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1 WPROWADZENIE 

Plan gospodarki odpadami gminy Kąty Wrocławskie został uchwalony przez Radę Miejską w 
Kątach Wrocławskich 26 października 2004 r. – uchwała nr XXXI/227/04. 

Konieczność sporządzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
wynika z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 ze zm.) 
[i]. Zgodnie z nim Burmistrz zobowiązany jest do przedłoŜenia Radzie Miejskiej i Zarządowi 
Powiatu sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.  

Pierwsze sprawozdanie z realizacji planu Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej na sesji w 
dniu 30 marca 2007 r. 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez zespół WAMECO s.c.  

2 STAN GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY K ĄTY 
WROCŁAWSKIE W LATACH 2007-2008, Z UWZGL ĘDNIENIEM 
DOSTĘPNYCH DANYCH Z ROKU 2009  

Podstawowym źródłem informacji o stanie gospodarki odpadami na terenie gminy jest obok 
informacji dostępnych w siedzibie gminy wojewódzka baza danych o odpadach prowadzona 
przez marszałka województwa. Podmioty zobowiązane do dostarczania informacji, na 
podstawie których baza wojewódzka jest tworzona i aktualizowana mają czas na nadesłanie 
sprawozdania za rok poprzedni do 31 marca roku następnego a informacje te muszą zostać 
uwzględnione w bazie do 30 czerwca tegoŜ roku.  

Tak więc informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Kąty Wrocławskie w 
roku 2009 zawarte w wojewódzkiej bazie danych były w chwili opracowywania niniejszego 
sprawozdania szczątkowe. 

2.1 Zmieszane odpady komunalne 

Od 1996 r., wszyscy mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie objęci są zorganizowanym 
systemem odbioru odpadów komunalnych. Podmiotem (wybranym na drodze przetargu) 
obsługującym odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców było do końca 
2009 r. przedsiębiorstwo WPO ALBA S.A. z Wrocławia.  

W tabeli 2-1 zestawiono ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od 
mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie wg informacji podmiotu obsługującego mieszkańców. 
Ilość odbieranych odpadów komunalnych wzrosła w porównaniu z poprzednim okresem 
sprawozdawczym z około 6,2 tys. Mg do około 8,2 tys. Mg rocznie, a jednostkowy wskaźnik 
wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wyraŜony jako masa odebranych 
odpadów w ciągu roku przypadająca na jednego mieszkańca gminy wzrósł z 349 do 426 
kg/Mk.  

Wskaźniki te znacznie przewyŜszają spodziewane wskaźniki wytwarzania odpadów na 
terenach miejsko-wiejskich przyjęte w krajowym planie gospodarki odpadami kpgo 2010. Wg 
wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych przyjętych za kpgo 2010 w projekcie 
aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, ilość odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie szacowana jest na około: 

� 4 583 Mg, w tym 1 923 Mg odpadów biodegradowalnych, w 2006 r   
� 4 675 Mg, w tym 1 947 Mg odpadów biodegradowalnych. w 2007 r.  
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� 4 806 Mg, w tym 1 982 Mg odpadów biodegradowalnych, w 2008 r   
� 4 984 Mg, w tym 2 028 Mg odpadów biodegradowalnych. w 2009 r.  

Dysproporcja pomiędzy ilościami odpadów komunalnych faktycznie odebranych z terenu 
gminy a ilościami szacowanymi na podstawie wskaźników rośnie. W 2006 faktycznie 
odebrane ilości były o około 35% wyŜsze od wyznaczonych na podstawie wskaźników, w 
latach 2008-2009 róŜnica ta sięgnęła blisko 60%.  

Tabela 2-1 Zestawienie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od 
mieszkańców gminy Kąty Wr. w latach 2004-2009; wg informacji UMiG 

rok 

ilość zmieszanych 
odpadów komunalnych 

odebranych od 
mieszkańców 

liczba mieszkańców 
gminy 

jednostkowy wskaźnik 
wytwarzania odpadów 

komunalnych  

2004 5 800 17 311 335 
2005 6 000 17 582 341 
2006 6 174 17 705 349 
2007 6 728  18 278 368 
2008 7 686 18 791 409 
2009 7 966 19 176 415 

WPO ALBA S.A. posiada instalację mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
zlokalizowaną w zachodniej części Wrocławia przy ul. Szczecińskiej. Zmieszane odpady 
komunalne odbierane od mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie przewoŜone są do instalacji 
przy ul. Szczecińskiej i tam są przetwarzane łącznie z innymi odpadami dostarczanymi do 
instalacji. Wydzielone frakcje surowcowe przekazywane są do odzysku innym uprawnionym 
posiadaczom.  

Całość odpadów odebranych w 2009 r. przez WPO ALBA S.A. z terenu gminy Kąty 
Wrocławskie została przetworzona. W tabeli 2-2 zestawiono dane o rodzajach i ilościach 
odpadów z terenu gminy Kąty Wrocławskie poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu. W 
tabeli zestawiono odpady opakowaniowe (podgrupa 15 01 wg katalogu odpadów) zbierane 
selektywnie oraz odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych (podgrupa 19 12 wg katalogu odpadów). Suma ilości odpadów z podgrupy 
19 12 jest większa niŜ łączna ilość odpadów odebranych od mieszkańców (tabela 2-1) gdyŜ 
obejmuje wszystkie odpady odebrane przez WPO ALBA S.A. z terenu gminy.  

Tabela 2-2 Zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów z terenu gminy Kąty 
Wrocławskie poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu w 2009 r.; wg informacji 
WPO ALBA S.A. 

kod 
odpadu 

rodzaj odpadu 
ilość proces  

odzysku lub 
unieszkodliwiania 

teren 
miasta 

tereny 
wiejskie 

15 01 01 odpady papieru i tektury 15,74 36,72 R15 
15 01 02 odpady z tworzyw sztucznych  8,2 32,87 R15 
15 01 07 odpady ze szkła  6,43 25,7 R15 
19 12 09 minerały(np. piasek, kamienie)  528,34 1135,01 R14 
19 12 12 inne odpady w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki inne niŜ w 
19 12 11  

419,7 901,63 R3 
174,54 374,95 R14 
1498,44 3218,99 D5 
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Pozostałość po mechanicznym przetwarzaniu kierowana jest do unieszkodliwienia przez 
składowanie. WPO ALBA S.A. nie dysponuje własnym składowiskiem odpadów, korzysta z 
dostępnych składowisk odpadów na terenie województwa dolnośląskiego, wskazanych w 
wojewódzkim planie gospodarki odpadami, m.in.: 

� składowisko w Lubinie – MUNDO Miejskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o., 

� składowisko w Legnicy – Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o., 

� składowisko w ZURPiUOKiP w Rudnej Wielkiej – naleŜące do Chemeko-System 
Sp. z o.o. 

Z uwagi na brak badań morfologicznych odpadów komunalnych wytwarzanych przez 
mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie, nie ma moŜliwości określenia przebiegu zmian 
składu morfologicznego odpadów.  

Tabela 2-3 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; wg informacji UMiG 

lp podmiot kontakt 
data 

obowiązywania 
zezwolenia 

1 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania ALBA S.A. 

53-238 Wrocław  
ul. Ostrowskiego 7 
tel. 71 337 52 56 
e-mail: sekretariat.alba-ds@alba.com.pl  

30.06.2015 

2 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 

55-080 Kąty Wrocławskie 
ul. 1-go Maja 26 B 
tel. 71 316 61 68 
e-mail: zgk@zgk-katy.pl  

30.06.2015 

3 
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej 

TRANS-FORMERS Wrocław  
Sp. z o.o. 

55-040 Bielany Wrocławskie  
ul. Atramentowa 10 
tel. 71 328 70 36 
e-mail: wrocław@transformers.pl  

30.06.2015 

4 Veolia Usługi dla Środowiska S.A.  

47-303 Krapkowice 
ul. Piastowska 38 
tel. 77 466 15 14 
e-mail: veolia_krapkowice@veolia-es.pl  

30.06.2015 

5 SITA Wrocław Sp. z o.o. 

54-519 Wrocław 
ul. Jerzmanowska 19 
tel. 71 373 68 46 
e-mail: sita.wroclaw@sitapolska.com.pl  

31.12.2016 

6 Remondis Sp. z o.o. 
50-514 Wrocław 
ul. Międzyleska 4 
tel. 71 357 99 48 

31.12.2018 

7 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

van Gansewinkel - Dolny Śląsk 
Sp. z o.o. 

55-200 Oława 
ul. Portowa 7 
tel. 71 313 29 17 
e-mail: olawa@vangansewinkel.pl  

31.12.2018 

8 
Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Legnicy 
Sp. z o.o. 

59-220 Legnica 
ul. Nowodworska 60 
tel. 76 856 63 50 
e-mail: zom@lpgk.legnica.pl  

31.12.2019 
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2.2 Frakcje surowcowe zbierane selektywnie  

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje pojemnikowy system selektywnej zbiórki 
frakcji surowcowych. System ten obsługiwany jest przez WPO ALBA S.A. Pojemniki do 
selektywnej zbiórki ustawione są w 99 zestawach po cztery pojemniki na papier, tworzywa 
sztuczne, szkło białe i kolorowe.  

Na terenie pięciu miejscowości (Małkowice, Skałka, Sośnica, Strzeganowice, Romnów), w 
ramach programu pilotaŜowego „Moja posesja czysta i piękna” wprowadzono workowy 
system zbiórki. System workowy obsługiwany jest przez ZGK Sp. z o.o. w Kątach 
Wrocławskich. 

W tabeli 2-4 zestawiono efekty selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie 
gminy Kąty Wrocławskie w latach 2003-2009. Jednostkowy wskaźnik selektywnej zbiórki 
wyraŜony jako masa selektywnie zebranych odpadów w ciągu roku przypadająca na jednego 
mieszkańca gminy wzrósł w okresie sprawozdawczym od 2006 r. z 10,2 do 14,1 kg/Mk na 
koniec 2009 r. Obserwuje się wzrost skuteczności zbiórki w systemie pojemnikowym z 4,5 
Mg w 2007 r., do blisko 30 Mg w 2009 r. 

Koszty obsługi selektywnej zbiórki były stosunkowo niskie, wahały się w okolicach 160-180 
zł/Mg. W tabeli 2-5 zestawiono koszty obsługi selektywnej zbiórki frakcji surowcowych.  

Tabela 2-4 Zestawienie wyników selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie 
gminy Kąty Wrocławskie w latach 2003-2009; wg informacji UMiG1) 

rok 

opakowania z 
tworzyw 

sztucznych 

opakowania z 
papieru i 
tektury 

opakowania 
ze szkła 

opakowania 
razem 

średni wskaźnik 
jednostkowy 

selektywnej zbiórki  
kg kg/Mk a 

2003 9,00 2,70 43,40 55,10 4,1 

2004 10,70 18,70 66,00 95,40 5,5 

2005 12,07 27,45 80,50 120,02 6,8 

2006 26,96 35,00 117,94 179,90 10,2 

2007 
38,23 
(1,17) 

49,11 
100,20 
(3,32) 

187,54 
(4,49) 

9,8 

2008 
61,27 
(2,35) 65,72 

113,64 
(6,64) 

240,63 
(8,99) 

12,5 

2009 
96,02 
(3,16) 79,60 

95,21 
(26,58) 

270,83 
(29,74) 

14,1 

1) w nawiasie podano ilości odpadów zebranych selektywnie w systemie workowym  

Tabela 2-5 Zestawienie kosztów obsługi selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na 
terenie gminy Kąty Wrocławskie w latach 2004-2008; wg informacji UMiG 

rok 

odpady 
zebrane 

selektywnie 
poniesione koszty  

Mg zł zł/Mg zł/Mk 
2007 187,54 30 298,- 161,6 1,66 

2008 240,63 43 319,- 180,0 2,31 

2009 270,83 49 347,- 182,2 2,57 
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2.3 Gospodarka odpadami ulegaj ącymi biodegradacji 

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie nie funkcjonuje instalacja biologicznego przetwarzania 
odpadów. Zmniejszenie strumienia odpadów ulegających biodegradacji w opadach 
przewidzianych do zagospodarowania realizowane jest poprzez: 

� selektywną zbiórkę papieru i tektury (opisaną w rozdz. 2.2), 
� kompostowanie przydomowe odpadów ogrodowych i kuchennych.  

W 2005 r. zakupiono 5 kompostowników, które przekazano szkołom. W 2007 r. zakupiono 40 
kompostowników, które przekazano mieszkańcom. 

Gmina nie prowadzi ewidencji indywidualnych kompostowników. Brak danych ilościowych 
dotyczących liczby funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie kompostowników 
oraz ilości przetwarzanych w nich odpadów. 

WPO ALBA S.A. obsługująca mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych nie informuje Gminy o sposobie zagospodarowania odpadów ulegających 
biodegradacji zawartych w odpadach zmieszanych. 

2.4 Gospodarka komunalnymi odpadami problemowymi 

2.4.1 Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi 

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych prowadzone jest w formie 2-3 akcji w ciągu roku, w 
trakcie których zebrano: 

� w 2007 r.  55,92 Mg, 
� w 2008 r.  168,82 Mg, 
� w 2009 r.  99,76 Mg odpadów wielkogabarytowych. 

Odpadowe opony zbierane podczas akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych są 
oddzielnie ewidencjonowane, dotychczas zebrano: 

� w 2007 r.  11,11 Mg, 
� w 2008 r.  11,46 Mg, 
� w 2009 r.  5,5 Mg zuŜytych opon. 

W Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego funkcjonuje punkt zbierania odpadów 
wielkogabarytowych, do którego mieszkańcy mogą dowozić odpady, których z uwagi na 
duŜe gabaryty nie moŜna umieścić w pojemnikach SM-120 i SM-1100 słuŜących do 
gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych. Punkt wyposaŜony jest w jeden pojemnik 
o pojemności 16 m3. Miejsce jest ogrodzone i dostępne dla mieszkańców w ciągu dnia. 
Obsługą punktu do końca 2009 r. zajmowała się WPO ALBA S.A. 

2.4.2 Gospodarka zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie nie funkcjonuje punkt zbierania zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy przekazują ZSEE podmiotowi odbierającego 
odpady komunalne od mieszkańców. 

Brak danych ilościowych dotyczących ilości odbieranego ZSEE. 

2.4.3 Gospodarka odpadami zawierającymi azbest 

Przeprowadzona na potrzeby Programu usuwania azbestu z terenu gminy Kąty Wrocławskie 
[1] inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wykazała obecność 83,3 tys. m2 pokryć 
dachowych, o łącznej masie około 1,5 tys. Mg, z tego około 2/3 stanowią wyroby azbestowe 
będące w posiadaniu osób fizycznych. 

Na podstawie zarządzenia nr 216/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 
22 października 2007 r. mieszkańcy mogli wystąpić o dofinansowanie ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie części kosztów powstałych 
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przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. W związku, z likwidacją od 
1 stycznia 2010 r. GFOŚiGW dofinansowanie na dotychczasowych zasadach nie będzie 
moŜliwe.  

W roku 2009, przy wsparciu finansowym GFOŚiGW usunięto na terenie gminy Kąty 
Wrocławskie 1 838 m2 wyrobów zawierających azbest. 

2.4.4 Gospodarka innymi odpadami niebezpiecznymi 

Zbiórka zuŜytych baterii prowadzona jest w obiektach oświaty na terenie gminy. Ponadto 11 
pojemników do selektywnej zbiórki papieru wyposaŜone jest w kieszenie do zbierania 
zuŜytych baterii. Dotychczas zebrano: 

� w 2006 r.  210 kg, 
� w 2007 r.  402 kg, 
� w 2008 r.  923 kg, 
� w 2009 r. 243 kg zuŜytych baterii. 

Tabela 2-6 Wykaz podmiotów prowadzących zbiórkę zuŜytych baterii na terenie gminy Kąty 
Wrocławskie; wg informacji REBA Organizacja Odzysku S.A. 

nazwa adres kategoria 

Petrol Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 90 
55-080 Kąty Wrocławskie 

placówka handlowa 

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
ul. Brzozowa 
55-080 Kąty Wrocławskie 

placówka oświatowa 

Sklep SpoŜywczy MAX  
Marcin Herbik 

ul. Wrocławska 34  
Mokronos Górny 
55-080 Kąty Wrocławskie 

placówka handlowa 

Sklep śabka 
ul. 1 Maja 44/U3 
55-080 Kąty Wrocławskie 

placówka handlowa 

Szkoła Podstawowa nr 1 
ul.1 Maja 59 
55-080 Kąty Wrocławskie 

placówka oświatowa 

Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Brzozowa 
55-080 Kąty Wrocławskie 

placówka oświatowa 

Przedszkole 
ul. Drzymały 4 
55-080 Kąty Wrocławskie 

placówka oświatowa 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy 

ul. Drzymały 13 
55-080 Kąty Wrocławskie 

placówka oświatowa 

Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest do pojemników ustawionych w 5 
aptekach. Dotychczas zebrano: 

� w 2007 r.  135 kg, 
� w 2008 r.  189 kg, 
� w 2009 r.  130 kg przeterminowanych leków. 

Na terenie gminy nie funkcjonuje stacja demontaŜu pojazdów. 

2.5 Stan formalno-prawny składowiska odpadów w So śnicy  

Składowisko odpadów w Sośnicy zostało wybudowane na podstawie decyzji Urzędu 
Rejonowego we Wrocławiu z dnia 1 maja 1994 nr 61/94 o pozwoleniu na budowę. 

8 marca 2006 r. Wojewoda Dolnośląski wydał zgodę (decyzja znak SR.III.6621-3/1-1/MS/06) 
na zamknięcie z dniem 30 kwietnia 2007 r. składowiska odpadów w Sośnicy. W decyzji 
został określony techniczny sposób zamknięcia składowiska obejmujący m.in.: 



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE (W LATACH 2007-2009) 9 

  

� wyposaŜenie składowiska w system ujmowania i odprowadzania gazu 
składowiskowego, 

� uszczelnienie wierzchowiny składowiska matą bentonitową, 
� ułoŜenie drenaŜu wód i odprowadzenie wód do studni chłonnej, 
� ułoŜenie warstwy gruntu na rekultywowanym składowisku, 
� nasadzenia. 

W decyzji określono datę zakończenia rekultywacji na 31 grudnia 2009 r. 

Eksploatację składowiska zakończono 30 kwietnia 2007 r. Od tego czasu trwają prace 
rekultywacyjne. 

29 czerwca 2009 r. Wojewoda Dolnośląski zmienił decyzję, w której wydał decyzję na 
zamkniecie składowiska i przesunął termin zakończenia eksploatacji na 30 czerwca 2012 r. 

W tabeli 2-7 zestawiono ilości odpadów przyjętych na składowisko w Sośnicy w latach 2007-
2009. Do czasu zakończenia eksploatacji w roku 2007 odpady były przyjmowane zarówno 
do składowania jaki i do odzysku w ramach tworzenia warstw przykrywających. Po 
zamknięciu składowiska odpady przyjmowano jedynie do odzysku w ramach prac 
rekultywacyjnych. 

Prowadzony monitoring składowiska nie wskazuje na pogorszenie parametrów jakości 
środowiska wokół składowiska. Emisja gazu składowiskowego na poziomie detekcji 
wykorzystywanego w ramach badań sprzętu.  

Tabela 2-7 Wykaz odpadów przyjętych do odzysku i unieszkodliwienia na składowisku 
odpadów w Sośnicy w latach 2007-2009; wg informacji ZGK Sp. z o.o.  

kod rodzaj odpadu 2007 2008 2009 
odpady poddawane odzyskowi - R14 

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

25,00 145,30 8,21 

17 01 02 gruz ceglany 257,00 180,00 16,00 
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposaŜenia 
inne niŜ w 17 01 06 

4,00 - - 

19 08 05 ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe 

331,40 794,20 280,00 

20 02 02 ziemia, gleba, w tym kamienie 337,85 266,00 - 
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 4,00 - - 
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 4,00 - - 

łącznie odpady poddane odzyskowi 963,25 1 385,50 304,21 
odpady poddawane unieszkodliwieniu - D5 

19 08 01 skratki 3,33 - - 
19 08 02 zawartość piaskowników 8,68 - - 
20 03 01 zmieszane (niesegregowane) odpady 

komunalne 
3 337,28 - - 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 8,25 - - 
łącznie odpady poddane unieszkodliwieniu  3 357,54 - - 

2.6 Regulamin utrzymania czysto ści i porz ądku  

W okresie sprawozdawczym (lata 2007-2009) nie wprowadzono zmian w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przyjętego 
uchwałą nr LIV/390/06 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2006 r.  
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Główne zapisy regulaminu istotne z punktu widzenia planu gospodarki odpadami i jego 
realizacji: 

� właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposaŜenia jej w urządzenia 
słuŜące do zbierania odpadów o pojemności dostosowanej do wielkości 
gospodarstwa domowego,  

� właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów: 
odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, zielonych, budowlanych i 
niebezpiecznych, 

� na właścicieli nieruchomości nałoŜony został obowiązek zapewnienia czystości i 
porządku na terenie nieruchomości, 

� określono rodzaje i sposób oznaczenia pojemników słuŜących do gromadzenia 
poszczególnych rodzajów odpadów, w tym równieŜ frakcji surowcowych, 

� właściciele nieruchomości niebędący uczestnikami zorganizowanego przez 
gminę systemu odbierania odpadów zostali zobowiązani do zawarcia umowy na 
odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem, 

� ustalono minimalną częstotliwość opróŜniania pojemników do gromadzeni 
odpadów komunalnych na 1 raz w tygodniu, 

� właściciele nieruchomości, na których powstają odpady zielone zostali 
zobowiązani do ich kompostowania. 

2.7 Wymagania dla przedsi ębiorców prowadz ących odbiór odpadów komunalnych 

29 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwaliła (uchwała nr 
XXXIX/365/09) wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 

Główne wymagania stawiane przedsiębiorcom to: 
� posiadanie specjalistycznych środków transportu przystosowanych do odbierania 

i transportu odpadów komunalnych z pojemników uŜytkowanych przez właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Kąty Wrocławskie, 

� posiadanie pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów niebezpiecznych, 
wielkogabarytowych i ZSEE, 

� posiadanie pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów z pojemników 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki,  

� posiadanie odpowiedniej liczby pojemników do gromadzenia odpadów 
komunalnych umoŜliwiającej przekazywanie ich właścicielom obsługiwanych 
nieruchomości oraz bieŜącą wymianę pojemników uszkodzonych, 

� posiadanie moŜliwości mycia i dezynfekcji pojazdów oraz urządzeń do zbierania 
odpadów, 

� udokumentowanie gotowości przyjęcia wszystkich rodzajów odpadów 
odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów w instalacjach 
określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza na odbieranie odpadów 
komunalnych o właścicieli nieruchomości na trenie gminy Kąty Wrocławskie zestawiony jest 
w tabeli 2-3. 
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3 GŁÓWNE ZAŁOśENIA GPGO  

3.1 Cele dla poszczególnych rodzajów odpadów komuna lnych 

Redukcja zawartości odpadów biologicznie rozkładalnych w odpadach poddawanych 
składowaniu. Zawartość odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych nie moŜe 
przekroczyć:  

� w roku 2010 - 75% masy bioodpadów składowanych w roku 1995, 
� w roku 2013 - 50% masy bioodpadów składowanych w roku 1995, 
� w roku 2020 - 35% masy bioodpadów składowanych w roku 1995. 

Na poziomie gminy moŜliwa jest organizacja części działań mających na celu ograniczenie 
masy składowanych odpadów biologicznie rozkładalnych: 

� selektywna zbiórka frakcji surowcowych biologicznie rozkładalnych (papier i 
tektura), 

� selektywna zbiórka i recykling organiczny odpadów zielonych z publicznych 
terenów zielonych, 

� kompostowanie indywidualne domowych odpadów zielonych i kuchennych.  

PowyŜsze działania ograniczą masę pozostałych do składowania odpadów biologicznie 
rozkładalnych, jednak wpływ tych działań na całkowitą masę odpadów jest stosunkowo 
niewielki. Decydujące znaczenie dla redukcji zawartości bioodpadów w odpadach 
składowanych ma przetworzenie odpadów zmieszanych. Realizacja zapisów wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami przewidującego utworzenie regionalnych centrów gospodarki 
odpadami obejmujących mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych 
zapewni osiągnięcie wymaganych stopni redukcji.  

Dla odpadów opakowaniowych oszacowano minimalną ilość odpadów niezbędną do 
pozyskania z odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w celu spełnienia 
wymagań ustawowych dotyczących ilości odpadów poddawanych odzyskowi. Dla gminy 
Kąty Wr. ilość ta została oszacowana dla roku 2007 na poziomie 10,8 kg odpadów 
opakowaniowych na mieszkańca. 

Selektywna zbiórka obejmie równieŜ inne, nieopakowaniowe frakcje surowcowe: 
� makulaturę, 
� tekstylia, 
� odpady wielkogabarytowe, 
� gruz i inne odpady budowlane, 
� odpady biodegradowalne (zielone i kuchenne), 
� odpady niebezpieczne. 

Przyjęte załoŜenia selektywnej zbiórki na postawie krajowego planu gospodarki odpadami 
zestawiono w tabeli poniŜej. 

Tabela 3-1 Cele ilościowe dla specyficznych strumieni odpadów  

rodzaje odpadów 2006 2010 2014 
nieopakowaniowy papier – selektywna zbiórka, odzysk 15% 25% 40% 
tekstylia – selektywna zbiórka, odzysk 10% 15% 20% 
odpady wielkogabarytowe – selektywna zbiórka, odzysk, 
unieszkodliwianie 

20% 50% 70% 

odpady z remontów i rozbiórki – selektywna zbiórka, odzysk i 
unieszkodliwianie 

15% 40% 60% 

odpady zielone - selektywna zbiórka, recykling organiczny 35% 50% - 
odpady niebezpieczne - selektywna zbiórka i unieszkodliwianie  15% 50% 80% 
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3.2 Proponowany system gospodarki odpadami 

Pod pojęciem „zapobieganie” rozumie się wszystkie działania zlokalizowane zasadniczo 
przed wytworzeniem odpadu lub przed jego przejęciem przez słuŜby komunalne, które 
pozwalają:  

� zmniejszyć ilościowo strumień odpadów, które wymagałyby usunięcia,  
� zmniejszyć uciąŜliwość odpadów jako takich oraz ich przeróbki,  
� ułatwić usuwanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, a w szczególności 

wykorzystanie pozostałości poprocesowych. 

Redukcja ilości wytwarzanych odpadów miała być osiągnięta poprzez: 
� zmniejszenie wytwarzania odpadów, to jest w wyniku oddziaływań na 

zachowania podczas zakupów oraz stosowania produktów,  
� zmiany wytwarzanych odpadów w kierunku poŜądanych, specyficznych 

materiałów, które dadzą wtórny obieg (wykorzystanie) odpadom wytwarzanym. 

Gmina miała egzekwować od mieszkańców posiadanie pojemnika do gromadzenia odpadów 
i umowy na jego opróŜnianie przez uprawniony podmiot.  

W zakresie gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, postawiono następujące 
cele: 

� odejście od gromadzenia odpadów z zabudowy mieszkaniowej w pojemnikach 
KP-7,  

� gromadzenie odpadów w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach o pojemności 
1,1 m3,  

� gromadzenie odpadów w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach 110, 120, 
240 dm3. 

W celu poprawy skuteczności selektywnej zbiórki oraz efektów ekonomicznych 
zaproponowano wprowadzenie zmian: 

� rozdzielenie gromadzonego szkła na białe i kolorowe przez doposaŜenie 
zestawów w dodatkowy pojemnik, 

� rozszerzenie palety zbieranych tworzyw sztucznych o folie budowlane (głównie 
polietylen - PE), opakowania po chemii gospodarczej (głównie polipropylen - PP) 
oraz pojemniki po środkach spoŜywczych (głównie polistyren - PS),  

� nieznaczną korektę sieci punktów zbiórki: 
- zmiana miejsc ustawienia niektórych zestawów, 
- w miejscach, w których dotychczas zbierano największe ilości odpadów 

ustawione zostaną dodatkowe zestawy. 

Zaproponowano wprowadzenie pilotaŜu selektywnej zbiórki w systemie workowym na terenie 
wybranych jednostek terytorialnych o rozproszonym charakterze zabudowy.  

Zaproponowano, aby wycofywane pojemniki KP-7 były ustawiane w wybranych 
miejscowościach z przeznaczeniem na selektywnie gromadzone odpady np. czysty gruz do 
odzysku (utwardzanie terenu, rekultywacja).  

Po uruchomieniu regionalnego centrum gospodarki odpadami selektywnie zbierane odpady z 
terenu gminy będą przekazywane przez podmiot prowadzący zbiórkę na terenie gminy Kąty 
Wr. do Centrum. 

Zaproponowano trzy niezaleŜne sposoby usuwania odpadów wielkogabarytowych: 
� cykliczna zbiórka podczas tzw. wystawek, obsługiwana przez podmiot wyłoniony 

w przetargu, 
� ciągła zbiórka w punkcie dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) po jego 

utworzeniu na terenie gminy, 
� odbiór odpadów po zgłoszeniu podmiotowi prowadzącemu odbiór odpadów 

komunalnych – podmioty posiadające zezwolenie burmistrza na odbiór odpadów.  

Zaproponowano cztery sposoby usuwania gruzu i innych odpadów budowlanych: 
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� ciągła zbiórka za pośrednictwem PDGO – odpad jest dowoŜony do punktu 
własnym transportem wytwarzającego,  

� zbiórka w zamykanych kontenerach KP-7 ustawionych w poszczególnych 
miejscowościach,  

� zbiórka do kontenerów zamawianych indywidualnie – obsługiwana przez 
uprawnione podmioty,  

� bezpośrednie dostarczanie odpadów przez przedsiębiorstwa remontowo-
budowlane. 

Zagospodarowanie zebranego gruzu i innych odpadów budowlanych odpadów miało naleŜeć 
do podmiotu prowadzącego zbiórkę. W związku z przewidywanym końcem eksploatacji 
składowiska w Sośnicy całość selektywnie gromadzonych odpadów mineralnych z terenu 
gminy powinna być skierowana na gminne składowisko z przeznaczeniem na jego 
rekultywację. 

Kompostowaniu moŜna poddać ponad 35% odpadów domowych, czyli w wymiernym stopniu 
zmniejszyć ilość odpadów wymagających usunięcia z posesji, a co z tym związane, znacznie 
obniŜyć koszty wywozu odpadów. Zaproponowano stopniowe zwiększanie liczby 
kompostowników przydomowych.  

W powiatowym planie gospodarki odpadami (PPGO) zaproponowano stopniowe tworzenie 
punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) we wszystkich gminach powiatu 
wrocławskiego. Gromadzenie wybranych frakcji odpadów w PDGO zwiększy ilości odpadów 
zbieranych selektywnie, co ograniczy strumień odpadów zmieszanych do unieszkodliwienia, 
przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów przeznaczonych do odzysku. Punkt 
dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) pomyślany jest jako obiekt zamknięty, 
dozorowany, do którego mieszkańcy (a takŜe niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić 
bezpłatnie określone rodzaje odpadów. Poszczególne frakcje odpadów (do odzysku i 
unieszkodliwiania) gromadzone są oddzielnie: odpady zielone, gruz i inne odpady 
budowlane, złom, tektura, drewno, opony, inne odpady (do składowania) nienadające się do 
odzysku, odpady niebezpieczne. Realizując zapisy PPGO, zaproponowano utworzenie 
PDGO na terenie miasta Kąty Wr. Taka lokalizacja miała zapewnić duŜą dostępność punktu 
dla ludności. W początkowym etapie funkcjonowania punktu naleŜy stworzyć moŜliwości 
gromadzenia następujących rodzajów odpadów: 

� gruz i inne odpady budowlane, 
� odpady wielkogabarytowe, 
� opakowania z papieru i tektury, 
� komunalne odpady niebezpieczne. 

Plan powiatowy zakłada rozwój systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu 
wrocławskiego dąŜący do zastąpienia dotychczas obowiązującego modelu gminnej 
gospodarki odpadami na rzecz rozwiązań regionalnych. Docelowo wszystkie strumienie 
odpadów komunalnych (selektywnie gromadzone orasz mieszana pozostałość) z gminy 
będą trafiły do regionalnego centrum gospodarki odpadami. Plan powiatowy zakłada pięć 
wariantów zmian, jednak wszystkie warianty zakładają, Ŝe docelowo odpady z gminy Kąty 
Wr. zostaną skierowane do regionalnego centrum. PPGO przewidywało moŜliwość lokalizacji 
Centrum m.in. na terenie obecnego składowiska w Sośnicy.  

Zaproponowano, aby na terenie gminy Kąty Wr. punkt zbierania odpadów niebezpiecznych z 
gospodarstw domowych i małych zakładów usługowych był elementem gminnego PDGO. 
Ponadto naleŜało podjąć działania w celu uruchomienia miejsc zbierania wybranych 
rodzajów odpadów niebezpiecznych, m.in.: 

� w aptekach dla przeterminowanych leków, 
� w sklepach chemicznych dla przeterminowanych chemikaliów, 
� w warsztatach samochodowych dla zbierania olejów przepracowanych, 
� miejscem zbiórki na terenach wiejskich moŜe być takŜe remiza ochotniczej straŜy 

poŜarnej. 
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3.3 Zadania krótkoterminowe (do roku 2007) 

Kontynuowana selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wybranych 
nieopakowaniowych, zielonych, wielkogabarytowych, gruzu i odpadów niebezpiecznych. 
Zakładano, Ŝe na koniec okresu osiągnięte zostaną załoŜone stopnie odzysku 
poszczególnych frakcji odpadów. Miały zostać podjęte działania edukacyjne i organizacyjne 
mające na celu zwiększenie skuteczności zbiórki. Rozszerzana miała być paleta frakcji 
surowcowych, które będą objęte selektywną zbiórką.  

Prowadzone działania organizacyjne mające na celu wprowadzenie na terenie gminy 
kompostowania przydomowego selektywnie gromadzonych domowych odpadów 
kuchennych i zielonych. Zakładano, Ŝe kompostowanie indywidualne wprowadzone będzie w 
około 40 gospodarstwach domowych.  

Podjęcie wspólnie z innymi gminami działań mających na celu stworzenie międzygminnego 
systemu gospodarki odpadami wg jednego z rozpatrywanych planie powiatowym wariantów.  

Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO).  

Działania edukacyjne mające na celu popularyzację działań ograniczających ilość 
wytwarzanych odpadów, selektywnej zbiórki, PDGO, kompostowania przydomowego.  

Zakończona będzie eksploatacja kwatery składowiska w Sośnicy. Określone zostaną 
warunki zakończenia eksploatacji oraz opracowany zostanie projekt rekultywacji. 

3.4 Zadania długoterminowe (po roku 2007) 

Prowadzona miała być jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i innych. W celu 
realizacji wyŜszych poziomów zbiórki naleŜałoby prowadzić działania zachęcające 
mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów oraz ułatwiające zbiórkę.  

Na bazie doświadczeń z lat 2004-07 rozwijane miało być kompostowanie przydomowe 
odpadów kuchennych i zielonych. PPGO zakładało, Ŝe do roku 2010 prowadzić ją będzie w 
powiecie około 500 gospodarstw domowych – w gminie Kąty Wrocławskie – 80 gospodarstw. 

Prowadzona miała być rekultywacja składowiska w Sośnicy. 

4 STAN REALIZACJI DZIAŁA Ń ZAPISANYCH W GMINNYM PLANIE 
GOSPODARKI ODPADAMI  

W zakresie gromadzenia i odbierania zmieszanych odpadów komunalnych 

Mieszkańcy gminy na podstawie referendum przekazali Gminie kompetencje związane z 
gospodarką odpadami komunalnymi.  

Wszystkie gospodarstwa domowe na terenie gminy Kąty Wrocławskie korzystają z usług 
podmiotu odbierającego zmieszane odpady komunalne. Do końca 2009 r. na podstawie 
przetargu obsługą mieszkańców w tym zakresie zajmowała się WPO ALBA S.A. W roku 
2010 rozstrzygnięty będzie przetarg, który wyłoni podmiot obsługujący mieszkańców w 
kolejnych latach. 

W zakresie ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania 

Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 
oszacowano na podstawie załoŜeń przyjętych w krajowym planie gospodarki odpadami 
(kpgo 2010) – jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów biodegradowalnych na terenach 
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wiejskich w roku 1995 wynosił 47 kg/Mk i 155 kg/Mk na terenach miejskich. Na podstawie 
tych wskaźników i danych demograficznych szacuje się, Ŝe w roku 1995 na terenie gminy 
Kąty Wrocławskie wytworzonych zostało około 1 350 Mg odpadów biodegradowalnych.  

Na podstawie wskaźników przyjętych w aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami oszacowano ilości odpadów biodegradowanych wytwarzanych na terenie gminy 
Kąty Wrocławskie: 

� 2007 r.  1 917 Mg, 
� 2008 r.  1 921 Mg, 
� 2009 r.  1 924 Mg, 
� 2010 r.  1 928 Mg. 

Pierwszy próg do osiągnięcia w zakresie ograniczania bioodpadów kierowanych do 
składowania ustawa o odpadach [i] określiła na 31 grudnia 2010 r. – wtedy to do 
składowania skierowanych moŜe zostać nie więcej niŜ 75% masowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r., czyli w przypadku gminy Kąty Wrocławskie 1,01 tys. Mg. Oznacza 
to, Ŝe w roku 2010 konieczne będzie zagospodarowanie około 0,91 tys. Mg odpadów 
biodegradowalnych z 1,93 tys. Mg wytworzonych na terenie gminy.  

Redukcja odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych realizowana jest przez: 
� wydzielenia w sortowni z odpadów zmieszanych frakcji surowcowych ulegających 

biodegradacji, 
� selektywną zbiórkę papieru i tektury,  
� kompostowanie przydomowe odpadów ogrodowych i kuchennych.  

Obecnie zmieszane odpady komunalne z terenu gminy Kąty Wrocławskie kierowane jest do 
przetworzenia mechanicznego w instalacji WPO ALBA S.A. we Wrocławiu przy ul. 
Szczecińskiej. Linia technologiczna wyposaŜona jest w kabinę ręcznego sortowania, w której 
następuje wydzielenie frakcji surowcowych z frakcji grubej odpadów zmieszanych. 
Wydzielane są m.in. papier i tektura ulegające biodegradacji. WPO ALBA S.A. nie dysponuje 
instalacją biologicznego przetwarzania odpadów. Odpady przetworzone mechanicznie były 
do końca 2009 r. unieszkodliwiane przez składowanie bez przetworzenia biologicznego.  

Brak danych ilościowych dotyczących ilości frakcji surowcowych ulegających biodegradacji 
wydzielanych z odpadów zmieszanych z terenu gminy Kąty Wrocławskie.  

Gmina Kąty Wrocławskie nie prowadzi ewidencji kompostowników przydomowych, dlatego 
nie ma moŜliwości oszacowania ile odpadów zielonych z terenów gminy jest indywidualnie 
poddawana odzyskowi przez mieszkańców gminy.  

Spośród odpadów biologicznie rozkładalnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 
selektywnie zbierane są papier i tektura, nie jest prowadzona selektywna zbiórka 
kuchennych odpadów biologicznie rozkładalnych. Nie prowadzi się kompostowania odpadów 
zielonych pochodzących z komunalnych terenów zielonych.  

W roku 2007 selektywnie zebrano 49,1 Mg, w 2008 – 65,7 Mg, a w 2009 – 79,6 Mg papieru i 
tektury. Selektywna zbiórka tektury i papieru na obecnym poziomie nie pozwoli spełnić 
wymaganych progów redukcji obowiązujących w roku 2010. W celu spełnienia progu 
konieczne będzie przetwarzania biologiczne odpadów biodegradowalnych zawartych w 
odpadach zmieszanych.  

Obowiązek ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania naleŜy zgodnie z art. 10 ustawy o odpadach [i] do podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

Zgodnie z art. 16a ustawy o odpadach [i] do obowiązkowych zadań własnych gminy w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi naleŜy m.in. zapewnienie warunków 
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów, aby było moŜliwe 
ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz 



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE (W LATACH 2007-2009) 16 

  

zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania. Realizując to zadanie, Gmina Kąty Wrocławskie: 

� zapisała w RUCiP wymagania dotyczące selektywnej zbiórki m.in. odpadów 
opakowaniowych (papier) i zielonych oraz przekazywania zebranych selektywnie 
odpadów, 

� zapisała w wymaganiach dla przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów 
komunalnych obowiązek udokumentowania gotowości przyjęcia wszystkich 
rodzajów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów w instalacjach określonych w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami. 

W zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów  

Selektywna zbiórka frakcji surowcowych prowadzona jest na terenie całej gminy. Dominuje 
system pojemników ustawionych w zestawach. Wszyscy mieszkańcy gminy mają moŜliwość 
selektywnego zbierania frakcji surowcowych.  

Równolegle wprowadzana jest selektywna zbiórka frakcji surowcowych w systemie 
workowym. Do końca 2009 r. zbiórka taka objęła pięć miejscowości: Małkowice, Skałka, 
Sośnica, Strzeganowice, Romnów. Planowane jest rozszerzenie zbiórki w systemie 
workowym na kolejne miejscowości. 

Obserwuje się wzrost ilości zbieranych selektywnie frakcji surowcowych. W 2009 r. 
osiągnięto jednostkowy wskaźnik selektywnej zbiórki frakcji surowcowych na poziomie 14,1 
kg/Mk (dla porównania w 2006 r. wyniósł on 10,2 kg/Mk). 

ZałoŜony wskaźnik skuteczności selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych dla roku 
2007 wynoszący 10,8 kg/Mk nie został osiągnięty (tabela 2-4) w 2007 r. Osiągnięto go w 
2006 r. a przekroczono go w roku 2008 osiągając wskaźnik 12,5 kg/Mk. 

Koszty obsługi selektywnej zbiórki stabilizują się na stosunkowo niskim poziome około 180 
zł/Mg zbieranych frakcji surowcowych. 

Zapisy przyjętego RUCiP oraz opublikowane wymagania dla podmiotów chcących prowadzić 
odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie zobowiązują podmioty 
prowadzące odbiór odpadów komunalnych do organizowania selektywnej zbiórki odpadów a 
mieszkańców zobowiązują do selektywnego gromadzenia odpadów i przekazywania ich 
uprawnionym podmiotom. 

Na terenie gminy utworzono punkt gromadzenia odpadów problemowych, obejmujących 
jeden kontener na odpady wielkogabarytowe. W planie punkt taki pomyślany był jako obiekt, 
w którym mieszkańcy mogliby się pozbywać róŜnych rodzajów odpadów problemowych, 
m.in. odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych.  

W zakresie osiągnięcia załoŜonych stopni odzysku poszczególnych frakcji odpadów 

Progi skuteczności selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w gminnym planie 
gospodarki odpadami dla roku 2006 i 2010. Jednak osiągnięcie celu postawionego dla roku 
2010 skokowo nie będzie moŜliwe, wymagany jest stopniowy wzrost skuteczności 
selektywnej zbiórki równieŜ w latach 2007-2009.  

W tabeli 4-1 zestawiono cele ilościowe dla specyficznych strumieni odpadów interpolowane 
na lata 2007-2009. 
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Tabela 4-1 Szacowane cele ilościowe dla specyficznych frakcji surowcowych w latach 
2007-2009 

rodzaje odpadów 

względne wskaźniki 
skuteczności selektywnej 

zbiórki 
% 

wymagane ilości frakcji 
zbieranych selektywnie 

Mg 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
nieopakowaniowy papier – selektywna 
zbiórka, odzysk 

17,5% 20,0% 22,5% 60,3 70,3 80,6 

tekstylia – selektywna zbiórka, odzysk 11,3% 12,5% 13,8% 16,9 19,1 21,4 
odpady wielkogabarytowe – selektywna 
zbiórka, odzysk, unieszkodliwianie 

27,5% 35,0% 42,5% 124,1 159,2 194,8 

odpady z remontów i rozbiórki – selektywna 
zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie 

21,3% 27,5% 33,8% 266,7 369,8 484,0 

odpady zielone - selektywna zbiórka, 
recykling organiczny 

38,8% 42,5% 46,3% 49,0 55,4 62,0 

odpady niebezpieczne - selektywna zbiórka i 
unieszkodliwianie  

23,8% 32,5% 41,3% 11,6 15,8 20,0 

Sporządzane przez Gminę sprawozdania z prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów 
zawierają wyłącznie odpady opakowaniowe, podczas gdy do pojemników trafiają równieŜ 
frakcje odpadowe niebędące odpadami np. papier gazetowy. Nie są znane ilości zebranych 
nieopakowaniowych frakcji surowcowych, dlatego nie moŜna określić stopnia realizacji 
załoŜeń dotyczących progu selektywnej zbiórki nieopakowaniowych frakcji surowcowych. 

W latach 2007-2009 nie prowadzono organizowanej przez Gminę zbiórki odpadowych 
tekstyliów. Zbiórkę tekstyliów prowadzą mieszkańcy we własnym, ograniczonym zakresie, 
wykorzystując do tego pojemniki przeznaczone do gromadzenia tekstyliów ustawione na 
terenie gminy przez organizacje społecznej lub podmioty zajmujące się przetwarzaniem 
odpadowych tekstyliów. W 2009 r. na terenie Gminy nie było pojemników do zbieranie 
odpadowych tekstyliów. Skala selektywnego zbierania i przekazywania do 
zagospodarowania tekstyliów przez mieszkańców nie jest znana. 

W 2008 r. zebrano blisko 170 Mg odpadów wielkogabarytowych, co pozwoliło zrealizować 
załoŜony cel zebrania niecałych 160 Mg tych odpadów. W 2009 r. ilość zebranych odpadów 
wielkogabarytowych zmalał do poziomu niespełna 100 Mg i tym samym załoŜony cel 
zebrania blisko 195 Mg odpadów nie został zrealizowany. NA terenie Gminy prowadzone są 
akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych a takŜe funkcjonuje stały punkt ich zbierania, 
tak więc stworzone są warunki pozbywania się tych odpadów przez mieszkańców. Trudno 
wskazać przyczynę wahań ilości zbieranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych.  

Brak danych ilościowych dotyczących ilości zebranego ZSEE nie pozawala na określenie 
stopnia realizacji celów w tym zakresie. 

Z uwagi na brak wiarygodnych danych dotyczących kompostowania przydomowego oraz 
efektów zbiórki odpadów z remontów nie moŜna określić stopnia realizacji załoŜeń 
dotyczących zbiórki tych odpadów. 

Wśród komunalnych odpadów niebezpiecznych zbierane są baterie oraz przeterminowane 
leki. W ciągu roku zbieranych jest łącznie od 530 w 2007 r. do około 1100 kg w 2008 r. 
Jednak nie wszystkie zebrane baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, podobnie 
jak przeterminowane leki. NiezaleŜnie od klasyfikacji tych odpadów osiągnięcie załoŜonych 
celów jest odległe. 
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W zakresie działań organizacyjnych mających na celu wprowadzenie kompostowania 
przydomowego 

W 2007 r. ze środków publicznych zakupiono 40 kompostowników, które przekazano 
mieszkańcom. 

Gmina nie prowadzi ewidencji indywidualnych kompostowników. Brak danych ilościowych 
dotyczących liczby funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie kompostowników 
oraz ilości przetwarzanych w nich odpadów. 

Działania podejmowane przez mieszkańców mają charakter spontaniczny a zakup 
pojemników do kompostowania mieszkańcy finansują we własnym zakresie. 

W zakresie podjęcia działań mających na celu stworzenie międzygminnego systemu 
gospodarki odpadami 

Gmina Kąty Wrocławskie nie naleŜy do związku międzygminnego, którego celem byłaby 
gospodarka odpadami.  

Wg informacji Związku Międzygminnego Ślęza-Oława Gmina Kąty Wrocławskie nie naleŜy 
do Gmin-stron przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”.  

Wojewódzki plan gospodarki odpadami kładzie szczególny nacisk na tworzenie struktur 
międzygminnych mających na celu integrowanie gminnych systemów gospodarki odpadami.  

W zakresie zakończenia eksploatacji i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów w 
Sośnicy 

W 2007 r. zakończono eksploatację składowiska odpadów w Sośnicy. Obecnie trwa 
rekultywacja terenu składowiska. Pierwotnie Wojewoda Dolnośląski określił datę 
zakończenia procesu rekultywacji na koniec 2009 r. W czerwcu 2009 r. przedłuŜył czas 
trwania rekultywacji do 30 czerwca 2012 r. 

Obecnie opracowano projekt budowlany obejmujące całość prac rekultywacyjnych. 

Na składowisko odpadów funkcjonuje punkt przeładunku odpadów. 

Wskaźniki systemu monitoringu  

Monitorowanie realizacji planu ma umoŜliwić ocenę prawidłowości i efektywności działań 
oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywać się w dwóch 
płaszczyznach, obejmujących ewolucję sytuacji wewnętrznej gminy Kąty Wrocławskie oraz 
zmiany zachodzące w otoczeniu gminy i powiatu wrocławskiego.  

Tabela 4-2 Wskaźniki ilościowe realizacji planu  

przyjęty wskaźnik 
wartość wskaźnika 

2007 2008 2009 
jednostkowa ilość wytwarzanych-odbieranych 
odpadów komunalnych kg/Mk 368 409 426 

masa odpadów komunalnych składowanych do 
odpadów wytworzonych1 

% 97,3 97,0 96,8 

jednostkowa ilość odpadów zbieranych 
selektywnie 

kg/Mk 9,8 12,5 14,1 

masa odpadów komunalnych odzyskiwanych 
do odpadów wytworzonych1 

% 2,7 3,0 3,2 
1) wskaźnik odzysku wyznaczony w stosunku do ilości odpadów zbieranych selektywnie na 

terenie gminy i przekazywanych do odzysku, nie uwzględniono odpadów ewentualnie 
wydzielonych z odpadów zmieszanych wydzielonych do odzysku z odpadów zmieszanych w 
instalacjach zlokalizowanych poza terenem gminy Kąty Wr.  
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Zaproponowane w gminnym planie gospodarki odpadami wskaźniki ilościowe nie pozwalają 
na ścisłe określenie całkowitej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 
Przedstawione bilanse odpadów wytwarzanych obarczone są niedokładnością wynikającą z: 

� nie uwzględniania odpadów wykorzystywanych we własnym zakresie przez 
mieszkańców (np. indywidualnie kompostowanych, wykorzystywanych do 
skarmiania zwierząt gospodarskich, wykorzystywanych do utwardzania terenu i 
in.), 

� nie wyróŜniają odpadów komunalnych wytwarzanych przez innych niŜ 
mieszkańcy gminy wytwórców tych odpadów,  

� nie rozróŜniają pośród odpadów gromadzonych selektywnie odpadów 
opakowaniowych od innych frakcji surowcowych. 

Wydatki poniesione przez Gminę Kąty Wrocławskie na realizację zadań proekologicznych w 
gospodarce odpadami w latach 2007-2009 

Wydatki poniesione z GFOŚiGW na realizację zadań w gospodarce odpadami: 
� w 2007 r.  39 970 zł, 
� w 2008 r.  37 194 zł, 
� w 2009 r.  39 973 zł. 

5 ZMIANY ORGANIZACYJNO-PRAWNE MAJ ĄCE WPŁYW NA 
REALIZACJ Ę LUB KONIECZNE ZMIANY ZAPISÓW GPGO  

Uchwała Rady Ministrów w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami 2010 

1 stycznia 2007 r. weszła w Ŝycie uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. 
w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (M.P. 2006.90.946) [xxii]. 

Uchwała zawiera krajowy plan gospodarki odpadami będący podstawą tworzenia i 
nowelizacji planów niŜszego szczebla. 

Jednocześnie utraciła moc uchwała Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002 r. w 
sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. 2003.11.159) [xxiii]. 

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami  

30 kwietnia 2009 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr XL/650/09 w 
sprawie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015.  

Zaktualizowany plan wojewódzki stanowi podstawę tworzenia i nowelizacji planów niŜszego 
szczebla. 

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

30 kwietnia 2007 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007.75.493 ze zm.) [ii]. Przepisy ustawy 
stosuje się do bezpośredniego zagroŜenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku 
spowodowanych przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska stwarzającą 
ryzyko szkody w środowisku. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku 
zalicza się m.in.: 

� działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, wymagającą uzyskania zezwolenia, 
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� działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu 
odpadów wymagającą uzyskania zezwolenia, 

� działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub 
transportu odpadów na podstawie ustawy o odpadach [i], 

� działalność wymagającą zgłoszenia do rejestru na podstawie ustawy o odpadach 
[i]. 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

15 listopada 2008 r. weszła w Ŝycie (z wyjątkami) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008.199.1227 ze zm.) [iii]. 
Zapisy ustawy wpływające na planowanie systemu gospodarki odpadami na poziomie gminy: 

� art. 25. zakres informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej 
gminy: m.in. gminne plany gospodarki odpadami i sprawozdania z ich realizacji, 

� dział IV – konieczność przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko polityk, strategii, planów lub programów m.in. w dziedzinie 
gospodarki odpadami. 

Ustawa o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

1 stycznia 2009 r weszła w Ŝycie ustawa z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy o 
zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2008.223.1464) [iv].  

W odniesieniu do ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz.U. 2005.180.1495) [v] rozszerzono definicję zbierającego ZSEE m.in. na 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PDGO). 

Ustawa o odpadach 

1 stycznia 2009 r weszła w Ŝycie ustawa z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy o 
zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2008.223.1464) [iv].  

W odniesieniu do ustawy o odpadach [i] ustawa [iv] rozszerzyła określone w art. 16a 
obowiązkowe zadania własne gminy o inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania 
ZSEE, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania ZSEE od 
mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym 
zakresie.  

12 marca 2010 r. wchodzi w Ŝycie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o 
odpadach praz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010.28.145) [vi], która w znaczący sposób 
modyfikuje zagadnienia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska  

1 stycznia 2010 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - 
Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009.215.1664) [vii]. 

Ustawa zlikwidowała gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
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Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŜących do 
sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz.U. 2007.101.686) [x] określa:  

� zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów 
ściekowych, 

� .wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia 
danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o 
instalacjach i urządzeniach słuŜących do odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów, 

� wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia 
danych o komunalnych osadach ściekowych. 

Jednocześnie z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia straciło moc dotychczas 
obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie 
zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz.U. 2001.152.1737). 

Rozporządzenie w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych 
dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu 
dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 
(Dz.U. 2007.101.687) [xi] określa:  

� podmioty upowaŜnione do dostępu do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie 
danych,  

� zakres danych, do którego dostęp uzyskują poszczególne podmioty  

Jednocześnie z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia straciło moc dotychczas 
obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie 
warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i 
gospodarowania odpadami (Dz.U. 2001.152.1738) [xi]. 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2007.162.1153) [xiii] określa 
szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: 

� właściwym klasyfikowaniu odpadów medycznych, 
� zbieraniu i magazynowaniu odpadów w miejscach ich wytworzenia, 
� określeniu warunków transportu wewnętrznego odpadów.  

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na 
przedsięwzięcia będące inwestycjami słuŜącymi dostosowaniu składowisk odpadów do 
wymagań ochrony środowiska 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami słuŜącymi 
dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz.U. 2007.209.1516) 
[xiv] określa: 

� warunki udzielania pomocy publicznej na dostosowanie składowisk odpadów do 
wymagań ochrony środowiska, 

� rodzaje inwestycji, na które pomoc moŜe być udzielana.  

Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.  
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Rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku 
R10 (Dz.U. 2007.228.1685) [xv] określa warunki odzysku odpadów za pomocą procesu R10 
– rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawoŜenia lub ulepszania gleby.  

Rozporządzenie szczególnie istotne w przypadku: 
� rekultywacji terenów zdegradowanych (np. wyrobisk),  
� rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska odpadów  

Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na 
prowadzenie działalności 13 marca 2006 r. (Dz.U. 2008.23.136) [xvi] wprowadziło 
następujące zmiany: 

� rozszerzyło zakres obowiązywania rozporządzenia na odpady stanowiące zuŜyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), 

� dopuściło zbieranie ZSEE w punktach serwisowych, 
� listę odpadów rozszerzono o pozycję 15 01 10* - opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne). 

Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwienia jest 
zabroniony 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwienia jest zabroniony (Dz.U. 2008.119.769) 
[xvii] określa rodzaje odpadów, których przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
odpadów w celu unieszkodliwienia jest zabroniony. 

Zgodnie z rozporządzeniem [xvii] przywóz jakichkolwiek odpadów do unieszkodliwienia przez 
składowanie jest zabroniony. 

Rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 
przekazać osobom fizycznym 

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz.U. 2008.235.1614) [xviii] wprowadziło nowe brzmienie załącznika określającego 
listę odpadów. 

Rozporządzenie weszło w Ŝycie w styczniu 2009 r.  

Rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zuŜytego sprzętu 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych 
rocznych poziomów zbierania zuŜytego sprzętu (Dz.U, 2008.235.1615) [xix] określa 
minimalne roczne poziomy zbierania ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych. 

Rozporządzenie weszło w Ŝycie 1 stycznia 2009 r.  
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Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 2009.39.320) [xx] 
wprowadziło zmiany dotyczące m.in. zamykania i rekultywacji składowisk odpadów. 

6 PODSUMOWANIE  

Uchwalony regulamin a w szczególności ogłoszone wymagania stwarzają szansę na 
realizację zapisów gminnego planu w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki, w 
szczególności odpadów nieopakowaniowych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych, ZSEE.  

Konieczne jest podjęcie działań mających prowadzących do stworzenia moŜliwość 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu zmniejszenia ilości odpadów 
biologicznie rozkładalnych w składowanych odpadach komunalnych.  

Konieczne jest kontynuowanie prac rekultywacyjnych na zamkniętym składowisku odpadów 
w Sośnicy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 

Konieczne jest podjęcie działań prowadzących do udziału gminy Kąty Wrocławskie w 
międzygminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami 
zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 
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