,

4 PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:

-Organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych,

-Organizacja systemu zbiórki odpadów opakowaniowych,

-Organizacja systemu zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

-Organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych,

-Organizacja  systemu zbiórki  odpadów wielkogabarytowych  z  sektora  budowlanego 

i wraków pojazdów,

5 ODZYSK ODPADÓW
-Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów

6 BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, KTÓRYCH NIE 
UDAŁO SIĘ PODDAĆ ODZYSKOWI I RECYKLINGOWI:

-Właściwe  unieszkodliwienie  odpadów  nie  nadających  się  do  dalszego 

zagospodarowania 
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7 PODNOSZENIE  ŚWIADOMOŚCI  EKOLOGICZNEJ  SPOŁECZEŃSTWA  – 

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

mieszkańców,

-Prowadzenie  edukacji  wśród  osób  odpowiedzialnych  za  planowanie  i  realizacje 

gospodarki odpadami na terenie gminy, 

-Prowadzenie akcji informacyjno edukacyjnej wśród mieszkańców gminy.

Wyznaczone  w  Powiatowym  Planie  Gospodarki  Odpadami  limity  odzysku 

poszczególnych frakcji odpadów będą determinować działania zmierzające do ich spełnienia 

w systemie gospodarki odpadami gminy Dąbrowa Zielona. Zostały one określone w pkt. 5.1..
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