
 

 

 

GMINA NOWA DĘBA 

 

 

 

 

Plan Gospodarki Odpadami  

dla Gminy Nowa Dęba 

 na lata 2009 – 2012 

z perspektywą do roku 2016 

 

 

 

 

 

 

Nowa Dęba, sierpień 2009 r.  



 

2 

 

 

Wykonawca: 

EKOSTANDARD 

Pracownia Analiz Środowiskowych 

ul. Wiązowa 1B/2 

62-002 Suchy Las 

www.ekostandard.pl 

e-mail: ekostandard@ekostandard.pl 

tel. 505 006 914; (0-61) 652 23 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół autorski: 

 

mgr Robert Siudak 

mgr Natalia Springer

http://www.ekostandard.pl/
mailto:ekostandard@ekostandard.pl


Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

 

3 

 

SPIS TREŚCI  

1. WSTĘP .......................................................................................................................................9 

1.1. Podstawy formalne opracowania Planu Gospodarki Odpadami .................................................. 9 

1.2. Cel i zakres opracowania .............................................................................................................. 9 

1.3. Uwarunkowania prawne ............................................................................................................. 10 

1.4. Terminologia ............................................................................................................................... 11 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE OBSZAR MIASTA i GMINY NOWA DĘBA ...... 14 

2.1. Podstawowe informacje o gminie .............................................................................................. 14 

2.2. Warunki hydrologiczne i glebowe mogące mied wpływ na lokalizację instalacji gospodarki 

odpadami ........................................................................................................................................... 16 

2.3. Sytuacja demograficzna – ludnośd .............................................................................................. 17 

2.4. Gospodarstwa domowe .............................................................................................................. 17 

2.5. Sytuacja gospodarcza – przemysł i usługi rynkowe .................................................................... 18 

3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI ........................................................ 20 

3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym ............................................................................ 20 

3.1.1. Rodzaj ilośd i źródła powstawania odpadów komunalnych ................................................. 20 

3.1.2. Istniejący system zbierania, gromadzenia i transportu odpadów ....................................... 25 

3.1.3. Poziom opłat i sposoby rozliczeo za świadczone usługi ....................................................... 28 

3.1.4. Odpady ulegające biodegradacji .......................................................................................... 29 

3.1.5. Odpady wielkogabarytowe .................................................................................................. 30 

3.1.6. Osady ściekowe .................................................................................................................... 31 

3.1.7. Odpady opakowaniowe ....................................................................................................... 32 

3.1.8. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury 

drogowej ........................................................................................................................................ 33 

3.2. Odpady niebezpieczne ................................................................................................................ 34 

3.2.1.Rodzaj, ilośd i źródła powstawania odpadów niebezpiecznych ............................................ 34 

3.2.2. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych ............................................ 35 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

 

4 

 

3.2.3.Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych .................................................................... 35 

3.2.3.1. Odpady medyczne i weterynaryjne .................................................................................. 35 

3.2.3.2. Zwłoki zwierząt .................................................................................................................. 36 

3.2.3.3. Azbest i wyroby zawierające azbest .................................................................................. 37 

3.2.3.4. Odpady zawierające PCB ................................................................................................... 39 

3.2.3.5. Baterie i akumulatory ........................................................................................................ 39 

3.2.3.6. Środki ochrony roślin – pestycydy .................................................................................... 40 

3.2.3.7. Wycofane z eksploatacji zużyte pojazdy samochodowe .................................................. 41 

3.2.3.8. Odpady elektryczne i elektroniczne .................................................................................. 42 

3.3 Rodzaj i ilośd odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku ................................ 42 

3.4 Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących działalnośd w zakresie gospodarki odpadami

 ........................................................................................................................................................... 43 

3.5 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami .............................................. 44 

4. RODZAJ ROZMIESZCZENIE ORAZ MOC PRZEROBOWA INSTALACJI DO ODZYSKU I 

UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ...................................................................................................... 45 

4.1. Kotłownia Miejska opalana zrębkami drewnianymi ................................................................... 45 

4.2. Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych ....................................................................... 46 

4.3. Jednostka uprawniona do utylizacji (kasacji) pojazdów ............................................................. 47 

4.4 Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie ..................................................................... 47 

5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ....................................................... 51 

5.1. Prognoza liczby ludności dla gminy Nowa Dęba według danych GUS ....................................... 51 

5.2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ......................................................................... 51 

5.3. Prognozowana ilośd wytworzonych odpadów wielkogabarytowych oraz wymagany wskaźnik 

selektywnej zbiórki tego strumienia odpadów .................................................................................. 52 

5.4. Prognozowana ilośd wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji oraz wskaźnik redukcji 

składowania tego rodzaju odpadów .................................................................................................. 53 

5.5. Prognozowana ilośd wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz wymagany wskaźnik 

selektywnej zbiórki tego strumienia odpadów .................................................................................. 53 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

 

5 

 

5.6. Prognozowana ilośd wytworzonych odpadów opakowaniowych .............................................. 54 

5.7. Perspektywy zmian w projektowanym systemie gospodarki odpadami .................................... 54 

6. CELE i ZADANIA DLA PRZYSZŁEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ..................................... 55 

6.1. Odniesienie celów i zadao gminy do celów i zadao na poziomie powiatu, województwa i kraju

 ........................................................................................................................................................... 55 

6.1.1. Polityka Ekologiczna Paostwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 ............ 55 

6.1.2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami ................................................................................... 56 

6.1.3.Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego .......................................... 56 

6.1.4. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tarnobrzeskiego .................................................. 57 

6.2. Polityka i cele Planu gospodarki odpadami dla gminy Nowa Dęba ............................................ 58 

7. ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES 2009-2016 ......................................................... 59 

7.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów i 

ich negatywnego oddziaływania na środowisko ............................................................................... 59 

7.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania ............................................................................................................... 59 

7.3. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych na składowisko ............................................................................................................. 61 

8. UWARUNKOWANIA KOMPETENCYJNE ..................................................................................... 62 

8.1. Zadania Gminy ............................................................................................................................ 62 

8.1.1. Zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie .............................................................. 62 

8.2. Obowiązki podmiotów gospodarczych ....................................................................................... 63 

8.3. Obowiązki właścicieli i użytkowników nieruchomości ............................................................... 63 

9. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ....................................... 64 

9.1. Ogólne założenia systemu gospodarki odpadami ...................................................................... 64 

9.2. System zbierania  i transportu zmieszanych odpadów komunalnych ........................................ 65 

9.2.1. Gromadzenie odpadów ........................................................................................................ 66 

9.3. System selektywnego zbierania i transportu odpadów.............................................................. 66 

9.3.1. Odpady opakowaniowe ....................................................................................................... 67 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

 

6 

 

9.3.2. Odpady biodegradowalne .................................................................................................... 68 

9.3.3. Odpady wielkogabarytowe .................................................................................................. 68 

9.3.4. Odpady niebezpieczne ......................................................................................................... 69 

9.3.5. Odpady urządzeo elektrycznych i elektronicznych .............................................................. 69 

9.3.6. Transport odpadów .............................................................................................................. 69 

9.4 System odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ..................................................... 70 

9.5. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami ............................................ 71 

10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘD OBEJMUJĄCY OKRES 4 LAT ............................... 73 

11. ASPEKTY FINANSOWE WDRAŻANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI .................................... 77 

12. MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU ........................................................................... 78 

13. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO ............................................................. 81 

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM .................................................................... 83 

15. WYBRANE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI ................................... 86 

15.1. Podstawowe akty prawne polskiego ustawodawstwa regulujące postępowanie z odpadami 86 

15.2. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z odpadami w krajach Unii Europejskiej86 

15.3. Konwencje międzynarodowe ................................................................................................... 87 

16. LITERATURA .......................................................................................................................... 88 

ZAŁĄCZNIK 1 - MAPA ................................................................................................................... 90 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

 

7 

 

SPIS TABEL I RYCIN  

Ryc. 2.1. Położenie gminy Nowa Dęba w powiecie tarnobrzeskim ....................................................... 15 
Ryc. 2.2. Gmina Nowa Dęba .................................................................................................................. 15 
Tab.2.1. Liczba ludności w poszczególnych jednostkach administracyjnych w gminie Nowa Dęba 
w 2008 roku. .......................................................................................................................................... 17 
Tab.2.2. Ludnośd w gminie Nowa Dęba w latach 2001-2007 wg danych GUS (stan na 31 XII) ............ 17 
Tab.2.3. Liczba gospodarstw domowych w poszczególnych typach zabudowy. .................................. 18 
Tab.2.4. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności (w 2007 
roku). ..................................................................................................................................................... 18 
Tab. 2.5. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów działalności (w 2007 
roku) ...................................................................................................................................................... 19 
Tab.3.1. Ilośd wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Nowa Dęba w 2008 w ujęciu 
poszczególnych sołectw ........................................................................................................................ 20 
Tab.3.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z na terenach wiejskich (wg WPGO 2008) ...... 21 
Tab.3.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenach miejskich (wg WPGO 2008) ......... 21 
Rys.3.1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z na terenach wiejskich (wg wskaźników WPGO)
 ............................................................................................................................................................... 22 
Rys.3.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenach miejskich (wg wskaźników WPGO)
 ............................................................................................................................................................... 22 
Tab.3.4. Bilans odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie miasta Nowa Dęba w 
2008 roku .............................................................................................................................................. 22 
Tab.3.5. Bilans odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenach wiejskich gminy 
Nowa Dęba w 2008 roku ....................................................................................................................... 23 
Tab.3.6. Ilośd wytworzonych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenie gminy 
Nowa Dęba w 2008r w ujęciu poszczególnych sołectw (wg wskaźników WPGO 2008, niesegregowane, 
zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych) .................................................................. 24 
Tab.3.7.Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg KPGO) .............. 24 
Rys.3.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg wskaźników 
WPGO) ................................................................................................................................................... 25 
Tab.3.8. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Dęba ............................................................ 25 
Tab.3.9. Ilośd i rodzaj stosowanych kontenerów i/lub pojemników do zbierania odpadów 
komunalnych (zmieszanych) rozmieszczonych na terenie gminy w zależności od rodzaju zabudowy 26 
Tab.3.10. Środki transportu stosowane do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych) oraz do 
selektywnego zbierania odpadów z terenu gminy. ............................................................................... 27 
Tab. 3.11. Zestawienie ilości zawartych umów na odbiór odpadów w sołectwach i gospodarstw 
domowych według stanu na dzieo 31.12.2008 r. ................................................................................. 27 
Tab. 3.12. Zestawienie ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa 
Dęba ...................................................................................................................................................... 27 
Tab.3.13. Ilośd i rodzaj stosowanych pojemników na selektywnie zbierane odpady rozmieszczonych 
na terenie gminy w zależności od rodzaju zabudowy ........................................................................... 28 
Tab.3.14. Cena za odbiór 1m ³ odpadów komunalnych na terenie poszczególnych sołectw ............... 28 
Tab. 3.15. Analiza stawek opłat za odbiór odpadów w latach 2006 – 2009 ......................................... 29 
Tab.3.16. Ilośd odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy Nowa Dęba (wg 
WPGO 2008) .......................................................................................................................................... 30 
Tab.3.17. Średni skład odpadów wielkogabarytowych (wg KPGO) ....................................................... 30 
Tab.3.18. Skład odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie gminy Nowa Dęba (wg 
wskaźników KPGO) ................................................................................................................................ 30 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

 

8 

 

Tab. 3.19. Zestawienie ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych .............................................. 30 
Tab.3.20. Miejska oczyszczalnia ścieków w Nowej Dębie – podstawowe parametry .......................... 31 
Tab.3.21. Ilośd i sposób postępowania z osadami ściekowymi w latach 2005-2008 ............................ 32 
Tab.3.22. Rodzaj i ilośd selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy 
w latach 2006, 2007 i 2008 ................................................................................................................... 33 
Tab. 3.23. Ilośd odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Gminy Nowa Dęba(wg KPGO 
2010)...................................................................................................................................................... 33 
Tab.3.24. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska. .................... 34 
Tab.3.25. Ilośd odpadów niebezpiecznych wytworzonych w grupie odpadów komunalnych na terenie 
gminy Nowa Dęba w roku 2008 ( wg wskaźników WPGO) ................................................................... 35 
Tab.3.26. Apteki na terenie gminy Nowa Dęba..................................................................................... 36 
Tab.3.27. Ilośd i rodzaj padłych zwierząt , podmioty zajmujące się zbiórką i transportem oraz koszty 
utylizacji w latach 2004 – 2007 ............................................................................................................. 37 
Tab.3.28. Rodzaj i ilośd odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach ubiegłych 42 
Tab. 4.1. Miejsce i sposób unieszkodliwiania zbieranych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie odpadów komunalnych zmieszanych 
pochodzących z terenu gminy Nowa Dęba. .......................................................................................... 49 
Tab.4.2. Ilośd wywiezionych przez PGKiM Sp. z o. o. w Nowej Dębie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta i Gminy Nowa Dęba na składowisko w Piasecznie w latach 2006 - 2008 ................................. 49 
Tab. 4.3. Ilośd wywiezionych przez PGKiM Sp. z o. o. w Nowej Dębie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta i Gminy Nowa Dęba na składowisko w Stalowej Woli w latach 2007 - 2008 ............................ 50 
Tab.5.1. Prognozowana liczba mieszkaoców gminy Nowa Dęba na lata 2009-2016 (wg GUS) ............ 51 
Tab.5.2. Stan obecny oraz prognozowana ilośd wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2009, 
2012, 2016 dla obszaru gminy Nowa Dęba. .......................................................................................... 52 
Tab. 5.3. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Nowa Dęba 
do roku 2016 ......................................................................................................................................... 52 
Tab.5.4. Prognozowana masa powstałych odpadów wielkogabarytowych oraz limity selektywnej 
zbiórki .................................................................................................................................................... 52 
Tab.5.5. Prognozowana masa powstałych odpadów ulegających biodegradacji oraz wymagane 
wskaźniki redukcji składowania tej grupy odpadów ............................................................................. 53 
Tab. 5.6. Prognozowana masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w 2009, 2016 r. 53 
Tab. 5.7. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów opakowaniowych ......................................... 54 
Tab. 8.1. Harmonogram realizacji zadao w zakresie gospodarki odpadami w KPGO 2010 r. ............... 62 
Tab. 9.1. Cykl wywozu i odbioru odpadów............................................................................................ 66 
Rys. 9.1. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami dla gminy Nowa Dęba .... 72 
Tab. 10.1. Planowane działania pozainwestycyjne i inwestycyjne związane z wdrażaniem Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami w latach 2009 – 2012 ............................................................................. 74 
Tab. 11.1. Cena za odbiór 1m ³ odpadów komunalnych na terenie poszczególnych sołectw .............. 77 
Tab. 11.2. Analiza stawek opłat za odbiór odpadów w latach 2006 – 2009 ......................................... 78 
Tab. 11.3. Opłaty za składowanie odpadów na składowiskach gdzie trafiają odpady z terenu gminy . 78 
Tab. 11.4. Bilans ekonomiczny prowadzonej gospodarki odpadami .................................................... 78 
Tab. 12.1. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami ..................................................... 80 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

 

9 

 

1. WSTĘP 

1.1. Podstawy formalne opracowania Planu Gospodarki Odpadami 
 
Plan gospodarki odpadami powstaje jako realizacja Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 

2001 r. (Dz.U.2001 nr.62 poz.628), która w rozdziale 3, art. 14 – 16 wprowadza obowiązek 
opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Szczegółowe wymagania dotyczące gminnych planów gospodarki odpadami określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami (Dz. U. 2003 nr 66 poz.620) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki 
odpadami (Dz. U. 2006 nr 46 poz.333). 

Ponadto opracowany plan gospodarki odpadami uwzględnia założenia zawarte  
w Polityce Ekologicznej Państwa, powiązania gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego 
rozwoju oraz niektóre elementy polityki Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami. 

Plan jest skorelowany z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami”, „Planem Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-
2019”oraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2004-2011 
z uwzględnieniem niezbędnych działań do 2015 roku”. 

Rozwiązania przyjęte w Planie uwzględniają w pierwszym rzędzie działania zmierzające do 
ograniczenia ilości powstających odpadów, odzysk materiałowy i/lub energetyczny oraz utylizację 
pozostałej części odpadów. 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 
 

Nadrzędnym celem opracowania planu gospodarki odpadami dla gminy Nowa Dęba jest: 
 

„Rozwój systemu zagospodarowania odpadów zapewniający ograniczenie ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ich prawidłowe zagospodarowanie” 

 
Plan obejmuje całość odpadów wytwarzanych, importowanych i eksportowanych  

z terenu gminy. 
Zakres opracowania pt. „Plan gospodarki odpadami dla gminy Nowa Dęba” określa: 

 aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:  
a)  rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w szczególności odpadów innych niż 

niebezpieczne, 
b)  rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,  
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,  
d)  istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż 

niebezpieczne, 
e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku  

i unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż 
niebezpieczne,  

f)  wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz 
unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne; 

g) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze 
zmian demograficznych i gospodarczych;  

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

a)  działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,  
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b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania 
na środowisko,  

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż 
niebezpieczne,  

d) plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na 
składowiska odpadów,  

 harmonogram realizacji działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację;  

 projektowany system gospodarki odpadami, uwzględniający zbieranie, transport, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

 szacunkowe koszty inwestycji, eksploatacji i realizacji proponowanego systemu oraz 
sposoby finansowania;  

 system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów zdefiniowanych  
w planie gospodarki odpadami. 

1.3. Uwarunkowania prawne 

 
Art.14 Ustawy z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach poza wprowadzeniem obowiązku 

opracowania i przyjęcia do realizacji Planów Gospodarki Odpadami określa w Art. 14 – 16 ich cel 
przedmiot oraz zakres i warunki szczególne. 
W świetle tych przepisów Plany Gospodarki Odpadami opracowywane są w celu: 
- Realizowania polityki ekologicznej państwa (Art.15) w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami. 
- Stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie 
środowiska. 

Projekty Planów Gospodarki Odpadami o których mowa w Art. 14 opracowują: 
- Plan Krajowy - Minister właściwy do spraw środowiska, 
- Plan wojewódzki - Zarząd województwa 
- Plan powiatowy - Zarząd powiatu 
- Plan gminny - Organ wykonawczy gminy, 

Opracowane projekty planów podlegają zaopiniowaniu w terminie nie dłuższym niż dwa 
miesiące od dnia otrzymania projektu, przy czym nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się 
za opinię pozytywną. 
Projekty Planów opiniują: 

- Krajowy - Zarządy województw, 
- Wojewódzki - Minister właściwy do spraw środowiska, organy wykonawcze powiatów 

i gmin z terenu województwa, 
-  Powiatowy - Zarząd województwa i organy wykonawcze gmin z terenu powiatu, 
-  Gminny - Zarząd województwa oraz Zarząd powiatu. 

Projekty planów podlegają podaniu do publicznej wiadomości na zasadach określonych 
w przepisach Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008r., Nr 199 poz. 1227. Z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach władze samorządowe zostały zobowiązane do 
przedstawiania sprawozdań z realizacji planu na danym terenie na następujących zasadach: 
Zarząd powiatu zobligowany jest do składania sprawozdań Radzie powiatu natomiast organ 
wykonawczy gminy – Radzie Gminy. 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami składane jest co 2 lata Radzie 
Gminy przez organ wykonawczy natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 
cztery lata. Za aktualizację odpowiedzialny jest organ wykonawczy gminy, o których mowa wyżej. 
Wojewódzki, Powiatowy oraz Gminny Plan Gospodarki Odpadami stanowi część odpowiedniego 
programu ochrony środowiska dla danej jednostki administracyjnej. 
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1.4. Terminologia 
 

Plan Gospodarki Odpadami wymusza na wszystkich uczestnikach procesów decyzyjnych 
i inwestycyjnych zastosowanie jednakowej terminologii dotyczącej całokształtu systemu 
gospodarki odpadami. 

Poniżej podano znaczenia zwrotów użytych w niniejszym opracowaniu: 
 
Gospodarowanie odpadami - to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. 
 
Kompostownia - zakład przerobu odpadów komunalnych pochodzenia biologicznego na 

kompost; ze względu na charakter i czystość dostarczonych materiałów do procesu i sposób 
wykorzystania kompostu jak również warunki lokalizacyjne stosuje się różny stopień wyposażenia 
w środki techniczne; kompostowanie może przebiegać w komorach zamkniętych (bioreaktory) 

w warunkach naturalnych (kompostowanie pryzmowe) lub w układzie mieszanym (komory 

i pryzmy). 
 
Kontener (pojemnik grupowy) - kontener ruchomy lub pojemnik stacjonarny używany 

przez kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt domów. 
 
Magazynowanie odpadów - to czasowe przetrzymywania lub gromadzenie odpadów 

przed ich transportem, odzyskiem, lub unieszkodliwianiem. 
 
Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii 

określonych w załączniku Nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany. 

 
Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady 

nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. 

 
Odpady medyczne - są to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych oraz prowadzeniu badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. 
 
Odpady niebezpieczne - należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na 

liście A załącznik Nr 2 do Ustawy o Odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości 
wymienionych w załączniku Nr 4 do tej Ustawy lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów 
określonych na liście B Załącznika Nr 2 do Ustawy i zawierające którykolwiek ze składników 
wymienionych w załączniku Nr 3 do Ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości 
wymienionych w Załączniku Nr 4 do Ustawy. PCB rozumie się przez to polichlorowane bifenyle 
polichlorowane trifenyle, monometylotetra-chlorodifenylometan monometylodibromo – 
difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 
% wagowo łącznie. 

 
Odpady obojętne - odpady które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 

chemicznym lub biologicznym są nie rozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani 
chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, ulegają 
biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość 
zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny 
stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych gleby i ziemi. 
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Odpady uliczne - odpady ze sprzątania i oczyszczania placów i ulic oraz z opróżniania 
koszy ulicznych. 

 
Odpady weterynaryjne - są to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem 

zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań 
naukowych i doświadczeń na zwierzętach. 

Odpady wielkogabarytowe - odpady takie jak stare meble, sprzęt gospodarstwa 
domowego, części maszyn rolniczych, lub całe maszyny już nie używane w gospodarstwach 
rolnych itp., których nie można zbierać w ramach normalnego systemu zbiórki odpadów 
komunalnych z powodu ich rozmiaru (nie mieszczą się do typowych, stosowanych w gminie 
pojemnikach na odpady do nich zalicza się również wraki pojazdów mechanicznych). 

 
Odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności - odpady powstające 

w urzędach organów administracji publicznej, zakładach opieki zdrowotnej (bez odpadów 
niebezpiecznych) i opieki społecznej, szkołach placówkach w rozumieniu przepisów o systemie 
oświaty, placówkach kulturalno-oświatowych oraz jednostkach więziennictwa, zakładach 
poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 

 
Odpady z pielęgnacji terenów zielonych (odpady ogrodowe, parkowe) - trawa, liście, 

zwiędnięte kwiaty i gałęzie pochodzące z pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej, trawników 
przydomowych, terenów ogrodów działkowych, rekreacyjnych, oraz parków cmentarzy, oraz 
drzewostanu na terenach lasu komunalnego. 

 
Komunalne osady ściekowe - to pochodzący z Oczyszczalni Ścieków osad z komór 

fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. 

 
Odzysk - to wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 

środowiska polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do 
odzysku z odpadów substancji materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w Załączniku 
Nr 5 do Ustawy. 

 
Posiadacz odpadów - to każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna 

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna) domniemywa się że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tej powierzchni. 

 
Wytwórcy odpadów - to każdy którego działalność powoduje powstawanie odpadów oraz 

każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie mieszanie, lub inne działania powodujące 
zmianę charakteru lub składu tych odpadów. 

 
Zbieranie odpadów - to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, 

lub przeznaczonych do tego celu  workach segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma 
na celu przygotowanie do transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania. 

 
Zbieranie selektywne - jest wymogiem Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach 

(w przeciwieństwie do systemu zbierania odpadów niesegregowanych) jest to system 
oddzielnego zbierania dwóch lub więcej grup odpadów z podziałem wg .jasno określonych cech.  

Zbieranie selektywne może być realizowane wg różnych systemów zbierania, najczęściej 
uzależnionych od rodzaju zabudowy i będącego w dyspozycji specjalistycznego sprzętu do 
zbierania i transportu. Selektywną zbiórkę w systemie zorganizowanym realizuje się przy 
wykorzystywaniu zestawów pojemników lub worków wyróżniających się barwą i stosownym 
oznaczeniem. 
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Recykling - to taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub 
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub 
materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu w tym też recykling 
organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. 

 
Zakład odzysku odpadów - obiekt w którym dokonuje się czynności związanych 

z wykorzystywaniem odpadów (przekształcanie odpadów na paliwo, kompostowanie, recykling). 
 
Zakład zagospodarowania odpadów - obiekt na terenie którego kompleksowo 

zagospodarowywane mają być przywożone odpady komunalne. 
 
Składowisko odpadów komunalnych - to obiekt budowlany przeznaczony do 

składowania odpadów komunalnych. 
 
Składowisko odpadów przemysłowych - to obiekt budowlany przeznaczony do 

składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego z wyłączeniem odpadów 
komunalnych. 

 
Unieszkodliwianie odpadów - polega na poddawaniu odpadów procesom przekształceń 

biologicznych, fizycznych, lub chemicznych określonych w załączniku Nr 6 do Ustawy w celu 
doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi oraz 
środowiska. 

 
Termiczne przekształcenie odpadów - rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, 

w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów w tym rozkładu pirolitycznego, 
prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych 
w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne 
przekształcenie odpadów. 

 
Spalarnia odpadów - to instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcenie odpadów 

w celu ich unieszkodliwienia. 
 
Wprowadzający pojazd - przedsiębiorca będący producentem pojazdu lub przedsiębiorca 

dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. 
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 2. PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE OBSZAR MIASTA 
i GMINY NOWA DĘBA 
 
2.1. Podstawowe informacje o gminie 
 

Miasto i Gmina Nowa Dęba położona jest w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, 
w obniżeniu Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Gmina znajduje się w północnej części województwa 
podkarpackiego i należy do powiatu tarnobrzeskiego – ziemskiego. Od północy graniczy 
z miastem Tarnobrzeg, od wschodu z gminą Grębów, od południa z gminą Majdan Królewski 
(powiat Kolbuszowski) i od zachodu z miastem i gminą Baranów Sandomierski (Ryc.2.1.). 
Powierzchnia gminy wynosi 143 km², z czego miasto zajmuje 16,7 km². W układzie strukturalnym 
miasto i gmina obejmuje następujące jednostki administracyjne: 

 Miasto Nowa Dęba 
- Nowa Dęba - miasto 
- osiedle Poręby Dębskie 
- osiedle Dęba 

 Gmina Nowa Dęba sołectwa  
- Tarnowska Wola 
- Rozalin 
- Alfredówka 
- Jadachy 
- Chmielów 
- Cygany 

 Osiedla wiejskie  
- Buda Stalowska 

Ponad połowę powierzchni gminy zajmują lasy i wody. Wody powierzchniowe to głównie 
naturalizowane stawy hodowlane na obszarach Budy Stalowskiej i cieki wodne – Trześniówka, 
Mokrzyszówka, Dąbrówka oraz Potok Dęba, należące do zlewni Wisły.  

Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 9 Radom - Rzeszów oraz dwie linie 
kolejowe normalnotorowe relacji Łódź Kaliska – Dębica oraz Ocice – Rzeszów. Przez teren 
gminy przebiega również Linia Hutnicza Szerokotorowa obsługująca transport towarowy. 

Najbliższe większe ośrodki miejskie to Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Sandomierz, oraz 
Rzeszów - stolica województwa podkarpackiego. 

Miasto Nowa Dęba zaliczane jest do ośrodków obsługi lokalnej z zasadniczymi funkcjami: 
przemysłową, administracyjną, usługową, turystyczną i obsługi rolnictwa. Każdego roku notowany 
jest przyrost liczby podmiotów gospodarczych szczególnie w handlu, usługach, przemyśle 
i budownictwie. Największe zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie gminy to: 
INNOWACJA Sp. z o.o. produkująca odlewy aluminiowe oraz "ENERGETYKA WISŁOSAN" 
Spółka z o.o. (dawny Zakład Czynników Energetycznych), Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., 
Dezal Plus Sp. z o. o. oraz UNIDEZ Sp. z o. o. 

Gminę Nowa Dęba zamieszkuje 19177 osób (według danych z Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba, stan na dzień 31.12. 2008), z czego teren miasta zamieszkuje 8 037 osób, 
a pozostałe obszary 11140 osób. 

Miasto Nowa Dęba jest największym miastem powiatu tarnobrzeskiego. 
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Ryc. 2.1. Położenie gminy Nowa Dęba w powiecie tarnobrzeskim 

 

Ryc. 2.2. Gmina Nowa Dęba 

 
Źródło: www.nowadeba.pl/mapa_gminy/ 
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2.2. Warunki hydrologiczne i glebowe mogące mieć wpływ na lokalizację 

instalacji gospodarki odpadami 

 
Wody powierzchniowe 

Teren gminy Nowa Dęba leży w dolinie rzeki Trześniówki oraz jej dopływów: 
lewobrzeżnego Mokrzyszówki i prawobrzeżnego Dąbrówki z dopływem Potokiem Dęba. Badania 
prowadzone w 2006 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
wykazały, że rzeka Trześniówka prowadzi wody IV klasy jakości (wg klasyfikacji przyjętej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu 
oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284)). Rzeka 
Trześniówka jest pośrednim odbiornikiem ścieków pochodzących z przemysłu siarkowego, co ma 
wpływ na duże zasolenie prowadzonych przez nią wód. Wody te charakteryzują się natomiast 
dobrym stanem sanitarnym.  

 
Gleby  

Niemal 50% gleb gminy Nowa Dęba znajduje się pod trwałym użytkowaniem leśnym. 
Pozostała część gleb to gleby klas bonitacyjnych V i VI, wytworzone na piaskach kompleksu 
żytniego i żytniowo-łubinowego. Badania gleb prowadzone w 2005 roku przez Stację Chemiczno – 
Rolniczą w Kielcach wskazały na występowanie na obszarze gminy dużego udziału gleb o odczynie 
bardzo kwaśnym i kwaśnym. Gleby te na ogół cechuje naturalna i podwyższona zawartość metali 
ciężkich. Gleby takie wymagają wapnowania, które zmniejszy mobilność metali ciężkich i ograniczy 
ich przyswajalność przez rośliny.  

 
Wody podziemne  

Na terenie gminy znajdują się złoża wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 425, które zabezpieczają obecne oraz przyszłe potrzeby gminy w zakresie 
zaopatrzenia w wodę. Na terenie tego zbiornika zlokalizowane są duże ujęcia wody zaopatrujące 
w wodę miasta: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce. Obszar ten podlega 
najwyższej ochronie wód podziemnych (ONO).  

Według badań WIOŚ w Rzeszowie z 2006 roku, czwartorzędowe wody podziemne na 
terenie gminy zostały określone jako wody zadawalającej jakości (klasa III w ocenie ogólnej). 
Przekroczenia norm wód podziemnych dotyczyły takich wskaźników, jak żelazo ogólne 
i wodorowęglany, a dla wód przeznaczonych do spożycia wskaźnikiem przekraczającym wartość 
dopuszczalną było pH. W ocenie jakości wód podziemnych w 2004 r. zastosowano nową 
klasyfikację wód zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. 
w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. 
Nr 32, poz. 284), które zakłada podział na 5 klas jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. 

Podsumowując warunki hydrologiczne na obszarze gminy Nowa Dęba należy stwierdzić, iż 
wymagana jest bezwzględna konieczność ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
oznaczonego Nr 425, co w konsekwencji ogranicza możliwość lokalizowania nowych obiektów 
mogących mieć wpływ na wody podziemne bez wystarczających rozwiązań technicznych. 
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2.3. Sytuacja demograficzna – ludność 

 
Gminę Nowa Dęba zamieszkuje 19 177 osób (według danych z Urzędu Miasta i Gminy 

Nowa Dęba, stan na dzień 31.12. 2008), z czego teren miasta zamieszkuje 8 037 osób, 
a pozostałe obszary 11 140 osób (Tab.2.1.). 

Tab.2.1. Liczba ludności w poszczególnych jednostkach administracyjnych w gminie Nowa Dęba 

w 2008 roku. 

Nazwa dzielnicy 
Liczba mieszkańców 

pobyt stały pobyt czasowy 

Miasto 7950 87 

Os. Poręby Dębskie 1979 26 

Os. Dęba 1801 48 

Jadachy 1578 8 

Chmielów 2117 9 

Cygany 1099 7 

Tarnowska Wola 869 10 

Alfredówka 648 5 

Os. Buda Stalowska 193 1 

Rozalin 732 10 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 2009 

 
Zmiany liczby ludności w gminie Nowa Dęba w latach 2001 – 2007 przedstawiono w Tabeli 

2.2. W gminie notuje się ujemny przyrost naturalny, który w 2007 roku wynosił -13 (wg danych 
GUS).  

Tab.2.2. Ludność w gminie Nowa Dęba w latach 2001-2007 wg danych GUS (stan na 31 XII) 

Ludność 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

stałe miejsce zameldowania 

ogółem 18 849 18 797 18 806 18 742 18 700 18 650 18 584 

mężczyźni 9 201 9 157 9 161 9 137 9 122 9 087 9 047 

kobiety 9 648 9 640 9 645 9 605 9 578 9 563 9 537 

faktyczne miejsce zamieszkania   

ogółem 18 494 18 483 18 504 18 451 18 462 18 411 18 378 

mężczyźni 9 014 8 994 9 005 8 983 9 002 8 966 8 944 

kobiety 9 480 9 489 9 499 9 468 9 460 9 445 9 434 

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS 

2.4. Gospodarstwa domowe 
 

Na terenie miasta Nowa Dęba dominuje zabudowa wielorodzinna (czteropiętrowe bloki 
mieszkalne). Zabudowa wielorodzinna występuje również na obszarze Budy Stalowskiej. Na 
obszarach wiejskich dominuje zabudowa jednorodzinna (Tab 2.3.). Liczba gospodarstw 

domowych w zabudowie jednorodzinnej stanowi 42,4 % wszystkich gospodarstw domowych na 
terenie gminy.  
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Tab.2.3. Liczba gospodarstw domowych w poszczególnych typach zabudowy. 

Nazwa dzielnicy 
Liczba gospodarstw domowych 

w zabudowie wielorodzinnej 
Liczba gospodarstw domowych 

w zabudowie jednorodzinnej 

Chmielów - 530 

Jadachy - 357 

Cygany - 250 

Rozalin - 163 

Alfredówka - 157 

Buda Stalowska 42 13 

Tarnowska Wola - 202 

os. Poręby Dębskie - 364 

os. Dęba - 371 

Miasto 3212 - 

Razem w całej gminie: 3254 2407 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, 2009 

2.5. Sytuacja gospodarcza – przemysł i usługi rynkowe 
 

Na terenie gminy Nowa Dęba w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej figuruje 1211 
podmiotów gospodarczych (Tab.2.4.). Wśród zarejestrowanych podmiotów przeważają małe 
i średnie przedsiębiorstwa sektora prywatnego (Tab.2.4.). Dominują przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność handlową (handel hurtowy i detaliczny) oraz usługową - naprawa 
pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (35,5 %).  

Do największych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy należą 
INNOWACJA Sp. z o.o. produkująca odlewy aluminiowe oraz "ENERGETYKA WISŁOSAN" 
Spółka z o.o. (dawny Zakład Czynników Energetycznych), Zakłady Metalowe DEZAMETS.A., 
Dezal Plus Sp. z o. o. oraz UNIDEZ Sp. z o. o. 
 

Tab.2.4. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności (w 2007 

roku). 

wyszczególnienie sektor publiczny sektor prywatny 

państwowe i samorządowe 
jednostki prawa 
budżetowego 

44 - 

spółki handlowe 6 45 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

- 950 

spółki handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego 

- 4 

Spółki handlowe 
samodzielne 

- 6 

stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 

- 45 

Ogółem: 50 1050 

Źródło: GUS, 2007  
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Tab. 2.5. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów działalności (w 

2007 roku) 

wyszczególnienie 
sektor 

publiczny 
sektor prywatny ogółem 

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 1 21 22 

rybactwo 1 0 1 

przetwórstwo przemysłowe 2 147 149 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 

0 3 3 

budownictwo 1 129 130 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych; motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego 

0 430 430 

hotele i restauracje 0 30 30 

transport, gospodarka magazynowa i łączność 1 49 50 

pośrednictwo finansowe 0 56 56 

obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 

1 118 119 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia 

3 8 11 

edukacja 36 22 58 

ochrona zdrowia i pomoc społeczna 4 46 50 

działalność usługowa, komunalna, społeczna i 
indywidualna, pozostała 

2 100 102 

Źródło: GUS, 2007 r. 
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3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI  
 
3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: odpady komunalne to odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Źródłem powstania odpadów komunalnych i przemysłowych są skupiska ludzi, obiekty 
użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe. Istotnym elementem 
wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Tereny 
wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz relatywnie 
większej zawartości tworzyw sztucznych oraz opakowań szklanych. Na terenach wiejskich 
odpady organiczne, papiery, tektura, popiół i żużle zagospodarowane są przeważnie na własne 
potrzeby przez mieszkańców. 

Funkcjonujący na terenie gminy system gospodarki odpadami komunalnymi działa 
w oparciu o Uchwałę nr XXXVIII/265/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 kwietnia 2005 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
i Gminy Nowa Dęba. 

Analiza ilości powstających odpadów komunalnych ogółem została opracowana metodą 
wskaźnikową zgodnie z przyjętymi dla województwa podkarpackiego założeniami wg Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem 
lat 2012 – 2019.  
 

Tab.3.1. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Nowa Dęba w 2008 w ujęciu 

poszczególnych sołectw  

Nazwa sołectwa Liczba ludności 
Odpady ogółem 

[Mg/rok] 

Miasto 8037 2178,03 

Os. Poręby Dębskie 2005 543,36 

Os. Dęba 1849 501,08 

Jadachy 1586 429,81 

Chmielów 2126 576,15 

Cygany 1106 299,73 

Tarnowska Wola 879 238,21 

Alfredówka 653 176,96 

Os. Buda Stalowska 194 52,57 

Rozalin 742 201,08 

Razem: 19177 5196,98 

 

3.1.1. Rodzaj ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych 

 

Na terenie Gminy Nowa Dęba występuje strumień odpadów komunalnych o bardzo 
zróżnicowanym składzie fizycznym i chemicznym. Zależy to między innymi od wyposażenia 
budynków w urządzenia techniczno – sanitarne, rodzaju zabudowy, stopy życiowej mieszkańców 
oraz technologii produktów spożywczych będących obecnie na rynku. 
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Wszystkie formy zagospodarowania i utylizacji odpadów wymagają stosowania złożonych 
technologii. Wynika to z niekorzystnych cech odpadów komunalnych, do których należą: 

 duża niejednorodność składu surowcowego i chemicznego stałych odpadów 
komunalnych, zarówno w postaci zmieszanej jak i pozostałości po selektywnej 
zbiórce lub mechanicznym sortowaniu uniemożliwiająca stosowanie prostych 
technologii utylizacji, 

 obecność w strumieniu odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, tj. 
chemikalia domowe, przeterminowane leki, zużyte świetlówki, baterie, odpady 
zawierające azbest. 

Analiza ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych (wg składu morfologicznego 
powstających na terenie gminy) oszacowana została metodą wskaźnikową (wg WPGO). Dla 
miasta Nowa Dęba przyjęto wskaźniki dla miasta, natomiast na pozostałych obszarów gminy 
Nowa Dęba przyjęto wskaźniki dla terenów wiejskich. 

Tab.3.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych  na terenach wiejskich (wg WPGO 2008) 
L.p. Frakcja odpadów % 

1 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

16,2 

2 Odpady z pielęgnacji terenów 
zielonych 

3,6 

3 Papier i tektura 14,7 

4 Opakowania wielomateriałowe 5,7 

5 Tworzywa sztuczne 13,1 

6 Szkło 8,3 

7 Metal 5,0 

8 Odzież, tekstylia 1,4 

9 Drewno 1,5 

10 Odpady niebezpieczne 0,9 

11 
Odpady mineralne w tym frakcja 

popiołowa 
29,6 

12 Razem 100 

 

Tab.3.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenach miejskich (wg WPGO 2008) 
L.p. Frakcja odpadów % 

1 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

26,4 

2 Odpady z pielęgnacji terenów 
zielonych 

2,0 

3 Papier i tektura 22,1 

4 Opakowania wielomateriałowe 8,2 

5 Tworzywa sztuczne 15,2 

6 Szkło 8,6 

7 Metal 5,0 

8 Odzież, tekstylia 1,6 

9 Drewno 1,5 

10 Odpady niebezpieczne 0,9 

11 Odpady mineralne w tym frakcja 
popiołowa 

8,5 

12 Razem 100 
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Rys.3.1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenach wiejskich (wg wskaźników 

WPGO) 

 
 

 

Rys.3.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenach miejskich (wg wskaźników 

WPGO) 

 
 

Tab.3.4. Bilans odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie miasta Nowa Dęba 

w 2008 roku 

L.p. Frakcja odpadów % 
Masa odpadów 

[Mg/rok] 

1 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 26,4 576,0 

2 odpady z pielęgnacji terenów zielonych 2,0 43,8 

3 papier i tektura 22,1 481,3 
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L.p. Frakcja odpadów % 
Masa odpadów 

[Mg/rok] 

4 opakowania wielomateriałowe 8,2 178,4 

5 tworzywa sztuczne 15,2 331,0 

6 szkło 8,6 187,0 

7 metal 5,0 108,0 

8 odzież, tekstylia 1,6 35,2 

9 drewno 1,5 32,1 

10 odpady niebezpieczne 0,9 19,6 

11 odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 8,5 185,5 

12 Razem 100 2177,9 

 

Tab.3.5. Bilans odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenach wiejskich gminy 

Nowa Dęba w 2008 roku 

L.p. Frakcja odpadów % 
Masa odpadów 

[Mg/rok] 

1 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 16,2 488,2 

2 odpady z pielęgnacji terenów zielonych 3,6 109,7 

3 papier i tektura 14,7 443,1 

4 opakowania wielomateriałowe 5,7 171,6 

5 tworzywa sztuczne 13,1 396,7 

6 szkło 8,3 251,8 

7 metal 5,0 150,5 

8 odzież, tekstylia 1,4 40,8 

9 drewno 1,5 45,0 

10 odpady niebezpieczne 0,9 26,7 

11 odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 29,6 894,7 

12 Razem 100 3018,8 

 

Wytwarzanie odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych 

Do odpadów komunalnych zaliczyć należy zarówno odpady domowe związane 
z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych, jak i odpady z obiektów użyteczności publicznej 
i obsługi ludności – infrastruktury społeczno-gospodarczej, w tym m.in.: z obiektów administracji, 
oświaty, kultury, służby zdrowia, handlu, usług. Odpady z gospodarstw domowych stanowią 
podstawową grupę odpadów komunalnych (ok. 80-90%). Pozostała część odpadów 
komunalnych, to odpady z terenów otwartych tzn. odpady uliczne z koszy, zmiotki, odpady z 
placów targowych, cmentarzy, terenów zieleni urządzonej, itp. (5-7%) oraz odpady 
wielkogabarytowe takie, jak: zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny 
itp. (5-10 %). 

Analiza stanu istniejącego w zakresie ilości odpadów komunalnych powstających 
w gospodarstwach domowych oszacowana zastała metodą wskaźnikową (zgodnie z założeniami 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami) i odnosi się do liczby mieszkańców w gminie 
Nowa Dęba (Tabela 3.6.). W ogólnej masie wytworzonych w gospodarstwach domowych 
odpadów komunalnych nie zostały uwzględnione tu odpady z obiektów infrastruktury, odpady 
zielone, budowlane, wielkogabarytowe, niebezpieczne. Uwzględniono jedynie niesegregowane, 
zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych. 
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Tab.3.6. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenie 

gminy Nowa Dęba w 2008r w ujęciu poszczególnych sołectw (wg wskaźników WPGO 2008, 

niesegregowane, zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych) 

Nazwa sołectwa Liczba ludności 
Odpady ogółem 

[Mg/rok] 

Miasto 8037 1768,1 

Os. Poręby Dębskie 2005 441,1 

Os. Dęba 1849 406,8 

Jadachy 1586 348,9 

Chmielów 2126 467,7 

Cygany 1106 243,3 

Tarnowska Wola 879 193,4 

Alfredówka 653 143,7 

Os. Buda Stalowska 194 42,7 

Rozalin 742 163,2 

Razem  19177 4218,9 

 
Odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury publicznej 

Jednym ze źródeł powstawania odpadów komunalnych są obiekty infrastruktury takie, jak: 
zakłady produkcyjne, handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.  

Ilość odpadów komunalnych powstająca w obiektach infrastruktury publicznej na terenie 
gminy Nowa Dęba wyniosła w 2008 roku około 1260 Mg/rok.  

 

Tab.3.7.Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg KPGO) 

Lp. Frakcja odpadów Udział % 

1 Organiczne 10 

2 Papier i tektura 30 

3 Tworzywa sztuczne 30 

4 Szkło 10 

5 Metale 5 

6 Tekstylia 3 

7 Mineralne i frakcja drobna 12 

8 Razem 100 
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Rys.3.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg wskaźników 

WPGO) 

 
 

3.1.2. Istniejący system zbierania, gromadzenia i transportu odpadów  

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Dęba przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tab.3.8. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Dęba 
Lp. Podmiot upoważniony do odbioru odpadów komunalnych 

1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie ul. Leśna 1 

2 SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp. j. w Sandomierzu ul. Portowa 24 

3 A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o. ul. Jasińskiego 19,39-400 Tarnobrzeg 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 2009 

 

Głównym przedsiębiorcą, który zajmuje się odbiorem odpadów w ramach istniejącego 
systemu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej 
Dębie, które stanowi gminną jednostkę organizacyjną.  

Zakres przestrzenny prowadzonej przez to przedsiębiorstwo działalności, związanej 
z gospodarką odpadami obejmuje cały teren gminy Nowa Dęba oraz częściowo teren gminy 
Majdan Królewski. 

Przedsiębiorstwo jest Spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Gminy. 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest jednostką dominującą w zakresie obsługi 

mieszkańców w usługach komunalnych, w tym również w zakresie zorganizowanego systemu 
odbioru nieczystości stałych i płynnych na obszarze gminy Nowa Dęba. Przedsiębiorstwo działa 
w oparciu o Umowę spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego z dnia 22.08.1997 r. 
repertorium A, Numer 3206/1997. Profil działalności Spółki jest ściśle związany 
z zapotrzebowaniem na usługi komunalne w mieście i gminie Nowa Dęba. Szczegółowy zakres 
działania Spółki określony jest katalogiem świadczonych usług komunalnych i odnotowany 
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie (KRS Nr 0000171618). 

Przedsiębiorstwo to w ramach prowadzonej gospodarki odpadowej prowadzi działalność 
w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

 

26 

 

Sposób gromadzenia i odbioru odpadów jest zgodny z obowiązującymi wymogami 
zawartymi w Ustawach: Prawo ochrony środowiska, Ustawie o odpadach, oraz Ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

System odbioru odpadów od ludności oraz podmiotów gospodarczych realizowany jest na 
obszarze gminy Nowa Dęba na zasadzie umów cywilno-prawnych określających kategorie 
odpadów, sposób gromadzenia oraz umowne cykle wywozu. 

 
Powszechnie stosowane są trzy systemy wywozu odpadów: 

 system przesypowy – odpady gromadzone są w przystosowanych do tego celu 
pojemnikach i przesypywane do samochodów (śmieciarek) zaopatrzonych 
w mechanizmy zagęszczające i opróżniające, 

 system wymienny – odpady gromadzone są w kontenerach a załadunek, transport 
oraz rozładunek realizowany jest samochodem specjalistycznym wielozadaniowym 
tzw.(hakowcem) w oparciu o wykorzystywanie kontenerów wymiennych. 

 system segregacji u źródła – odpady segregowane składowane są 
w przystosowanych do tego celu kontenerach typu IGLOO w zabudowie 
wielorodzinnej natomiast w zabudowie jednorodzinnej segregacja u źródła rozwijana 
jest w oparciu o system workowy. Odpad segregowane przewożone są 
systematycznie do punktu składowania celem dalszego ich zagospodarowania. 

 
Odpady zmieszane gromadzone są przez mieszkańców budynków wielorodzinnych w 1100 

litrowych kontenerach typu SM, znajdujących się w osłonach śmietnikowych (wiaty śmietnikowe). 
Opróżnianie tych kontenerów odbywa się codziennie w dni robocze (od poniedziałku do soboty). 
Budynki jednorodzinne oraz gospodarstwa na obszarach wiejskich wyposażone są zgodnie 
z zawartymi umowami na odbiór odpadów w pojemniki 110 lub 120 litrów, a ich opróżnianie 
odbywa się w cyklach: tygodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych. Szkoły na terenie gminy 
zaopatrzone są w 10 sztuk pojemników, o pojemności 1100 litrów.  
 

Tab.3.9. Ilość i rodzaj stosowanych kontenerów i/lub pojemników do zbierania odpadów 

komunalnych (zmieszanych) rozmieszczonych na terenie gminy w zależności od rodzaju zabudowy 

Nazwa obszaru Liczba i typ pojemników 
Rodzaj zabudowy 

(wielorodzinna, jednorodzinna) 

Nowa Dęba 55 szt. typ. SM, poj.1100 l wielorodzinna 

Gmina - szkoły 10 szt., poj 1100 l szkoły 

Nowa Dęba poj. 110, 120 l jednorodzinna 

Tarnowska Wola 172 szt., 110, 120 l jednorodzinna 

Rozalin 130 szt. 110, 120 l jednorodzinna 

Alfredówka 116 szt. 110, 120 l jednorodzinna 

Jadachy 278 szt. 110, 120 l jednorodzinna 

Buda Stalowska 13 szt. poj. 110, 120 l jednorodzinna 

Chmielów 425 szt.,110,120 l jednorodzinna 

Cygany 197 szt.,110, 120 jednorodzinna 

Źródło: PGKiM Nowa Dęba 2009 

 

Specjalistyczny sprzęt do wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy 
jakim dysponuje PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie przedstawiono w Tabeli poniżej.  
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Tab.3.10. Środki transportu stosowane do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych) oraz do 

selektywnego zbierania odpadów z terenu gminy. 
Rodzaj zbieranych 

odpadów 
Marka pojazdu / wiek Rodzaj nadwozia Ilość sztuk 

odpady komunalne 
(zmieszane) 

Jelcz 240/ 2001 specjalny 1 

Jelcz 240/1995 specjalny 1 

do selektywnego 
zbierania odpadów 

komunalnych 

MAN TGH/2008 specjalny 1 

MAN/2001 specjalny 1 

Ursus/1999 przyczepa 1 

Źródło: PKGiM, Nowa Dęba, 2009 

Według danych z 2008 roku jeszcze około 13,5% gospodarstw domowych na obszarze 
całej gminy nie jest objęta zbiorowym odbiorem odpadów komunalnych. Natomiast na obszarach 
wiejskich wielkość tą szacuje się na poziomie 31,3%. 

Tab. 3.11. Zestawienie ilości zawartych umów na odbiór odpadów w sołectwach i gospodarstw 

domowych według stanu na dzień 31.12.2008 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość gospodarstw według 

ewidencji ludności 
Ilość zawartych umów na odbiór 

odpadów 

1. Tarnowska Wola 229 175 

2. Rozalin 184 123 

3. Alfredówka 178 113 

4. Buda Stalowska 44 41 

5. Chmielów 613 419 

6. Cygany 275 195 

7. Jadachy 398 254 

8. Osiedla Dęba 371 304 

9. Osiedle Poręby Dębskie 364 308 

10. Miasta Nowa Dęba 3212 3148 

 Razem 5868 5080 

Źródło: PKGiM Sp z o. o. Nowa Dęba, 2009 

Tab. 3.12. Zestawienie ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa 

Dęba 

Wyszczególnienie 
2007 
[Mg] 

2008 
[Mg] 

Sposób 
unieszkodliwiania 

Miejsce unieszkodliwiania 

Zmieszane odpady 
komunalne (20 03 01) 

3958,35 2792,7 D5 
Składowisko odpadów w 

Piasecznie 

Zmieszane odpady 
komunalne (20 03 01) 

579,18 1044,62 D5 
Składowisko odpadów w 

Stalowej Woli 

Razem 4537,53 3837,32 D5 
 

 

W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze miasta i gminy 
Nowa Dęba prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na: tworzywa sztuczne, 
makulatura, szkło, złom, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, gruz. 

Odbiorcami wysegregowanych odpadów z terenu gminy są: 

 „Wtórstal” w Stalowej Woli Odpady - opakowania z papieru i tektury 

 Recykling Centrum Sp. z o. o. w Jarosławiu - opakowania ze szkła gospodarczego, 
poza ampułkami 
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 F.H.U. „HELIOS” Brzostowa Góra 66 - opakowania z tworzyw sztucznych (PET, inne); 
 

Na terenach budownictwa wielorodzinnego oraz w części szkół na terenie sołectw 
ustawione są zespoły trzech pojemników typu "Iglo" na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne. W 
obrębie zabudowy jednorodzinnej wszystkim chętnym rozdawane są zestawy trzech worków na 
w/w rodzaje odpadów.  

Tab.3.13. Ilość i rodzaj stosowanych pojemników na selektywnie zbierane odpady rozmieszczonych 

na terenie gminy w zależności od rodzaju zabudowy 

Nazwa obszaru Liczba i typ pojemników Rodzaj odpadu 
Rodzaj zabudowy 

(wielorodzinna, 
jednorodzinna) 

Nowa Dęba 51 IGLOO szkło/makulatura/plastik wielorodzinna 

Gmina – szkoły 27 IGLOO szkło/makulatura/plastik szkoły 

Nowa Dęba 2400 worki szkło/makulatura/plastik jednorodzinna 

Rozalin 390 worki szkło/makulatura/plastik jednorodzinna 

Źródło: PGKiM Nowa Dęba 2009 

 
Segregowane odpady komunalne – szkło, makulatura i plastik zbierane są przez PGKiM 

z różną częstotliwością, w zależności od typu zabudowy. Na obszarze zabudowy wielorodzinnej 
odbierane są po napełnieniu, a na obszarze zabudowy jednorodzinnej – raz na miesiąc lub raz 
na kwartał. 
Na terenie miasta zbierane są również selektywnie takie odpady jak gruz, złom, odpady 

wielkogabarytowe. Odpady te są składowane przez mieszkańców przy pergolach śmietnikowych. 

Zbiórką tych odpadów zajmuje się PGKiM Sp. z o.o. Na terenie bazy Przedsiębiorstwa istnieje 

specjalnie w tym celu przygotowane zaplecze. Zaplecze to służy do magazynowania 

i tymczasowego gromadzenia wysegregowanych odpadów przed poddaniem ich odzyskowi lub 

recyklingowi. Również odpady zielone z pielęgnacji zieleni miejskiej (trawa, liście, odrosty 

żywopłotów, gałęzie) poddawane są odzyskowi. Część z nich (trawa, liście, odrosty żywopłotu) 

stanowią komponenty produkowanego na bazie osadów ściekowych tzw. "polepszacza gleby 

BIOCAL" Gałęzie i inne odpady czystego drewna są przetwarzane na zrębkę drzewną i w takiej 

formie służą jako paliwo dla Kotłowni Miejskiej. 

3.1.3. Poziom opłat i sposoby rozliczeń za świadczone usługi 
Cenę za odbiór 1m³ odpadów komunalnych na terenie poszczególnych sołectw 

przedstawiono w tabeli poniżej.  
 

Tab.3.14. Cena za odbiór 1m ³ odpadów komunalnych na terenie poszczególnych sołectw 

Sołectwo 
cena za odbiór 1m ³ odpadów komunalnych (zł/m3) 

2006 2007 2008 2009 

Tarnowska Wola 47,60 56,50 56,50 65,50 

Rozalin 47,60; 56,50 56,50 65,50 

Alfredówka 50,40 59,80 59,80 68,30 

Budowa Stalowska 50,40 59,80 59,80 68,30 

Chmielów 65,50 77,80 77,80 88,50 

Cygany 65,50 77,80 77,80 88,50 

Jadachy 65,50 77,80 77,80 88,50 

Źródło: Urząd Miasta I Gminy Nowa Dęba, 2009 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie 
jako gminna jednostka organizacyjna obsługuje także podmioty gospodarcze takie jak: sklepy, 
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restauracje, kioski, jednostki organizacyjne sektora publicznego, ośrodki zdrowia, poradnie 
lekarskie, szkoły, przedszkola, stadiony, imprezy sportowe, ośrodki kultury, cmentarze przystanki 
autobusowe itp. Stawki opłat za odbiór odpadów z lokali użytkowych w latach 2006 – 2009 
podano w tabeli. 3.15.  

Tab. 3.15. Analiza stawek opłat za odbiór odpadów w latach 2006 – 2009 

Rok 
Stawka opłaty za 

m
3
 

Stawka opłaty za 
osobę zł/m

3
 

Stawka opłaty za lokale użytkowe zł/m
3
 

lokale biurowe 
lokale 

przemysłowe 
lokale 

spożywcze 

2006 47,65 4,63 1,03 1,30 1,65 

2007 50,00 4,85 1,08 1,36 1,73 

2008 56,50 5,42 1,22 1,54 1,95 

2009 65,50 6,19 1,39 1,76 2,23 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, 2009 

PGKiM Sp. z o.o. zawiera również indywidualne umowy doraźne na odbiór odpadów 
komunalnych lub wielkogabarytowych, a rozliczenie realizowane jest wg obowiązujących cen za 
odbiór 1m³ odpadów. 

 

3.1.4. Odpady ulegające biodegradacji 

 

W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to przede wszystkim odpady 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpady zielone, papier, tektura i tekstylia. 

Na terenie miasta część odpadów w postaci zużytego papieru, tektury i tekstyliów jest 
odzyskiwana dzięki selektywnej zbiórce odpadów. Odpady zielone powstają przede wszystkim na 
terenie zabudowy jednorodzinnej są częściowo kompostowane na własne potrzeby 
mieszkańców, częściowo palone, a częściowo wrzucane do pojemników jako balast i trafiają na 
składowisko odpadów. Znacznym problemem są odpady kuchenne, które prawie w całości 
trafiają na składowisko.  

Na terenach wiejskich zarówno kuchenne odpady biodegradowalne jak i odpady zielone są 
prawie w całości wykorzystywane na własne potrzeby mieszkańców. Są one w znacznej mierze 
kompostowane, a częściowo stanowią pokarm dla zwierząt domowych. Papier, makulatura 
i tekstylia są częściowo poddawane procesowi odzysku dzięki wprowadzanej i rozwijanej 
selektywnej zbiórce odpadów. Znaczna część niepełnowartościowych tekstyliów jest 
odzyskiwana dzięki okresowo prowadzonym przez PCK akcjom zbiórki. Tylko niewielka część 
trafia na składowisko odpadów. 

Na terenie gminy powstają także inne biodegradowalne odpady, są to: 

 osady ściekowe: 

 skratki, 

 piasek z piaskownika, 

 odwodniony osad czynny nadmierny, 

 odpady zielone z pielęgnacji zieleni miejskiej: 

 liście, 

 trawy, 

 odrosty żywopłotu, 

 gałęzie. 
Odpady te są w znacznej części poddawane procesowi odzysku, a tylko częściowo 

unieszkodliwiane na składowiskach odpadów. Sposób postępowania z nimi został opisany w 
dalszej części opracowania. 
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Tab.3.16. Ilość odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy Nowa Dęba (wg 

WPGO 2008) 

L.p. 
Strumień odpadów powstających w sektorze 

komunalnym 

Masa 

odpadów 

[Mg/rok] 

1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1064,2 

2 Odpady z pielęgnacji terenów zielonych 153,5 

3 Papier i tektura 924,4 

4 Tekstylia 76 

5 Drewno 77,1 

6 Razem 2295,2 

 

 3.1.5. Odpady wielkogabarytowe 

 

Odpady wielkogabarytowe to zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt 
elektroniczny. Pośród odpadów wielkogabarytowych najbardziej problemowe są urządzenia 
chłodnicze, z których przed demontażem powinny być odciągane środki chłodnicze (freon) i olej 
sprężarkowy. Szacuje się, że w Polsce rocznie likwiduje się 4 urządzenia chłodnicze na 100 
mieszkańców. 

Ilość odpadów wielkogabarytowych powstających w ciągu roku w gminie Nowa Dęba szacuje 
się na 230,4 ton (wg wskaźników WPGO). 

 

Tab.3.17. Średni skład odpadów wielkogabarytowych (wg KPGO) 

Lp.

1 Drewno 60

2 Metale 30

3 Inne (balastowe, materace, plastik) 10

100

Odpady wielkogabarytowe [%]

Razem  
 

Tab.3.18. Skład odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie gminy Nowa Dęba (wg 

wskaźników KPGO) 

Nazwa gminy Liczba ludności 

Odpady wielkogabarytowe 

Ogółem Drewno Metale Inne 

[Mg/rok] 

Nowa Dęba 19177 230,42 138,25 69,13 23,04 

 

Zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest na obszarze 
zabudowy wielorodzinnej, na terenie miasta jak również na terenach wiejskich. 

Powszechnie stosowanym systemem jest wystawianie przez mieszkańców zużytych 
urządzeń gospodarstwa domowego, gruzu, armatury budynkowej czy starych mebli bezpośrednio 
przy pojemnikach lub w obrębie osłon śmietnikowych. Odpady tego typu odbierane są w sposób 
cykliczny w każdy czwartek tygodnia i przewożone do bazy PGKiM Sp. z o.o., skąd po 
oddzieleniu drewna, złomu, tworzyw sztucznych, szkła oraz frakcji niebezpiecznych, balast 
wywożony jest na składowisko odpadów komunalnych. 

Tab. 3.19. Zestawienie ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych 
Lp. Wyszczególnienie Ilość m3 

2007r. 
Ilość m3 
2008r. 

1. os. Poręby Dębskie 15 33 

2. Os. Dęba 15 33 
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Lp. Wyszczególnienie Ilość m3 
2007r. 

Ilość m3 
2008r. 

3. Tarnowska Wola 36 33 

4. Rozalin 12 16,5 

5. Alfredówka wraz z Budą Stalowską 108 33 

7. Jadachy 72 33 

8. Chmielów 108 82,5 

9. Cygany 21 33 

 Razem: 387 297 

 

3.1.6. Osady ściekowe 

 

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach za komunalne osady ściekowe uważa 
się pochodzące z oczyszczalni ścieków, osady z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji 
służących oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu 
ścieków komunalnych. Odpady powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków można 
podzielić na: 
- odpady ze skratek (19 08 01), 
- odpady z piaskowników (19 08 02), 
- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe (19 08 05). 

W wyniku oczyszczania ścieków w miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Dębie powstają 
osady ściekowe, które oznaczone zostały kodem 19 08 05. 

 

Tab.3.20. Miejska oczyszczalnia ścieków w Nowej Dębie – podstawowe parametry 
Lokalizacja 

oczyszczalni 
Rodzaj Przepustowość 

Odbiornik 
ścieków 

Ilość ścieków 
wytworzonych w 2008 r. 

Obsługiwane 
miejscowości 

Nowa Dęba 
ul. Rodzeniowa 1 

21
0
 45’E 

50
0
 26’N 

mechaniczno- 
biologiczna 

Qśrd 3500m
3
/d 

Ciek K-I 
km 2+525 

Potok 
Koniecpólka 
km 3+ 950 

982 469m
3 Nowa Dęba 

Tarnowska Wola 
Chmielów 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, 2009  

W rozumieniu Ustawy o odpadach Art. 43 ust. 2 komunalne osady ściekowe mogą być 
zagospodarowane jeżeli są ustabilizowane, odwodnione oraz odpowiednio przygotowane 
poprzez obróbkę biologiczną, chemiczną lub termiczną tak aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi 
i środowiska naturalnego. 

W ramach prowadzonej eksploatacji Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej wdrożyło technologię przetwarzania osadów na preparat do 
kondycjonowania gruntów. Technologia uwzględnia dodatek odpadów drzewnych (pyły drzewne), 
wapna palonego oraz popiołów po spalaniu biomasy w kotłowni miejskiej. Uzyskany 
w konsekwencji polepszacz gleby o nazwie BIOCAL wykorzystywany jest do użyźniania gleb, na 
których zakładane są uprawy wierzby energetycznej. 

Podczas pracy wymienionej wyżej instalacji służącej do odzysku osadów ściekowych nie 
występuje zorganizowana emisja zanieczyszczeń. Może jedynie występować uciążliwość 
zapachowa pochodząca z miejsca magazynowania osadów. Powstające osady w postaci skratek 
są unieszkodliwiane na składowisku odpadów.  

Wytwarzane osady objęte są stałym monitoringiem pozwalającym na określanie ilości 
wytwarzanych osadów, ilości nagromadzonych osadów na składowisku oraz sposobu ich 
zagospodarowywania. Prowadzony jest również monitoring składu chemicznego osadów 
ściekowych, ich stanu sanitarnego oraz zawartości metali ciężkich 
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Ewidencja wytworzonych osadów pod względem składu, właściwości oraz sposobu 
zagospodarowania prowadzona jest na karcie ewidencyjnej komunalnych osadów ściekowych. 
Wzór karty określony został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2006 nr 30, 
poz. 213).  

Tab.3.21. Ilość i sposób postępowania z osadami ściekowymi w latach 2005-2008 

Kod odpadu Mg/rok Sposób postępowania 

2005 rok 

19 08 02 32,2 R - 10 – nawożenie wierzby 

19 08 01 41,2 Wywóz na składowisko 

19 08 05 990 R – 10 – nawożenie wierzby 

2006 rok 

19 08 02 32,2 R - 10 – nawożenie wierzby 

19 08 01 41,2 Wywóz na składowisko 

19 08 05 990 R – 10 – nawożenie wierzby 

2007 rok 

19 08 02 32,50 R - 10 – nawożenie wierzby 

19 08 01 41,20 Wywóz na składowisko 

19 08 05 832,80 R – 10 – nawożenie wierzby 

2008 rok 

19 08 02 30,56 R - 10 – nawożenie wierzby 

19 08 01 39,05 Wywóz na składowisko 

19 08 05 1760,00 R – 10 – nawożenie wierzby 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba,2009 

3.1.7. Odpady opakowaniowe 

 

Problematykę odpadów opakowaniowych reguluje Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku 
o opakowaniach oraz Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.  

W skład odpadów opakowaniowych wchodzą: opakowania ze szkła, opakowania z papieru 
i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z aluminium, opakowania z blachy stalowej, 
opakowania tekstylne, opakowania z drewna.  

Dyrektywa opakowaniowa Unii Europejskiej (94/62/EEC) kładzie nacisk przede wszystkim 
na trzy aspekty tego zagadnienia: 
- zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych, 
- recykling i powtórne wykorzystanie odpadów,  
- bezpieczne usuwanie pozostałości nie nadających się do odzysku. 

Ograniczenie masy tego rodzaju odpadów zwłaszcza przez promocję opakowań 
wielokrotnego użytku, nie znajduje zbytnio zainteresowania w sektorze wytwórczym i obrocie 
handlowym. Wymierne efekty w tym zakresie można jedynie odnotować w przedsięwzięciach 
ukierunkowanych na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz ich recykling. 

Na obszarze gminy usytuowane są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Rodzaj 
i ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Nowa Dęba 
w latach 2006 - 2008 przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tab.3.22. Rodzaj i ilość selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych pochodzących z terenu 

gminy w latach 2006, 2007 i 2008 

Rok 
Rodzaj odpadu 
(Kod lub nazwa) 

Ilość 
[Mg] 

2
0
0
6
 

20 01 02 
szkło 

46,3 

15 01 02 
opakowania z tworzyw sztucznych 

11,3 

15 01 01 
opakowania z papieru I tektury 

35,2 
2
0
0
7
 

20 01 02 
szkło 

54,75 

15 01 02 
opakowania z tworzyw sztucznych 

13,71 

15 01 01 
opakowania z papieru I tektury 

40,02 

2
0
0
8
 

20 01 02 
szkło 

58,20 

15 01 02 
opakowania z tworzyw sztucznych 

10,88 

15 01 01 
opakowania z papieru I tektury 

21,72 

Źródło: PGKiM, Nowa Dęba 

 

Zebrane selektywnie odpady opakowaniowe przekazywane są firmom zajmującym się 
recyklingiem. Istniejący system zbierania tych odpadów przedstawiony został w rozdziale 3.1.2.  

Szacuje się, że na terenie Gminy Nowa Dęba w 2008r wytworzono około 1507 Mg odpadów 
opakowaniowych. Przybliżony skład morfologiczny (za KPGO 2010 przedstawiono poniżej). 

 

Tab. 3.23. Ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Gminy Nowa Dęba(wg KPGO 

2010) 

Materiał Udział [%] 

Masa odpadów 
opakowaniowych 

wytworzona na terenie 
Gminy w 2008 r. 

[Mg] 

Szkło 27 403,9 

Tworzywa 19 292,9 

Papier/tektura 35 522,0 

Metale 4,9 74,2 

Drewno 14,0 212,0 

Inne 0,1 2,2 

Razem 100 1507,2 

 

3.1.8. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury 

drogowej  

 

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych, w budownictwie 
przemysłowym, drogownictwie i to zarówno w trakcie budowy jak i rozbiórki różnych obiektów 
budowlanych. 

Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów, demontażu lub wyburzeń 
obiektów budowlanych i infrastruktury towarzyszącej tworzą następujące rodzaje odpadów: 
- Odpadowe elementy budowlane o charakterze ceramicznym, takie jak beton, cegły, tynki, 

płyty itp. a także podobne odpady z remontów i przebudowy dróg, 
- Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 
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- Odpadowe asfalty, smoły papy pokrywcze i izolacyjne, 
- Gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania i korytowania podłoży drogowych, 
- Złom stalowy z metali kolorowych oraz stopów metali. 

Różnorodność typów i rodzajów odpadów z tego sektora oraz to, że powstają one w wielu 
dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyśle, w rolnictwie i w wielu innych 
sektorach gospodarczych powoduje znaczne rozproszenie źródeł wytwarzających te odpady jak 
też trudności w prawidłowym zbilansowaniu (poza odpadami metalowymi) poszczególnych 
strumieni odpadów. Szacuje się, że terenie gminy rocznie powstaje około 1080 Mg. 
 

3.2. Odpady niebezpieczne 
 

3.2.1.Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów niebezpiecznych  

 

Odpady niebezpieczne są definiowane jako odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, 
skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi albo dla środowiska. Według dyrektywy 91/689/EEC odpad jest uważany za 
niebezpieczny, jeśli posiada przynajmniej jedną z następujących właściwości: wybuchowość, 
utlenialność, łatwopalność, działanie drażniące, szkodliwość dla zdrowia, toksyczność, działanie 
rakotwórcze i żrące, zakaźność, teratogenność (wywoływanie wrodzonych deformacji), 
mutagenność, ekotoksyczność, a także jeśli w kontakcie z wodą, powietrzem, kwasem uwalniane 
są toksyczne gazy lub w czasie składowania wydziela substancje posiadające którąkolwiek z wyżej 
wymienionych właściwości. 

Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 do odpadów niebezpiecznych zalicza się 
odpady należące do kategorii, lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 w/w 
ustawy oraz posiadające jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4, lub należących do 
odpadów określonych na liście B i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych 
w załączniku nr 3 oraz posiadające, co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 
4. 

W załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do odpadów niebezpiecznych w odpadach 
komunalnych zaliczono: 

 

Tab.3.24. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska. 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Odpady najczęściej 

powstające na 

obszarach wiejskich 

20 01 13* Rozpuszczalniki X 

20 01 14* Kwasy  

20 01 15* Alkalia  

20 01 17* Odczynniki fotograficzne  

20 01 19* 
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 
X 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć X 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony X 

20 01 26* Oleje, tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 X 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 
X 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne X 
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Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Odpady najczęściej 

powstające na 

obszarach wiejskich 

20 01 31* Leki cytoksyczne i cytostatyczne  

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

X 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

X 

20 01 37* Drewno zwierające substancje niebezpieczne X 

 

3.2.2. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

 

Poza sektorem działalności przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów 
niebezpiecznych są również gospodarstwa domowe.  

Ilość odpadów niebezpiecznych z sektora komunalnego powstających w gminie Nowa 
Dęba oszacowana została na podstawie składu morfologicznego odpadów komunalnych 
wytwarzanych w województwie podkarpackim - wg WPGO. Odpady te można oddać do Punktu 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanego na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie. 

 

Tab.3.25. Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w grupie odpadów komunalnych na 

terenie gminy Nowa Dęba w roku 2008 ( wg wskaźników WPGO) 

Wyszególnienie
Liczba 

ludności

Ilość powstających 

odpadów 

niebezpiecznych

[Mg/rok]

Gmina Nowa Dęba 19 177 46,8  

W 2008 roku na terenie gminy zebrano 823 kg zużytych baterii oraz 53 kg 
przeterminowanych leków.  

 

3.2.3.Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych 

 

3.2.3.1. Odpady medyczne i weterynaryjne 

 

Odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Przez odpady 
weterynaryjne natomiast rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem 
zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań 
naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Odpady te mogą więc stanowić substancje stałe, ciekłe 
i gazowe, które powstają przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej 
prowadzonej w różnego rodzaju obiektach jednostek opieki zdrowotnej i weterynaryjnej. Odpady 
z zakładów opieki zdrowotnej składają się z dwóch podstawowych strumieni; odpadów 
komunalnych i niebezpiecznych odpadów medycznych. Niebezpieczne odpady medyczne to takie, 
które posiadają groźne dla środowiska i ludzi właściwości i/lub zawierają szkodliwe składniki. 
Szczególną grupą odpadów medycznych niebezpiecznych są odpady o właściwościach zakaźnych 
tj. zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją 
wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych 
organizmów. Przykładem niebezpiecznych odpadów medycznych są między innymi igły do 
strzykawek, części ciała i organy ludzkie, odpady zakaźne oraz zużyte substancje chemiczne i leki. 
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Odpady weterynaryjne pochodzą głównie z lecznic weterynaryjnych i również stanowią zagrożenie 
sanitarne. 

Specyficzne właściwości odpadów medycznych wymagają, aby gospodarowanie tą grupą 
odpadów przebiegało prawidłowo już w miejscu ich powstawania. Zasady takiego 
zagospodarowania określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2007 Nr 162 
poz. 1153). Istotną rzeczą jest również wprowadzony zakaz prowadzenia odzysku niektórych 
rodzajów odpadów medycznych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 
grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie 
odzyskowi jest zakazane (Dz. U. 2003 Nr 8, poz. 103) oraz zakaz unieszkodliwiania odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób, niż poprzez spalanie 
w spalarniach odpadów. 

Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej odpady pochodzenia zwierzęcego dzieli się na 3 
grupy ryzyka: 

 odpady niskiego ryzyka (LRM), 

 odpady wysokiego ryzyka (HRM), 

 odpady szczególnego ryzyka (SRM) 

Wytwórcami odpadów medycznych na terenie gminy Nowa Dęba są: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie przy ulicy M. C. Skłodowskiej 1A oraz apteki 
funkcjonujące na terenie gminy. Wytwórcą odpadów weterynaryjnych jest funkcjonujący na terenie 
gminy gabinet weterynaryjny - Lecznica Zwierząt ul. Krasickiego 4, 39-460 Nowa Dęba. 

Na terenie gminy funkcjonują cztery apteki. 
 

Tab.3.26. Apteki na terenie gminy Nowa Dęba 
Nazwa Adres 

Apteka Polska 
ul. Kościuszki 1 

39-460 Nowa Dęba 

Apteka 
ul. Rzeszowska 5 

39-460 Nowa Dęba 

Apteka Prywatna 39-442 Chmielów 392 

Apteka 
ul. Jana Pawła II 

Nowa Dęba 

Źródło: Urząd Miasta I Gminy Nowa Dęba,2009 

 
Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta i gminy 

Nowa Dęba jest Pogotowie Sanitarno - Epidemiologiczne „NOWISTA” Bielsko – Biała. Umowa 
odbioru przeterminowanych leków z terenu miasta i gminy Nowa Dęba oraz na zakup trzech 
pojemników na przeterminowane, niepotrzebne leki została podpisana z firmą „NOWISTA” w dniu 
17 lipca 2008 r. Mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba mogą przynosić niepotrzebne leki do 
jednej z trzech aptek znajdujących się przy ul. Kościuszki 1 i ul. Rzeszowskiej 5 w Nowej Dębie 
oraz w sołectwie Chmielów. 

Zezwolenie na usługi transportowe materiałów skażonych z terenu gminy posiada Pan 
Jerzy Krzyszkowski ul. Jana Pawła II 4/27 39-460 Nowa Dęba. 

 

3.2.3.2. Zwłoki zwierząt  

 

Na terenie gminy Nowa Dęba notuje się zgodny z przepisami sposób zbierania padliny 
kierowanej do utylizacji. Gmina nie posiada natomiast wyznaczonego terenu spełniającego 
funkcję stałego cmentarzyska dla zwierząt. Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Warszawie na zbiórkę i transport zwłok zwierzęcych posiadają: 
- SARIA Małopolska Sp. z o. o. w Krakowie Oddział w Przewrotnem, 36-003 Przewrotne 323,  
- „UTIRES” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o. o. w Leżachowie 133, 37-530 Sieniawa. 

Wyżej wymienione Spółki posiadają odpowiednie zezwolenia na transport padłych zwierząt 
wydane przez Starostwo Powiatowe oraz Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii 
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w Rzeszowie w zakresie zbierania materiału szczególnego i wysokiego ryzyka. Do zbiórki zwłok 
zwierzęcych Spółki posiadają specjalistyczne samochody.  

Ilość i rodzaj padłych zwierząt, zebranych w ciągu ostatnich 3 lat, wraz 
z wyszczególnieniem podmiotu zajmującego się zbiórką i transportem oraz kosztów utylizacji 
przedstawia tabela poniżej.  

Tab.3.27. Ilość i rodzaj padłych zwierząt , podmioty zajmujące się zbiórką i transportem oraz 

koszty utylizacji w latach 2004 – 2007 

Lata Rodzaj odpadu 
Firma zajmująca się zbiórką i 

transportem 
Koszt utylizacji 

2004 
3szt. krów, 1szt. 

świnia, 1szt. byczek, 
2szt. koni 

„UTIRES” Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o. o. 
w Leżachowie 133, 37-530 

Sieniawa. 

Koszt utylizacji padłych sztuk zwierząt 
z terenu gminy Nowa Dęba wynosił: 

- 0,65zł + VAT za jeden kilogram padliny 
- 2,00zł + VAT za jeden kilometr transportu 
W sytuacji, gdy część kosztów związanych 
ze zbiórką i utylizacją zwłok przeżuwaczy 

oraz świń zostanie poniesiona przez 
Agencję Rekultywacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Gmina zobowiązuje się do 
pokrycia pozostałej części kosztów. 

Koszty zbiórki i utylizacji padłych sztuk 
przeżuwaczy oraz świń pomniejszone  
o kwotę pomocy finansowej z ARiMR 

ustala się na: 
- opłata ryczałtowa za sztukę dużą 

(o wadze powyżej 100kg) w wysokości 
46,73zł + 7% VAT, 

- opłata ryczałtowa za sztukę małą 
(o wadze poniżej 100kg) w wysokości 

9,35zł + 7% VAT. 
W 2004r. koszt realizacji w/w zadania 

wyniósł 2119,29zł brutto. 

2005 
7szt. krów, 1szt. koń, 

1szt. ciele 

„UTIRES” Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o. o. 
w Leżachowie 133, 37-530 

Sieniawa 

Koszt utylizacji padłych sztuk – j.w. 
W 2005r. koszt realizacji w/w zadania 

wyniósł 1071,00zł brutto. 

2006 
1szt. krowa, 1 szt. 

koń, 1szt. klacz, 2szt. 
świń 

„UTIRES” Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o. o. 
w Leżachowie 133, 37-530 

Sieniawa. 

Koszt utylizacji padłych sztuk – j.w. 
W 2006r. koszt realizacji w/w zadania 

wyniósł 1413,15zł brutto. 

2007 1szt. koń 

SARIA Małopolska Sp. z o. o. 
w Krakowie Oddział  

w Przewrotne, 36-003 Przewrotne 
323. 

Koszty zbiórki transportu i utylizacji padłych 
sztuk koni, pokrywa Gmina w kwocie 400zł 

brutto za 1 sztukę. 
W 2007r. koszt realizacji w/w zadania 

wyniósł 400,00zł brutto. 

Źródło: Urząd Miasta Gminy Nowa Dęba, 2009 

3.2.3.3. Azbest i wyroby zawierające azbest 

 

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym 
są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Z uwagi na swoje niewątpliwe 
zalety, jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji 
żrących, a także elastyczność, azbest stosowany był do produkcji wielu wyrobów przemysłowych, 
przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, 
a także rur. Płyty te używane były powszechnie jako pokrycia dachowe, a z rur wykonywano 
instalacje wodno-kanalizacyjne oraz przewody kominowe i zsypy w budynkach 
wielokondygnacyjnych. Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, 
natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. 

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania mikrowłókien, 
zawieszonych w powietrzu. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.) zakazuje: 

 wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, 

 produkcji wyrobów zawierających azbest, 
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 obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi. 
Regulacje prawne dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest obejmują wszystkie 

etapy począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów, 
poprzez ich demontaż, pakowanie, przemieszczanie, transport, aż do zdeponowania wytworzonych 
odpadów na składowisku. 

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są wg Katalogu odpadów określonego 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w następujący sposób: 

1. 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy 
2. 15 01 11* - opakowania z metali zawierające elementy wzmocnienia konstrukcji 
3. 16 01 11* - okładziny hamulcowe 
4. 16 02 12* - zużyte urządzenia,  
5. 17 06 01* - materiały izolacyjne, 
6. 17 06 05* - materiały konstrukcyjne 
 

Odpady zawierające azbest z uwagi na ich szkodliwy charakter nie mogą być przedmiotem 
odzysku i musza być w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska unieszkodliwiane przez 
składowanie.  

Według danych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2007 roku na obszarze gminy 
znajdowało się jeszcze 138 165 m² wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – 
cementowych). 

Do firm świadczących usługi w zakresie usuwania azbestu na terenie powiatu 
Tarnobrzeskiego należą:  

 SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp. j. ul. Portowa 24,  
27-600 Sandomierz 

 P.H.U.P. „EURO-GAZ” Sp. j., Zgórsko 31 a, 26-052 Sitkówka – Nowiny,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zdzisław Szewczyk, 33-386 Podegrodzie 
314, 

 POLONICA Sp. z o. o. ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce 

 PPHU „DACH-STYL” – Jan Ciak 37-430 Jeżowe 376 

 „Hydrogeotechnika” Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 262a, 25-116 Kielce 

 „ENERGE” Sp. z o. o., os. Na Stoku 11/30, 31-702 Kraków 

 Firma H.P.U. „JUKAM” Maciej Plewa ul. Jagielońska 95, Krościenko  
n/ Dunajcem 

 „Środowisko i Innowacje” Dobrów 8, 28-142 Tuczępy 

 CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna 46-021 Brzezie 

 PPHU „EKO-MIX” ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław 

 PPHU „ElektroniX” Zygmunt Sokołowski ul. Słowackiego 8, 36-100 Kolbuszowa 

 PPHU „GAJAWI” Gabriel Rogut ul. Kopernika 56/60, 90-553 Łódź 

 

3.2.3.4. Oleje odpadowe 
 

Źródłami powstawania odpadów olejowych są motoryzacja i przemysł. Oleje odpadowe 
pochodzące z rynku motoryzacyjnego to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe, oleje 
przekładniowe, a oleje pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, 
przekładniowe i maszynowe. 

Poza olejami odpadowymi w sektorze gospodarczym występują odpady zanieczyszczone 
olejami tj.: zaolejone szmaty z separatorów olejowych oraz odstojników, zużyte filtry olejowe, 
zaolejone zużyte sorbenty, trociny, czyściwo oraz opakowania po olejach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 roku w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oleje zostały zakwalifikowane do grupy 13 - Oleje 
odpadowe i odpady ciekłych paliw z wyłączeniem olejów jadalnych. 
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Powstające na terenie gminy Nowa Dęba oleje odpadowe oraz odpady zanieczyszczone 
olejami przekazywane są firmom specjalistycznym trudniącym się zbiórką, transportem 
i unieszkodliwianiem olejów przepracowanych. 

Odbiorem olejów odpadowych wytworzonych przez jednostki gminne zajmuje się firma 

„EKO-TOP” z Rzeszowa.  
Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach oraz uzupełniającymi te zapisy aktami 

wykonawczymi posiadacz olejów odpadowych ma obowiązek prowadzenia ich ewidencji 
ilościowej i jakościowej. Wzór karty ewidencji odpadu określony został w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2006 nr 30, poz. 213).  

3.2.3.4. Odpady zawierające PCB 

 
Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: „PCB - rozumie się przez to 

polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, 
monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny 
zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”. PCB 
zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Wyroby 
zawierające PCB ze względu na swoje wyjątkowo szkodliwe właściwości dla zdrowia ludzi 
i środowiska zostały wycofane z produkcji. Generalnie zabronione jest wprowadzanie PCB do 
obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku. 

W Polsce zasady regulujące gospodarkę odpadami zawierającymi PCB, zgodne 
z ustawodawstwem Unii Europejskiej, zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 27 
lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 
r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie 
dla środowiska (Dz.U.2002, Nr 96, Poz. 860). Według obowiązujących przepisów zakazuje się 
odzysku PCB, a odpady zawierające PCB mogą być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu 
tylko po usunięciu z tych odpadów PCB. 

Ilość odpadów tej kategorii przekazywanych do unieszkodliwiania będzie sukcesywnie 
wzrastać. Największe nasilenie wystąpi w latach bezpośrednio poprzedzających termin 
ostatecznego usunięcia odpadów zawierających PCB, to jest przed rokiem 2010. 

Brak jest aktualnych danych dotyczących ilości odpadów zawierających PCB (olejów 
i kondensatorów) w pracujących urządzeniach na terenie gminy Nowa Dęba. 

3.2.3.5. Baterie i akumulatory 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz.1206) odpadowe baterie i akumulatory zostały 
sklasyfikowane jako podgrupa 16 06. 

Do tej grupy zaliczone są następujące odpady: 

 16 06   Baterie i akumulatory 

 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe, 

 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo kadmowe, 

 16 06 03*  Baterie zawierające rtęć, 

 16 06 04  Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

 16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów. 
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Baterie i akumulatory ołowiowe stanowią średnio 90% całkowitej masy odpadów z tej 
podgrupy i powstają głównie w branży transportowej. Wytwórcami odpadowych akumulatorów są 
podmioty gospodarcze oraz indywidualni użytkownicy samochodów. Pozostałe 10% 
akumulatorów ołowiowych stanowią źródła zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej, 
sygnalizacyjnej, urządzeń w energetyce, telekomunikacji, oraz jako źródła zasilania wózków 
akumulatorowych, transportowych itp.  

Powstające zużyte akumulatory po ich wymontowaniu z pojazdów transportowych 
przekazywane są i pozostawiane z reguły w punktach sprzedaży przy zakupie nowych 
akumulatorów w celu uniknięcia opłaty depozytowej wyznaczonej przepisami ochrony 
środowiska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie 
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 
69 poz. 719) zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są procesom technologicznym mającym 
na celu odzysk ołowiu i kwasu siarkowego.  

Instalacje do przerobu tych odpadów znajdują się poza terenem Gminy Nowa Dęba i tam 
kierowane są odpady zbierane i transportowane przez specjalistyczne firmy posiadające 
stosowne zezwolenia. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe przekazywane są przez 
PGKiM Sp. z o. o. w Nowej Dębie organizacji odzysku REBA w Warszawie. 

Gmina Nowa Dęba wspólnie z Organizacją Odzysku REBA S.A. w Warszawie oraz 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie prowadzi 
od listopada 2007r. zbiórkę zużytych baterii w placówkach oświatowych oraz w Urzędzie Miasta 
i Gminy Nowa Dęba i Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Nowej Dębie. Firma REBA zapewniała darmowe pojemniki i odbiór zebranych baterii oraz 
plakaty informacyjne i materiały edukacyjne (ulotki, broszury itp.). Operatorem Systemu Zbiórki 
jest PGKiM Sp. z o. o. w Nowej Dębie, które jest odpowiedzialne za dostarczanie pojemników do 
Miejsc Zbiórki Baterii, odbiór odpadów z w/w miejsc i prowadzenie ewidencji odbieranych baterii, 
gromadzenie odpadu w jednym, ustalonym miejscu oraz przygotowanie do transportu odpadów 
wraz z wymaganymi dokumentami. Wszystkie placówki oświatowe znajdujące się na terenie 
miasta i gminy Nowa Dęba zostały wyposażone w pojemniki na zużyte baterie. Zadaniem szkoły, 
jako uczestnika programu jest propagowanie selektywnej zbiórki baterii wśród uczniów, 
udostępnienie im pojemników i rzetelnej informacji dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu 
odpadów poprzez koordynatorów programu współpracy z firmą „REBA”. Za zgromadzone baterie 
szkoły zdobywają punkty według zasady „1 kilogram przekazanych baterii to 1 punkt na koncie 
szkoły”. Następnie uzbierane punkty można wymienić na nagrody dostępne w ofercie 
zamieszczonej w specjalnym Katalogu Nagród. Nagrody można odebrać w każdym momencie 
trwania programu, co daje możliwość kumulowania punktów i wymienienia ich na bardziej 
wartościową nagrodę. W 2008 roku placówki oświatowe z terenu Miast i Gminy Nowa Dęba 
zebrały 823 kg zużytych baterii. 

 

3.2.3.6. Środki ochrony roślin – pestycydy 

 

Odpady typu pestycydów znajdują się na liście odpadów niebezpiecznych. Pestycydy są 
chemicznymi środkami ochrony roślin i środkami chroniącymi uprawy rolne i warzywnicze przed 
szkodnikami i chorobami grzybowymi. 

W chwili obecnej na rynku znajduje się kilkaset różnych związków chemicznych w postaci 
bardzo licznych preparatów. Ponieważ preparaty te występują pod różnymi nazwami handlowymi 
występuje trudność w identyfikacji substancji zawartych w tych preparatach. 

Ogólnie pod kątem budowy chemicznej możemy podzielić pestycydy na trzy grupy: 

 związki nieorganiczne, 

 związki organiczne 

 związki metaloorganiczne 
Największym zagrożeniem oraz najbardziej negatywnym wpływem na środowisko charakteryzują 
się środki chloroorganiczne oraz te które w swoim składzie zawierają rtęć. 
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Zgodnie z katalogiem odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z 2001 roku) odpadom 
zawierającym pestycydy nadano następujące kody: 

 02 01 08 - Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne w tym środki 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 

 07 04 80 - Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasa toksyczności (bardzo toksyczne 
i toksyczne) 

 15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne 
i toksyczne, 

 20 01 19 - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 
herbicydy insektycydy) 

Źródłem pochodzenia tych odpadów jest: 

 pozbywanie się przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu, bądź 
zalegają w punktach sprzedaży, 

 stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie, dystrybucji lub produkcji 
Na podstawie bieżącej oceny wielkości podaży rynkowej środków ochrony roślin i ich 

wysokich cen szacuje się, że obecnie przeterminowaniu ulegają niewielkie ich ilości. 
Powstają natomiast odpady opakowaniowe, które zgodnie z Ustawą o opakowaniach 

i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 63 poz. 638) powinny trafić do 
producenta lub importera tych środków. W praktyce większość odpadów opakowaniowych po 
środkach ochrony roślin trafia na składowisko odpadów w strumieniu odpadów komunalnych. 
Zgodnie z przepisami w/w Ustawy odbiorcy tych odpadów są zobowiązani do posiadania 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych 
w tym niebezpiecznych kod 15 01 10* oraz ich odbioru na własny koszt. 

Głównym zagrożeniem dla środowiska ze strony odpadów pestycydowych jest możliwość 
przedostania się z miejsc użytkowania, składowania lud czasowego ich przetrzymywania do 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Na terenie gminy Nowa Dęba używanie środków ochrony roślin oraz różnego rodzaju 
pestycydów występuje w nieznacznych ilościach. Używane środki ochrony roślin w uprawach 
warzywniczo-ogrodniczych na terenach ogródków działkowych lub obszarach rolnych nie 
powodują zagrożenia dla środowiska, ponieważ stosowane środki są z reguły o bardzo małej 
toksyczności. 

Na terenie gminy Nowa Dęba nie występują punkty magazynowania czy deponowania 
przeterminowanych środków ochrony roślin tzw. mogilniki. 

3.2.3.7. Wycofane z eksploatacji zużyte pojazdy samochodowe 

 

Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska, składają się 
bowiem z wielu elementów i zawierają szereg substancji, z których wiele jest niebezpiecznych, np.: 
oleje, płyn hamulcowy, akumulatory kwasowo-ołowiowe, opony. Jednak większość stanowią metale 
i tworzywa sztuczne, nadające się do recyklingu. Niezbędne jest więc powtórne przetworzenie tych 
materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów.  

W kraju nie ma obowiązku oddawania starego samochodu do wyspecjalizowanego punktu 
kasacji - właściciel może zrezygnować z kolejnych przeglądów technicznych i nie wyrejestrowywać 
go. Według szacunku w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2–2,5% zarejestrowanych 
samochodów rocznie tj. około 250 tys. sztuk, ale jedynie około połowa z nich jest 
wyrejestrowywana i deponowana w firmach zajmujących się ich demontażem i recyklingiem. 
Pozostałe samochody, które są wycofywane z eksploatacji, trafiają głównie do tzw. auto-złomów 
zajmujących się skupem i demontażem pojazdów. Auto-złomy są słabo wyposażone technicznie, 
utrzymują się ze sprzedaży używanych i regenerowanych części samochodowych oraz zajmują się 
handlem częściami, naprawą samochodów, zbiórką złomu. Działalność auto-złomów prowadzona 
jest często z naruszeniem podstawowych zasad ochrony środowiska. Szacuje się, że na terenie 
Gminy rocznie powstaje około 190 pojazdów wycofanych z użytku. 
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3.2.3.8. Odpady elektryczne i elektroniczne 

 

Do tej grupy odpadów zaliczamy urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące 
generalnie z dwóch źródeł: tj.: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników m.in. 
z przemysłu, instytucji, biur, szpitali, oraz handlu. 

Na terenie miasta Nowa Dęba od 2009 roku funkcjonuje punkt zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w bazie PGKiM Sp. z o. o. w Nowej Dębie. Zadaniem gminy jest 
prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej w zakresie prawidłowej gospodarki tego typu 
odpadami.  

Do powszechnie występujących odpadów w postaci sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zaliczyć należy 
1. Drobny sprzęt gospodarstwa domowego: m.in. odkurzacze, żelazka, opiekacze i frytkownice, 

roboty kuchenne, czajniki i grzałki, urządzenia do krojenia i rozdrabniania, młynki i ekspresy 
do kawy, inne drobne urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym: 
suszarki i lokówki do włosów, szczotki do zębów, golarki, żarówki itp. 

2. Sprzęt komputerowy m.in. komputery osobiste typu notebook, komputery stacjonarne 
wliczając w to jednostkę centralną komputera, monitor, mysz, klawiaturę głośniki, drukarki, 
urządzenia powielające, modem, kalkulatory biurowe i kieszonkowe kasy fiskalne, oraz 
wszelkiego rodzaju elektroniczne urządzenia licząco mierzące. 

3. Sprzęt radiowo telewizyjny m.in. odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, urządzenia zapisu 
obrazu na taśmę, urządzenia rejestrujące Hi-Fi, walkmany i przenośne odtwarzacze CD i MP-
3. 

Do najbardziej szkodliwych substancji występujących w tych odpadach należą: ołów rtęć 
chrom, związki chlorowcopochodne, arsen i azbest. Poważnym zagrożeniem dla środowiska są 
również substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (CFC i HCFC) występujące 
głównie w urządzeniach chłodniczych. 

Na podstwie składu morfologicznego odpadów niebezpiecznych (tab.5.6) przedstawionego 
w KPGO2002, szacuje się, że na terenie gminy powstaje ok. 4,5 Mg odpadów elektrycznych 
i elektronicznych rocznie.  

 

3.3 Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku 
 

Tab.3.28. Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach ubiegłych 

Rok 
Rodzaj odpadu 
(Kod lub nazwa) 

Ilość 
[Mg] 

Proces 
odzysku 

Miejsce odzysku 

2006 

20 01 02 szkło 46,3 R - 14 
Przekazywane do odzysku firmie 
Recykling Centrum Sp. z o. o. w 
Jarosławiu 

15 01 02 opakowania z tworzyw 
sztucznych 

11,3 R -14 
Przekazywane firmie EKO-
SKODREW Mielec 

15 01 01 opakowania z papieru 
I tektury 

35,2 R -14 

Przekazywane do odzysku firmie 
„Wtórstal” w Stalowej Woli 

19 08 02 zawartość 
piaskowników 

32,2 R - 10 
Nawożenie wierzby 

19 08 05 ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe 

990,0 R – 10 

Nawożenie wierzby 

2007 

20 01 02 szkło 54,75 R - 14 
Przekazywane do odzysku firmie 
Recykling Centrum Sp. z o. o. 
w Jarosławiu 

15 01 02 opakowania z tworzyw 
sztucznych 

13,71 R -14 
Przekazywane do odzysku 
F.H.U. „HELIOS” 
Brzostowa Góra 66 
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Rok 
Rodzaj odpadu 
(Kod lub nazwa) 

Ilość 
[Mg] 

Proces 
odzysku 

Miejsce odzysku 

15 01 01 opakowania z papieru 
I tektury 

40,02 R -14 

Przekazywane do odzysku firmie 
„Wtórstal” w Stalowej Woli 

19 08 02 zawartość 
piaskowników 

32,50 R – 10 
Nawożenie wierzby 

19 08 05 ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe 

832,80 R – 10 

Nawożenie wierzby 

2008 

20 01 02 szkło 58,20 R - 14 
Przekazywane do odzysku firmie 
Recykling Centrum Sp. z o. o. 
w Jarosławiu 

15 01 02 opakowania z tworzyw 
sztucznych 

10,88 R -14 
Przekazywane do odzysku 
F.H.U. „HELIOS” 
Brzostowa Góra 66 

15 01 01 opakowania z papieru 
I tektury 

21,72 R -14 
Przekazywane do odzysku firmie 
„Wtórstal” w Stalowej Woli 

19 08 02 zawartość 
piaskowników 

30,56 R - 10 
Nawożenie wierzby 

19 08 05 ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe 

1760,00 R – 10 
Nawożenie wierzby 

Źródło: PGKiM, Nowa Dęba 

3.4 Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie 

gospodarki odpadami 
 
Podmioty posiadające zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Dęba:  

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie 
ul. Leśna 1 

 SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp. j. w Sandomierzu ul. Portowa 24 

 A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o. ul. Jasińskiego 19,39-400 Tarnobrzeg 
 

Do firm świadczących usługi w zakresie usuwania azbestu na terenie powiatu 
Tarnobrzeskiego należą:  

 SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp. j. ul. Portowa 24,  
27-600 Sandomierz 

 P.H.U.P. „EURO-GAZ” Sp. j., Zgórsko 31 a, 26-052 Sitkówka – Nowiny,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zdzisław Szewczyk, 33-386 Podegrodzie 
314, 

 POLONICA Sp. z o. o. ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce 

 PPHU „DACH-STYL” – Jan Ciak 37-430 Jeżowe 376 

 „Hydrogeotechnika” Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 262a, 25-116 Kielce 

 „ENERGE” Sp. z o. o., os. Na Stoku 11/30, 31-702 Kraków 

 Firma H.P.U. „JUKAM” Maciej Plewa ul. Jagielońska 95, Krościenko  
n/ Duncajem 

 „Środowisko i Innowacje” Dobrów 8, 28-142 Tuczępy 

 CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna 46-021 Brzezie 

 PPHU „EKO-MIX” ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław 

 PPHU „ElektroniX” Zygmunt Sokołowski ul. Słowackiego 8, 36-100 Kolbuszowa 

 PPHU „GAJAWI” Gabriel Rogut ul. Kopernika 56/60, 90-553 Łódź 
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3.5 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami 
Istniejące problemy w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy wynikają 

z niedoskonałości krajowego systemu gospodarki odpadami oraz z uwarunkowań lokalnych. 
 
Do pierwszej grupy problemów należy zaliczyć: 

 brak stabilnych uregulowań prawnych (tylko ustawa o odpadach była zmieniana 
dwudziestotrzykrotnie od momentu wejścia w życie, podobnie dzieje się w przypadku 
pozostałych aktów prawnych regulujących gospodarkę odpadami, ponadto zmianie 
ulegają kompetencje poszczególnych organów administracyjnych)  

 nie egzekwowanie istniejącego prawa 

 brak funkcjonującej sieci instalacji zapewniającej zgodny z prawem odzysk 
i unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów 

 niewłaściwy rozdział funduszy celowych i niedofinansowanie systemu gospodarki 
odpadami 

 
Do problemów wynikających z uwarunkowań lokalnych należą: 

 mała gęstość zaludnienia i rozproszona zabudowa na terenach wiejskich gminy 
utrudniające wdrożenie ekonomicznie opłacalnego, zorganizowanego systemu 
zbiórki odpadów, 

 głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest składowanie, 

 brak instalacji o dużych mocach przerobowych, służących do innego niż 
składowanie, sposobu unieszkodliwiania odpadów w regionie, 

 gmina nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów budowy nowoczesnej 
instalacji służącej do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

 brak rozwiniętego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, 

 niskie dochody gospodarstw domowych, utrudniające realizację zasady 
„zanieczyszczający płaci”, 

 zbyt powolny rozwój regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów, 

 niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, 

 niskie nakłady finansowe na edukację ekologiczną mieszkańców, nauczycieli, 
pracowników administracji, 

 zbyt wolno postępujący proces usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 wyższy udział odpadów mineralnych. 
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4. RODZAJ ROZMIESZCZENIE ORAZ MOC PRZEROBOWA INSTALACJI DO 

ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
 

Na terenie Gminy Nowa Dęba brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów, 
funkcjonują natomiast dwie instalacje do odzysku odpadów: 
- Kotłownia Miejska o mocy 8 MW opalana zrębkami drewnianymi 
- Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych i odpadów zielonych na preparat wapniowo - 

organiczny tzw. polepszacz gleby "Biocal" 
Obie instalacje eksploatuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 

z o.o. w Nowej Dębie. 
Zmieszane odpady komunalne trafiają do instalacji unieszkodliwiania zlokalizowanych poza 

terenem gminy. 

4.1. Kotłownia Miejska opalana zrębkami drewnianymi 
 

Instalacja znajduje się na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Leśnej 1, 
w południowej części miasta Nowa Dęba, pomiędzy ul. Leśną, Mickiewicza, Sikorskiego 
i potokiem Bystrzyk. 

Kotłownię znajduje się w murowanym budynku, składającym się z trzech części: 
- Magazynu Paliw. 
- Hali Kotłów. 
- Części Administracyjno - Socjalnej. 

W Magazynie Paliw można jednorazowo zgromadzić ok. 1500 m
3
 rozdrobnionych odpadów 

drewnianych. Stan zapasów uzależniony jest od temperatur zewnętrznych. W tej części odbywa 
się też rozładunek dostarczonego drewna z samochodów oraz zasypywanie zrębkami na dwie 
ruchome podłogi stanowiące elementy systemu transportu paliwa do kotłów. Dojazd do 
Magazynu odbywa się po wykonanej z kostki betonowej drodze przejazdowej.  

Zasadniczą część Kotłowni stanowi Hala Kotłów, w której znajdują się: 

 dwa kotły Firmy Compte.R o mocy 3,5 MW i 4,5 MW wraz z systemem wentylatorów 
i układem odpopielania, 

 dwa multicyklony służące do oczyszczania spalin (skuteczność odpopielania 85%), 

 pompy obiegu wody, 

 stacja uzdatniania wody, 

 system kolektorów, 

 agregat prądotwórczy, 

 dwa systemy transportu paliwa, w skład których wchodzą (oddzielnie dla każdego 
kotła): 

 ruchoma podłoga, 

 obudowany przenośnik łańcuchowy, 

 szuflada wraz popychaczem hydraulicznym. 
Na zewnątrz Hali Kotłów znajdują się dwa emitory spalin (kominy), każdy  

o wysokości 18 m. W części Administracyjno - Socjalnej znajduje się Centralna Sterownia, 
w której zlokalizowane są szafy sterownicze (oddzielnie dla każdego kotła) oraz centralny 
komputer. W pomieszczeniu tym przebywa obsługa Kotłowni (dwie osoby na zmianie). Na 
zewnątrz Kotłowni umieszczony jest kontener na popiół. Z przodu (od strony północnej) do Hali 
Kotłów przylegają wyłożone kostką place manewrowe. 

Opis sposobu odzysku  
W instalacji tej prowadzi się odzysk energii z odpadów poprodukcyjnych, takich jak: trociny, 

wióry, ścinki, zrębki, kora, kawałki drewna (rozdrabniane do frakcji zrębki). Odpady te stanowią 
paliwo. Zgodnie z katalogiem odpadów ustalonym rozporządzeniem Rady Ministrów 
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wykorzystywane w Przedsiębiorstwie odpady jako paliwo do odzysku energii zaliczane są do 
grupy odpadów innych niż niebezpieczne i stanowią: 

 grupę o kodzie 03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy 
celulozowe, papieru i tektury, 

 podgrupę o kodzie 0301 - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt  
i mebli, 

 rodzaj odpadów o kodzie 030105 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa  
i fornir inne niż wymienione w 030104. 

Podkreślić należy, że wykorzystywane są tylko trociny, wióry i ścinki czystego drewna. 
W Kotłowni nie spala się płyt wiórowych i forniru. 

Oprócz wyżej wymienionych odpadów jako paliwo można również stosować rozdrobnione 
gałęzie, odrosty żywopłotów i inne odpady pochodzące z pielęgnacji zieleni miejskiej (kod 20 02 
01). Odzysk energii prowadzony jest w dwóch Kotłach wodnych niskoparametrowych francuskiej 
firmy COMPTER.R typu: COMPACT 35 DH-P o mocy 3,5 MW i COMPACT 450 DH-P o mocy 4,5 
MW. Sprawność cieplna obu kotłów wynosi 85%. Odzysk energii prowadzony jest tylko w sezonie 
grzewczym tj. ok. 200 dni w roku. Średnia wartość opałowa odpadów poddawanych odzyskowi 
wynosi 11000 kJ/kg przy wilgotności w granicach 30-50%. Sprawność urządzeń odpylających 
(multicyklonów), w które wyposażone są kotły wynosi 85%.  

W zależności od potrzeb cieplnych odbiorców ciepła (w sezonie grzewczym)  
w Kotłowni spala się ok. 6500 Mg odpadów drewnianych rocznie. 

W procesie spalania (odzysku energii cieplnej) w kotle powstaje: 

 energia cieplna, której nośnikiem jest woda, 

 popiół, 

 spaliny. 
Energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania komunalnych zasobów 

mieszkaniowych Nowej Dęby.  
Popiół ze spalania drewna (w ilości ok. 60 Mg/rok) stanowi jeden z komponentów 

polepszacza gleby "Biocal" - jest więc poddawany odzyskowi.  
Pracą Kotłowni steruje tzw. czujka pogodowa. Jest to element automatyki, który w oparciu 

o pomiary temperatury zewnętrznej decyduje o zadawanych parametrach, takich jak: ilość paliwa, 
prędkość posuwu rusztu, ilość powietrza tłoczonego do kotłów, siła ciągu. Odpowiedni dobór tych 
parametrów decyduje o właściwym (optymalnym) procesie spalania. 

Emisja spalin z kotłowni, w których paliwem jest drewno, należy do jednych  
z najniższych, a więc nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych stężeń, a emisja CO2 jest 
równoważona przez uprawę roślin energetycznych. 

Zastosowana tutaj metoda odzysku oznaczona jest w załączniku nr 5 do ustawy  
o odpadach jako: R1 - Wykorzystanie jako paliwo lub innego środka wytwarzania energii. 

4.2. Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych 
 

W wyniku oczyszczania ścieków w miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Dębie 
powstają osady ściekowe, które oznaczone zostały kodem 19 08 05. Zgodnie z art. 43 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach komunalne osady ściekowe mogą być 
zagospodarowane, jeżeli są ustabilizowane, odwodnione oraz odpowiednio przygotowane 
poprzez obróbkę biologiczną, chemiczną lub termiczną tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla 
ludzi i środowiska naturalnego. 

W ramach prowadzonej eksploatacji Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej wdrożyło technologię przetwarzania osadów na preparat do 
kondycjonowania gruntów, uwzględniającą dodatek odpadów drzewnych (pyły drzewne), wapna 
palonego oraz popiołów po spalaniu biomasy w kotłowni miejskiej. Uzyskany w konsekwencji 
polepszacz gleby o nazwie BIOCAL wykorzystywany jest do użyźniania gleb, na których 
zakładane są uprawy wierzby energetycznej. Ma on również zastosowanie przy rekultywacji 
posiarkowych terenów górniczych. 
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Instalacja ta jest zlokalizowana na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków komunalnych 
przy ul. Rodzoniowej i jest jednym z elementów ciągu technologicznego procesu oczyszczania 
ścieków. 
W skład Instalacji wchodzi: 

- zagęszczacz osadu, 
- prasa Guinara, 
- mieszalnik, 
- system dozowania komponentów wraz ze zbiornikami (wapno, odsort drzewny), 
- system przenośników taśmowych do transportu polepszacza na miejsce składowania, 
- zadaszone miejsce składowania, 
- instalacja sterowania. 
Proces produkcji preparatu wapniowo - organicznego polega na mieszaniu ze sobą 

odwodnionego osadu czynnego nadmiernego z wapnem, mączką drzewną, popiołem z Kotłowni 
Miejskiej i rozdrobnionymi odpadami zielonymi (trawa, liście) pochodzącymi z pielęgnacji zieleni 
miejskiej. Dwa ostatnie składniki dodawane są naprzemiennie, jeden (popiół) w okresie zimowym 
a drugi (trawa, liście) w okresie letnio - jesiennym. Taki cykl wynika z faktu okresowej dostępności 
poszczególnych grup odpadów. 

Podczas pracy wymienionej wyżej instalacji służącej do odzysku osadów ściekowych nie 
występuje zorganizowana emisja zanieczyszczeń. Może jedynie występować uciążliwość 
zapachowa pochodząca z miejsca magazynowania osadów. 

Odpady w postaci skratek i osady z piaskowników stanowiące ok. 5% osadów ściekowych 
unieszkodliwiane są na składowisku odpadów w Piasecznie. 

Wytwarzane osady objęte są stałym monitoringiem pozwalającym na określanie ilości 
wytwarzanych osadów, ilości nagromadzonych osadów na składowisku oraz sposobu ich 
zagospodarowywania. Prowadzony jest również monitoring składu chemicznego osadów 
ściekowych, ich stanu sanitarnego oraz zawartości metali ciężkich. 

Ewidencja wytworzonych osadów pod względem składu, właściwości oraz sposobu 
zagospodarowania prowadzona jest na karcie ewidencyjnej komunalnych osadów ściekowych. 

4.3. Jednostka uprawniona do utylizacji (kasacji) pojazdów 
 
Jednostką uprawnioną do utylizacji (kasacji) pojazdów oraz wydawania zaświadczeń 

będących podstawą ich wyrejestrowania jest m.in. mająca siedzibę na terenie Gminy Nowa Dęba 
jest firma Handlowo-Usługowa Andrzej Łuczak ul. Sienkiewicza 34. Firma działa na podstawie 
zezwolenia 172/03 Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.12.2003r. 

Wyposażenie firmy spełnia warunki stawiane instalacji do utylizacji pojazdów wycofanych 
z użytku. 
 

4.4 Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie 
 

Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów, korzysta w ramach podpisanych 
umów ze składowiska odpadów komunalnych w Piasecznie oraz w Stalowej Woli. 

 
Składowisko w Piasecznie  

Składowisko to należy do A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. PGKiM Spółka z o.o. w Nowej 
Dębie korzystając z przedmiotowego składowiska ponosi stosowne opłaty za utylizację 
przyjmowanych na składowisko odpadów oraz partycypuje w kosztach jego eksploatacji 
i rozbudowy. 

Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest w północno-zachodniej części 
Kotliny Sandomierskiej we wschodniej części Gminy Łoniów, ok. 3 km od ośrodka gminnego, 15 
km od miasta Tarnobrzega i 35 km od Nowej Dęby. Składowisko znajduje się na terenie 
nieczynnego wyrobiska po byłej kopalni siarki – Piaseczno. 
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Na składowisko przyjmowane są odpady które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 roku – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 
1206) ujęte zostały jako: 

1. niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) – 20 03 01 
2. odpady z targowisk – 20 03 02, 
3. skratki – 19 08 01. 

Składowisko to nie spełnia wymaganych kryteriów ekologicznych. Tylko nowa kwatera 
składowania (ETAP I i II posiada odpowiednio wyprofilowane skarpy i dno misy z materiału 
ilastego oraz systemu odprowadzania i odwodnienia powierzchniowego. Pozostała część 
składowiska odpadów komunalnych eksploatowanej wcześniej zalega na częściowo 
uszczelnionym podłożu i nie posiada systemu odprowadzania odcieków. 

Ilość dostarczanych odpadów na składowisko z obszaru gminy Nowa Dęba jak również 
z innych terenów jest rejestrowana przy wjeździe na składowisko w oparciu o bilans 
pojemnościowy taboru samochodowego. Składowisko nie posiada urządzeń ważących. 

A.S.A. Tarnobrzeg zobowiązane jest do zamknięcia tego składowiska do dn. 30. 06. 2009 
roku, a do dnia 30.10.2011 roku ma być przeprowadzona jego rekultywacja.  

Ilość odpadów wywiezionych na składowisko odpadów w Piasecznie w latach 2006 – 2008 
przedstawiono w tabelach 4.1 i 4.2. 
 
Składowisko w Stalowej Woli 

Od 2007 roku część odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy wywożona jest 
na składowisko odpadów komunalnych w Stalowej Woli. Składowisko to jest oddalone od Nowej 
Dęby o ok. 34 km.  

Składowisko w Stalowej Woli stanowi własność Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. 
o. w Stalowej Woli. Adres jednostki: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. 
Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola. Składowisko to spełnia wymogi prawne, prowadzony jest 
monitoring tego obiektu. Zamknięcie składowiska przewidziane jest na 2015 rok.  

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych wywiezionych na składowisko w Stalowej Woli 
w latach 2007 i 2008 przedstawiono w Tabelach 4.1 i 4.3.  

Niezależnie od powyższego na terenie Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. w Nowej 
Dębie istniało składowisko odpadów komunalnych i poprodukcyjnych. 

Składowisko to zlokalizowane jest bezpośrednio przy granicy terenu zakładów w części 
zachodniej. Powierzchnia składowiska wynosi 0,8 ha, pojemność 24 000 m³. Składowisko 
wypełnione jest w ok. 80% swej pojemności. Wykonano warstwę izolującą składowisko, w postaci 
materiału iłowego, o miąższości 0,2 m 

Technologia stosowana przy składowaniu odpadów na terenie zakładu uwzględniała: 
- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń dla środowiska naturalnego: 
- średnia roczna ilość składowanych odpadów wynosi ok.18Mg i są to odpady takie jak nie 

segregowane odpady komunalne pochodzące tylko z obszaru Zakładów Metalowych, 
odpady spawalnicze, odpady szlifierskie, zestalone farby i lakiery, piasek z piaskownic, 
odpady po filtracji wody. 

- na przedmiotowym składowisku nie były składowane odpady płynne, toksyczne, 
radioaktywne, opakowania po środkach chemicznych i innych odpadów niebezpiecznych. 

- na składowisku nie była wykorzystywana energia i nie była wykorzystywana woda. 
Jedynym wykorzystywanym materiałem był piasek stosowany do zasypywania odpadów 
deponowanych w workach foliowych. 

- warunki gruntowe nie wymagają odwodnienia terenu 

- eksploatacja składowiska nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska 

zarówno na terenie jak i poza terenem do którego Zakład ma tytuł prawny. 
- na składowisku odpadów prowadzony jest monitoring wód gruntowych w cyklu trzyletnim 

zgodnie z Decyzją Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie OS-III-3-
6226/2/99. 

Dotychczas przeprowadzane badania jakości wód w piezometrach wykazały, że poziom 
zanieczyszczeń jest ustabilizowany i nie następuje pogorszenie ich jakości. Składowisko to w 
chwili obecnej jest zamknięte. Rekultywacja składowiska została zakończona 31.12.2008 roku. 
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Tab. 4.1. Miejsce i sposób unieszkodliwiania zbieranych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie odpadów komunalnych zmieszanych 

pochodzących z terenu gminy Nowa Dęba. 

Rok 
Rodzaj odpadu 

 
Ilość 
[Mg] 

Źródła pochodzenia 
Sposób odzysku lub 

unieszkodliwiania 

Miejsce odzysku 
lub 

unieszkodliwiania 

2006 

20 03 01, 
niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne, 

4384,00 

odpady z gospodarstw 
domowych i 
podmiotów 

gospodarczych 

składowanie (D5) 
składowisko 
Piaseczno 

2007 

20 03 01, 
niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne, 

4001,40 

odpady z gospodarstw 
domowych i 
podmiotów 

gospodarczych 

składowanie (D5) 

składowisko 
Piaseczno 

składowsiko 
Stalowa Wola 

2008 

20 03 01, 
niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne, 

3465 

odpady z gospodarstw 
domowych i 
podmiotów 

gospodarczych 

składowanie (D5) 

składowisko 
Piaseczno 

składowisko 
Stalowa Wola 

Źródło: PGKiM Nowa Dęba, 2009 

Tab.4.2. Ilość wywiezionych przez PGKiM Sp. z o. o. w Nowej Dębie odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba na składowisko w Piasecznie w latach 2006 - 2008 

Miesiąc 
Ilość (m

3
) 

2006r. 

Ilość (t) 

2006 r. 

Ilość (m
3
) 

2007r. 

Ilość (t) 

2007r. 

Ilość (m
3
) 

2008 r. 

Ilość (t) 

2008 r. 

I 1413 423,9 1486,5 445,95 760 228 

II 1380 414 1404 421,2 563 168,9 

III 1176 352,8 1254 376,2 780 234 

IV 1518 455,4 1662 498,6 847 254,1 

V 1245 373,5 1162 348,6 715 214,5 

VI 1308 392,4 786 235,8 883 264,9 

VII 1407 422,1 834 250,2 738 221,4 

VIII 1446 433,8 717 215,1 787 236,1 

IX 1353 405,9 872 261,6 723 216,9 

X 1482 444,6 907 272,1 863 258,9 

XI 1521 456,3 900 270 667 200,1 

XII 1272 381,6 1210 363 983 294,9 

Razem 16 521 4956,3 13 194,5 3958,35 9 309 2792,7 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, 2009 
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Tab. 4.3. Ilość wywiezionych przez PGKiM Sp. z o. o. w Nowej Dębie odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba na składowisko w Stalowej Woli w latach 2007 - 2008 

Miesiąc 
Ilość (t) 

2007r. 

Ilość (t) 

2008r. 

I 0 76,90 

II 0 78,26 

III 0 74,22 

IV 0 80,76 

V 54,58 75,20 

VI 57,64 77,58 

VII 109,3 127,9 

VIII 94,7 107,8 

IX 65,1 103,7 

X 78,62 83,64 

XI 70,98 93,52 

XII 48,26 65,14 

Razem 579,18 1044,62 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, 2009 
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5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI  
 

Prognozowanie zmian w systemie gospodarki odpadami jest uzależnione od wielu 
czynników. Do najważniejszych należy prognoza zmian demograficznych oraz prognoza zmian 
czynników ekonomicznych. Ilość wytwarzanych odpadów jest na ogół wprost proporcjonalna do 
zmiany liczby mieszkańców. Czynniki ekonomiczne decydują o zamożności i stylu życia 
mieszkańców, co z kolei również wpływa na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. 

 

5.1. Prognoza liczby ludności dla gminy Nowa Dęba według danych GUS 
 

Główny Urząd Statystyczny nie dysponuje prognozą demograficzną na poziomie gmin. Do 
celu niniejszego opracowania została wykorzystana prognoza ludności dla powiatu tarnobrzeskiego 
o horyzoncie czasowym 2030, sporządzona przez Departament Badań Demograficznych GUS 

 

Tab.5.1. Prognozowana liczba mieszkańców gminy Nowa Dęba na lata 2009-2016 (wg GUS) 
Rok Liczba ludności 

2009 19152 

2010 19150 

2011 19149 

2012 19154 

2013 19146 

2014 19139 

2015 19158 

2016 19176 

 

5.2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych 
 

Zmiany czynników ekonomicznych zostały uwzględnione w prognozie zmian wskaźników 
nagromadzenia poszczególnych strumieni odpadów dla terenów wiejskich (na podstawie 
Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami). 

Prognoza zmian wskaźników zakłada, iż poziom życia mieszkańców naszego kraju będzie 
zbliżał się do poziomu życia w krajach Europy Zachodniej. Rozwój gospodarczy będzie następował 
bez większych załamań i będzie sprzyjał wzrostowi zamożności obywateli. Trendowi temu będzie 
towarzyszył wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na poziomie 1% rocznie. 
Wzrośnie poziom selektywnego zbierania odpadów do 10% (całości wytwarzanych odpadów) 
w 2010 r. i 20% w 2018 r. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów spowoduje zmiany w ilości 
i składzie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych. Prognozowana ilość 
wytwarzanych odpadów komunalnych dla gminy Nowa Dęba przedstawia Tabela 5.2. W składzie 
odpadów zmieszanych zmniejszy się udział papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali. Nie 
nastąpią znaczące zmiany ilości wytwarzanych odpadów gospodarczych. Okresowy wzrost ilości 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych może nastąpić na skutek usuwania z terenu gminy 
wyrobów zawierających azbest.  

Założono, że zasadniczo nie będzie ulegał zmianie skład morfologiczny wytwarzanych 
odpadów komunalnych. Opakowania z tworzyw sztucznych będą zastępowane przez opakowania 
wielokrotnego użytku oraz biodegradowalne.  
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Tab.5.2. Stan obecny oraz prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 

2009, 2012, 2016 dla obszaru gminy Nowa Dęba. 
2009 2012 2016 

5249,0 5408,0 5627,6 

 

Tab. 5.3. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Nowa Dęba 

do roku 2016 

 

5.3. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych oraz 

wymagany wskaźnik selektywnej zbiórki tego strumienia odpadów 
 

Obecnie nie jest znana dokładna masa powstających odpadów wielkogabarytowych. Wynika 
to z różnego sposobu definiowania tej grupy odpadów oraz braku informacji o wielkości 
zagospodarowania tego rodzaju odpadów przez ich wytwórców.  

 

Tab.5.4. Prognozowana masa powstałych odpadów wielkogabarytowych  

Rok 2009 2012 2016 

Masa powstałych odpadów wielkogabarytowych (Mg) 232,7 239,6 248,9 
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5.4. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji 

oraz wskaźnik redukcji składowania tego rodzaju odpadów 
 

Dopuszczalne ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych poprzez 
składowanie zostały określone w stosunku do ilości tego rodzaju odpadów wytwarzanych w 1995 
roku. Masę tego strumienia odpadów powstającego w 1995 roku oszacowano na 1653 Mg. 

Szacuje się, że odpady biodegradowalne będą powstawały w następujących ilościach: 
 

 w roku 2010 – 2 341,3 Mg, 

 w roku 2013 – 2 412,3 Mg, 

 w roku 2016 – 2 485,4 Mg. 
 

Tab.5.5. Prognozowana masa powstałych odpadów ulegających biodegradacji oraz wymagane 

wskaźniki redukcji składowania tej grupy odpadów 
Rok 2010 2013 2020 

Wskaźnik redukcji składowania odpadów biodegradowalnych (%) 75 50 35 

Masa powstałych odpadów biodegradowalnych (Mg) 2 341,3 2 412,3 2 485,4 

Odpady ulegające biodegradacji dopuszczone do składowania 1 239,8 826,5 578,6 

 

5.5. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz 

wymagany wskaźnik selektywnej zbiórki tego strumienia odpadów 
Skład morfologiczny wytwarzanych odpadów niebzpiecznych został oszacowany na 

podstawie danych przedstawionych w KPGO 2002.  

Tab. 5.6. Prognozowana masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w 2009, 2016 r. 

Lp. Rodzaj odpadów niebezpiecznych 
2009 2016 

[%] [Mg] [%] [Mg] 

1 Baterie i akumulatory 9,77 4,57 9,77 4,95 

2 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 7,81 3,65 7,81 3,96 

3 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 
33,20 15,53 33,20 16,82 

4 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 
0,97 0,45 0,97 0,49 

5 Rozpuszczalniki 22,45 10,50 22,45 11,37 

6 Kwasy i alkalia 4,88 2,28 4,88 2,47 

7 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 2,93 1,37 2,93 1,48 

8 Odczynniki fotograficzne 0,97 0,45 0,97 0,49 

9 Urządzenia zawierające freony 3,91 1,83 3,91 1,98 

10 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 0,97 0,45 0,97 0,49 

11 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

zawierające niebezpieczne składniki 
9,76 4,56 9,76 4,94 
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Lp. Rodzaj odpadów niebezpiecznych 
2009 2016 

[%] [Mg] [%] [Mg] 

12 
Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 
0,97 0,45 0,97 0,49 

13 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 1,41 0,66 1,41 0,71 

14 Razem 100,00 46,77 100,00 50,65 

 

5.6. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych 
Prognozę wytwarzanych odpadów opakowaniowych sporządzono przy założeniu stałego 

(około 29%) udziału tej grupy odpadów w ogólnej masie odpadów komunalnych. 
 

Tab. 5.7. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów opakowaniowych 

2009 2012 2016 

Mg/rok 

1522,2 1568,3 1632,0 

 

5.7. Perspektywy zmian w projektowanym systemie gospodarki odpadami 
 

Poza zmianami ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów zmianie ulegnie  
w najbliższych latach sposób zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Obserwując 
systemy gospodarki odpadami w krajach będących członkami Unii Europejskiej, należy spodziewać 
się dalszego wzrostu masy zbieranych i odzyskiwanych odpadów. Systematycznie będzie 
zwiększać się liczba mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów. Uregulowania 
prawno-finansowe będą zmierzały w kierunku praktycznego stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci”, co w odniesieniu do gospodarki odpadami powinno przełożyć się również na wprowadzenie 
segregacji i minimalizacji powstawania odpadów „u źródła”. Większa część zebranych surowców 
wtórnych będzie odzyskiwana i powtórnie wprowadzana do użytku. Jednocześnie będzie malał 
udział składowania jako metody unieszkodliwiania ogólnej masy wszystkich unieszkodliwianych 
odpadów. Opłaty za składowanie odpadów będą nadal wzrastały, aż do osiągnięcia poziomu 
notowanego obecnie w krajach zachodniej Europy. Morfologia wytwarzanych na terenie gminy 
odpadów, a także wskaźniki jednostkowego nagromadzenia odpadów będą ewoluowały w kierunku 
charakterystycznym dla małych miast.  

Zwiększone zapotrzebowanie na przetwarzanie rosnącej ilości masy odpadów 
prawdopodobnie spowoduje powstanie nowych technologii umożliwiających odzysk i wykorzystanie 
surowców wtórnych. 

W wyniku dalszego rozwoju gospodarczego i technologicznego należy spodziewać się 
zwiększanego udziału odpadów elektrycznych, elektronicznych – sprzęt rtv-agd, telefony 
komórkowe, komputery i osprzęt towarzyszący w ogólnej masie wytworzonych odpadów 
komunalnych oraz powstawania nowych grup odpadów. W miarę zaistniałych potrzeb system 
powinien objąć również te grupy odpadów. 

Wskazana jest dalsza współpraca gminy z sąsiednimi jednostkami terytorialnymi oraz 
przedsiębiorstwami zajmującymi się gospodarką odpadami w regionie w celu stworzenia 
zintegrowanego ponadgminnego systemu gospodarki odpadami oraz zapewnienia jego wysokiej 
efektywności.  

Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w województwie 
podkarpackim planuje się budowę siedmiu ponadgminnych zakładów zagospodarowania odpadów. 
Obszar gminy Nowa Dęba objęty będzie przez ZZO Stalowa Wola – Tarnobrzeg.  
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6. CELE i ZADANIA DLA PRZYSZŁEGO SYSTEMU GOSPODARKI 
ODPADAMI  

6.1. Odniesienie celów i zadań gminy do celów i zadań na poziomie powiatu, 

województwa i kraju 

 6.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

 

Cele średniookresowe do 2016 roku: 

 Utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, 
dłuższe okresy życia produktów.) 

 Znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny 
dla środowiska 

 Zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich 
rekultywacja, 

 Sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów 
wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko 
(obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. 
o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), 

 eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, 

 pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

 takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów 
komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. 

 
Cele krótkookresowe do 2012 roku 

Aby osiągnąć cele średniookresowe konieczne jest w latach 2009-2012 : 

 Zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.), 

 Reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, 
dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu 
i kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.), 

 Zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych 
oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, 

 Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku 
i recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym 
zakresie, 

 Dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.), 

 Wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu 
wyeksploatowanych pojazdów, 

 Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii 
prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie 
małoodpadowe), 

 Realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów 
komunalnych i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi 
i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”, 
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 Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 
(np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych, 

 Wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających 
odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania 
i unieszkodliwiania odpadów, 

 Dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki 
ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów 
i kondensatorów (do końca 2010 r.). 

 

  6.1.2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  

 

Podstawą planowania gospodarki odpadami na poziomie gminnym są cele przyjęte 
w ogólnej krajowej strategii dotyczącej gospodarki odpadami tj. KPGO 2010 r. oraz Powiatowym 
i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Strategia na poziomie gminy powinna rozwiązywać 
problemy lokalne, a jednocześnie harmonizować z polityka krajową.  

Celem nadrzędnym w polityce gospodarki odpadami określonym w KPGO 2010 r. jest 
wdrożenie i funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami opartego na zasadach 
zrównoważonego rozwoju tj. postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią działań w ramach 
gospodarki odpadami, w której najwyższy priorytet nadano zapobieganiu powstawania odpadów, 
następnie recyklingowi i innym sposobom odzysku oraz optymalnie końcowemu 
unieszkodliwianiu, przy założeniu, że składowanie jest najmniej pożądanym sposobem 
postępowania z odpadami. 

Celowi nadrzędnemu przyporządkowano następujące cele główne: 

 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od 
wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB, zwiększenie udziału odzysku, 
w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów unieszkodliwianych poprzez 
składowanie, 

 zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających 
przepisów prawa, 

 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

 stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach 
i gospodarce odpadami w Polsce. 

Cele szczegółowe dla konkretnych rodzajów odpadów odnoszą się przede wszystkim do 
nałożonych na wytwórców odpadów, przez przepisy odrębne (krajowe lub wspólnotowe), 
obowiązków osiągnięcia ustalonych poziomów i limitów dotyczących ograniczenia ich 
wytwarzania, prowadzenia odzysku i recyklingu oraz eliminowania unieszkodliwiania poprzez 
składowanie. 

 
6.1.3.Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego  

 

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele: 

 Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 

 Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

 Minimalizacja ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 

 Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym 
systemem selektywnego zbierania 100% mieszkańców województwa, 

 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie w oparciu o ponad 
gminne zakłady zagospodarowania odpadów. 
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 Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
unieszkodliwianych przez składowanie. 

 W stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych w województwie 
podkarpackim w roku 1995, zgodnie z zapisami KPGO2010 (2006) dopuszcza się do składowania 
następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

 w 2010 r. nie więcej niż 75%, 

 w 2011 r. nie więcej niż 67%, 

 w 2013 r. nie więcej niż 50%, 

 w 2015 r. nie więcej niż 46%, 

 w 2019 r. nie więcej niż 36%.  

 Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów 
niebezpiecznych. 

 Bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów. 
Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawnych 

i technologicznych. 

 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania. 

 Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max 85% w roku 2014. 
 

6.1.4. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tarnobrzeskiego 

 

Odpady komunalne 
Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, 

ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Cel 
długookresowy do roku 2015 to zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze 
komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. Cel jest 
zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki 
odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie 
odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych). 
Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007: 

 objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast powiatu 
oraz 

 95,0% mieszkańców terenów wiejskich, a co za tym idzie wyeliminowanie 
niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska; 

 skierowanie w roku 2007 na składowiska do 82,0% (wagowo) całkowitej ilości 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995); 

 osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%; 

 deponowanie na składowiskach nie więcej niż 75% wytworzonych odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Cele średnio i długookresowe na lata 2008 – 2015: 

 skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75,0% (wagowo) całkowitej 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995); 

 deponowanie w roku 2014 na składowiskach nie więcej niż 53,0% wszystkich 
odpadów komunalnych. 

 
Osady ściekowe 
W zakresie gospodarki osadami ściekowymi przewiduje się osiągnięcie następujących celów 
zapewniających ochronę środowiska: 

 zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem 
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego; 

 zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych; 
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 maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach 
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
sanitarnego i chemicznego 
 

Odpady powstające w sektorze gospodarczym 
W dziedzinie gospodarki odpadami sektora gospodarczego przewiduje się osiągniecie 
następujących celów: 

 ograniczenie ilości powstawania odpadów gospodarczych; 

 zwiększenie udziału odpadów wykorzystanych i ponowne stosowanie 
w procesach produkcyjnych; 

 bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów 
 
Odpady niebezpieczne 
Podstawowym założeniem polityki gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest przyjęcie systemu 
zapewniającego osiągnięcie następujących celów: 

 przeciwdziałanie powstawaniu odpadów niebezpiecznych; 

 gospodarka odpadami niebezpiecznymi oraz ich unieszkodliwianie. 

 

6.2. Polityka i cele Planu gospodarki odpadami dla gminy Nowa Dęba 
 
Zgodnie z Ustawą o odpadach opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa 

Dęba określa działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami 
na obszarze gminy jak również stanowi ramy dla celów i zadań strategicznych w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego. 

Nadrzędnym celem Planu gospodarki odpadami dla Gminy Nowa Dęba jest: 
 

„Rozwój systemu zagospodarowania odpadów zapewniający ograniczenie ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ich prawidłowe zagospodarowanie” 

W planowanym systemie gospodarki odpadami na obszarze gminy Nowa Dęba wzięto pod 
uwagę kierunki działań wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa, Krajowego, Wojewódzkiego 
oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na podstawie, których przyjęto następujące 
kierunki działania: 
 

1. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz 
wdrażanie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania, 

2. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli w szczególności w zakresie 
minimalizacji wytwarzania odpadów, 

3. Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, 
4. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy, 
5. Sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów 

kierowanych na składowisko, 
6. Wdrażanie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 

ze strumienia odpadów komunalnych, 
7. Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowywania odpadów wielkogabarytowych 

i budowlanych. 
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7. ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES 2009-2016 

7.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko 
 

Możliwości gminy w zakresie działań zmierzających do zapobiegania powstawania 
odpadów są ograniczone. Ta część obowiązków w zakresie gospodarki odpadami jest przypisana 
przede wszystkim administracji centralnej. To ona bowiem wydaje akty prawne, które mogą 
w sposób zdecydowany ograniczyć ilość powstających odpadów.  

Cel ten gmina może osiągnąć poprzez: 
- egzekwowanie obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie, 
- inspirowanie i wspieranie edukacji ekologicznej, 
- wspieranie działań umożliwiających wytwarzającym odpady ich odzysk i recykling w jak 

największym stopniu. 
Doświadczenia w tym zakresie pokazują, że najwięcej można osiągnąć poprzez edukację 

ekologiczną. Kreowanie właściwych postaw ludzkich jest najbardziej skuteczną metodą 
zmniejszania ilości powstających odpadów. Należy podkreślić, że grupą społeczną najbardziej 
podatną na kreowanie właściwych postaw są dzieci. Dlatego też to przede wszystkim do nich 
musi być kierowana akcja edukacyjna. 

Działania jakie może podjąć w tym zakresie gmina to: 
- inspirowanie, promowanie i wspieranie akcji propagandowo - edukacyjnych w szkołach, 
- opracowanie i udostępnienie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych zainteresowanym 

jednostkom i zakładom, 
- rozpowszechnienie modelowych programów i akcji zmierzających do minimalizacji ilości 

odpadów powstających "u źródła". 
Należy podkreślić, że w zakresie "odpadowej" edukacji ekologicznej na terenie Gminy 

Nowa Dęba zrobiono już pierwsze kroki przeprowadzając szeroko zakrojoną akcję edukacyjno - 
propagandową w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Aby utrwalić to co już zostało zrobione 
wskazanym jest aby w szkołach powtarzano takie akcje przynajmniej dwa razy do roku. Rola 
Gminy powinna polegać na przypomnieniu o takiej potrzebie, zorganizowaniu takiej akcji oraz na 
przygotowaniu materiałów edukacyjno - propagandowych. 

Istotne jest egzekwowanie przestrzegania przepisów zawartych w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku w gminie. Gmina ma duże możliwości w tym zakresie, ponieważ może to 
robić w jej imieniu Straż Miejska. Wskazane jest, aby Strażnicy Miejscy przynajmniej raz do roku 
sprawdzali sposób postępowania (pozbywania się) z odpadami przez gospodarstwa domowe 
i podmioty gospodarcze. 

Możliwości gminy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów ograniczają się przede 
wszystkim do sfery komunalnej. 

Działania takie muszą również podjąć podmioty gospodarcze, placówki handlowe, biura. 
Przede wszystkim podmioty te muszą stosować technologie eliminujące bądź ograniczające 
wytwarzanie odpadów. W większym stopniu muszą też zwracać uwagę na możliwość 
ograniczenia ilości powstających odpadów poprzez ich segregację i kierowanie na składowisko 
tylko tych odpadów, których nie można powtórnie wykorzystać. 

 

7.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w 

zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
 

Ilość odpadów powstających w sektorze komunalnym stale rośnie i tendencja ta będzie się 
utrzymywać w dalszym ciągu. W związku z powyższym głównym zadaniem jest odzysk jak 
największej ilości odpadów i ich powtórne przetworzenie bądź też takie formy ich 
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unieszkodliwiania, które nie będą mieć negatywnego wpływu na środowisko. Należy dążyć do 
tego, aby jak najmniej odpadów trafiało na składowisko odpadów a jak najwięcej było powtórnie 
wykorzystywane. Rola gminy polega przede wszystkim na pilnowaniu, aby podmioty, które 
prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami prowadziły ją w taki sposób, aby 
umożliwić prawidłowe postępowanie z odpadami mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym. 
Wypełniając zadania przypisane gminie w zakresie gospodarki odpadami Gmina Nowa Dęba 
zrealizowała już: 
- wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów, 
- wykonano instalacje do przetwarzania osadów ściekowych i odpadów zielonych na 

polepszacz gleby "Biocal", który służy do nawożenia plantacji wierzby energetycznej. Do 
produkcji polepszacza wykorzystuje się też popiół ze spalania drewna w Kotłowni Miejskiej, 

- istniejąca Kotłownia Miejska opalana zrębkami pozwala na unieszkodliwianie wszystkich 
odpadów drewnianych i niektórych zielonych. 

Dalsze ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko 
można osiągną poprzez: 
- objęcie wszystkich mieszkańców (zwłaszcza na terenie sołectw) zorganizowana zbiórką 

odpadów, 
- rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym na poszczególne sołectwa, 
- egzekwowanie obowiązku posiadania umowy na odbiór odpadów i wywóz szamb przez 

właścicieli nieruchomości oraz przestrzeganie częstotliwości wywozu, 
- zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu zabudowy jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, 
- organizowanie okresowych akcji zbiórki surowców wtórnych, 
- zachęcanie placówek handlowych i podmiotów gospodarczych do selektywnego gromadzenia 

odpadów, a zwłaszcza makulatury, 
- podnoszenie świadomości społecznej poprzez akcję edukacyjną, 
- ścisły nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi w zakresie gospodarki odpadami oraz 

utrzymania czystości na terenie gminy. 
Duże możliwości w zakresie ograniczenia ilości odpadów oraz zwiększenie stopnia odzysku 

i recyklingu tkwią w sektorze gospodarczym. Dotychczas tylko duże placówki handlowe oraz 
niektóre podmioty gospodarcze gromadzą odpady w sposób selektywny. 

Należy podjąć skuteczne działania w celu "wymuszenia" na małych placówkach 
handlowych i gastronomicznych prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zakresie 
makulatury, folii oraz opakowań szklanych. W tym przypadku aktywnie winien się również 
włączyć do współpracy podmiot obsługujący w/w wytwórców odpadów w zakresie odbioru 
odpadów. Dotychczasowe działania są niezadawalające. Jest to spowodowane z jednej strony 
niechęcią wytwarzających odpady do ich selektywnego gromadzenia, a z drugiej strony 
ograniczonymi możliwościami, przede wszystkim transportowymi podmiotu, który odbiera 
odpady. Nie wszystkie podmioty mają zawarte umowy na odbiór odpadów. 

Nie wszystkie wyżej wymienione działania musi podejmować gmina. Część należy do 
obowiązków jednostek prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Gmina musi 
głównie sprawować nadzór nad tymi działaniami, przeprowadzać kontrole oraz organizować 
i wspierać przede wszystkim działania edukacyjne. 

Gmina winna również wspierać finansowo działalność w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów. Ta forma prowadzenia gospodarki odpadami jest bowiem droższa. Aby zapewnić 
trwałość i ciągłość selektywnej zbiórki należy wspomóc finansowo podmioty prowadzące zbiórkę 
wysegregowanych odpadów, bowiem przychody uzyskiwane ze sprzedaży nie pokrywają 
kosztów. Dodatkowo okresowo występuje znacznie mniejszy popyt na niektóre wysegregowane 
odpady i wówczas znacznie spada ich cena, co czyni te działalność jeszcze bardziej nieopłacalną 
i skłania prowadzące ją podmioty do jej zaniechania. Istniejący na terenie gminy system zbiórki 
odpadów wymaga rozszerzenia o: 

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym na tereny sołectw, 
- stworzenie systemu zbiórki niektórych odpadów niebezpiecznych i ich tymczasowe 

przechowywanie do czasu odbioru przez wyspecjalizowaną firmę, 
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- rozszerzenie (zachęcenie) wśród jednostek handlowych i podmiotów gospodarczych akcji 
selektywnego gromadzenia odpadów głownie makulatury. 

Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie sołectw powinno być poprzedzone 
szeroko zakrojoną akcją edukacyjno - propagandową. Uwzględniając specyfikę terenów wiejskich 
i skłonność mieszkańców do palenia niektórych odpadów należy położyć szczególny nacisk na 
uświadomienie szkodliwości dla środowiska i zdrowia takiej formy pozbywania się odpadów. 

7.3. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko 
 
Na terenie miasta Nowa Dęba funkcjonują dwie instalacje służące do odzysku niektórych 

odpadów ulegających biodegradacji. 
Jedną z tych instalacji jest Kotłownia Miejska o mocy 8 MW opalana zrębkami 

drewnianymi. W Kotłowni tej wykorzystuje się wszelkie odpady czystego drewna jako paliwo. 
Odpady drewniane są rozdrabniane, a następnie spalane w dwóch specjalnie do tego celu 
przystosowanych kotłach. Metoda odzysku odpadów drewna (gałęzie, wyłomy, odpady tartaczne, 
troty) wykorzystywanych w Kotłowni oznaczona jest w załączniku nr 5 do Ustawy o odpadach 
jako R-1. Produktem finalnym jest energia cieplna. Powstający w procesie spalania popiół 
wykorzystywany jest jako jeden z komponentów tzw. polepszacza gleby "Biocal" produkowanego 
na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych. 

 Drugą instalacją jest "Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych i odpadów zielonych 
na preparat wapniowo - organiczny tzw. "Biocal". Do produkcji "Biocalu" wykorzystuje się 
następujące odpady: odwodniony osad czynny nadmierny, odpady zielone (liście, trawa, odrosty 
żywopłotu), odsort drzewny (drobne trociny), popiół ze spalania drewna w Kotłowni. Produkt 
finalny używany jest do nawożenia plantacji wierzby energetycznej. Produkcja odbywa się 
w oparciu o Zakładowy Dokument Normalizacyjny (norma jakościowa). Ponadto producent 
(PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie) posiada atest zgodności jakościowej preparatu do 
kondycjonowania gruntów wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

Polepszacz gleby stosowany jest zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami. 
Gleby, na których jest stosowany poddawane są okresowym kontrolom. 

Potrzeby w zakresie rozwoju plantacji wierzby energetycznej, a tym samym rosnące 
potrzeby nawozowe pozwalają w całości zagospodarować wzrastającą produkcję polepszacza 
gleby. W ten sposób zagospodarowywane są odpady zielone z terenu Miasta. Na terenach 
wiejskich odpady organiczne są w całości zagospodarowywane w rolnictwie. Odpady te są 
głównie kompostowane we własnym zakresie. Należy nadal promować tego rodzaju zachowania. 

Duża część powstających na terenie gminy odpadów biodegradowalnych poddawana jest 
procesom odzysku. Odrębny problem stanowią odpady organiczne powstające 
w gospodarstwach domowych na terenie Miasta w wysokiej zabudowie. W chwili obecnej ze 
względu na brak kompostowni odpady te trafiają na składowisko odpadów. Jest to problem, który 
pozostaje do rozwiązania w najbliższej przyszłości.  

 
Reasumując najważniejsze działania, jakie musi podjąć bądź kontynuować gmina Nowa 

Dęba w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami to: 
- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów, 
- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów, w tym selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, 
- promowanie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie na 

terenach wiejskich, 
- rozpowszechnienie stosowania przydomowych kompostowników odpadów na obszarach 

zabudowy jednorodzinnej, 
- współpraca przy budowie regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w tym 

instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. 
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8. UWARUNKOWANIA KOMPETENCYJNE  
 

8.1. Zadania Gminy 

 
W KPGO 2010 r. ustalono harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami 

dla wszystkich szczebli administracji publicznej, instytucji i podmiotów, określając w nim ramy 
czasowe dla poszczególnych zadań oraz ich wykonawcę. Poniżej przedstawiono zadania, które 
przypisano poziomowi gmin (Tabela 8.1.).  

 

Tab. 8.1. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami w KPGO 2010 r. 
Lp. Rok Zakres Wykonawca 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami 

1. 2007-2010 

Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających 

materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup 

papieru wytworzonego z co najmniej 50% udziałem makulatury) 

Urzędy administracji 

publicznej 

2. 

 

 

2007-2009 

 

Wydanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel 

nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk 

odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi 

składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) 

Wójtowie, 

burmistrzowie 

i prezydenci miast 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

3. 2008-2009 

Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji 

regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie 

z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) 

Rady Gmin 

4. 2008-2013 

Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi 

(obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi KPGO 

2006 r., przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub 

unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów 

komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania 

odpadów (ZZO) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów 

znajdujących się w obszarze oddziaływania ZZO). 

Zarządy Związków 

Komunalnych 

 

8.1.1. Zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 662) zasady utrzymania czystości i porządku na 
obszarze gminy Nowa Dęba uregulowane są Uchwałą Rady Miejskiej zatwierdzającą Regulamin 
utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Funkcjonujący na terenie gminy system gospodarki odpadami komunalnymi działa 
w oparciu o Uchwałę nr XXXVIII/265/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 kwietnia 2005 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
i Gminy Nowa Dęba. 

W regulaminie tym określono: 

 Zasady i sposoby utrzymania czystości i porządku. 

 Zasady usuwania odpadów komunalnych 

 Zasady usuwania nieczystości ciekłych 

 Zasady prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów.  

 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

 Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej 
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 Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 
przeprowadzania 

Zapisu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy są realizowane, a ich 
egzekwowaniem zajmuje się Straż Miejska wpólnie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy. 
Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gminy zostaną zaktualizowane w 
terminie trzech miesięcy od uchwalenia gminnego Planu Gospodarki Odpadami w celu 
doprecyzowania poszczególnych zapisów i uwzględnieniu wszystkich założeń niniejszego 
dokumentu. 

 

8.2. Obowiązki podmiotów gospodarczych 

 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej nakłada na 
przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych (Art.3 ust 1). 

Obowiązek ten może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie albo za 
pośrednictwem organizacji odzysku (Art. 4 ust.1). Wykonanie poszczególnych czynności 
związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych przedsiębiorca lub 
organizacja odzysku może zlecić osobom trzecim (Art. 4 ust. 3). 

Z przepisów cytowanej ustawy wynika, że obowiązek odzysku i recyklingu określonej grupy 
odpadów należy do ich producentów działających bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
podmiotów. W przypadku opakowań działania te są finansowane przez producentów produktów 
w opakowaniach. Należy zatem wydzielić system odzysku odpadów opakowaniowych, 
a w szczególności jego finansowanie z systemu gospodarki pozostałymi odpadami komunalnymi. 

8.3. Obowiązki właścicieli i użytkowników nieruchomości 
 

Każdy właściciel nieruchomości oraz mieszkaniec na terenie gminy powinien pozbywać się 
wytworzonych przez siebie odpadów w sposób właściwy i zgodny z obowiązującym prawem. 

Zadaniem właściciela nieruchomości lub jej użytkownika zgodnie z (Art.5 ust.1) Ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest między innymi wyposażenie nieruchomości 
w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania ich w odpowiednim stanie 
sanitarnym i technicznym oraz zbieranie odpadów powstających na terenie nieruchomości 
zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami określonymi w Uchwale Rady Gminy. 

Nadzór nad realizacją tych obowiązków zgodnie z (Art.5 ust. 6) podlega egzekucji 
administracyjnej. 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi zadania usuwania odpadów - właściciel, 
mieszkaniec, lub użytkownik nieruchomości powinien zlecić jednostce posiadającej odpowiednie 
zezwolenie. Fakt usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości winien być 
udokumentowany korzystaniem z usług firmy wywozowej (Art. 6 ust.1) 

Brak udokumentowania stanowi podstawę do przejęcia obowiązku usuwania odpadów 
przez gminę w trybie wykonania zastępczego (Art.6 ust.3) według stawek uchwalonych przez 
Radę Gminy. 
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9. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

9.1. Ogólne założenia systemu gospodarki odpadami 
 

Racjonalna gospodarka odpadami na obszarze gminy wymaga zorganizowania 
odpowiedniego systemu. System ten związany z gromadzeniem, odbiorem, transportem, 
zagospodarowywaniem, przetwarzaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów winien być 
realizowany w czterech głównych płaszczyznach: 
 

 Kompetencyjnej  - określającej zadania obowiązki i prawa poszczególnych uczestników 
systemu (jednostki samorządowej, wytwórców odpadów – mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych działających na danym terenie gminy, podmiotów świadczących usługi 
w ramach systemu oraz organów kontrolnych) 

 

 Systemowej – określającej metody i zasady prowadzenia gospodarki odpadami na danym 
terenie, 

 

 Logistyczno – technicznej – określającej rodzaje stosowanych środków technicznych 
niezbędnych do realizacji wymienionych działań, 

 

 Ekonomicznej – określającej koszty tworzenia oraz prawidłowego funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami na obszarze gminy. 

 
Działania składające się na całość systemu są ze sobą ściśle powiązane i wynikają jedne 

z drugich. Kompetencje poszczególnych uczestników gospodarki odpadami wynikają z 
obowiązujących w naszym kraju aktów prawnych i przepisów wykonawczych. Rdzeń każdego 
systemu gospodarki odpadów stanowi centralny zakład (instalacja) zagospodarowania odpadów. 
Stosowana w takim zakładzie technologia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów warunkuje 
rozwiązania technologiczne i organizacyjne prowadzonej zbiorki i transportu odpadów. 

Ramy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Dęba 

wyznaczają trzy podstawowe akty prawne w tym zakresie tj.:  

1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. 2005 r. nr 236 poz. 2008 z poźn. zm.), 

2. uchwała nr XXXVIII/265/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 kwietnia 2005r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Nowa Dęba., 

3. zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 10 maja 2006r. 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.. 
Na poziomie gminy najistotniejszym z nich jest uchwała ustalająca zasady utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba, będąca głównym obok planu 
gospodarki odpadami instrumentem racjonalnego zarządzania systemem. 

Sam system składa się z następujących elementów: 

 wytwórców odpadów (właścicieli nieruchomości), 

 podmiotów odbierających odpady komunalne (zmieszane i selektywnie zbierane), 

 obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
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 jednostek i instytucji nadzorujących system. 
Działający, na obecnym poziomie system gospodarki odpadami komunalnymi  

w Gminie Nowa Dęba, bez dalszego doskonalenia, nie gwarantuje spełnienia celów zawartych w 
KPGO 2010 r., szczególnie osiągnięcia w latach 2010-2013 poziomów składowania odpadów 
ulegających biodegradacji. 

Przyjęty na terenie Gminy system jest modelem powszechnie występującym na terenie 
kraju, co oznacza że jest w praktyce organizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa), 
prowadzące działalność w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W takim systemie 
rola gminy jest ograniczona do tworzenia warunków umożliwiających podmiotom prawidłowe 
wykonywanie tego zadania, a przede wszystkim opracowanie ram prawnych systemu zbiórki 
odpadów komunalnych. 

Docelowo Gmina Nowa Dęba wraz z dziesięcioma innymi gminami z powiatu 
tarnobrzeskiego i stalowowolskiego wejdzie w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Stalowa Wola – Tarnobrzeg.  

Duże znaczenie w optymalizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów jak i w przypadku 
zmieszanych odpadów komunalnych ma przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej wśród 
mieszkańców gminy. 

Istotnym zadaniem jest mobilizacja wszystkich przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne do przestrzegania przyjętego kierunku selektywnej zbiórki i wyegzekwowanie 
wymogu jego stosowania. Należy jednak przypuszczać, że pełne wdrożenie systemu będzie 
zadaniem kilkuletnim. 

9.2. System zbierania  i transportu zmieszanych odpadów komunalnych 
 
Obowiązek przekazywania odpadów komunalnych podmiotom zajmujących się ich 

odbieraniem został ustalony w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. 2005 r. nr 236 poz. 2008 z poźn. zm.).  

Zgodnie z jej zapisami każdy właściciel nieruchomości tj. także współwłaściciel, 
użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadające nieruchomość w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, jest zobowiązany 
do wyposażenia jej w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania 
tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zgromadzone na 
terenie nieruchomości odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany przekazać 
na zasadzie umowy „korzystania z usług” podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

Szczegółowe zasady zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba tj. rodzaj 
stosowanych urządzeń do zbiórki odpadów oraz częstotliwość ich odbioru, określają „Zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba”. 

Obecnie ilość działających na terenie gminy podmiotów (3 podmioty odbierające odpady 
komunalne) oraz ich potencjał techniczny zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu zbiórki 
odpadów komunalnych. Utrzymanie działalności kilku podmiotów na terenie gminy pozwala na 
konkurencyjne podnoszenie standardu świadczonych usług. 

Wszystkie zmieszane odpady komunalne bezpośrednio po zebraniu odpowiedniej ilości 
transportowane są do miejsc unieszkodliwiania, położonych poza jej granicami. 

Nie wprowadza się zmian w systemie w zakresie sposobu prowadzenia zbiórki 
zmieszanych odpadów komunalnych. W tym obszarze systemu nie zidentyfikowano 
nieprawidłowości. Zbiórkę zmieszanych odpadów komunalnych należy rozwijać  
w oparciu o funkcjonujące obecnie zasady.  

Największy problem w systemie stwarza niewywiązywanie się właścicieli nieruchomości z 
obowiązku usuwania odpadów. Szacuje się, że z systemu zorganizowanego odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie całej gminy nie korzysta ok. 13,5 % 
mieszkańców, pomimo dostępności tej usługi. Do końca 2010 r. z systemu zorganizowanej 
zbiórki odpadów powinno korzystać 100 % mieszkańców gminy 
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Tab. 9.1. Cykl wywozu i odbioru odpadów 
Lp. Rodzaj obsługiwanych placówek Cykl wywozu 

1 
dla budownictwa zwartego wielorodzinnego 
osiedlowego 

codziennie oprócz niedziel i świąt (dopuszcza się wywóz 
w dniu świątecznym, w przypadku jeżeli w trakcie danego 

tygodnia wystąpią kolejno 3 dni świąteczne) 

2 
dla centrów usługowo - handlowych i placówek 
handlowych znajdujących się w strefie zwartej 
zabudowy miejskiej 

codziennie oprócz niedziel i świat 
 

3 
dla budownictwa jednorodzinnego zwartego 
osiedlowego na terenach miejskich 

nie rzadziej niż 1 raz na tydzień 

4 
dla budownictwa zagrodowego  
 (rozproszonego na obszarach wiejskich) 

nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc 

5 
dla obiektów związanych z działalnością gospodarczą 
- przemysł, usługi, gastronomia, hotele 

zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz opinią 
Państwowego Inspektora Sanitarnego 

6 dla obiektów użyteczności publicznej 
zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz opinią 

Państwowego Inspektora Sanitarnego 

 
Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, sposób rozliczeń winien być określony 

w warunkach zawartej umowy oraz powinien być zgodny ze szczególnymi zasadami utrzymania 
czystości i porządku na obszarze gminy Nowa Dęba. 

 

9.2.1. Gromadzenie odpadów  

 

Odpady winny być gromadzone wyłącznie w przystosowanych do tego celu pojemnikach, 
kontenerach lub workach dopuszczonych do stosowania przez jednostkę wywozową. 

System gromadzenia odpadów komunalnych dla przedsiębiorstw oraz odpadów 
wielkogabarytowych i pobudowlanych należy dostosowywać indywidualnie do potrzeb 
wytwórców.  

Kontenery systemu wymiennego powinny być wykorzystywane głównie do przewozu 
odpadów wielkogabarytowych, osadów ściekowych, materiałów masowych oraz w transporcie 
odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 

Pojemniki do gromadzenia odpadów winny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych 
zarówno dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej. Lokalizacja punktów do 
czasowego gromadzenia odpadów winna być zgodna z przepisami prawa budowlanego. 
Odległość zadaszonych osłon śmietnikowych lub pomieszczeń z pojemnikami na odpady stałe 
powinna wynosić co najmniej 10 m od okiem lub drzwi do budynków z pomieszczeniami, 
w których przebywają ludzie oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie 
odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się 
z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. 

9.3. System selektywnego zbierania i transportu odpadów 
 
Obowiązek stworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów został określony w 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 z poźn. zm.). Pomimo 
stworzenia przez samorząd terytorialny warunków formalnych do jego funkcjonowania, jego 
efektywność nie przynosi zakładanych efektów.  

Docelowo system ma być w pełni organizowany przez przedsiębiorstwa zajmujące się 
odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy. Do takiej usługi świadczenia selektywnej 
zbiórki zobowiązują przedsiębiorców uzyskane zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 

Obecnie przedsiębiorstwa nie wywiązują się w pełni z nałożonego obowiązku, 
ograniczając zbiórkę do wybranych rodzajów odpadów, szczególnie tzw. „surowców wtórnych” tj. 
papieru, szkła i tworzyw sztucznych. Takie postępowanie jest wynikiem zaistniałej sytuacji na 
rynku zagospodarowania odpadów. Prowadzenie selektywnej zbiórki jest obecnie zajęciem 
deficytowym, nawet w odniesieniu do tzw. „surowców wtórnych”, gdzie ceny odbioru 
wysegregowanych odpadów, są niższe od kosztów poniesionych na ich zbiórkę i doczyszczenie. 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

 

67 

 

W związku z powyższym, realizacja selektywnej zbiórki przez właścicieli nieruchomości, 
która zgodnie z założeniami KPGO 2010 powinna obejmować następujące frakcje odpadów:  

 odpady zielone z ogrodów i parków, 

 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 

 odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

 tworzywa sztuczne i metale, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlano-remontowe, 
jest znacznie utrudniona. 

Koniecznością jest, więc stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju selektywnej 
zbiórki prowadzonej przez przedsiębiorców. W tym celu samorząd gminy powinien wykorzystać 
uprawnienia administracyjne, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 r. nr 236 poz. 2008 z poźn. zm.) oraz doprecyzować 
ramy prawne i organizacyjne systemu. 

W niniejszym planie założono, że rola gminy w organizowaniu systemu selektywnej 
zbiórki będzie systematycznie ograniczana. Zbiórka będzie w pełni organizowana przez podmioty 
zajmujące się odbiorem odpadów i finansowana przez właścicieli nieruchomości. Zadaniem 
gminy będzie jedynie kontrolowanie przestrzegania wymagań przez właścicieli nieruchomości 
oraz podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. 

W rozwoju systemu należy dążyć do minimalizacji ilości tzw. kontenerów ustawionych w 
sąsiedztwie i pozostawieniu ich tylko w miejscach o zwartej zabudowie wielorodzinnej, gdzie 
system „u źródła” z przyczyn organizacyjnych jest niemożliwy do zastosowania. 

Efektywność systemu selektywnej zbiórki „u źródła”, jest nieporównywalnie większa od 
tzw. punktów recyklingowych (gniazd).  

Zakłada się, że poszczególne rodzaje odpadów komunalnych będą zbierane w sposób 
opisany poniżej. 

9.3.1. Odpady opakowaniowe 

 
W zabudowie jednorodzinnej odpady opakowaniowe będą zbierane w systemie 

pojemnikowym/workowym „u źródła”, z podziałem na trzy rodzaje pojemników/worków w 
odmiennej kolorystyce tj.: 

1. kolor zielony - odpady opakowaniowe ze szkła, 
2. kolor niebieski - odpady opakowaniowe z papieru, 
3. kolor żółty - odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych. 

W zabudowie wielorodzinnej odpady opakowaniowe będą zbierane w systemie 
gniazdowym – kontenery/pojemniki ustawione w sąsiedztwie, z podziałem na trzy rodzaje 
kontenerów/pojemników w odmiennej kolorystyce tj.: 

1. kolor zielony - odpady opakowaniowe ze szkła, 
2. kolor niebieski - odpady opakowaniowe z papieru, 
3. kolor żółty - odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych. 

Należy również przewidzieć możliwość gromadzenia różnych rodzajów odpadów 
opakowaniowych w jednym worku/pojemniku/kontenerze, w tzw. systemie zbiórki odpadów 
„suchych”. Ten rodzaj zbiórki wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa, które przekazują 
odpady opakowaniowe do sortowni przystosowanych technologicznie do odbioru zmieszanych 
odpadów opakowaniowych. W takim systemie zbiórki ogranicza się wykorzystanie worków 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów, usprawnia odbiór odpadów oraz gromadzenie na 
terenie nieruchomości. Wdrożenie tego systemu jest uzależnione od zastosowanych technologii 
w regionalnych Zakładach Zagospodarowania Odpadów. 
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Minimalna częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów tj. papier i tektura, szkło 
kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne, metale powinna wynosić raz w miesiącu 
(dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości do maksymalnie ośmiu tygodni, w przypadku gdy nie 
stwierdza się przepełnienia urządzeń do gromadzenia odpadów). 

Zakłada się, że zbiórka będzie w całości organizowana przez przedsiębiorstwa zajmujące 
się odbiorem odpadów. 

Nadrzędnym celem dotyczącym odpadów opakowaniowych jest osiągnięcie limitów 
odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych zgodnie z Planem 
gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Niezbędny poziom redukcji odpadów 
opakowaniowych wynika z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami i o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 638) z dnia 11 
maja 2001 r. Ustawa, o której mowa wymaga od przedsiębiorców wprowadzających na rynek 
krajowy produkty w opakowaniach, aby zapewnili ich odzysk i recykling. 

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami zakłada się, że recykling traktowany 

będzie jako metoda preferowana z uwagi na wymagania ochrony środowiska. 

9.3.2. Odpady biodegradowalne 

 
Odpady biodegradowalne powstające w zabudowie jednorodzinnej powinny być 

zagospodarowywane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie poprzez 
kompostowanie w sposób niepowodujący uciążliwości dla środowiska. W tym celu nieruchomość, 
której właściciel zdeklaruje takie zagospodarowanie odpadów, należy obligatoryjnie wyposażyć w 
odpowiednie urządzenie przeznaczone do kompostowania odpadów – kompostownik. 
Urządzenie należy usytuować na nieruchomości zgodnie z przepisami budowlanymi.  

W zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej (w przypadku gdy właściciel 
nieruchomości nie zagospodarowuje odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie) odpady 
biodegradowalne należy zbierać selektywnie w odrębnych, przeznaczonych jedynie do tego celu 
urządzeniach (kontenery, pojemniki, worki). Stosowane urządzenia powinny być szczelne tak, 
aby nie były źródłem uciążliwości zapachowych oraz nie były ogniskiem nadmiernego rozwoju 
insektów. Odbiór selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych zapewniają wszyscy 
przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy.  

Odpady biodegradowalne pochodzące z terenów użyteczności publicznej tj. zieleńców, 
targowisk, cmentarzy itp. należy zbierać selektywnie do odpowiednich urządzeń lub w przypadku 
braku tych urządzeń, bezpośrednio transportować do miejsc odzysku i unieszkodliwiania.  

Minimalna częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów organicznych 
niezależnie od rodzaju zabudowy powinna wynosić raz na siedem dni (dopuszcza się możliwość 
zwiększenia częstotliwości do czternastu dni w miesiącach od listopada do lutego). 

W związku z zagrożeniem pożarowym należy zakazać spalania suchych odpadów 
roślinnych poza instalacjami przeznaczonymi do tego celu.. 

Prawidłowe zagospodarowanie całej powstającej odpadów biodegradowalnych będzie 
możliwe po powstaniu regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wyposażonego w 
kompostownię. Na terenie występowania zabudowy zagrodowej należy promować 
kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach bez względu 
na stopień rozwoju ZZO. 

9.3.3. Odpady wielkogabarytowe 

 
W systemie zbiórki odpadów wielkogabarytowych należy dążyć do ograniczenia roli gminy 

w jej organizacji, tak aby odpowiedzialność za odbiór tego rodzaju odpadów w przyszłości 
ponosili przedsiębiorcy, świadczący takie usługi. 

W dalszym ciągu przedsiębiorcy powinni umożliwić właścicielom nieruchomości odbiór 
odpadów wielkogabarytowych na indywidualne zamówienie takiej usługi. 
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W celu usprawnienia systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych należy rozważyć 
wprowadzenie obowiązku organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych przez 
przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych (we własnym zakresie). 

Zbiórka powinna być przeprowadzana przez każde przedsiębiorstwo działające na terenie 
gminy, nie rzadziej niż raz w roku. Odpady należy wówczas gromadzić w wyznaczonych 
miejscach wg ustalonego harmonogramu. Każde przedsiębiorstwo byłoby zobowiązane odebrać 
odpady wielkogabarytowe od osoby posiadającej podpisaną z nim umowę na odbiór odpadów 
komunalnych. Minimalna częstotliwość organizowania okresowych zbiórek odpadów 
wilkogabarytowych to dwa razy w roku. 

9.3.4. Odpady niebezpieczne 

 
Przeprowadzenie okresowej zbiórki odpadów niebezpiecznych „u źródła” w zabudowie 

jednorodzinnej powinno odbywać się przynajmniej dwa razy w roku. Odpady niebezpieczne 
powinny być gromadzone selektywnie przez mieszkańców np. w plastikowych workach. 

W przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie wykorzystuje się system gniazdowy, wspólne 
gromadzenie odpadów niebezpiecznych przez użytkowników tych miejsc, stwarza 
niebezpieczeństwo uwolnienia do środowiska substancji niebezpiecznych. Zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych w tego rodzaju zabudowie należałoby ograniczyć do wyznaczonych miejsc, 
pozostających w ustalonych terminach pod nadzorem przedsiębiorstw odbierających odpady.  

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w zabudowie wielorodzinnej powinna być organizowana 
przez każde działające na obszarze gminy przedsiębiorstwo, nie rzadziej niż cztery razy w roku. 
Przedsiębiorstwa zapewniają odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców nieruchomości, 
których zarządcy posiadają podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych. 

Dodatkowo w gminie funkcjonują obecnie dwa odrębne systemy zbiórki odpadów 
niebezpiecznych w postaci zużytych baterii oraz przeterminowanych środków farmaceutycznych. 
Ten rodzaj zbiórki z uwagi na specyfikę tych odpadów należy kontynuować w obecnej postaci. 

Zakazuje się gromadzenia zużytych baterii w pojemnikach i workach wraz z innymi 
rodzajami odpadów zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 
2007 nr 39 poz. 251 z poźn. zm.). 

Rozwiązaniem przynoszącym duże efekty w zabudowie wielorodzinnej jest instalowanie na 
pojemnikach i kontenerach dodatkowych pojemników („kieszeń”) w kolorze czerwonym do 
gromadzenia baterii pochodzących z gospodarstw domowych. 

9.3.5. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
 
Zadaniem priorytetowym jest upowszechnienie wśród mieszkańców informacji o 

znajdujących się na terenie gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.  

W informowaniu o systemie zbierania zużytego sprzętu oraz roli, jaką gospodarstwo 
domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego 
sprzętu największe rolę odgrywają: wprowadzający na rynek sprzęt przeznaczony dla 
gospodarstw domowych, sprzedawcy hurtowi i detaliczni oraz organizacje odzysku. 

Istotną rolę z systemie zbiórki tych odpadów będą pełnić publiczne kampanie edukacyjne 
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa w art. 58 a ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 
1495 z późn. zm.). W przyjętym systemie należy dążyć do sytuacji, w której większość odpadów 
tego rodzaju będzie oddawana przy zakupie nowego sprzętu lub w nieodpłatnych punktach ich 
odbioru, organizowanych przez organizacje odzysku. 

9.3.6. Transport odpadów 
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Przyjęty w niniejszych rozwiązaniach system gromadzenia odpadów i wprowadzone do 
stosowania na obszarze gminy Nowa Dęba rodzaje pojemników wymagają stosowania 
właściwego sprzętu do ich obsługi. 
Powszechnym i najbardziej funkcjonalnym sprzętem transportowym mającym zastosowanie 
w zbiórce i transporcie odpadów z terenu gminy są: 

- Samochody bezpylne tzw. „Śmieciarki” – są one wyposażone w specjalnie skonstruowane 
nadwozie, w którym gromadzone są zbierane odpady. Konstrukcja nadwozia pozwala na 
zagęszczanie zebranych odpadów (zagęszczanie bębnowe lub płytowe) pozwalające 
zagęścić odpady nawet 3,5 krotnie  

- W selektywnej zbiórce odpadów komunalnych niezbędny jest samochód z wymiennymi 
kontenerami skrzyniowymi wyposażony w dźwig typu HDS - wykorzystywany jest przede 
wszystkim do obsługi i opróżniania pojemników typu dzwon (IGLO) i zbiórki surowców 
wtórnych (także w workach) lub innych dostępnych pojemnikach. Samochód wyposażony 
w dźwig HDS ma także bardzo szerokie zastosowanie w zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych (odpady o większej masie czy objętości) jak również, jako nośnik 
innych urządzeń stosowanych w usługach komunalnych. 
Mając na względzie dalszy rozwój usług w dziedzinie gospodarki odpadami na obszarze 

gminy koniecznym jest uwzględnienie w planowanych nakładach finansowych na najbliższe lata 
sukcesywne odnawianie w gminnej jednostce wywozowej posiadanego zaplecza transportowego 
na samochody bardziej nowoczesne pozwalające na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, 
ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców i środowiska (obniżenie hałasu) oraz optymalne 
wykorzystanie ładowności eksploatowanych pojazdów. 

9.4 System odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
Odzysk odpadów winien być integralną częścią systemu gospodarki odpadami na obszarze 

gminy Nowa Dęba. Odzysk odpadów to przede wszystkim oszczędność zasobów naturalnych 
zmniejszenie ilości odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne. 

Zakłada się, że system zagospodarowania odpadów komunalnych zostanie docelowo 
zorganizowany w oparciu o regionalne Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO), które będą 
dysponować instalacjami do odzysku odpadów, spełniającymi kryteria BAT o odpowiedniej mocy 
przerobowej.  

Z uwagi na fakt, że regionalne Zakłady Zagospodarowania Odpadów są wciąż w fazie 
projektu, a ich organizacja wymaga szeregu działań formalnych i inwestycyjnych należy 
przypuszczać, że w najbliższej perspektywie czasowej (do roku 2012 r.) sytuacja odzysku 
odpadów komunalnych powstających na terenie gminy nie ulegnie zmianie. Odpady będą 
odzyskiwane w instalacjach, do których są obecnie kierowane. Wybór instalacji w dużej mierze 
zależy od podmiotu odbierającego odpady i uzależniony jest od sytuacji rynkowej. 

Ważne jest jednak, aby odległość miejsc odzysku odpadów (szczególnie zmieszanych i 
biodegradowalnych) spełniała kryteria zasady bliskości, określonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 z poźn. zm.) 

W systemie zakłada się unieszkodliwianie poprzez składowanie tej części odpadów 
komunalnych, której odzyskanie na obecnym etapie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i 
ekonomicznych.  

Podobnie jak w przypadku odzysku odpadów Gmina Nowa Dęba będzie docelowo 
unieszkodliwiać odpady komunalne w instalacjach wchodzących w skład regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Stalowa Wola-Tarnobrzeg.  
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9.5. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami 
 

Na schemacie przedstawiono przepływ poszczególnych strumieni odpadów. Zastosowana 
kolorystyka odzwierciedla zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów: 

 zielony blok – oznacza zbierane strumienie odpadów, 

 szary blok - oznacza zagospodarowanie odpadów,  

 niebieski blok – oznacza transport odpadów  

 ZZO – Zakład Zagospodarowania Odpadów Stalowa Wola – Tarnobrzeg  
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Rys. 9.1. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami dla gminy Nowa Dęba 
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10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY OKRES 
4 LAT 

 
 

Możliwość osiągnięcia założonych celów w opracowanym Planie Gospodarki Odpadami 
wiąże się z realizacją określonych zadań, które w znacznej części zwłaszcza w odniesieniu do 
odpadów komunalnych stanowią ustawowe obowiązki samorządu gminnego.  

Uwzględniając założenia Wojewódzkiego i Powiatowego planu Gospodarki Odpadami 
planowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Nowa Dęba 
obejmują szereg działań inwestycyjnych oraz zadań pozainwestycyjnych. W Tabeli poniżej 
przedstawiono niezbędne do zrealizowania w Gminie Nowa Dęba przedsięwzięcia w latach 2009 
– 2012. 
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Tab. 10.1. Planowane działania pozainwestycyjne i inwestycyjne związane z wdrażaniem Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2009 – 2012 

Lp. 
Opis zadania 

przewidzianego do realizacji 
Jednostki realizujące Okres realizacji 

Szacunkowy koszt 
w tyś. zł Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

monitorowania 

2009 2010 2011 2012 

1 

Stworzenie i rozwijanie powszechnego dostępu do informacji 
o środowisku 

 informacje na temat selektywnej zbiórki odpadów, 

 informacje na temat usuwania wyrobów zawierających 
azbest, 

 informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym, 

 informacje na temat zbiórki przeterminowanych leków 

 informacje na temat zbiórki zużytych baterii 
i akumulatorów małogabarytowych  

Gmina 
Jednostki oświatowe 

Zadanie ciągłe 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Budżet Gminy 

ilość rozprowadzonych 
ulotek informacyjnych, 

liczba informacji 
zamieszczonych na 
stronie internetowej 

urzędu 

2 Dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata" 
Gmina, 

Jednostki oświatowe 
Zadanie ciągłe 3,00 3,00 3,00 3,00 

gminny FOŚiGW 
Starostwo 
Powiatowe  

kwota przeznaczona na 
dofinansowanie akcji, 

masa zebranych 
odpadów 

3 

Prowadzenie stałego monitorowania stanu gospodarki 

odpadami w gminie (analiza przebiegu powstawania odpadów, 

kontynuacja systemu sprawozdawczości, analiza przebiegu 

realizacji planu, weryfikacja i aktualizacja bazy danych) 

Gmina Zadanie ciągłe w ramach działań statutowych gminy Budżet Gminy 

funkcjonowanie 
ewidencji zebranych 
odpadów, terminowe 

wykonywanie 
sprawozdań z realiacji 

pgo 

4 Kontrola wydanych pozwoleń i zezwoleń dla podmiotów 
prowadzących gospodarkę odpadami 

Gmina Zadanie ciągłe w ramach działań statutowych gminy Budżet Gminy 

istnienie rejestru 

podmiotów 

posiadających aktualne 

pozwolenia na 

prowadzenie 

działalności z zakresu 

gospodarki odpadami, 

funkcjonowanie 

podmiotów zgodnie z 

udzielonymi 

zezwoleniami 
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Lp. 
Opis zadania 

przewidzianego do realizacji 
Jednostki realizujące Okres realizacji 

Szacunkowy koszt 
w tyś. zł Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

monitorowania 

2009 2010 2011 2012 

5 Objecie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów 
komunalnych do końca 2010 roku 

Gmina Nowa Dęba oraz 
Gminna jednostka 

organizacyjna 
Zadanie ciągłe b.d. 

Budżet Gminy, 
środki jednostek 
obsługujących w 
zakresie odbioru 

odpadów 
komunalnych 

% gospodarstw 
domowych objętych 

zorganizowanym 
odbiorem odpadów 
komunalnych, ilość 
zawartych umów na 

odbiór odpadów 
w gospodarstwach 

domowych 

6 
Organizacja punktów gromadzenia odpadów komunalnych. 
Przebudowa nieestetycznych zniszczonych osłon 
śmietnikowych 

Gmina Nowa Dęba 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Nowej Dębie 

Zadanie ciągłe w miarę potrzeb 

środki jednostek 
obsługujących w 
zakresie odbioru 

odpadów 
komunalnych 

istnienie punktów 
gromadzenia odpadów 

komunalnych, stan 
techniczny osłon 
śmietnikowych. 

7 Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów na obszarze całej gminy 

Gmina Nowa Dęba oraz 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Nowej Dębie 

Zadanie ciągłe b.d. b.d. b.d. b.d. 

Budżet Gminy, 
przychody ze 

sprzedaży 
surowców 
wtórnych 

% mieszkańców gminy 
objętych selektywną 

zbiórką odpadów 

8 

Popularyzacja oraz rozwój systemów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym:  
- odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw 
domowych na terenach wiejskich poprzez ich kompostowanie, 
- selektywną zbiórkę odpadów organicznych z terenu miasta i 
transport do instalacji odzysku. 

Gmina Nowa Dęba oraz 
gminna jednostka 

organizacyjna. 
Zadanie ciągłe 3,0. Budżet Gminy 

liczba odbytych 
szkoleń, ilość 

rozprowadzonych 
ulotek informacyjnych. 

9 Tworzenie systemu zbiórki i zagospodarowywania odpadów 
wielkogabarytowych 

Gmina Nowa Dęba oraz 
Gminna jednostka 

organizacyjna 
 

Zadanie ciągłe 20,0 
Środki jednostek 

wywożących 
odpady komunalne 

masa zebranych 
odpadów 

wielkogabarytowych 

10 Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi: 
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 

Gmina Nowa Dęba 
Przedsiębiorcy 

Organizacje odzysku 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Nowej Dębie 

Zadanie ciągłe 100,0/rok 

przedsiębiorcy 
podmiot zajmujący 

się odbiorem 
odpadów Gminna - 

koordynacja 
całości 

masa selektywnie 
zebranych odpadów 

opakowaniowych 
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Lp. 
Opis zadania 

przewidzianego do realizacji 
Jednostki realizujące Okres realizacji 

Szacunkowy koszt 
w tyś. zł Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

monitorowania 

2009 2010 2011 2012 

11 
Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, 
przeterminowane leki 

Gmina Nowa Dęba 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Nowej Dębie 

2009 5,00 5,00 5,00 5,00 gminny FOŚiGW 

masa selektywnie 
zebranych baterii, 

akumulatorów 
i przeterminowanych 

leków 

12 Bieżąca likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci  Gmina Nowa Dęba Zadanie ciągłe  25,00 25,00 25,00 25,00 gminny FOŚiGW 

liczba zlikwidowanych 
„dzikich” wysypisk 

śmieci 

13 Likwidacja płyt azbestowo – cementowych Gmina Nowa Dęba 2009 22,00 22,00 22,00 22,00 gminny FOŚiGW 
masa usuniętych płyt 

cementowo-
azbestowych 

14 Zakup specjalistycznego pojazdu transportowego  

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Nowej Dębie  

2009 lub 2010  45,00 - - 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich  
(PROW)  

liczba pojazdów 
specjalistycznych 

15 Zakup pojemników na odpady 500 szt.  

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Nowej Dębie 

2009 50,00 - - 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich  
(PROW) 

liczba kontenerów na 
odpady 
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11. ASPEKTY FINANSOWE WDRAŻANIA PLANU GOSPODARKI 
ODPADAMI 
 

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można 
podzielić na trzy grupy: 
- publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, miasta, gminy lub pozabudżetowych 

instytucji publicznych, 
- prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych, 
- prywatno-publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.  

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są: 
- zobowiązania kapitałowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing, 
- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach, 
- dotacje. 

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie 
gospodarki odpadami: 
- fundusze własne inwestorów, 
- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez 

Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) 

z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty 
konsorcjalne, 

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe  
- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych  
- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne, 
- leasing. 

W planowanym systemie koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, ponosić powinien wytwórca odpadów. Wszyscy mieszkańcy gminy 
powinni zostać objęci obowiązkową zbiórką odpadów komunalnych. Dążąc do osiągnięcia 
zamierzonych celów i wymaganych limitów przy jednoczesnej minimalizacji nakładów finansowych 
rozważa się kontynuację wdrażania selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. 

Koszt zbiórki i wywozu odpadów nie powinien się zmienić poza zmianą związaną ze 
wzrostem inflacji. Koszt unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie będzie wzrastał do 
poziomu porównywanego z innymi krajami europejskimi.  

Środki finansowe zaoszczędzone poprzez zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki 
odpadów oraz odzysk odpadów biodegradowalnych można będzie przeznaczyć na rozwój 
kampanii edukacji ekologicznej. Przy zwiększających się wskaźnikach odzysku surowców wtórnych 
oraz kompostowania frakcji organicznych mimo rosnącej ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych ich ilość trafiająca na składowisko powinna pozostawać na tym samym poziomie lub 
nawet zmniejszać się. Z tego tytułu zmniejszą się koszty ponoszone przez budżet gminy na opłaty 
za składowanie.  

Aktualny poziom opłat za odbiór odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu 
przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

Tab. 11.1. Cena za odbiór 1m ³ odpadów komunalnych na terenie poszczególnych sołectw 

Sołectwo 
cena za odbiór 1m ³ odpadów komunalnych (zł/m3) 

2006 2007 2008 2009 

Tarnowska Wola 47,60 56,50 56,50 65,50 

Rozalin 47,60; 56,50 56,50 65,50 

Alfredówka 50,40 59,80 59,80 68,30 

Buda Stalowska 50,40 59,80 59,80 68,30 

Chmielów 65,50 77,80 77,80 88,50 

Cygany 65,50 77,80 77,80 88,50 
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Sołectwo 
cena za odbiór 1m ³ odpadów komunalnych (zł/m3) 

2006 2007 2008 2009 

Jadachy 65,50 77,80 77,80 88,50 

Źródło: Urząd Miasta I Gminy Nowa Dęba, 2009 

Tab. 11.2. Analiza stawek opłat za odbiór odpadów w latach 2006 – 2009 

Rok 
Stawka opłaty za 

m
3
 

Stawka opłaty za 
osobę zł/m

3
 

Stawka opłaty za lokale użytkowe zł/m
3
 

lokale biurowe 
lokale 

przemysłowe 
lokale 

spożywcze 

2006 47,65 4,63 1,03 1,30 1,65 

2007 50,00 4,85 1,08 1,36 1,73 

2008 56,50 5,42 1,22 1,54 1,95 

2009 65,50 6,19 1,39 1,76 2,23 

Źródło: Urząd Miasta I Gminy Nowa Dęba, 2009 

Tab. 11.3. Opłaty za składowanie odpadów na składowiskach gdzie trafiają odpady z terenu gminy 

Rok 
 

Składowisko w Piasecznie 
stawka opłaty za 1m

3
 

Składowisko w Stalowej Woli 
stawka opłaty za 1Mg 

2006 24,93zł brutto  

2007 29,92zł brutto 128,40zł brutto 

2008 40,08zł brutto 203,30zł brutto 

2009 48,90zł brutto 232,19zł brutto 

 

Znaczący udział w ponoszonych przez gminę kosztach prowadzenia gospodarki 
odpadami ma selektywna zbiórka odpadów. Całkowity koszt tej działalności w roku 2008 zamknął 
się kwotą 95 824zł, a w 2007r. kwotą 97 794zł, natomiast przychody ze sprzedaży odzyskanych 
surowców wtórnych wyniosły w 2008r. – 10 868zł, a w 2007r. - 13 662zł. Szczegółowe dane w 
tym zakresie zawiera poniższa tabela. 

 

Tab. 11.4. Bilans ekonomiczny prowadzonej gospodarki odpadami 
Rok Koszty ogółem za transport  

wraz z opłatą za utylizację na 
składowisku(w zł) 

Przychód  
z odpłatności za odbiór 

odpadów 
(w zł) 

Wynik 
(w zł) 

W tym koszty selektywnej 
zbiórki odpadów 

(w zł) 

2006 1 130 183 1 036 902 -93 281 109 278 

2007 1 189 516 1 298 466 108 950 97 794 

2008 1 403 616 1 436 353 32 737 95 824 

 
Należy zachować zachęty ekonomiczne dla selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy 

powinni być świadomi kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz odpowiedzialności, 
jaka spoczywa na wytwórcach odpadów. Powszechna wśród mieszkańców powinna być 
świadomość, że selektywna zbiórka odpadów jest uzasadniona zarówno z ekologicznego jak 
i ekonomicznego punktu widzenia. 

Art. 16 ustawy o odpadach mówi, że przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem 
odpadów mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostały ujęte w planie gospodarki odpadami. 

Potencjalne źródła finansowania inwestycji związanych z gospodarką odpadami zostały 
przedstawione w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 
z perspektywą do 2016 roku”. 

12. MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU 
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Gminny Plan Gospodarki Odpadami podlega regularnemu monitoringowi i ocenie 
wdrażania. Dzięki temu można: 
- ocenić stopień realizacji zamierzonych przedsięwzięć, 
- ocenić stopień osiągania wyznaczonych celów, 
- dokonać analizy rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami lub przedsięwzięciami, a ich 

wykonaniem. 
Istotny jest zwłaszcza ostatni aspekt, pozwala on, bowiem w sposób właściwy reagować na 

zmianę warunków (najczęściej zewnętrznych), które powodują konieczność wprowadzania zmian 
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. Jako, że plany gospodarki nie są sztywne, zmiany 
takie są jak najbardziej przydatne. Ocena taka będzie wykonywana co dwa lata. 

Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami za monitoring realizacji Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba. Gospodarka 
odpadami prowadzona przez podmioty gospodarcze kontrolowana jest przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska. 

W związku z powyższym, aby nie powielać kompetencji Gmina winna się skupić przede 
wszystkim na obowiązkach, jakie spoczywają na ludności, podmiotach obsługujących gminę 
w zakresie gospodarki odpadami, jednostkach użyteczności publicznej oraz placówkach 
handlowych. To w tej sferze jest bowiem największa potrzeba prowadzenia monitoringu i oceny 
wdrażania planu. Administracja gminna musi skupić swą uwagę na: 
- kontroli obowiązku zawierania umów przez gospodarstwa domowe, 
- kontroli obowiązku zawierania umów przez podmioty gospodarcze, a zwłaszcza placówki 

handlowe i gastronomiczne, 
- wspomaganiu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów w tym również odpadów 

niebezpiecznych, 
- wspomaganiu i aktywnym planowaniu działalności edukacyjnej i informacyjnej, 
- przygotowaniu własnych wniosków i współpracy z innymi podmiotami w zakresie 

pozyskiwania środków na cele inwestycyjne i działalność edukacyjno - informacyjną. 
Gmina musi również aktywnie współpracować z gminami sąsiednimi, ze Starostwem 

Powiatowym i Samorządem Wojewódzkim w zakresie wspólnych działań i przedsięwzięć 
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ich Planach Gospodarki Odpadami. Współpraca 
taka jest konieczna, ponieważ pozwoli z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć działania 
zmierzające do wprowadzania zmian w sposobie prowadzenia gospodarki odpadami. Zmiany 
takie będą konieczne (przewidują to PGO), ponieważ będą oddawane do użytku nowe obiekty 
służące prowadzeniu gospodarki odpadami. 

Reasumując część obowiązków w zakresie monitoringu i oceny wdrażania Planu wynika 
z obowiązujących przepisów prawnych. Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania 
Planu Gospodarki Odpadami nie rzadziej niż raz na cztery lata. Drugim elementem 
monitorowania systemu gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na dwa lata sprawozdania 
z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.  

Pozostałe elementy monitoringu i zarządzania systemu wynikają ze specyfiki każdej 
Gminy. Gmina Nowa Dęba musi zwrócić uwagę na: 
- stopień obsługi mieszkańców i podmiotów gospodarczych, stopień zorganizowania zbiórki 

odpadów, 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów. 
Gmina musi też zwrócić uwagę na: 
- sposób zagospodarowania odpadów zielonych (biodegradowalnych), 
- odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

Gmina winna także kontrolować przeprowadzanie przez podległe sobie placówki 
oświatowe akcji informacyjno - edukacyjnych. Jako, że miernikiem realizacji postępu we 
wdrażaniu GPGO są dane liczbowe proponuje się przyjąć następujące wyjściowe wskaźniki 
liczbowe (dotyczy odpadów komunalnych). 
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Tab. 12.1. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1 
Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy: 
- trafiających na składowisko w Stalowej Woli 
- trafiających na składowisko w Piasecznie  

 
Mg/rok 
Mg/rok 

 
1045 

2 792,7 

2 
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych : 
- Baterie 
- Przeterminowane leki  

Mg/rok 
0,823 
0,053 

3 Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych m
3
 298 

4 Ilość zebranych odpadów organicznych z gospodarstw domowych z terenu miasta Mg/rok 0 

5 Ilość istniejących pojemników do zbierania segregowanych odpadów  szt.  78  

6 Masa zebranych selektywnie odpadów komunalnych – szkło  Mg/rok 58,20 

7 Masa zebranych selektywnie odpadów komunalnych – opakowania z tworzyw sztucznych Mg/rok 10,88 

8 Masa zebranych selektywnie odpadów komunalnych – opakowania z papieru I tektury Mg/rok 21,72 

9 Ilość „dzikich” składowisk odpadów komunalnych  szt.  0 

10 % gospodarstw domowych objętych zbiorowym odbiorem odpadów komunalnych % 86,5  

11 Ilość zawartych umów na odbiór odpadów w gospodarstwach domowych szt.  5080 

12 

Wysokość opłaty za odbiór odpadów 
 - za m

3 

 - za osobę  
 - lokal biurowy  
 - lokal przemysłowy  
 - lokal spożywczy  

 
zł/m

3
 

zł/m
3
 

zł/m
3
 

zł/m
3
 

zł/m
3
 

 
56,5 
5,42 
1,22 
1,54 
1,95 

13 Wynik finansowy prowadzonej gospodarki odpadami zł + 32 737 
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13. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO  
 

W wyniku realizacji planu przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
odpadami na terenie gminy Nowa Dęba. Gminny plan zakłada w długim horyzoncie czasowym 
odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

Przewidziane w planie objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich 
mieszkańców gminy w znacznym stopniu ograniczy problem powstawania niekontrolowanego 
wywozu odpadów na tzw. „dzikie wysypiska”. Aktualnie na obszarze gminy nie zostały stwierdzone 
miejsca występowania nielegalnych składowisk odpadów. Występujące dzikie wysypiska zostały 
zlikwidowane w 2007 roku. Jednak nie można wykluczyć powstawania nowych wysypisk tego typu 
w obliczu rosnących kosztów unieszkodliwiania odpadów. Największe zagrożenie wynikające 
z takiego pozbywania się odpadów stwarzają odpady niebezpieczne deponowane na tych 
wysypiskach. Zorganizowany system zbiórki odpadów komunalnych pozwoli na eliminację 
niekorzystnego oddziaływania takich miejsc na środowisko, do jakich należy zaliczyć: 

 eutrofizację wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich toksyczne skażenie, 

 degradację i toksyczne skażenie gleb, 

 zagrożenie sanitarne. 
Pośrednio zorganizowana zbiórka odpadów komunalnych ograniczając tzw. „zaśmiecanie 

środowiska naturalnego” wpłynie również na ochronę krajobrazu gminy, a także na poprawę jej 
estetyki. 

Niniejszy dokument nie przewiduje nowych instalacji służących do unieszkodliwiania lub 
odzysku odpadów na terenie Gminy Nowa Dęba. W wyniku realizacji przedmiotowego planu nie 
będą realizowane na terenie gminy inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 

Oddziaływanie realizacji założeń planu będzie ograniczało się przede wszystkim do 
oddziaływań związanych z tymczasowym gromadzeniem oraz transportem opadów do 
regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Gmina Nowa Dęba będzie aktywnie 
uczestniczyć w tworzeniu lokalnego systemu zagospodarowania odpadów w ramach planowanego 
ZZO. 

Założeniem planu jest rozwój segregacji i selektywnej zbiórki odpadów. Rozwój tego systemu 
w pierwszym rzędzie przyczyni się do racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska 
naturalnego oraz ograniczy ilość niesegregowanych odpadów komunalnych kierowanych na 
składowiska w Piasecznie i w Stalowej Woli poprzez zwiększenie ilości odpadów poddawanych 
procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem. Ma to szczególnie istotne znaczenie 
z uwagi na prognozowany stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów w gminie (około 1-2% 
rocznie), gdyż pozwoli znacznie wydłużyć czasu eksploatacji składowisk odpadów oraz zmniejszyć 
obciążenie środowiska wynikające z zagrożeń i uciążliwości składowania odpadów. 

Pożądaną formą wprowadzanego w gminie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych jest zbiórka „u źródła”. System ten jest najbardziej efektywny, a jednocześnie 
minimalizuje negatywne oddziaływanie zbiorowych miejsc gromadzenia odpadów tzw. gniazd. 
Miejsca takie wskutek ich nieprawidłowej eksploatacji mogą być źródłem powstania zagrożeń tj. 
zaprószenie ognia, emisja hałasu, skażenie środowiska.  

Selektywne zbieranie odpadów doprowadzi również do eliminacji odpadów niebezpiecznych 
ze strumienia odpadów komunalnych. Obecnie najpowszechniejszym sposobem pozbywania się 
tych odpadów jest deponowane ich w środowisku wraz z odpadami komunalnymi, spalanie 
w paleniskach domowych oraz wysypywane i wylewane do systemów kanalizacyjnych. Wszystkie 
te działania są wielce niewłaściwe z punktu ochrony środowiska. Składowanie odpadów 
niebezpiecznych wraz z odpadami komunalnymi, często na niezabezpieczonych wysypiskach, 
powoduje migrację zanieczyszczeń głównie do wód podziemnych, ale również skażenie powietrza 
i gleby. Ponadto pozostawienie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 
zakłóca procesy biochemiczne zachodzące w złożu składowiska i powoduje, że całość odpadów 
w złożu nabiera często cech odpadów niebezpiecznych. Wydzielenie tych odpadów zmniejszy, 
więc szkodliwości odpadów trafiających na składowisko, a tym samym ograniczy stopień 
uciążliwości tego obiektu na środowisko. System segregacji i selektywnej zbiórki rozwiązuje także 
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problem innych szczególnych rodzajów odpadów komunalnych tj. odpadów wielkogabarytowych. 
Zaproponowane w planie rozwiązania zagospodarowania tych odpadów przyczynią się przede 
wszystkim do ochrony powierzchni ziemi przed niekontrolowanym i nielegalnym deponowaniem ich 
w środowisku. 

W przypadku zaniechania realizacji zadań zawartych w planie, istniejący system gospodarki 
odpadami nie będzie podlegał doskonaleniu i rozwojowi. Z upływem czasu nie będzie on zdolny 
zapewnić właściwego sposobu unieszkodliwiania i zbiórki rosnącej masy odpadów. Sytuacja taka 
skutkować będzie pogarszającym się stanem środowiska naturalnego w wyniku niekontrolowanego 
deponowania odpadów w środowisku oraz wzrostem negatywnego oddziaływania istniejących 
składowisk w Stalowej Woli i w Piasecznie.  

Z przedstawionej powyżej analizy oddziaływania gminnego planu gospodarki odpadami na 
środowisko wynika, że jego wdrożenie nie przyczyni się, do powstania nowych zagrożeń lub 
uciążliwości dla środowiska gminy.  

Plan nie zakłada budowy żadnych nowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
na terenie gminy. Według aktualnych danych, ujęte w planie zadania strategiczne przewidziane do 
realizacji w latach 2009-2012 nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. W związku z realizacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Planu 
Gospodarki Odpadami nie przewiduje się wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 
środowiska. Nie przewiduje się także wystąpienia oddziaływań skumulowanych ani 
transgranicznych ze względu na małą skalę planowanych przedsięwzięć, ich usytuowanie, 
a w większości przypadków także ze względu na ich pozainwestycyjny charakter. 

Przewiduje się, iż prawidłowa realizacja Planu Gospodarki Odpadami w porównaniu do stanu 
wyjściowego gospodarki odpadami na terenie gminy, przyniesie wymierny efekt ekologiczny 
w postaci minimalizacji wpływu antropopresji na środowisko.  
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14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nowa Dęba został opracowany zgodnie z Polityką 
Ekologiczną państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach, z dnia 27 kwietnia 
2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 628), rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami z dnia 9 kwietnia 2003 roku (z późniejszymi zmianami). Założenia 
Planu zostały skorelowane z Wojewódzkim oraz Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami. 
Uwzględniony został również cały system planowania dla opracowywanego obszaru zawarty 
w miejscowych aktach prawnych. Plan stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Nowa Dęba. 

Plan zawiera podstawowe informacje charakteryzujące obszar miasta i gminy Nowa Dęba 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają wpływ na ilość wytwarzanych odpadów 
i możliwość lokalizacji instalacji gospodarki odpadami (warunki hydrologiczne, glebowe). 

Plan obejmuje całość odpadów wytwarzanych, importowanych i eksportowanych z terenu 
gminy. Zawiera analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami. Scharakteryzowana została 
ilość, rodzaj i źródła powstawania tych odpadów. Wyszczególnione zostały odpady komunalne 
powstające w gospodarstwach domowych, obiektach infrastruktury publicznej. Opisano istniejący 
system zbierania odpadów zmieszanych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki 
(papier, tektura, szkło, gruz, złom, odpady wielkogabarytowe), a także sposób gromadzenia tych 
odpadów oraz transport. Na terenie gminy wg danych z 2006 roku jeszcze 13,5% gospodarstw 
domowych nie jest objęte zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. Opisano poziomy 
opłat oraz sposoby rozliczeń za odbiór odpadów komunalnych. Scharakteryzowane zostały 
składowiska odpadów komunalnych, na które wywożone są odpady komunalne z terenu gminy – 
składowisko w Piasecznie oraz składowisko w Stalowej Woli. Na obszarze gminy obecnie nie ma 
dzikich wysypisk odpadów.  

Opisano źródła powstawania oraz rodzaje odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na 
terenie gminy. Scharakteryzowane zostały odpady wielkogabarytowe powstające na terenie 
gminy i oszacowano ich skład i ilość. Scharakteryzowano osady ściekowe powstające w 
oczyszczalni ścieków na terenie miasta oraz sposób ich unieszkodliwiania w instalacji do odzysku 
osadów ściekowych. Przedstawiono ilość selektywnie zbieranych odpadów powstających na 
terenie gminy. Scharakteryzowano typy odpadów powstających podczas budowy, remontów i 
demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.  

Scharakteryzowano odpady niebezpieczne powstające na terenie Gminy oraz oszacowano 
ilość odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów komunalnych. 
Scharakteryzowano odpady medyczne i weterynaryjne powstające na terenie gminny. W trzech 
aptekach na terenie gminy zorganizowane są punkty zbiórki przeterminowanych leków.  

Na terenie gminy notuje się zgodny z przepisami sposób zbierania padliny kierowanej do 
utylizacji. Firmy zajmujące się transportem padliny z terenu gminy mają podpisane stosowne 
umowy z ARiMR w Warszawie. Scharakteryzowane zostały pozostałe szczególne rodzaje 
odpadów niebezpiecznych. Na terenie gminy nie występują punkty magazynowania czy 
deponowania przeterminowanych środków ochrony roślin – tzw. mogilniki.  

Na terenie miasta Nowa Dęba od 2009 roku funkcjonuje punkt zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębe.  

Na terenie gminy funkcjonują dwie instalacje do odzysku odpadów. Kotłownia miejska, 
w której prowadzony jest odzysk odpadów poprodukcyjnych takich jak trociny, wióry, ścinki, 
zrębki, kora, kawałki drewna. Przy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na obszarze miasta 
funkcjonuje instalacja do przetwarzania osadów ściekowych na preparat do kondycjonownia 
gruntów. Do preparatu dodawane są odpady drzewne (pyły drzewne), wapno palone oraz popioły 
po spalaniu biomasy w kotłowni miejskiej. Na obszarze gminy funkcjonuje jednostka 
upoważniona do utylizacji pojazdów. Jej wyposażenie spełnia warunki stawiane instalacji do 
utylizacji pojazdów. 

Plan zawiera prognozę zmian w gospodarce odpadami. Prognozowanie zmian w systemie 
gospodarki odpadami jest uzależnione od wielu czynników. Do najważniejszych należy prognoza 
zmian demograficznych oraz prognoza zmian czynników ekonomicznych. Ilość wytwarzanych 
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odpadów jest na ogół wprost proporcjonalna do zmiany liczby mieszkańców. Czynniki 
ekonomiczne decydują o zamożności i stylu życia mieszkańców, co z kolei również wpływa na 
ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Prognozowany jest niewielki, stały wzrost ogólnej ilości 
odpadów wytwarzanych na terenie gminy (około 1-2% rocznie). Wzrośnie poziom selektywnego 
zbierania odpadów. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów spowoduje zmiany w ilości i składzie 
zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych. W składzie odpadów zmieszanych 
zmniejszy się udział papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali. Okresowy wzrost ilości 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych może nastąpić na skutek usuwania z terenu gminy 
wyrobów zawierających azbest.  

Określono prognozowaną ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji oraz 
wskaźnik redukcji składowania tego typu odpadów. Poza zmianami ilości i rodzajów 
wytwarzanych odpadów zmianie ulegnie w najbliższych latach sposób zbiórki i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. Należy spodziewać się dalszego wzrostu masy zbieranych 
i odzyskiwanych odpadów. Systematycznie będzie zwiększać się liczba mieszkańców objętych 
zorganizowaną zbiórką odpadów. Uregulowania prawno-finansowe będą zmierzały w kierunku 
praktycznego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”, co w odniesieniu do gospodarki 
odpadami powinno przełożyć się również na wprowadzenie segregacji i minimalizacji 
powstawania odpadów „u źródła”. Większa część zebranych surowców wtórnych będzie 
odzyskiwana i powtórnie wprowadzana do użytku. Jednocześnie będzie malał udział składowania 
jako metody unieszkodliwiania ogólnej masy wszystkich unieszkodliwianych odpadów. W wyniku 
dalszego rozwoju gospodarczego i technologicznego należy spodziewać się zwiększanego 
udziału odpadów elektrycznych, elektronicznych – sprzęt rtv-agd, telefony komórkowe, komputery 
i osprzęt towarzyszący w ogólnej masie wytworzonych odpadów komunalnych oraz powstawania 
nowych grup odpadów. W miarę zaistniałych potrzeb system powinien objąć również te grupy 
odpadów.  

W planowanym systemie gospodarki odpadami na obszarze gminy Nowa Dęba wzięto pod 
uwagę kierunki działań wynikające z Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z 
perspektywą do roku 2016, Krajowego, Wojewódzkiego oraz Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami na podstawie, których przyjęto następujące kierunki działania: zminimalizowanie ilości 
wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrażanie nowoczesnych systemów ich 
odzysku i unieszkodliwiania, podnoszenie świadomości społecznej obywateli w szczególności w 
zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów, konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej 
zbiórki odpadów, objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy, 
sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych na 
składowisko, wdrażanie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
ze strumienia odpadów komunalnych, rozwój systemów zbiórki i zagospodarowywania odpadów 
wielkogabarytowych i budowlanych.  

Najważniejsze działania, jakie musi podjąć bądź kontynuować gmina Nowa Dęba w celu 
poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami to: objęcie wszystkich mieszkańców 
zorganizowanym systemem odbioru odpadów, dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 
rozszerzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, rozszerzenie systemu odbioru 
i tymczasowego gromadzenia niektórych odpadów niebezpiecznych, inspirowanie 
i przeprowadzanie akcji edukacyjno - informacyjnych, systematyczna kontrola wypełniania 
obowiązków przez właścicieli nieruchomości.  

Możliwość osiągnięcia założonych celów w opracowanym Planie Gospodarki Odpadami 
wiąże się z realizacją określonych zadań, które stanowią ustawowe obowiązki samorządu 
gminnego.  

Uwzględniając założenia Wojewódzkiego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 
planowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Nowa Dęba 
obejmują szereg działań inwestycyjnych oraz zadań pozainwestycyjnych. Niezbędne do 
zrealizowania w Gminie Nowa Dęba przedsięwzięcia w latach 2009 – 2012 zestawiono 
w harmonogramie. Przedstawiono wskaźniki monitorowania realizacji Planu Gospodarki 
Odpadami.  

W wyniku realizacji planu przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
odpadami na terenie gminy Nowa Dęba. Gminny plan zakłada w długim horyzoncie czasowym 
odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie gminy. 
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W przypadku zaniechania realizacji zadań zawartych w planie, istniejący system 
gospodarki odpadami nie będzie podlegał doskonaleniu i rozwojowi. Z upływem czasu nie będzie 
on zdolny zapewnić właściwego sposobu unieszkodliwiania i zbiórki rosnącej masy odpadów. 
Sytuacja taka skutkować będzie pogarszającym się stanem środowiska naturalnego w wyniku 
niekontrolowanego deponowania odpadów w środowisku oraz wzrostem negatywnego 
oddziaływania istniejących składowisk w Stalowej Woli i w Piasecznie. 
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15. WYBRANE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE POSTĘPOWANIE Z 
ODPADAMI  
 
15.1. Podstawowe akty prawne polskiego ustawodawstwa regulujące 

postępowanie z odpadami 

 
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.,  
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,  
- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r., 
- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r., 
- Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005r., 
- Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r., 
- Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, 
- Rozporządzenie MŚ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 

warunków prowadzenia monitorowania składowisk odpadów, 
- Rozporządzenie MŚ z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 
poszczególne typy składowisk odpadów, 

- Rozporządzenie MŚ z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, 
- Rozporządzenie MŚ z dnia 17 października 2002 r. w sprawie wprowadzania nieczystości 

ciekłych do stacji zlewnych 
- Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 

mogą być składowane w sposób nieselektywny, 
- Rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których 

zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia. 
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 
- Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 23 czerwca 

2006 r. 
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

15.2. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z odpadami w 

krajach Unii Europejskiej 
 

- Rozporządzenie 259/93/EWG w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, 
do Wspólnoty Europejskiej i poza jej obszar, 

- Dyrektywa 75/439/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, 
- Dyrektywa 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych, 
- Dyrektywa 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, 
- Dyrektywa Rady 91/692/EEC z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie raportów na temat 

unormowań i usprawnień we wprowadzaniu postanowień dotyczących środowiska, 
- Dyrektywa Rady i Parlamentu 94/62/EC z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań 

i odpadów opakowaniowych, 
- Dyrektywa Rady i Parlamentu 2000/53/EC z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wraków 

samochodowych, 
- Dyrektywa Rady i Parlamentu 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad 

postępowaniem z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
w szczególności nad jego odzyskiem, 

- Decyzja Komisji 94/3/EC z dnia 20 grudnia 1993 r. ustalająca listę odpadów zgodnie z art. 1 
pkt. A dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów 
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- Decyzja Rady 94/904/EC z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiająca listę odpadów 
niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EEC w sprawie odpadów 
niebezpiecznych 

- Dyrektywy dotyczące określonych sposobów przetwarzania i usuwania odpadów, spalania 
odpadów komunalnych (89/369/EWG i 89/429/EWG) oraz spalania odpadów 
niebezpiecznych (94/67/WE),  

- Dyrektywy dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów:  
- oleje odpadowe - 57/439/EWG,  
- polichlorowane dwufenyle i trójfenyle PCB/PCT - 76/403/EWG i 96/59/WE,  
- odpady pochodzące z przemysłowego wykorzystania dwutlenku tytanu - 78/176/EWG, 

82/883/EWG, 92/112/EWG,  
- baterie i akumulatory - 91/157/EWG,  
- rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych - 86/278/EWG,  
- opakowania i odpady opakowaniowe - 94/62/EC.  

15.3. Konwencje międzynarodowe 
 

- Konwencja z Aarchus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska 

- Konwencja Bazylejska z dnia 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania 
i usuwania odpadów niebezpiecznych 

- Konwencja z Espoo z dnia 25 lutego 1991 r. o ocenach oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym. 
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