
Informacja o realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Kąty Wrocławskie” 
Krótkoterminowego planu działań na lata 2004-2007 /stan na 12.06.2006r./ 

 
 

Wykonanie Cele - zadanie 
2005  2006 I półrocze 

Edukacja ekologiczna 
1. „Sprzątanie świata” w gminie Kąty 

Wrocławskie 
 

 
wrzesień 2005 
- materiały worki, rekawice, odbiór 
zebranych odpadów  

 

Rozwój selektywnej zbiórki 
1. Zakup pojemników do selektywnej 

zbiórki – utworzenie 4 nowych 
punktów gromadzenia surowćów 
wtórnych  

2. Stopniowe wdrażanie kompostowania 
bioodpadów w jednostkach 
oświatowych 

 

1. Segregacja odpadów: 
- opróżnianie pojemników prowadzone 
jest według potrzeb, średnio 
miesięcznie opróżniono 178 szt. 
pojemników. Ogółem opróżniono 2131 
szt. pojemników: 733 szt. - papier, 
575 szt. - szkło, 823 szt. - tworzywa 
sztuczne. W stosunku do 2004r. ilość 
segregowanych odpadów wzrosła o 
26%.   
Ilości pozyskanych surowców 
wtórnych : 120.020 kg, 
 Papier:                                                            
27.450 kg,  
Szkło:                                             
80.500 kg, 
Tworzywa sztuczne:                                      
12.070 kg, 
Zakupiono pojemniki do segregacji :  
na szkło białe – 4szt., na szkło 
kolorowe – 4 szt., na papier –5szt. – 
dostawcą jest firma TITAN EKO Sp. z 
o.o., ul. Topolowa 5, Rokitnica .  
na tworzywa sztuczne – poj. siatkowe 
– 4 szt. – dostawcą jest Abrys – 
Technika     Sp. z o.o. , ul.Wiślana 46, 

1. Segregacja odpadów: 
opróżnianie pojemników 
surowców wtórnych :.za okres 5 
mies. ogółem opróżniono 996szt. 
pojemników: 325 szt. - papier, 
328 szt. - szkło, 343 szt. - 
tworzywa sztuczne oraz 16szt. 
KP 7 z – papier.  
 
2. Program pilotażowy we wsi 
Małkowice „Moja posesja piękna  
i czysta”  

 



Zakupiono :5 szt. kompostowników 
Kąty wr. -  dla SzP. Nr 1 – 2szt, 
/ 1 Maja, Żeromskiego/,  
Gimnazjum – ul.Brzozowa – 1 szt., 
Przedszkole – ul. Drzymały – 1szt,  
Sz.P. – Gniechowice – 1szt. 

Likwidacja nielegalnych miejsc gromadzenia 
odpadów 

1. monitoring i bieżąca likwidacja 
zaśmieceń  

 

Przeprowadzono porządkowanie 
terenu parku Staromiejskiego, terenu 
przy ul. Nowowiejskiej /za Plusem/, 
lasku przy drodze  Smolec-Krzeptów.  
Prace porządkowe wykonywali 
mieszkańcy wsi: Pietrzykowice, 
Górzyce, Sadowice – wywieziono 4 
szt. kontenerów  KP-7 tj około 30 m3 

odpadów.  
 

Przeprowadzono porządkowanie 
terenu- Smolec – Krzeptów lasek 
- Zabrodzie – 2 zadrzewienia na 
granicy wsi 
- Kąty Wrocławskie – Park 
Staromiejski, lasek przy ul. 
Wrocławskiej 
 

Obejmowanie nowych mieszkańców gminy 
„systemem odbioru odpadów”  
 

 374 gospodarstwa domowe  183 gospodarstwa domowe 

Ilość zebranych odpadów komunalnych        
w ramach „odbioru odpadów z posesji” 

             6.000 Mg 3.150 Mg 

 


