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Polityka Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami. 
 

Droga do obecnej polityki ekologicznej miała swój początek w 1990 r.                       

W tym roku określone zostały po raz pierwszy cele i kierunki działań                         

w ochronie środowiska w Polsce w dokumencie pt.: „Polityka ekologiczna 

państwa” przygotowanym przez Rząd RP. Określał on politykę ekologiczną 

kraju w długookresowym horyzoncie czasowym do 2020 r. Dokument „Polityka 

ekologiczna państwa” został w 1991 r. zaakceptowany przez Sejm                                 

i Senat RP. 

W 1994 r. Parlament RP przyjął następny dokument uzupełniający 

„Politykę ekologiczną państwa”, a mianowicie „Program wykonawczy do 

polityki ekologicznej państwa do 2000 r.”. 

Obydwa dokumenty wyznaczając zasady postępowania wobec 

środowiska i ustalając priorytety w jego ochronie, dały początek zmiany 

podejścia do ochrony środowiska w naszym kraju, poprzez odejście od źle 

realizowanej i tradycyjnie, wąsko rozumianej ochrony środowiska, na rzecz 

trwałego, zrównoważonego rozwoju.  

Praktyczna realizacja celów i zadań „Polityki ekologicznej państwa” oraz 

konsekwentna polityka społeczno-gospodarcza państwa oparta na 

konstytucyjnej zasadzie ekorozwoju i stale udoskonalanym systemie prawnym, 

który był przystosowywany jednocześnie do wymogów członkostwa w Unii 

Europejskiej i umów międzynarodowych.  

Ocenia się, że zarówno „Polityka ekologiczna państwa”, jak i „Program 

wykonawczy...” odegrały dużą rolę stymulującą wszystkie struktury państwowe                             

w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz przyczyniły się do zwiększenia 

świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
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Zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna i polityczna Polski na 

początku  XXI wieku, a także konieczność przyspieszenia działań na rzecz 

ochrony środowiska, spowodowały potrzebę dostosowania również polityki 

ekologicznej państwa do nowych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. 

W związku z tym w Ministerstwie Środowiska został przygotowany, przy 

szerokim udziale innych resortów i całego społeczeństwa, projekt nowej polityki 

ekologicznej o horyzoncie czasowym do roku 2025. Dokument ten w czerwcu 

2000 r. został przyjęty przez Rząd,   a w sierpniu 2001 r. przez Parlament RP 

pod nazwą „II Polityka Ekologiczna Państwa” (dokument ten dostępny jest w 

Internecie pod adresem: 

www/mos/publikac/mat_robocze/pol_ekol_nowy/index.html). Wytycza on 

zasady i cele nowej polityki ekologicznej, którą Polska będzie się legitymowała 

w najbliższych latach.  Jest ona zharmonizowana z polityką ekologiczną 

organizacji międzynarodowych, do których nasz kraj już należy tj. ONZ i jej 

agendy, OECD oraz z polityką Unii Europejskiej. 

Szczegółowe cele „II Polityki Ekologicznej Państwa” określone zostały dla 

trzech horyzontów czasowych: 

 krótkookresowego do 2003 r., w którym cele koncentrować się będą na 

zadaniach związanych z przygotowaniem Polski do członkostwa w Unii 

Europejskiej, 

 średniookresowego do 2010-2012 r., w którym cele będą dotyczyć 

przedsięwzięć związanych z ostatecznym wdrożeniem przez Polskę prawa 

ochrony środowiska Unii Europejskiej, 

 długookresowego do 2025 r., w którym cele stanowić powinny przesłanki 

dla wdrożenia perspektywicznej strategii zrównoważonego rozwoju kraju.  
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I. Cel Planu gospodarki odpadami 
 
 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Jedlnia – Letnisko (zwany dalej 

Planem) został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r.  o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami), której 

art. 14-16 wprowadzają obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Plan gospodarki odpadami jest dokumentem, który pozwala 

uporządkować działania władz lokalnych w zakresie gospodarki odpadami. 

Pozwala bardziej precyzyjnie określić koszty systemu gospodarki odpadami i 

tworzy podstawy do analiz i ocen inwestycji niezbędnych dla potrzeb systemu. 

 

Plan gospodarki odpadami zawiera: 

- ogólne informacje dotyczące ilości odpadów, metod zbierania, odzysku                              

i unieszkodliwiania, stanu technicznego i zdolności przerobowych 

istniejących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

- określa najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami                                

i ich systematyczne rozwiązywanie, 

- określa sposób współpracy różnych instytucji i organizacji w zakresie 

gospodarki odpadami, 

- dokonuje uzgodnień dotyczących sposobu rozwiązywania problemów, 

- przedstawia propozycje co do działań, które powinny być podejmowane 

natychmiast oraz w bliższej i dalszej przyszłości. 

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie 

gminy Jedlnia - Letnisko. 

 

Plan zawiera również: 

-     rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą być poddane 

procesom odzysku i unieszkodliwiania, 
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-  rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, 

-    listę działań prowadzących do zapobiegania powstawaniu odpadów lub 

ograniczania ilości powstawania odpadów, 

-   listę działań prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów 

na środowisko, 

-   listę działań określających właściwe postępowanie z odpadami na terenie 

gminy Jedlnia – Letnisko. 

Kompetencje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały 

przypisane gminom. Jednak powiaty mogą inspirować i koordynować 

rozwiązywanie problemów w tym zakresie. Mogą w oparciu o ustalenia na 

poziomie gmin przejmować wszystkie związane z tym zadania jako zadania 

publiczne, realizowane na poziomie ponadgminnym. Inwestycje w zakresie 

zagospodarowania odpadów komunalnych podejmowane na skalę powiatu mają 

większe szanse finansowania. 

Szczególną uwagę w Planie zwrócono na możliwość realizacji na terenie 

gminy zadań i założeń przyjętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Mazowieckiego i w Powiatowym Planie 

Gospodarki Odpadami dla Powiatu Radomskiego oraz określonych                    

w dokumencie „Polityka ekologiczna Państwa”, a także innych, obowiązujących 

aktach planistycznych. 

II.  Prawodawstwo polskie 
 

Uwzględniono regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, których 

podstawy zawarte zostały w: 

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

późniejszymi zmianami), 

-  Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 

1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). 
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Dodatkowo problematyka ta regulowana jest przez następujące akty 

prawne: 

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

poz. 627, ze zmianami); 

 Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 

100, poz. 1085, ze zmianami); 

 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 

r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638, ze zmianami); 

 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z 

dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 639, ze zmianami); 

 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 

95, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 

19 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 7, poz. 78); 

 oraz przez szereg rozporządzeń wydanych do ustaw. 

 

2.1. Zadania gmin 

Gospodarka odpadami stanowi specyficzną część ochrony środowiska.                 

Z jednej strony odpady mogą być źródłem zanieczyszczenia środowiska,                      

a z drugiej strony - cennym źródłem surowców wtórnych i energii. 

Samorządy mają do spełnienia dużą rolę w zakresie kreowania właściwej 

gospodarki odpadami na własnym terenie - m.in. poprzez przygotowanie i 

realizowanie planów gospodarki odpadami. Jednocześnie gospodarka odpadami 

jest obszarem, gdzie szczególnie zalecana jest współpraca pomiędzy 
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poszczególnymi szczeblami samorządu, jak również pomiędzy sąsiadującymi 

gminami, powiatami i województwami, aby tworzony system był zarówno 

przyjazny środowisku, jak i ekonomicznie opłacalny. 

Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 

62, poz. 627, ze zmianami) wprowadza nowe regulacje w zakresie środków 

finansowo-prawnych, w tym - opłat za korzystanie ze środowiska (art. 272 - 

321), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Dotychczasowe opłaty za 

składowanie odpadów zostały ograniczone do opłaty za umieszczenie odpadów 

na składowisku. 

W rozdziale 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze zmianami) organy administracji publicznej, w 

tym samorządowej zostały zobowiązane do udostępniania informacji o 

środowisku, a więc również na temat gospodarki odpadami. 

Organy administracji publicznej są również zobowiązane umożliwić 

udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie 

pozwolenia lub zezwolenia, w tym na gospodarkę odpadami (m.in. art. 32 i 218 

w/w ustawy - Prawo ochrony środowiska). 

Ponadto zgodnie z art. 379 ust. 1 w/w ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o 

ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Art. 379-

380 tej ustawy określają sposoby i środki prowadzenia kontroli. 

 

Szczebel gminny 

Do zadań Rady Gminy należy: 

 uchwalanie gminnego programu ochrony środowiska, którego częścią jest 

gminny plan gospodarki odpadami (art. 18 ust. 2 w/w ustawy - Prawo 

ochrony środowiska); 
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 przyjmowanie co 2 lata sprawozdania z realizacji gminnego planu 

gospodarki odpadami i przedkładanego przez organ wykonawczy gminy. 

 

Do zadań Organu wykonawczego gminy należy: 

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

późniejszymi zmianami): 

 art. 14 ust. 5 ustawy - opracowanie gminnego planu gospodarki 

odpadami, 

 art. 14 ust. 7 pkt. 2 i 3 - opiniowanie wojewódzkiego i powiatowego planu 

gospodarki odpadami, 

 art. 14 ust. 13  pkt. 1 - przygotowywanie co 2 lata sprawozdania z 

realizacji gminnego planu gospodarki odpadami i przedkładanie go radzie 

gminy, 

 art. 14 ust. 14 - aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami, nie 

rzadziej niż co 4 lata, 

 przygotowanie sprawozdania dotyczącego ilości zebranych odpadów 

opakowaniowych oraz przekazania go marszałkowi województwa oraz 

wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska. 

Inne zadania Wójta wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                      

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami): 

Wydawanie decyzji: 

 art. 34 ust. 1 i 2 - decyzja nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie 

odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub 

magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji; decyzja 

wydawana jest  z urzędu, 

Wydawanie opinii: 

 art. 19 ust. 4 i 5 - decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi wydawane przez wojewodę lub starostę, 
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 art. 26 ust. 5 i 6 - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydawane przez wojewodę lub 

starostę, 

oraz 

 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w 

zakresie objętym właściwością organu (art. 379 ust. 1 w/w ustawy - 

Prawo ochrony środowiska). 

 

2.2. Wymagania prawne dotyczące planów gospodarki odpadami 

 

            Całkowitą nowością w polskim prawie ekologicznym jest wprowadzenie 

obowiązku opracowywania planów gospodarki odpadami jako elementów 

programów ochrony środowiska, tworzonych w celu realizacji polityki 

ekologicznej państwa. 

Jest to realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(Dz. U. nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami), której art. 14-16 

wprowadzają obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Tworzone na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym plany 

gospodarki odpadami powinny określać: 

-    aktualny stan gospodarki odpadami, 

-    prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 

-    działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, 

-    instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, 

-    system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 

Plany te mają zapewnić stworzenie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci 

instalacji i urządzeń służących do prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów z zachowaniem wymagań ochrony środowiska. 
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Ustawa szczegółowo określa, kto opracowuje, opiniuje i uchwala projekty 

planów gospodarki odpadami na poszczególnych szczeblach struktur 

administracyjnych państwa. 

Plany opracowywane dla danej jednostki administracyjnej powinny być zgodne 

z planami wyższego szczebla. 

 

Na każdym poziomie plany mają  w szczególności określać: 

-   rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów przewidywanych do poddania 

procesom odzysku lub unieszkodliwiania, 

-   rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących 

działalność w tym zakresie, 

-     działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub 

ograniczania ich ilości i szkodliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 

ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na 

składowiska, 

-     projektowany system gospodarowania odpadami. 

Plan krajowy może zawierać informacje o ponadwojewódzkich 

przedsięwzięciach niezbędnych do utworzenia i utrzymania w skali kraju sieci 

instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów. Warunkiem 

dofinansowania przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów  z 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ich ujęcie w planie 

gospodarki odpadami. 

Cały system budowania i opiniowania planów gospodarki odpadami 

będzie spełniał założony przez ustawodawcę cel tylko wówczas, gdy na każdym 

szczeblu będą dostępne wiarygodne dane na temat rodzajów, ilości i źródeł 

odpadów. Informację taką ma zapewnić wymóg prowadzenia ewidencji przez 

posiadacza odpadów i składania zbiorczych zestawień danych. Dane te są 

zasadniczym źródłem informacji dla marszałka województwa, który prowadzi 
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wojewódzką bazę danych. Dostęp do wojewódzkiej bazy danych mają między 

innymi zapewniony: starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warunkiem 

kompletności bazy danych jest także prowadzenie właściwej ewidencji odpadów 

komunalnych przez podmioty zobowiązane do tego na mocy ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. 

Plany gospodarki muszą być zgodne z polityką ekologiczną państwa. 

Właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

między innymi w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarki odpadami jest 

niezgodny z planami gospodarki odpadami. 

 

Odniesienie do planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

„Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - Polska 

2000 Plus” upubliczniona do uzgodnień przez Rządowe Centrum Studiów 

Strategicznych w lipcu 1997 r. przyjmuje strategię dynamicznego równoważenia 

rozwoju kraju jako wiodącą zasadę polityki przestrzennego zagospodarowania 

kraju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych 

(ekorozwój). 

Gmina Jedlnia – Letnisko administracyjnie wchodzi w skład powiatu 

radomskiego. Gmina nie  posiada planu zagospodarowania przestrzennego. 

Najważniejszym obecnie dokumentem dotyczącym zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Jedlnia – Letnisko jest „Studium uwarunkowań                     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlnia – Letnisko”. 

Składają się na nie dwa opracowania: 

- „Główne uwarunkowania rozwoju gminy” (Z czerwca 1999 r.) 

- „Cele i polityka rozwoju. Kierunki zagospodarowania przestrzennego” 

(Listopad 1999 r.) 

 Dokument ten został opracowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną 

w Radomiu ( Listopad 1999 r.) 
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 Obecnie opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla 

zachodniej części gminy przez firmę „EKO-ART” Adam Zawadzki,                 

ul. Pola 2/m13, 45-596 Katowice. 

Ustalenia szczegółowe dotyczące wszystkich sołectw określają zasady 

użytkowania terenów o różnych funkcjach wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi. Wobec małego ruchu budowlanego wynikającego z 

charakteru gminy wyznaczone tereny budowlane w większości posiadają 

rezerwy terenu dla lokalizacji inwestycji. 

Sieć osadnicza jest wiodącym elementem struktury przestrzennej. W sieci 

osadniczej wyrażana jest bowiem ostateczna forma w jakiej występuje 

rozmieszczenie ludności oraz aktywności społeczno-gospodarczej i jest 

wypadkową uwarunkowań środowiskowych oraz dotychczasowych procesów 

rozwojowych. 

- Sieć osadniczą gminy Jedlnia – Letnisko stanowi 22 sołectwa. 

Lp. Sołectwo Ilość mieszkańców ogółem (30.09.2006 r.) 

1. Aleksandrów 338 

2. Antoniówka 489 

3. Cudnów 368 

4. Dawidów 136 

5. Groszowice 1 014 

6 Groszowice Wrzosów 150 

7 Gzowice 375 

8 Gzowice – Folwark 86 

9 Gzowice - Kolonia 119 

10 Jedlnia Letnisko 3 692 

11 Kolonka 31 

12 Lasowice 305 

13 Maryno 198 

14 Myśliszewice 471 

15 Natolin 187 

16 Piotrowice 219 

17 Rajec Poduchowny 799 

18 Rajec Szlachecki 855 

19 Sadków 415 

20 Sadków – Górki 421 

21 Siczki 257 

22 Słupica 488 

 Łącznie 11 413 
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W warunkach gminy Jedlnia – Letnisko sieć osadnicza wyróżnia się 

korzystnie zarówno pod względem wielkości poszczególnych jednostek jak i 

charakteru ukształtowania zabudowy wzdłuż istniejących dróg. Stabilizacja 

rozwoju poszczególnych jednostek osadniczych na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu lat potwierdza prawidłowe ukształtowanie sieci osadniczej gminy. 

 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna tworzona przez 5 115 ha, (78% 

terytorium gminy) stanowi podstawowy element struktury funkcjonalno - 

przestrzennej gminy. 

Kompleksy glebowo - rolnicze o wysokiej przydatności do produkcji 

rolniczej stanowią blisko 20% użytków rolnych i stwarzają potencjalne warunki 

do prowadzenia wysokotowarowej produkcji rolniczej, w tym produkcji papryki 

i warzyw pod folią. 

 

III. Analiza obecnego stanu gospodarki odpadami 

 

3.1. Charakterystyka wytwarzanych odpadów komunalnych 

 

Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie gminy Jedlnia – Letnisko 

określono na podstawie materiałów i informacji otrzymanych z Urzędu Gminy 

w Jedlni - Letnisko, Starostwa Powiatowego w Radomiu, jak również na 

podstawie oględzin przeprowadzanych w terenie. W przypadku braku 

niezbędnych informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy wykorzystano wskaźniki pochodzące z badań krajowych 

w zakresie gospodarki odpadami. 

Na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 

62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: 

„odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie 

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

gospodarstwach domowych”. 

Biorąc pod uwagę skład odpadów komunalnych oraz warunki i miejsca 

powstawania takich odpadów w niniejszym planie przyjęto podział odpadów na 

następujące grupy odpadów, wytwarzane przez wyżej wymieniona źródła 

odpadów komunalnych: 

- odpady z gospodarstw domowych - zabudowy jednorodzinnej (na terenie 

gminy nie występuje zabudowa wielorodzinna), 

- odpady z obiektów infrastruktury i użyteczności publicznej (administracja 

publiczna, służba zdrowia, oświata, turystyka), 

- odpady komunalne zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i 

usługowych, 

- odpady wielkogabarytowe, 

- odpady remontowo-budowlane, 

- odpady zielone (z pielęgnacji terenów zielonych), 

- odpady niebezpieczne wchodzące w skład strumienia odpadów 

komunalnych. 

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 

r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady komunalne 

należą do grupy 20, a selektywnie zbierane odpady opakowaniowe, będące 

odpadami komunalnymi, zaklasyfikowane zostały w grupie 15, podgrupie 15 01. 
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Klasyfikacja odpadów komunalnych zgodnie z Katalogiem odpadów, grupy 

20 i 15 
 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi  selektywnie

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkalia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

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

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie 

ujęte w innych grupach

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II 

klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami ciśnieniowymi  
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Pod względem morfologicznym w skład odpadów komunalnych wchodzą 

przede wszystkim: 

- odpady organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i inne), 

- papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, 

- materiały tekstylne, 

- szkło, 

- metale, 

- odpady mineralne, 

- drobna frakcja popiołowa. 

W strumieniu odpadów komunalnych występują także, wymagające 

odrębnego traktowania, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz 

odpady niebezpieczne. Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z 

obiektów infrastruktury przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%] 
 

Odpady z gospodarstw domowych i obiektów  infrastruktury [%] 

frakcje odpadów [%] wieś  

1) odpady organiczne pochodzenia 

roślinnego 

13 10 

2) odpady organiczne pochodzenia 

zwierzęcego 

1 - 

3) inne odpady organiczne 2 - 

4) papier i tektura 13 30 

5) tworzywa sztuczne 13 30 

6) materiały tekstylne 3 3 

7) szkło 8 10 

8) metale 4 5 

9) odpady mineralne 10 5 

10) frakcja drobna (poniżej 10 mm) 33 7 

Razem: 100 100 

 

Największy udział w masie wytwarzanych odpadów komunalnych, 

pochodzących z gospodarstw domowych mają odpady ulegające biodegradacji 
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(pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, inne odpady organiczne; papier 

i tektura), stanowiące łącznie ponad 50% całego strumienia. W znaczących 

ilościach występują też tworzywa sztuczne, których udział, w miarę zwiększania 

się poziomu życia społeczeństwa, będzie jeszcze wzrastał. W miejscowościach, 

gdzie duży udział w ciepłownictwie mają paleniska domowe lokalne opalane 

węglem, znaczący udział ma frakcja drobna. Z surowców wtórnych wyróżnić 

można szkło, metale i materiały tekstylne. 

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko nie przeprowadzano jak dotąd badań 

właściwości odpadów komunalnych. Z uwagi na fakt, że badania te wymagają 

systematycznych analiz (co dwa tygodnie przez okres jednego roku, 

z uwzględnieniem kilku tras wywozowych) i poniesienia dużych nakładów 

finansowych, dla gminy Jedlnia - Letnisko przyjęto wskaźniki charakterystyczne 

dla małych miejscowości w Polsce. Zamieszczone w poniższej tabeli wartości 

pochodzą z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy 

Ekologii Miast na terenie całej Polski (Maksymowicz, 2000). 

 

Wybrane właściwości odpadów komunalnych 

L.p. Wskaźnik Jednostka Małe gminy 

Wskaźniki określające właściwości paliwowe 

1 Wilgotność % 28,0 - 48,0 

2 części palne % 10,0 - 20,0 

3 części niepalne % 30,0 - 65,0 

4 ciepło spalania kJ/kg 2010 - 4000 

Wskaźniki określające właściwości nawozowe 

5 substancja organiczna % s.m. 35,0 - 115,0 

6 węgiel organiczny % s.m. 6,0 - 18,0 

7 azot organiczny % s.m. 0,1 - 0,7 

8 fosfor ogólny % s.m. 0,2 - 0,8 

9 potas ogólny % s.m. do 0,3 

Wskaźniki określające zawartość metali ciężkich 

10 Kadm mg/kg s.m. 0,8 

11 Ołów mg/kg s.m. 85,0 

12 Chrom mg/kg s.m. 1643,0 

13 Miedź mg/kg s.m. 66,0 

14 Nikiel mg/kg s.m. 231,0 
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L.p. Wskaźnik Jednostka Małe gminy 

15 Rtęć mg/kg s.m. 0,2 

16 Cynk mg/kg s.m. 290,0 

 

Ilość odpadów komunalnych i ich skład morfologiczny zależy od poziomu 

życia mieszkańców, obyczajów oraz kultury ludności, wyposażenia techniczno-

sanitarnego domów i mieszkań oraz pór roku. 

Liczba powstających odpadów wzrasta wraz z postępem cywilizacyjnym, 

rozwojem urbanizacji i polepszeniem warunków materialnych ludności. 

Skład morfologiczny odpadów komunalnych zależy w dużym stopniu od 

poziomu rozwoju gospodarczego państwa, w którym powstają, a także od 

miejsca powstawania – w mieście czy na wsi. 

W skład odpadów komunalnych wchodzą: papier, drewno, tkaniny, kości, 

odpady spożywcze, popiół, żużel, tworzywa sztuczne, skóra, guma, metale, 

szkło, zmiotki uliczne. Udział poszczególnych składników dość szeroko zmienia 

się i zależy od szeregu czynników. Warunki klimatyczne determinują udział 

warzyw, owoców, popiołu, żużla i nie spalonych substancji palnych. Od tych 

warunków zależy również wilgotność odpadów. Warunki bytowe oraz 

infrastruktura obszaru wywozu odpadów również wpływają na skład odpadów.                

I tak w rejonach z centralnym ogrzewaniem praktycznie w odpadach nie ma 

żużla i nie spalonych części paliw. 

Generalnie widoczna jest tendencja wzrostu udziału papieru oraz znaczny 

spadek zawartości popiołu i żużla. Związane jest to ze stosowaniem do celów 

grzewczych oleju opałowego lub gazu. 

Ostatnio w strukturze odpadów komunalnych zauważa się istotny wzrost 

zawartości tworzyw sztucznych, głównie z opakowań jednorazowego użytku, 

jednorazowych opakowań szklanych do napojów oraz papieru stosowanego do 

pakowania artykułów spożywczych. Uwidacznia się także obniżenie ilości 

frakcji drobnej w odpadach (popiół, żużel) w wyniku przechodzenia na 

ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe. Niezmiennie wysoki jest poziom 
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zawartości kuchennej frakcji organicznej, następuje natomiast spadek gęstości            

i ogólnej masy odpadów wywożonych z terenów naszych miast. 

Ważna jest także duża niejednorodność składu surowcowego 

(morfologicznego)  oraz chemicznego stałych odpadów komunalnych, zarówno 

w postaci mieszanej (bez selektywnej zbiórki), jak również pozostałości po 

selektywnej zbiórce albo po mechanicznym sortowaniu. Obecność 

mikroorganizmów chorobotwórczych stwarza potencjalne zagrożenie 

higieniczno-sanitarne. Niekorzystną cechą jest niestabilność, podatność na 

zagniwanie i wydzielanie uciążliwych odorów frakcji organicznej (mokrej) 

zawartej w odpadach, a także obecności odpadów niebezpiecznych (opakowania 

po środkach chemicznych – uprawy tunelowe) oraz zanieczyszczenie 

poszczególnych składników odpadów komunalnych substancjami 

niebezpiecznymi organicznymi i nieorganicznymi. 

Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obszarów wiejskich w 

znacznym stopniu różni się od odpadów miejskich, specyfika gospodarki 

odpadami na tych terenach wynika z następujących czynników: 

-     zabudowa w przeważającej części jednorodzinna, 

-     duże rozproszenie zabudowy, 

-     niski standard dróg dojazdowych do części posesji, 

-    niski udział ogrzewania zdalczynnego (gdzie jedna kotłownia obsługuje 

wiele budynków), przeważa ogrzewanie indywidualne z wysokim udziałem 

pieców węglowych, 

-     podstawowy rodzaj działalności gospodarczej to gospodarka rolna,  w dużej 

mierze oparta na gospodarstwach tradycyjnych bez wyraźnej specjalizacji, 

-   niski poziom integracji społecznej dużej części obszarów wiejskich przede 

wszystkim na terenach gdzie istniały gospodarstwa PGR. 

Przedstawione powyżej cechy obszarów wiejskich wpływają 

bezpośrednio na specyfikę i wskaźnik gospodarki odpadami na terenach 

wiejskich, i tak: 
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-   znacznie niższy niż w miastach wskaźnik nagromadzenia odpadów 

wytwarzanych przez mieszkańca w ciągu roku, 

-   odmienna struktura odpadów – niski udział odpadów organicznych w 

strumieniu odpadów, stosunkowo wysoki udział odpadów mineralnych, niski 

udział papieru  i tworzyw sztucznych, które w znacznym stopniu są spalane, 

-  stosunkowo wysoki udział odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów 

komunalnych oraz wśród odpadów powstających w wyniku działalności 

gospodarczej prowadzonej na terenach wiejskich, 

-  możliwość zagospodarowania przez mieszkańców stosunkowo dużej części 

strumienia odpadów, 

-  niski odsetek mieszkańców objętych obsługą w postaci zorganizowanego 

wywozu odpadów, 

-    niski poziom techniczny składowisk odpadów na obszarach wiejskich, brak 

uszczelnienia, brak całodobowego dozoru na większości obiektów, 

-    wysokie koszty eksploatacyjne zorganizowanego wywozu odpadów na 

terenach wiejskich, wynikające m.in. z dużego rozproszenia zabudowy, 

utrudnionego dojazdu do posesji. 

 

3.2. Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie 

gminy Jedlnia – Letnisko 
 

Analiza gospodarki odpadami w gminie wiejskiej jaką jest gmina Jedlnia 

– Letnisko, wymaga uwzględnienia znacznego zróżnicowania wskaźników 

charakteryzujących ten sektor gospodarki komunalnej ( poza tym gmina Jedlnia 

– Letnisko ma charakter zarówno wiejski – od strony wschodniej, letniskowy – 

w części centralnej, jak i miejski – od strony zachodniej – od strony Radomia). 

Wskaźnik nagromadzenia odpadów wytwarzanych przez mieszkańca w ciągu 

roku  jest podstawową informacją uzyskiwaną na podstawie badań odpadów 

prowadzonych na określonym obszarze i dla terenów wiejskich wynosi średnio 
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od 0,6 do 1,0 m
3
/M/rok i jest uzależniony w dużej mierze od poziomu życia 

mieszkańców oraz charakterystyki gospodarki prowadzonej na wsi. 

Analizy wykonane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 

wskazują, że wskaźnik nagromadzenia maleje w miarę wzrostu udziału funkcji 

rolniczych wsi, a rośnie w miarę wzrostu udziału funkcji usługowych  i 

produkcyjnych. 

 

Rodzaje powstających odpadów na terenie gminy Jedlnia - Letnisko: 

1.  odpady pochodzące z budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury 

miejskiej, które stanowią 80% ogólnej masy odpadów, 

2.  odpady „zielone" z pielęgnacji terenów zorganizowanej zieleni miejskiej 

(parki, skwery, tereny zielone) oraz z ogródków przydomowych i 

ewentualnie terenów rolniczych. Stanowią około 10% ogólnej masy 

odpadów, 

3.  odpady o charakterze specjalnym, w tym wyselekcjonowane surowce wtórne 

wydzielone w wyniku sukcesywnego upowszechnienia selektywnej zbiórki 

odpadów (szkło, metale, papier i tektura, tworzywa sztuczne, itp.), 

4.  odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt gospodarstwa domowego 

(np. lodówki, pralki, sprzęt elektroniczny, meble i inne), 

5.  odpady tzw. „problemowe" klasyfikowane jako niebezpieczne np. lampy 

rtęciowe, akumulatory, baterie, opakowania po środkach ochrony roślin, 

przeterminowane środki farmaceutyczne i szereg innych, 

6.  gruz z rozbiórki i remontów budynków. 

Odpady wymienione w pozycjach 4-6 stanowią ok. 10% ogólnej masy 

odpadów. 

 

Ilość odpadów komunalnych rośnie wraz z rozwojem urbanistycznym, 

postępem cywilizacji i poprawą poziomu życia ludzi. Na podstawie uzyskanych 

informacji, w dalszej części Planu przedstawiono ilości powstających odpadów 
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komunalnych z gospodarstw domowych, odpadów wielkogabarytowych, gruzu 

budowlanego, odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych z 

terenu gminy Jedlnia – Letnisko. 

 

3.3. Odpady komunalne z gospodarstw domowych 

W gminie w 2005 roku zebrano i wywieziono 320 Mg odpadów 

komunalnych, z czego przekazano do odzysku ok. 25 Mg (dane od firm 

wywozowych oraz z Urzędu Gminy Jedlni - Letnisko), co daje 28,038 

kg/mieszkańca w ciągu roku. Część mieszkańców (około 25 %) nie jest objęta 

systemem zbiórki i wywozu odpadów komunalnych. Mieszkańcy  podpisują 

indywidualne umowy z firmą zbierającą odpady – tj. z firmą „ALMAX”                  

z Radomia, która odbiera od mieszkańców gminy i z miejsc publicznych 

odpady komunalne. Odbierane przez firmę ALMAX odpady komunalne 

ostatecznie są unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowisku 

Radkom w Radomiu. Na terenie gminy nie występuje zabudowa 

wielorodzinna. 

Według danych z krajowego planu gospodarki odpadami zorganizowaną 

zbiórką odpadów komunalnych w 2000 roku objętych było ok. 94% osób na 

terenach miejskich i ok. 74% osób na terenach wiejskich. Gmina Jedlnia – 

Letnisko ma porównywalny wskaźnik mieszkańców objętych zbiórką odpadów 

do średniej krajowej. 

Przyjmuje się, że ilość odpadów wytwarzana przez jednego mieszkańca w 

Polsce waha się od około 180 kg/rok (wsie) do 300 – 500 kg/rok (duże miasta). 

Według danych o odpadach wywiezionych z terenu gminy Jedlnia – Letnisko 

ilość odpadów przypadająca na jednego mieszkańca wynosi ok. 28,038 kg/rok. 

Jest to ilość znacznie zaniżona w porównaniu do ilości odpadów faktycznie 

wytwarzanych. 
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Ilości wytworzonych odpadów komunalnych w 2005 r. na terenie gminy 

Jedlnia – Letnisko 

 

Liczba ludności  

w gminie Jedlnia - 

Letnisko 

Ilość odpadów 

komunalnych 

zebranych i  

wywiezionych 

[Mg] 

Średnia roczna 

zebranych i 

wywiezionych 

odpadów 

komunalnych  

Mg/mieszkańca 

11 413 320 0,028 

 

 

Dane o wywiezionych odpadach nie odzwierciedlają całości strumienia 

odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Jedlnia - Letnisko, 

dlatego sporządzono bilans odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

gminy Jedlnia – Letnisko w oparciu o metodę wskaźnikową.  

W związku z brakiem badań morfologii i nagromadzenia odpadów 

komunalnych dla gminy Jedlnia – Letnisko stan aktualny i prognozy w tym 

zakresie zostały sporządzone metodą wskaźnikową, w oparciu o wyniki badań 

Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU), w ślad 

za krajowym planem gospodarki odpadami i planem gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego. W metodzie tej do obliczeń przyjęto wskaźniki 

wytwarzania odpadów w podziale na osiemnaście strumieni odpadów 

komunalnych i na statystycznego mieszkańca gminy. Do obliczenia ilości 

wytworzonych w 2005 r. odpadów komunalnych  przyjęto dane demograficzne 

podane przez GUS.  

Wielkości oszacowane mogą nieznacznie odbiegać od faktycznych, a ich 

weryfikacja wymaga wdrożenia programu badań w miejscu powstawania 

prowadzonych w oparciu o ujednoliconą metodykę. Jest to jednak 

przedsięwzięcie czasochłonne i wymagające poniesienia znacznych kosztów. 
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Biorąc pod uwagę istniejące na terenie gminy Jedlnia – Letnisko źródła 

wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu 

widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem 

i unieszkodliwianiem odpadów, zgodnie z krajowym planem gospodarki 

odpadami, wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów: 

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i 

pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady z pielęgnacji 

ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych - ulegające 

biodegradacji), 

- odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji 

zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji), 

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania 

wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura  - nieopakowaniowe), 

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne -

nieopakowaniowe); 

- tekstylia, 

- szkło (opakowania ze szkła, szkło -nieopakowaniowe), 

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe 

odpady metalowe), 

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, 

kamienie itp., 

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach 

domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów 

komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku 

i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem, 

- odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych, 

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych. 
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Dla wyżej wymienionych strumieni odpadów komunalnych ustalono 

wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej, przedstawione w poniższej 

tabeli. 

 

Wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych dla terenów wiejskich 

Lp. Strumień odpadów komunalnych Gminy 

wiejskie 

[kg/M/r] 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 25,76 

2. Odpady zielone 5,00 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 9,42 

4. Opakowania z papieru i tektury 9,42 

5. Opakowania wielomateriałowe 2,09 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 14,65 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 6,28 

8. Tekstylia 4,83 

9. Szkło (nieopakowaniowe) 1,93 

10. Opakowania ze szkła 10,95 

11. Metale 4,51 

12. Opakowania z blachy stalowej 1,29 

13. Opakowania z aluminium 0,64 

14. Odpady mineralne 16,10 

15. Drobna frakcja popiołowa 53,13 

16. Odpady wielkogabarytowe 15,00 

17. Odpady budowlane 30,00 

18. Odpady niebezpieczne 2,00 

razem 213,0 

 

Oszacowanie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie 

gminy Jedlni – Letnisko dokonano na podstawie wskaźników charakterystyki 

ilościowej i jakościowej przedstawionych w powyższej tabeli. Przyjęto ilość 

mieszkańców według danych GUS z dnia 31.12.2005 roku równą 11 413 

mieszkańców. 
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Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Jedlnia - 

Letnisko 

 
Lp. Strumień odpadów komunalnych dla gminy Jedlnia 

- Letnisko 

[Mg/rok] 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 294,00 

2 Odpady zielone 57,07 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 107,51 

4. Opakowania z papieru i tektury 107,51 

5. Opakowania wielomateriałowe 23,85 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 167,20 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 71,67 

8. Tekstylia 55,12 

9. Szkło (nieopakowaniowe) 22,03 

10. Opakowania ze szkła 124,98 

11. Metale 51,57 

12. Opakowania z blachy stalowej 14,72 

13. Opakowania z aluminium 7,30 

14. Odpady mineralne 183,75 

15. Drobna frakcja popiołowa 585,60 

16. Odpady wielkogabarytowe 171,20 

17. Odpady budowlane 342,40 

18. Odpady niebezpieczne 22,82 

Ogółem 2365,31 

 

Gmina Jedlnia – Letnisko liczy 11 413 mieszkańców, w związku z tym ilość 

odpadów komunalnych wyliczona na podstawie wskaźników, przypadająca na 1 

mieszkańca wynosi  0,21 Mg/rok. Porównując ilości szacunkowe odpadów 

wyliczone w sposób teoretyczny w oparciu o wskaźniki z ilościami odpadów 

rzeczywistymi uzyskanymi z ankietyzacji gminy i firm wywozowych (320 Mg 

w roku 2005) stwierdzono różnicę wynosząca 2045,31 Mg, co stanowi 86,47 % 

całego strumienia odpadów wyliczonego według wskaźników. Na różnicę w 

bilansie odpadów wpływa kilka czynników: 

 nie objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów całego obszaru gminy,  

 brak pełnej informacji o sposobie pozbywania się odpadów przez 

mieszkańców,  

 niekontrolowane spalanie odpadów (np. tworzyw sztucznych, papieru 

i kartonu) w paleniskach indywidualnych,  

 usuwanie odpadów mineralnych (np. popiołów, żużli, gruzu, cegieł, innych 

odpadów mineralnych) na drogi celem ich utwardzenia,  
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 kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji lub skarmianie nimi 

zwierząt,  

 deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”.  

Przypuszczać można, że następujące rodzaje odpadów nie są usuwane w inny 

sposób, niż wywożenie przez firmę uprawnioną do zbiórki i transportu 

odpadów: 

 

Rodzaje odpadów komunalnych, które nie są (w całości lub w części) usuwane do 

pojemników wywożonych przez firmę zajmująca się zbiórką i transportem odpadów 
 

Lp. Rodzaj odpadu Sposób postępowania 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji kompostowanie, skarmianie zwierząt 

2 Odpady zielone kompostowanie, skarmianie zwierząt 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) spalanie w piecach domowych, 

kompostowanie 

4. Opakowania z papieru i tektury spalanie w piecach domowych, 

kompostowanie 

5. Opakowania wielomateriałowe spalanie w piecach domowych 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) spalanie w piecach domowych 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych spalanie w piecach domowych 

8. Tekstylia wykorzystanie w gospodarstwie 

14. Odpady mineralne utwardzanie dróg 

15. Drobna frakcja popiołowa utwardzanie dróg 

17. Odpady budowlane utwardzanie dróg 

 

Odpady biodegradowalne  

Do odpadów biodegradowalnych zaliczono: odpady spożywcze – 

bioodpady, odpady z terenów zieleni – biomasa, papier i karton 

nieopakowaniowy. Obecnie na terenie gminy Jedlnia – Letnisko (według 

informacji uzyskanych od firmy ALMAX obsługującej gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych) odpady biodegradowalne w 100 % 

wykorzystywane są w gospodarstwach przydomowych – kompost lub wywóz na 

pola uprawne jako nawóz zielony. 
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Ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych  

w roku 2005 na terenie gminy Jedlnia - Letnisko 

 

Lp. Strumień odpadów ulegających biodegradacji  [Mg/r] 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 294,00 

2 Odpady zielone 57,07 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 107,51 

4. Opakowania z papieru i tektury 107,51 

Ogółem 566,09 

 

 

Z przedstawionych danych wynika, że łączna ilość odpadów ulegających 

biodegradacji wytworzona w 2005 roku na terenie gminy Jedlnia – Letnisko 

wynosi 566,09 Mg/rok i stanowi około 24 % ogólnej ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych. 

 

Szczególnym rodzajem odpadów są odpady zielone. Na terenie gminy 

występują systematycznie utrzymywane tereny zieleni. Sprzątanie ulic 

wykonywane jest sporadycznie. Znajdują się tutaj 3 cmentarze (Jedlnia, 

Groszowice i Cudnów). Z analizy wskaźnikowej wynika, że na terenie gminy 

powstaje 57,07 Mg/rok odpadów zielonych. Średni skład odpadów zielonych 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1 Średni skład odpadów z ogrodów i parków [%] 

 

Odpady z ogrodów i parków 

odpady organiczne 80% 

odpady mineralne 20% 
 

 

Z uwagi na wiejski charakter gminy odpady ulegające biodegradacji 

zagospodarowywane są przez mieszkańców we własnym zakresie: w domowych 

kompostownikach, do skarmiania zwierząt, lub – w przypadku odpadów drewna 

i papieru – w paleniskach domowych. 
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Wymagane na podstawie ustawy o odpadach poziomy odzysku odpadów 

biodegradalnych 

Redukcja przewidziana jest w trzech etapach i wg. Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami  i Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,         i 

przedstawia się następująco: 

 2010 r. – ograniczenie składowania do 75% ich masy z 1995 r. 

 2013 r. – ograniczenie składowania do 50% ich masy z 1995 r. 

 2020 r. – ograniczenie składowania do 35% ich masy z 1995 r. 

Odpady wielkogabarytowe 

Kolejną grupą, wymagającą osobnego rozwiązania są odpady 

wielkogabarytowe. Traktuje się tak te odpady z gospodarstw domowych, które 

ze względu na duże rozmiary wymagają odrębnego postępowania, między 

innymi ze względu na fakt, że nie mieszczą się one do standardowych 

pojemników na odpady. 

Ilość odpadów wielkogabarytowych wzrasta w ostatnich latach, co ma 

związek ze wzrostem konsumpcji i zamianą starych sprzętów domowych na 

nowsze. 

Najczęściej odpady wielkogabarytowe to: 

- stare meble, 

- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego - lodówki, pralki, piece itd., 

- opakowania przestrzenne. 

Średni skład odpadów wielkogabarytowych przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 2 Średni skład odpadów wielkogabarytowych [%] 

 

Odpady wielkogabarytowe 

1) drewno 60% 

2) metale 30% 

3) inne (balastowe, materace, 

plastik itp.) 

10% 
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Obliczona metodą wskaźnikową ilość odpadów wielkogabarytowych 

wytwarzanych na terenie gminy wynosi 171,20 Mg/rok. Obecnie organizuje się 

raz w roku zbiórkę i wywóz tych odpadów od mieszkańców. Dodatkowo, ze 

strumienia odpadów wielkogabarytowych dowożonych na składowisko 

odkładane są odpady zawierające substancje niebezpieczne: gazy szlachetne, 

rtęć, olej sprężarkowy itp. i przekazywane firmie odbierającej odpady. 

Odpady z budowy i remontów 

Następną grupą są odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych. 

Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają 

najczęściej: 

- odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych - gruz betonowy, 

ceglany, ceramiczny i asfaltowy; 

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych; 

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych - pokrycia dachowe; 

- złomy metaliczne; 

- gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir; 

- odpady materiałów izolacyjnych. 

 

Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

 

Tabela 3 Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych [%] 

 

Odpady budowlane i poremontowe 

skład: 100% mineralne 

1) cegła 40% 

2) beton 20% 

3) tworzywo sztuczne 1% 

4) bitumiczna powierzchnia dróg 8% 
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Odpady budowlane i poremontowe 

skład: 100% mineralne 

5) drewno 7% 

6) metale 5% 

7) piasek 15% 

8) inne 4% 

 

Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w bardzo dużym 

rozproszeniu, co utrudnia dokładne podanie źródła ich wytwarzania i 

oszacowanie ich ilości. Odpady te, powstające na terenie gminy nie są aktualnie 

zbierane selektywnie. Są one najczęściej usuwane na dzikie wysypiska lub 

zagospodarowywane we własnym zakresie przez wytwórców (utwardzanie dróg, 

wypełnianie wyrobisk). 

Z analizy wskaźnikowej wynika, że obecnie na terenie gminy Jedlnia – 

Letnisko powstaje 342,40 Mg/rok tych odpadów. Duża część z nich zostaje 

użyta do utwardzania lokalnych dróg i wypełniania zagłębień terenu. 

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

W strumieniu odpadów komunalnych, wyróżniamy również grupę odpadów 

niebezpiecznych Są to m.in.: świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia 

i środki ochrony roślin.  Przyjmuje się obecnie, że ok. 95% odpadów 

niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia do 

wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania na składowiskach 

komunalnych. 

Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 

komunalnych oszacowano na podstawie wskaźników, zastosowanych w 

krajowym planie gospodarki odpadami. 

Odpady te raz w roku są odbierane od mieszkańców gminy przez firmę 

ALMAX.  

Oszacowana ilość odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych z 

gospodarstw domowych oraz z obiektów infrastruktury w gminie Jedlnia – 

Letnisko w 2005r., przy zastosowanym wskaźniku 2,0 kg/rok/mieszkańca 
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wynosi ok. 22,82 Mg/rok. Oszacowane ilości dla poszczególnych rodzajów 

odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych dla gminy Jedlnia – 

Letnisko zestawiono w poniższej tabeli. 

 

 Obliczone szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych  

w odpadach komunalnych dla gminy Jedlnia – Letnisko 

 

 

Kod 

 

Rodzaj odpadów 

Udział w masie 

odpadów 

niebezpiecznych 

[%] 

Ilości 

wytworzone w 

2005r. [Mg] 

20 01 33 Baterie i akumulatory ołowiowe 12 2,74 

20 01 29 Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

5 1,14 

20 01 17 Odczynniki fotograficzne 2 0,46 

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcza i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

35 8,00 

20 01 14 

20 01 15 

Kwasy i alkalia 1 0,23 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

5 1,14 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  4 0,91 

20 01 26 Oleje i tłuszcze 10 2,28 

20 01 19 Środki ochrony roślin (np. pestycydy, 

herbicydy, insektycydy) 

5 1,14 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione 

10 2,28 

20 01 37 Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne 

5 1,14 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3 0,68 

20 01 13 Rozpuszczalniki 3 0,68 

Razem 
100 22,82 

 

Baterie 

Baterie wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych są gromadzone                     

w placówkach oświatowych i administracji publicznej i w punktach sprzedaży 

detalicznej w specjalnych pojemnikach do zbiórki baterii. Pojemniki 

rozstawione są we wszystkich dużych sklepach na terenie gminy Jedlnia - 

Letnisko, jak również we wszystkich sklepach RTV i AGD. 
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System koordynowany jest przez Urząd Gminy Jedlnia – Letnisko, a zbiórkę 

prowadzi firma „ALMAX” z Radomia. 

 

3.4.  Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy  

Jedlnia – Letnisko 

3.4.1. Zbiórka i gromadzenie odpadów komunalnych 

Do zbierania i pozbywania się odpadów zobowiązani są właściciele 

nieruchomości, zgodnie ze standardami określonymi przez przepisy 

ogólnokrajowe i gminne. Obowiązek ten należy realizować poprzez korzystanie 

z usług uprawnionych przedsiębiorców. 

Zadaniem gminy pozostaje ogólna odpowiedzialność za tworzenie warunków 

niezbędnych do utrzymania czystości i porządku, w tym organizacja selektywnej 

zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, przydatnych 

do odzysku. 

1. Wójt Gminy, dla uzyskania oczekiwanego standardu zbierania i odbioru 

odpadów komunalnych udziela zezwoleń na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. Przedmiotowe zezwolenie określa m. in. (znowelizowany 

art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządki w gminie): 

- przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem, 

- wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem, 

- niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, 

- miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko zbiórkę i transport odpadów 

komunalnych od 1998r. prowadzi firma ALMAX, posiadająca odpowiednie 

zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Na terenie gminy stosowany jest 

system selektywnej zbiórki polegający na segregacji odpadów: na suche (np.: 
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odpady opakowaniowe – szkło, metale, papier i tektura, tworzywa sztuczne), na 

mokre (odpady bytowe), na odpady niebezpieczne i na odpady 

wielkogabarytowe.  

Odpady bytowe zmieszane odpady komunalne ostatecznie są 

unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowisku Radkom w Radomiu, 

pozostałe odpady, po przesortowaniu, są przekazywane uprawnionym na 

podstawie ustawy o odpadach odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia 

właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, 

transportu i odzysku odpadów. Sposób ten jest zgodny z założonymi głównymi 

celami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Mazowieckiego gdyż powoduje zmniejszenie ilości wszystkich typów odpadów 

kierowanych na składowisko. Zgodnie z założeniami WPGO planuje się do 

końca 2007 r. objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką 

odpadów komunalnych (100 %). 

 

Podsumowując, na terenie gminy stosowane są następujące metody zbiórki i 

gromadzenia odpadów: 

 odpady niesegregowane z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności 

publicznej i infrastruktury odbiera prywatna firma „ALMAX”, dysponująca 

własnym sprzętem do wywozu odpadów, 

 surowce wtórne - tworzywa sztuczne, papier i metale zbierane są                do 

pojemników dostarczanych przez firmę mieszkańcom gminy,                   a 

następnie odbierane przez w/w firmę jej własnym transportem, 

 odpady wielkogabarytowe zbierane są raz w roku podczas zbiórki akcyjnej, 

 odpady zielone z pielęgnacji terenów są wykorzystywane do rekultywacji 

terenów zdegradowanych, 

 odpady zbierane są także podczas cyklicznych akcji, np. Sprzątanie Świata. 
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3.4.2. Selektywna zbiórka odpadów 

Selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona w celu zebrania frakcji 

odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego, takich jak papier i 

tektura, szkło, metale, tekstylia oraz tworzywa sztuczne. Zgodnie ze 

znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy 

„organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów 

komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz 

współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie 

gospodarowania tego rodzaju odpadami” (art.3 ust. 2 pkt. 6). Zbiórka 

i gospodarowanie odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach (art. 10), powinny 

odbywać się w sposób selektywny. 

Na terenie gminy selektywna zbiórkę odpadów rozpoczęto 1998 roku i 

prowadzi ją firma P.W.N.S. ALMAX z Radomia. 

 

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko przeprowadzana jest również akcyjna 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Akcje przeprowadzane są raz w roku 

przez firmę ALMAX. 

 

3.4.3. Odzysk odpadów na terenie gminy Jedlnia – Letnisko  

Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy 

Jedlnia – Letnisko  

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko istnieją dwie instalacje do odzysku 

odpadów: 

- Huta Szkła TOP Glass 1 sp.j. Cezary Karolewski, Jacek Bochenek – Rajec 

Szlachecki 85A (zdolność przerobowa instalacji 200 Mg/rok, instalacja do 

odzysku odpadów szklanych o kodach: 15 01 07, 17 02 02 i 19 12 05), 
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- EKO- Flora G.O. – Rajec Szlachecki (zdolność przerobowa instalacji 200 

Mg/rok, instalacja do odzysku odpadów o kodzie: 03 01 05 – trocin, wiórów, 

drewna, płyty wiórowej i forniru). 

Również formą odzysku odpadów poremontowych i budowlanych oraz 

tzw. odpadów zielonych jest ich wykorzystanie do zagospodarowania licznych 

wyrobisk poeksploatacyjnych lub zasypywania naturalnych zagłębień przez 

wytwórców tych odpadów. Praktyki te odbywają się bez niezbędnych pozwoleń 

i uzgodnień, a tego typu postępowanie powinno zostać uprzednio 

zweryfikowane i zatwierdzone. 

Ponadto 100 % mieszkańców gminy Jedlnia – Letnisko prowadzi 

kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i wykorzystuje je we 

własnym zakresie. 

Brak jest informacji o sposobach postępowania z dużą częścią odpadów – 

niewielka część ludności gminy (5%) nie jest objęta systemem wywozu 

odpadów, prawdopodobnie wytwarzane przez nich odpady bez kontroli trafiają 

do środowiska lub są spalane nielegalnie przez ich wytwórców.  

Na niektórych terenach (szczególnie leśnych) gminy Jedlnia – Letnisko 

obserwuje się powstawanie tzw. dzikich wysypisk. Głównym powodem ich 

powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców. Nielegalne wysypiska 

mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że mogą się na nich 

znajdować niebezpieczne odpady (np. płyty azbestowe, resztki farb i lakierów, 

akumulatory, baterie i oleje).  

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko w miejscowości Cudnów zlokalizowane 

jest składowisko odpadów, na którym odpady nie są już składowane,                         

a składowisko to jest przygotowane do rekultywacji (zgodnie z decyzją 

Wojewody Mazowieckiego). Całkowite zrekultywowanie składowiska nastąpi    

w 2008 r. Do chwili obecnej na składowisku zdeponowano (nagromadzono) 

20 481 Mg odpadów. Po zakończeniu rekultywacji (składającej się z 

rekultywacji technicznej – polegającej między innymi na przykryciu 

składowiska gruntami nieprzepuszczalnymi (o wskaźniku filtracji k = 10 
-9

)                 

i zainstalowaniu urządzeń odgazowujących oraz rekultywacji biologicznej – 

obsianiu składowiska mieszankami traw i krzewów) prowadzony będzie 
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monitoring składowiska ustalony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków 

prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858). 

 

Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów na terenie gminy Jedlnia - Letnisko 

 

 
 

 

 

 

 - dwie instalacje do odzysku odpadów w Rajcu Szlacheckim  

              tj.  Huta Szkła TOP Glass 1 i EKO- Flora G.O. 

 

 - instalacja do unieszkodliwiania odpadów (składowisko odpadów w Cudnowie) 
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3.4.4. Podmioty zajmujące się zbieranie i transportem odpadów na terenie 

gminy Jedlnia - Letnisko 

 

Na terenie Gminy Jedlnia - Letnisko działają podmioty gospodarcze, 

zajmujące się zbieranie i transportem odpadów, w tym i niebezpiecznych na 

podstawie wydanych decyzji przez Starostę Radomskiego, są to: 

 

1. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych "ALMAX" Spółka z o.o. - 

odpady komunalne stałe, poprodukcyjne, niebezpieczne; 

 

2. SITA Radom Sp.  z o.o. ul. W. Witosa 76, 26-600 Radom - odpady 

komunalne stałe, poprodukcyjne, niebezpieczne. 

 

3.4.5. Najwięksi wytwórcy odpadów przemysłowych na terenie gminy 

Jedlnia - Letnisko 

Poniżej wyszczególniono największych wytwórców odpadów z terenu gminy 

Jedlnia - Letnisko, należą do nich: 

- P.U.P.H. „Łukasz – BIS”, Natolin 65 

- P.P.U.H. „ Justyna”, Natolin 65 

- Huta Szkła TOP Glass 1 Rajec Szlachecki 

- „KAJTEK” K. Żyła, Skup Złomu, Rajec Poduchowny 

- Przedsiębiorstwo „KUBEX” M. Kuba, Skup Złomu, Rajec Poduchowny 

- Skup Złomu, J. Makuch, Lasowice 18 

- „Truck Trans” R. Podsiadły, Rajec Szlachecki, Skup Złomu 

- Huta Szkła „TOP GLASS1” sp.j. Cezary Karolewski, Jacek Bochanek, Rajec 

Szlachecki 85A  

- Nikodem Żyła, „KAJTEK” Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu, Rajec 

Poduchowny 41C 

- „FUREX” R. Wasilewski, Aleksandrów 
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- Józef Skóra, Handel Materiałami Budowlanymi, Opałem, Paszami, ul. 

Wjazdowa6, 26-630 Jedlnia – Letnisko 

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Spasiński Dariusz, Myśliszewice 13, 

26-630 Jedlnia – Letnisko 

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Spasińska Stanisława, Myśliszewice 

13, 26-630 Jedlnia – Letnisko 

- EKO – FLORA Gospodarstwo Ogrodnicze, Rajec Szlachecki 

- „MARKPOL” M. Gędaj, Myśliszewice 

- „TYK – GAZ” Rajec 

- Posterunek Policji, gmina Jedlnia – Letnisko 

- PHU „WOSTMAR” SMW Michałowscy Sp. j. Kolonka 5A 

- Zakład Stolarski, Stefan Staniewski, Rajec Szlachecki 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Jedlnia – Letnisko,           

ul. Chopina 1 

3.5. Podsumowanie aktualnej gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Jedlnia – Letnisko  

Z analizy stanu aktualnego gospodarki odpadami w gminie wynika, że 

obecnie brak jest kompleksowego systemu postępowania z odpadami, a 

wprowadzone rozwiązania jedynie częściowo spełniają wymogi krajowego 

planu gospodarki odpadami w zakresie zapobiegania i minimalizacji 

wytwarzanych odpadów, recyklingu i edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

Należy jednak zauważyć starania władz gminy w kierunku poprawy tej sytuacji. 

Ze względu na brak dokładnych informacji dotyczących ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych i gospodarowania nimi, oszacowano 

poszczególne strumienie odpadów. Według przyjętych wskaźników, ilość 

odpadów z sektora komunalnego wytwarzanych w gminie Jedlnia Letnisko 

wynosi 2365,31 Mg rocznie. W strumieniu tym zawarte jest 22,83 Mg odpadów 

niebezpiecznych.  
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Podstawowym systemem zbierania odpadów jest system mieszany. 

Funkcjonuje zbiórka surowców wtórnych – metali, szkła, tworzyw sztucznych, 

papieru i tektury, odpadów wielkogabarytowych i częściowo odpadów 

niebezpiecznych. Raz w roku organizowana jest zbiórka tych odpadów przez 

firmę ALMAX. 

Według danych firm zajmujących się zbiórką i transportem odpadów,             

w 2005 roku wywieziono z gminy ok. 320 Mg odpadów. Ocenia się, że około             

100 % mieszkańców prowadzi kompostowanie odpadów ulegających 

biodegradacji we własnych, przydomowych kompostownikach.  

Natomiast odpady pochodzące z budowy i  powstające przy remontach 

wykorzystywane są do utwardzania dróg w gminie. Nie prowadzi się 

zorganizowanej zbiórki tych odpadów.  

 

Z powyższego zestawienia wynika, że ilość odpadów usuwanych bez kontroli 

wynosi 2045,31 Mg. Na różnicę w bilansie odpadów wpływa kilka czynników: 

 nie objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów całego obszaru gminy,  

 brak pełnej informacji o sposobie pozbywania się odpadów przez 

mieszkańców,  

 niekontrolowane spalanie odpadów (np. tworzyw sztucznych, papieru 

i kartonu) w paleniskach indywidualnych,  

 usuwanie odpadów mineralnych (np. popiołów, żużli, gruzu, cegieł, innych 

odpadów mineralnych) na drogi celem ich utwardzenia,  

 kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji lub skarmianie nimi 

zwierząt,  

 deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”.  

Około 95% mieszkańców gminy objętych jest systemem wywozu odpadów.  

Odpady z gminy Jedlnia – Letnisko są w  całości wywożone przez 

P.W.N.S. ALMAX na składowisko odpadów w „Radkom” w Radomiu. 
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Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami w gminie Jedlnia - 

Letnisko, można wyróżnić jej mocne i słabe strony. 

 

Do mocnych stron należą: 

 

 wprowadzone rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu odpadów 

zmieszanych i selektywnie zebranych surowców wtórnych; 

 funkcjonowanie firm zajmujących się zbiórką i wywozem  odpadów; 

 częściowo wprowadzona selektywna zbiórka odpadów tworzyw sztucznych, 

metali, papieru i tektury, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 

niebezpiecznych; 

 kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez 

mieszkańców; 

 pojemniki na odpady, także surowce wtórne, w publicznych i często 

uczęszczanych miejscach gminy. 

 

Do słabych stron należą: 

 

 zbyt mała liczba mieszkańców gminy objęta systemem wywozu odpadów; 

 duża ilość odpadów lokowana jest nielegalnie w środowisku, powstawanie 

dzikich wysypisk; 

 brak składowiska odpadów; 

 spalanie odpadów na powierzchni ziemi lub w domowych kotłowniach; 

 odpady niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowo-

usługowej w znacznym stopniu trafiają do strumienia odpadów 

komunalnych; 

 brak jest pełnego wykorzystania instrumentów prawnych i finansowych 

będących w gestii administracji samorządowej; 
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 brak finansów na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami; 

 niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców. 

 

IV.  Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki 

odpadami na terenie gminy Jedlnia – Letnisko    

 

4.1. Planowany system gospodarki odpadami  

 

Ilość powstających na terenie gminy Jedlnia – Letnisko odpadów zależeć 

będzie od wielu czynników, spośród których największe znaczenie będą miały 

aspekty demograficzne i społeczno-gospodarcze. 

- czynniki demograficzne: 

Liczba mieszkańców gminy Jedlnia – Letnisko kształtuje się obecnie na 

poziomie 11 413 osób. W perspektywie kilku – kilkunastu lat liczba ta 

uzależniona będzie od:  

 przyrostu naturalnego 

 skali migracji 

Przy sporządzaniu prognoz odpadów wykorzystano prognozy demograficzne 

sporządzone przez GUS. Prognozę na lata 2012 - 2015 sporządzono na 

podstawie prognozy zmian demograficznych zawartych w opracowaniach 

statystycznych „Ludność, Ruch Naturalny i Migracje w Województwie 

Mazowieckim w 2000 r. (GUS Warszawa 2001). Prognozy zmian ludności do 

roku 2015 w powiecie radomskim oraz w gminie Jedlnia – Letnisko w (%) 

przedstawiono poniżej. Rokiem odniesienia (100%) 

 

Prognoza ludności dla gminy Jedlnia – Letnisko na lata 2006- 2013 (osoby) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ludność 11415 11417 11420 11420 11421 11423 11425 11424 
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- czynniki społeczno - gospodarcze 

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie gminy Jedlnia – 

Letnisko w perspektywie czasowej do 2013 roku zależeć będą przede wszystkim 

od rozwoju poszczególnych gałęzi rzemiosła i usług. Przyjmując wariant 

optymistyczny rozwoju sytuacji w Polsce, przewiduje się wyjście z recesji 

i dalszy rozwój gospodarczy w okresie co najmniej najbliższych 15 lat.                          

Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% 

wzrost ilości wytwarzanych odpadów.  

 

Przy prognozowaniu ilości i jakości odpadów na terenie gminy wzięto pod 

uwagę uwarunkowania regionalne i lokalne. Zakłada się, że ogólny rozwój 

gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki 

będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. Będzie to 

pociągało za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, spowoduje m.in. rozwój 

rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w 

odpadach.  

 

Zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami zakłada się, że przez 

najbliższe 5 lat dominować będą wśród ludności postawy konsumpcyjne, 

wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować 

będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również 

świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m.in. 

spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z 

drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na 

recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno. 
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Nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-

budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów 

poremontowych (w tym gruzu). 

 

Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców gminy, 

co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego 

będzie wzrost ilości odpadów ze służby zdrowia. 

 

Z drugiej strony, rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz 

doskonalenia metod inspekcji przez upoważnione organy i instytucje spowoduje 

odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej, czyli odpadów nie wykazywanych 

obecnie w statystyce. Stan taki istnieje obecnie m.in. z powodu nieznajomości 

obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami przez 

wytwórców odpadów lub celowego zatajenia danych o wytwarzanych odpadach 

celem uniknięcia odpowiednich opłat. Udział „szarej strefy odpadowej” 

(składającej się w przeważającej mierze ze źródeł rozproszonych - małych 

zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych) w wytwarzaniu 

odpadów ocenia się na 5 - 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce.  

 

Powyżej przedstawiony scenariusz rozwijał będzie się wolno, wobec czego 

założono też niewielkie – w skali rocznej – zmiany „emisji” poszczególnych 

składników, zmiany nie większe niż 3%. Ze względu dotychczasowe trendy i 

analizę możliwości ekonomiczno - społecznych nie przewiduje się w gminie 

dużych inwestycji przemysłowych.  

 

Na skutek rozwoju budownictwa istnieje duża chłonność na usługi 

ogólnobudowlane i instalatorskie zarówno rynku lokalnego i poza lokalnego. Ze 

względu na brak wodociągów obserwuje się dużą chłonność rynku lokalnego na 

te usługi.  
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4.2. Prognoza powstawania odpadów na terenie gminy Jedlnia – 

Letnisko w latach 2007-2014 

Na potrzeby „Planu gospodarki odpadami dla gminy Jedlnia – Letnisko na 

lata 2007 - 2014” wykonano szczegółową prognozę zmian wskaźników emisji 

odpadów dla poszczególnych typów źródeł odpadów. Rozważając 

przypuszczalne trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto, za 

krajowym planem gospodarki odpadami, „optymistyczny” wariant rozwoju 

sytuacji, który w przyszłości będzie kształtował skład odpadów. Zmiany jakości 

i ilości odpadów będą następować wolno, tak jak wolno następują zmiany w 

przyzwyczajeniach czy zmiany w poziomie dochodów ludności. 

Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów wpływać będzie liczba 

ludności oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów (liczonych 

np. w kg odpadów na mieszkańca rocznie), których trendy zmian wynikają z 

przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego. 

 Prognozę dla gminy Jedlnia – Letnisko sporządzono oddzielnie dla 

każdego składnika morfologii odpadów. Założone w prognozie, według 

krajowego planu gospodarki odpadami, procentowe zmiany ilości powstawania 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w latach 2006-2008 oraz 2009-

2012 przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla obszarów wiejskich 

 w latach 2006 –2012 

 

 

Nazwa strumienia 

Procentowe zmiany wskaźnika 

emisji odpadów dla obszarów 

wiejskich w latach 

2006-2008 2009 - 2012 

Odpady organiczne roślinne 2,00 1,00 

Odpady organiczne zwierzęce 0,00 -1,00 

Odpady organiczne inne 2,00 2,00 

Odpady zielone 2,00 2,00 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 2,00 1,00 

Opakowania z papieru i tektury 6,80 6,80 

Opakowania wielomateriałowe 6,80 6,80 

Tworzywa sztuczne 

(nieopakowaniowe) 

1,50 0,00 

Opakowania z tworzyw sztucznych 6,80 6,80 

Tekstylia 2,00 1,00 

Szkło (nieopakowaniowe) 3,00 3,00 

Opakowania ze szkła 4,80 4,80 

Metale 1,00 0,00 

Opakowania z blachy stalowej 3,80 3,80 

Opakowania z aluminium 3,60 3,60 

Odpady mineralne 1,00 1,00 

Drobna frakcja popiołowa -2,00 -3,00 

Odpady wielkogabarytowe 3,00 1,00 

Odpady budowlane 3,00 2,00 

Odpady niebezpieczne 0,00 0,00 
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Ujemne wartości wskaźników procentowych oznaczają, że dla danej frakcji 

przewiduje się spadek ilości powstawania odpadów. 

W miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu zamożności społeczeństwa, 

skład odpadów komunalnych będzie się zmieniał w czasie, zarówno pod 

względem ilości jak i składu morfologicznego. Również na skład morfologiczny 

powstających odpadów wpływ ma postawa proekologiczna ludności czyli 

świadomy stosunek do problematyki środowiska i odpadów.  

 

Wskaźniki emisji odpadów w roku 2008 

Lp. Strumień odpadów komunalnych w 

roku 2008 

Gminy 

wiejskie 

[kg/M/r] 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 26,27 

2. Odpady zielone 5,10 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 9,61 

4. Opakowania z papieru i tektury 10,06 

5. Opakowania wielomateriałowe 2,23 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 14,87 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 6,71 

8. Tekstylia 4,93 

9. Szkło (nieopakowaniowe) 1,99 

10. Opakowania ze szkła 11,28 

11. Metale 4,55 

12. Opakowania z blachy stalowej 1,34 

13. Opakowania z aluminium 0,66 

14. Odpady mineralne 16,26 

15. Drobna frakcja popiołowa 52,14 
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Lp. Strumień odpadów komunalnych w 

roku 2008 

Gminy 

wiejskie 

[kg/M/r] 

16. Odpady wielkogabarytowe 15,45 

17. Odpady budowlane 30,90 

18. Odpady niebezpieczne 2,00 

RAZEM 216,35 

 

Wskaźniki emisji odpadów w roku 2012 

Lp. Strumień odpadów komunalnych w 

roku 2012 

Gminy 

wiejskie 

[kg/M/r] 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 26,53 

2. Odpady zielone 5,20 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 9,71 

4. Opakowania z papieru i tektury 10,74 

5. Opakowania wielomateriałowe 2,38 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 14,87 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 7,17 

8. Tekstylia 4,98 

9. Szkło (nieopakowaniowe) 2,05 

10. Opakowania ze szkła 11,82 

11. Metale 4,55 

12. Opakowania z blachy stalowej 1,39 

13. Opakowania z aluminium 0,68 

14. Odpady mineralne 16,58 

15. Drobna frakcja popiołowa 50,57 

16. Odpady wielkogabarytowe 15,60 
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Lp. Strumień odpadów komunalnych w 

roku 2012 

Gminy 

wiejskie 

[kg/M/r] 

17. Odpady budowlane 31,52 

18. Odpady niebezpieczne 2,00 

RAZEM 218,34 

 

Uwzględniając powyższe prognozy oraz wskaźniki zmian poszczególnych 

frakcji w odpadach komunalnych w latach 2006-2012 oszacowano ilości 

powstających odpadów komunalnych. Ilość prognozowanych odpadów 

komunalnych w 2008 i 2012 roku z podziałem na poszczególne frakcje 

przedstawiona została w poniższej tabeli. Liczbę ludności gminy ustalono na 

11420 osoby w roku 2008 oraz 11425 osób w roku 2012. 

 

Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych dla gminy  

Jedlnia – Letnisko [Mg] 

 

Nazwa strumienia 2008 2012 

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

300,00 303,11 

Odpady zielone 58,24 59,41 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 109,75 110,94 

Opakowania z papieru i tektury 114,89 122,71 

Opakowania wielomateriałowe 25,47 27,20 

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 169,82 169,89 

Opakowania z tworzyw sztucznych 76,63 81,92 

Tekstylia 56,30 56,90 

Szkło (nieopakowaniowe) 22,73 23,42 
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Nazwa strumienia 2008 2012 

Opakowania ze szkła 128,82 135,04 

Metale 51,96 51,41 

Opakowania z blachy stalowej 15,30 15,89 

Opakowania z aluminium 7,54 7,77 

Odpady mineralne 185,69 189,43 

Drobna frakcja popiołowa 595,44 577,77 

Odpady wielkogabarytowe 176,44 178,23 

Odpady budowlane 352,88 360,12 

Odpady niebezpieczne 22,84 22,85 

RAZEM 2470,74 2494,01 

 

 

 

Prognozy oparte na wskaźnikach pokazują, że w roku 2008 powstawać będzie 

na terenie gminy Jedlnia – Letnisko 2470,74  Mg odpadów komunalnych 

rocznie, a w roku 2012 –2494,01 Mg. Oznacza to nieznaczny wzrost ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych o ok. 4,27% w roku 2008 w stosunku do 

roku 2006 oraz o ok. 0,93% w roku 2012.  

 

 

4.3 Cele krótkoterminowe i długoterminowe w gospodarce odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Jedlnia – Letnisko  

 

Określając cele w gospodarce odpadami kierowano się strategią wyznaczoną w 

Polityce ekologicznej Państwa, a także wytycznymi zawartymi w krajowym 

planie gospodarki odpadami, planie gospodarki odpadami dla województwa 

mazowieckiego oraz w planie gospodarki odpadami dla powiatu radomskiego.  
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Cele w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

1. Objęcie docelowo wszystkich odpadów komunalnych systemami 

gospodarowania odpadami 

2. Unieszkodliwianie jedynie odpadów uprzednio poddanych segregacji, wobec 

których zastosowanie odzysku nie jest celowe ze względów ochrony 

środowiska lub przyczyn ekonomicznych 

3. Uzyskanie powszechnej akceptacji mieszkańców, przedsiębiorców i władz 

dla postępowania z odpadami zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju 

 

Cele krótkookresowe 2007-2010 

1. Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie w 

sposób spójny z założeniami obszaru m. Radomia, do którego należy gmina 

Jedlnia – Letnisko, 

2. Objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów 95% do końca 2007 r. i od 

roku 2008 – 100%  mieszkańców gminy Jedlnia – Letnisko  

3. Minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów 

niesegregowanych poprzez uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

4. Likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez odpady 

w środowisku poprzez likwidację nielegalnych składowisk 

5. Rozwój obiektów i instalacji do odzysku odpadów 

6. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkła, tworzyw 

sztucznych, metali, papieru i tektury 

7. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 

8. Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych 

9. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych 

10. Wprowadzenie  selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji  
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11. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy z uwzględnieniem specyfiki 

zbieranych selektywnie odpadów 

12. Skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji  (w stosunku do roku 1995), 

13. Osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu 

poszczególnych odpadów: 

 odpady wielkogabarytowe      - 20% 

 odpady budowlane       - 15% 

 odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  -  15% 

 odpady opakowaniowe       -  25% 

odzysku        50% recyklingu 

 

Cele długookresowe 2011-2014 

 

1. Dalsza organizacja i doskonalenie regionalnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi 

2. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

3. Kontynuacja i intensyfikacja edukacji ekologicznej 

4. Wdrażanie i rozwój nowoczesnych technologii odzysku odpadów 

5. Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) 

6. Osiągnięcie docelowo (W LATACH 2008 – 2011) zakładanych limitów 

odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: 

 odpady wielkogabarytowe      - 55% 

 odpady budowlane       - 45% 

 odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  -  57% 

 odpady opakowaniowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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7. Minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów 

niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów 

8. Likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne 

deponowanie odpadów w środowisku 

 

4.4. System gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Jedlnia – 

Letnisko 

 

Głównym celem opracowanego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jedlnia – 

Letnisko, zachowanie estetyki terenów w gminie, a także konieczność 

dostosowania się do wymogów prawnych w zakresie zbiorki i transportu oraz 

odzysku odpadów.  

Koncepcję systemu gospodarki odpadami powstającymi w gminie  

Jedlnia – Letnisko opracowano w oparciu o  założenia i kierunki działań w 

zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów zawarte w krajowym planie 

gospodarki planie odpadami, planie gospodarki odpadami dla województwa 

mazowieckiego, planie gospodarki odpadami dla powiatu radomskiego oraz 

obowiązujących uregulowaniach prawnych. 

System gospodarki odpadami pozwoli na planowe osiąganie celów 

wynikających z przepisów prawa i uwarunkowań lokalnych. Rozwiązania 

systemowe dla gminy Jedlnia – Letnisko umożliwią: 

- uzyskanie standardów zbiórki uwzględniających zakładane cele ilościowe 

poprzez rozwój selektywnej zbiórki z uwzględnieniem szczególnych 

rodzajów odpadów takich jak: wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne, 

ulegające biodegradacji (w tym zielone), opakowaniowe, 
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- zapewnienie dostępności urządzeń i instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

o wystarczającej wydajności i technologiach dostosowanych do zakładanych 

rozwiązań. 

Podstawowy ciężar odpowiedzialności za zorganizowanie zbiórki odpadów,  

w tym selektywnej zbiórki, zaplanowanie i zapewnienie unieszkodliwiania i 

odzysku oraz bieżący monitoring i nadzór nad sposobem funkcjonowania 

systemu spoczywać będzie na władzach gminnych. Omawiana problematyka 

stanowi określone ustawowo zadania własne gminy. 

Do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi należy: 

1. Zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym 

systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych 

2. Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: 

 ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji 

 wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych 

 osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych 

3. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z 

innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i 

unieszkodliwienia odpadów komunalnych, albo zapewnienie warunków do 

budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i 

unieszkodliwienia odpadów komunalnych przez przedsiębiorców 

4. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z 

innymi gminami: 

 instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania 

zwłok zwierzęcych lub ich części; 
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 zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych w 

szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu 

oraz innych zanieczyszczeń, uprzątniętych z chodników przez 

właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych 

w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na 

chodniku, za wyjątkiem dróg publicznych; 

 zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwiania zwłok 

bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z 

przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie. 

5. Zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 

 do dnia 31 grudnia 2010 roku – do nie więcej niż 75% wagowo 

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

 do dnia 31 grudnia 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo 

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

 do dnia 31 grudnia 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo 

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 

Ponadto, zobowiązania odnośnie gospodarki odpadami ciążą też na 

wytwórcach odpadów komunalnych, którymi są właściciele nieruchomości. 

Powinni oni zapewnić utrzymanie czystości i porządku poprzez:  

- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym 

- zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie  

- pozbywania się zebrania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu i 

czystości w gminie i ustawy o odpadach 
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- realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie. 

 

Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków narzuconych im w 

związku z wytwarzaniem odpadów obowiązani są do udokumentowania, w formie 

umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną 

jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za 

takie usługi. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od 

warunków lokalnych, inne sposoby udokumentowania wykonania tych 

obowiązków. Rada gminy określa także, w drodze uchwały, górne stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane ze zbiórką 

i transportem odpadów komunalnych. Stawki te są niższe, jeżeli odpady są 

zbierane selektywnie.  

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów, 

gmina ma obowiązek zorganizować odbieranie odpadów komunalnych. Wójt 

gminy wydaje decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie 

odpadów komunalnych, wysokość opłat, terminy uiszczania opłat oraz terminy i 

sposób udostępniania urządzeń i pojemników w celu ich opróżniania. Decyzja jest 

wydawana na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia.  

Rada gminy może również w drodze uchwały, na podstawie akceptacji 

mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, 

przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki związane 

z gospodarowaniem odpadami.  

Przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych ma obowiązek 

uzyskać stosowne zezwolenie, w którym musi m.in. określić sposób realizacji 

obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych 

na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub 



 

- 60 - 

unieszkodliwienia odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku 

lub unieszkodliwiania.  Przedsiębiorca taki ma również obowiązek selektywnego 

odbierania odpadów, w tym wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów z remontów.  

Ponadto, prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych 

jest obowiązany dostarczyć te odpady do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia 

wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie działalności. Przedsiębiorcy zajmujący 

się odbiorem odpadów komunalnych są zobowiązani dostosować swoją 

działalność do wymogów prawnych, w przeciwnym razie dotychczasowe decyzje 

tracą ważność.  

Gminna jednostka organizacyjna lub przedsiębiorca zajmujący się odbiorem 

odpadów komunalnych, niespełniający obowiązku w zakresie ograniczania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

zostaną obciążone opłatą sankcyjną, którą nakłada wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska. Wysokość opłaty waha się od 40 do 200 tysięcy złotych, w zależności 

od stopnia niewykonania obowiązku.  

Również w przypadku niewykonania obowiązku zorganizowania systemu 

selektywnego zbierania odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

nakłada na podmiot do tego zobowiązany, w drodze decyzji, opłatę sankcyjną w 

wysokości od 10 do 40 tysięcy złotych.  

W gospodarce odpadami obowiązuje zasada bliskości. Oznacza to, że odpady 

komunalne powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze 

tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających 

wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub w miejscach najbliżej 

położonych miejsca ich wytworzenia. Odstępstwo od tej reguły (czyli poddanie 

odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu na terenie innego województwo, niż 

zostały wytworzone) może być jedynie w przypadku, gdy odległość od miejsca 

wytwarzania odpadów do instalacji przeznaczonej do odzysku lub 



 

- 61 - 

unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji położnej na terenie tego 

samego województwa. 

 

Zabroniony jest odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami 

spełniającymi określone wymagania. Dopuszcza się jedynie spalanie 

zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli 

na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie 

odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza przepisów 

prawnych. 

Przyjęte rozwiązania muszą pozwalać na osiągnięcie sytuacji, w której 

zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, koszty funkcjonowania systemu 

przeniesione będą na właściciela nieruchomości (wytwórcę odpadów). 

Ewentualne wsparcie zewnętrzne, w tym ze środków publicznych powinno 

dotyczyć: 

- etapu wdrożenia poszczególnych elementów systemu,  

- działań inwestycyjnych,  

- postępowania z wybranymi rodzajami odpadów, w szczególności odpadami 

niebezpiecznymi, 

- działań edukacyjno – informacyjnych. 

Podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami dla gminy Jedlnia 

– Letnisko jest uczestnictwo gminy w regionalnym obszarze gospodarki 

odpadami m. Radomia, do którego należy gmina.  Gmina Jedlnia – Letnisko z 

uwagi na niedaleką odległość od miasta Radom będzie w przyszłości korzystać 

z Radomskiego Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) i z sortowni.  

Nie planuje się wybudowania sortowni ani też Zakładu Utylizacji Odpadów 

(ZUO) na terenie gminy Jedlnia – Letnisko.  

Do czasu uruchomienia ZUO na terenie miasta Radom wysegregowane 

odpady wytwarzane na terenie gminy kierowane będą do innych zakładów 

zagospodarowujących odpady na terenie Polski (wykaz zakładów na stronie 66 
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planu), a pozostałe odpady deponowane będą na składowisku odpadów Radkom 

w Radomiu. 

 

4.5. Planowany system zbiórki i transportu odpadów 

komunalnych 

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania jest pierwszym i 

najważniejszym ogniwem projektowanego systemu. Ma znaczący wpływ na 

dalsze możliwości wykorzystania odpadów. Gromadzenie odpadów powinno 

stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Podstawowym celem jest objęcie 

zorganizowanym systemem zbiórki jak największej liczby mieszkańców, a 

jednocześnie jak największą ilość wytwarzanych odpadów. 

Podstawowe założenia dotyczące zbiórki i transportu odpadów 

komunalnych przedstawiono w rozdziale „System gospodarki odpadami 

komunalnymi dla gminy Jedlnia - Letnisko” 

Obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie nieruchomości spoczywa na jej właścicielach. 

Obowiązek ten może być realizowany za pośrednictwem przedsiębiorców 

uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu 

odpadów komunalnych na podstawie umowy.  

 

Zadaniami gminy Jedlnia – Letnisko w tym zakresie są: 

 

1. precyzyjne określenie obowiązków właścicieli nieruchomości i sposobu 

udokumentowania ich wykonania, które przedstawione będą w 

„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, 

rozszerzonym o zapisy zawarte w niniejszym planie,  

2. prowadzona na bieżąco kontrola o ujednoliconej metodyce, 
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3. utworzenie i bieżące aktualizowanie bazy danych, zawierającej m.in. 

ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych przez 

właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, 

4. przejęcie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych od tych właścicieli nieruchomości, którzy nie 

zawarli stosownych umów z przedsiębiorcami na wywóz odpadów – za 

stosowna opłata pobieraną od tych właścicieli, 

5. rozwinięcie systemu edukacji ekologicznej i informacji o systemie 

gospodarki odpadami. 

 

Celem minimalizacji ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie 

oraz stworzenia warunków dla odzysku zakłada się rozwój selektywnego 

gromadzenia i odbioru odpadów. 

Zbieranie selektywne odpadów odbywać się może zgodnie z niżej podanymi 

metodami: 

1. zbieranie selektywne "u źródła" systemem workowym, 

2. zbieranie w duże pojemniki ustawione w sąsiedztwie, 

 

Selektywną zbiórką objęte zostaną odpady, których wydzielenie ze 

strumienia odpadów komunalnych jest zasadne ze względów ochrony 

środowiska lub ekonomicznych z uwzględnieniem celów i zasad postępowania 

określonych przez obowiązujące prawo i dokumenty takie jak KPGO, WPGO          

i PPGO.  

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko w pierwszej kolejności selektywną 

zbiórką objęte zostaną (kontynuacja lub wdrożenie): 

1. surowce wtórne (szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, tekstylia) 

2. odpady niebezpieczne, w tym: 

- baterie,  

- akumulatory,  
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- farmaceutyki, 

- świetlówki, 

- farby i lakiery 

3. odpady wielkogabarytowe, 

4. odpady budowlane i poremontowe, 

5. odpady ulegające biodegradacji, 

6. odpady elektryczne i elektroniczne. 

 

Wybrany system zbiórki odpadów od mieszkańców będzie obejmował 

wdrożenie lub rozwój: 

1. selektywnej zbiórki odpadów użytecznych (z podziałem na następujące 

frakcje: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, tekstylia) w 

zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym, 

2. uzupełniającej zbiórki odpadów użytecznych (z podziałem na 

następujące frakcje: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, 

tekstylia) w systemie pojemnikowym, w miejscach szczególnie 

uczęszczanych i przy obiektach użyteczności publicznej, 

3. kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych 

kompostownikach w budownictwie jednorodzinnym (kontynuacja), 

4. dodatkowej zbiórki odpadów. 

 

System będzie obejmował również gospodarkę odpadami zawierającymi 

azbest powstającymi na terenie gminy Jedlnia - Letnisko, a także rozwiązania w 

zakresie prawidłowej gospodarki odpadami specyficznymi: medycznymi oraz 

weterynaryjnymi, zużytymi olejami, wyeksploatowanymi pojazdami, w tym 

zużytymi oponami. 

Do systemu tego włączone zostaną (oprócz odpadów wytwarzanych w 

gospodarstwach domowych) odpady powstające w obiektach infrastruktury, tj. 
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handlu, administracji, usługach, zakładach rzemieślniczych, targowiskach i 

szkolnictwie. 

Najskuteczniejszą formą selektywnej zbiórki odpadów jest zbiórka                    

„u źródła”, tj. indywidualna zbiórka wybranych rodzajów odpadów w każdym 

gospodarstwie domowym. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, 

jednorodnych odpadów; natomiast wadą - duża liczba pojemników lub worków 

foliowych oraz rozbudowany system transportu. Zbiórka „u źródła” jest formą 

elastyczną, umożliwiającą stopniowe uzyskiwanie coraz efektywniejszej selekcji 

odpadów. System ten polega na zbieraniu poszczególnych frakcji odpadów 

bezpośrednio w miejscu ich powstawania, czyli w gospodarstwach domowych, 

posesjach, jednostkach handlowo-usługowych. 

W celu zapewnienia skuteczności realizacji przedsięwzięcia prowadzona 

będzie ciągła akcja edukacyjna w zakresie selektywnej zbiórki, z 

uwzględnieniem problematyki dotyczącej zbiórki odpadów ulęgających 

biodegradacji.  Zakłada się, że mieszkańcy posiadają już podstawową wiedzę 

dotyczącą segregacji, gdyż od kilku lat gmina Jedlnia – Letnisko prowadzi 

selektywną zbiórkę odpadów na swoim terenie.  

Opis selektywnej zbiórki, przyjętego do realizacji na terenie gminy 

Jedlnia - Letnisko  

Na terenie gminy planuje się kontynuację stosowanego systemu 

selektywnej zbiórki polegającego na segregacji odpadów u źródła: odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości oraz z miejsc publicznych odbierane są 

raz w miesiącu w systemie workowym i pojemnikowym (pojemność worków 

lub pojemników 120 l), z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą. Odpady 

suche – to odpady opakowaniowe w tym: opakowania szklane, PET, folie, 

plastiki, tektura, kartony po napojach, tekstylia, drewno, metale, guma (w tym 

opony). Odpady mokre – zmieszane, niekegregowane odpady komunalne.  

Odpady komunalne – zmieszane odpady bytowe niesegregowane - ostatecznie 

będą unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowisku „Radkom”                    
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w Radomiu. Odpady z selektywnej zbiórki (szkło, papier, tworzywa sztuczne      

i metale) przekazywane będą podmiotom posiadającym zezwolenia na transport 

odpadów w celu przekazania ich firmom prowadzącym działalność w zakresie 

odzysku odpadów tj. do niżej wyszczególnionych firm: 

- Krynicki Recykling Sp. z o.o. z Olsztyna – odpady szkła; 

- EKO – SAM RECYKLING – odpady tworzyw sztucznych; 

- ART  PLAST Recykling Tworzyw Sztucznych z Piaseczna – odpadu 

 tworzyw sztucznych; 

- ECOTEX Warszawa – odpady papieru; 

- OPERAT Recykling Sp. z o.o. Witaszyce – opakowania 

 wielomateriałowe; 

- WTÓRSTAL Stalowa Wola – metale; 

- TECO PAP Sp. z o.o. z Pabianic – papier. 

 

 Sposób ten jest zgodny z założonymi głównymi celami Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami gdyż powoduje zmniejszenie ilości wszystkich 

typów odpadów kierowanych na składowisko. Zgodnie z założeniami WPGO 

planuje się do końca 2007 r. objęcie wszystkich mieszkańców gminy 

zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych (100 %). 

 

Podsumowując, na terenie gminy stosowane są następujące metody zbiórki i 

gromadzenia odpadów: 

 odpady niesegregowane z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności 

publicznej i infrastruktury odbierane będą przez prywatne firmy np. 

„ALMAX”, dysponujące własnym sprzętem do wywozu odpadów, 

 surowce wtórne - tworzywa sztuczne, papier i metale zbierane są do worków 

i do pojemników dostarczanych przez prywatne firmy mieszkańcom gminy, a 

następnie odbierane przez te firmy jej własnym transportem, 
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 odpady wielkogabarytowe zbierane będą raz w roku podczas zbiórki 

akcyjnej, 

 odpady zielone z pielęgnacji terenów będą wykorzystywane do rekultywacji 

terenów zdegradowanych, 

 odpady biodegradowalne wykorzystywane będą w gospodarstwach 

przydomowych – kompost lub wywóz na pola uprawne jako nawóz zielony. 

 odpady zbierane będą także podczas cyklicznych akcji, np. Sprzątanie 

Świata. 

 organizowana będzie raz do roku okresowa zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych. 

 organizowana będzie dwa razy do roku okresowa zbiórka odpadów 

niebezpiecznych (farby, lakiery, oleje, itp.) 

 prowadzona będzie w aptekach zbiórka przeterminowanych leków 

 prowadzona będzie w miejscach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, 

instytucje) oraz sklepach branży chemiczno – przemysłowej zbiórki zużytych 

baterii oraz lamp fluorescencyjnych. 

  prowadzone będzie Pośrednictwo i pomoc Urzędu Gminy Jedlnia – Letnisko 

w pozbywaniu się i unieszkodliwianiu wyrobów z materiałów azbestowych. 

 prowadzony będzie w Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko punkt stałej 

informacji nt. pozbywania się przez mieszkańców wszelkiego rodzaju 

odpadów. 
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4.6. Planowany system zbiórki odpadów niebezpiecznych, 

wielkogabarytowych, poremontowych i budowlanych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych 

 

Szacuje się, że ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnym strumieniu odpadów 

komunalnych na terenie gminy Jedlnia – Letnisko wynosi około 22,83 Mg. 

Odpady te ze względu na duże zagrożenie, jakie stwarzają dla środowiska będą 

zbierane oddzielenie i poddawane procesom unieszkodliwiania. 

 

Zgodnie z założeniami PGO dla powiatu radomskiego zakłada się rozwój 

selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych oraz przewiduje się następujące poziomy odzysku lub 

unieszkodliwienia dla gminy Jedlnia - Letnisko: 

 2008 rok - 15% 

 2012 rok - 57% 

 

W roku 2008 wytwarzane będzie na terenie gminy Jedlnia – Letnisko 22,84 

Mg odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, co 

oznacza, że konieczne będzie selektywne zebranie i unieszkodliwienie 3,43 Mg 

tych odpadów. 

W roku 2012 wytwarzane będzie 22,85 Mg odpadów niebezpiecznych, a 

konieczne będzie unieszkodliwienie 13,025 Mg odpadów. 

Przy planowaniu systemu wzięto pod uwagę następujące rodzaje odpadów 

niebezpiecznych, jakie mogą być wytworzone i faktycznie znaleźć się w 

strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, tj.: 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne 

elementy lub niebezpieczne substancje, w tym odpady zawierające rtęć - 

lampy rtęciowe, termometry, niektóre rodzaje przełączników, 
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 pozostałości farb i lakierów oraz opakowania po nich, 

 rozpuszczalniki organiczne, w tym chlorowcoorganiczne, 

 odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne 

służące do wywabiania plam, środki czyszczące, 

 środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich, 

 środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, 

 opakowania po środkach do dezynfekcji i dezynsekcji wraz z 

pozostałościami, 

 odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, szlamy zaolejone itp.), 

 smary, środki do konserwacji metali, 

 odczynniki chemiczne np. fotograficzne, 

 przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, 

 skażone opatrunki, strzykawki, 

 aerozole i opakowania po nich. 

 

Uwzględniono także konieczność indywidualnego traktowania różnych 

rodzajów odpadów, zarówno w sposobach gromadzenia i usuwania, jak i 

odzysku czy unieszkodliwiania. 

Podstawowe zasady organizacji systemu wydzielenia i gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych są następujące: 

 zbliżenie systemu gromadzenia do wytwarzającego odpady, 

 rozdzielenie w maksymalnym stopniu odpadów według rodzajów, rodzajów 

opakowań lub stopnia stwarzanego zagrożenia, 

 maksymalne ograniczenie przedostawania się do strumienia odpadów 

komunalnych odpadów niebezpiecznych innych niż komunalne. 

 

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko realizowana będzie zbiórka odpadów 

niebezpiecznych  występujących w strumieniu odpadów komunalnych poprzez: 
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1. odbiór z wyznaczonych punktów zbiórki, do których mieszkańcy donoszą 

odpady, w specjalnych pojemnikach i zbieranie poprzez sieć handlową, 

obiekty użyteczności publicznej i instytucje; 

2. zbieranie poprzez obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej i 

instytucje, 

 

Odbiór z wyznaczonych punktów zbiórki, do których mieszkańcy donoszą 

odpady 

 

Poddanie odpadów niebezpiecznych tradycyjnej selektywnej zbiórce do 

pojemników mogłoby stworzyć zagrożenie dla środowiska a przede wszystkim 

dla zdrowia ludzi. W związku z powyższym pojemniki przeznaczone do 

gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą zamykane, oznakowane oraz 

nadzorowane (aby nie zostały uszkodzone, a odpady zgromadzone w nich nie 

spowodowały zanieczyszczenia środowiska). Tego typu pojemniki ustawione 

będą w najbardziej uczęszczanych punktach gminy i wprowadzony zostanie 

nadzór w zakresie uszkodzeń pojemników. Ponadto, przeprowadzona zostanie 

akcja edukacyjna dla mieszkańców oraz informowanie społeczeństwa 

o miejscach lokalizacji pojemników i częstotliwości wywozu odpadów 

niebezpiecznych zgromadzonych w pojemnikach. Zbieranie poprzez sieć 

handlową, obiekty użyteczności publicznej i instytucje polega na zawarciu 

porozumienia pomiędzy gminą Jedlnia – Letnisko a np. aptekami, zakładami 

fotograficznymi, sklepami z farbami, itp. w celu przyjmowania przez te 

placówki i przetrzymywania do momentu odbioru przez specjalistyczny pojazd 

różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe propozycje gromadzenia wybranych 

rodzajów odpadów niebezpiecznych, występujących z dużą częstotliwością w 

strumieniu odpadów komunalnych. 
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Baterie 

 

Baterie wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą gromadzone: 

 

 w placówkach oświatowych i administracji publicznej w specjalnych 

pojemnikach do zbiórki baterii - co stanowić będzie kontynuację i 

rozszerzenie obecnie prowadzonej zbiórki. Zbiórka taka przynosi 

największe efekty, zarówno edukacyjne jak i ekologiczne. W powiązaniu 

z programami edukacyjnymi dostarczanymi przez organizacje odzysku 

można prowadzić ukierunkowaną edukację ekologiczną i zachęcać dzieci 

i młodzież do zachowań proekologicznych. 

 w punktach sprzedaży detalicznej - ten sposób zbiórki wymaga 

uzgodnienia władz gminnych z właścicielami punktów co do sposobów 

przyjmowania i odbioru zużytych baterii. Pojemniki rozstawione będą we 

wszystkich dużych sklepach na terenie gminy Jedlnia - Letnisko, jak 

również we wszystkich sklepach RTV i AGD. 

 

System koordynowany będzie przez Urząd Gminy Jedlnia - Letnisko. 

 

Oszacowany średniomiesięczny koszt zbiórki w placówkach oświatowych 

wyniesie około 100 PLN, przy założeniu odbioru baterii raz na dwa miesiące. 

Możliwa jest partycypacja w środkach pochodzących z wnoszonych przez 

zobowiązanych przedsiębiorców opłatach produktowych na podstawie 

złożonego sprawozdania. 

 

Akumulatory 

 

Podstawową formą zbiórki akumulatorów będzie przyjmowanie przez 

punkty sprzedaży przy zakupie nowego. 
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Przeterminowane lekarstwa 

Dla tej grupy odpadów stosowane będą następujące formy gromadzenia: 

 dotychczasowy sposób prowadzenia zbiorki - w aptekach, z 

rozszerzeniem na i publiczne i niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej, w 

których zapewniony będzie jednocześnie fachowy nadzór nad 

funkcjonowaniem systemu, 

Potencjalna ilość odpadów tej grupy w gospodarstwach domowych jest 

znikoma, a wobec wysokich cen lekarstw oraz racjonalizacji zasad opieki 

medycznej będzie systematycznie maleć. Obecnie systemem objęte są dwie 

apteki i ośrodek zdrowia w Jedlni – Letnisko oraz ośrodek zdrowia z Słubicy.  

System rozwijany będzie wraz z powstawaniem nowych obiektów na terenie 

Gminy Jedlnia - Letnisko, w których można by ustawić pojemniki do zbiórki 

tego rodzaju odpadów. Należy zaznaczyć, że system ten przeznaczony będzie 

dla mieszkańców, a nie dla właścicieli aptek, których obowiązkiem jest 

posiadanie ważnych umów z uprawnionymi przedsiębiorcami na odbiór 

odpadów farmaceutycznych z ich placówek. 

Szacuje się, że koszt zakupu odpowiedniego pojemnika nie przekroczy 

kwoty 350 PLN. Koszt odbioru i unieszkodliwienia jednego kilograma odpadów 

nie powinien przekroczyć 6 PLN. 

 

Zużyte źródła światła zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki) 

 

Gromadzeniem i odbiorem świetlówek będą zajmować się: 

 urzędy i instytucje, 

 wyspecjalizowane firmy. 

 

Zorganizowaną zbiórkę tych odpadów należy objąć instytucje i 

przedsiębiorców, które wytwarzają odpady trafiające do strumienia odpadów 
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komunalnych w tym m.in.: urzędy, szkoły, inne jednostki służby zdrowia             

itp. - wszystkie, w których zainstalowana jest znacząca ilość źródeł światła z 

lampami wyładowawczymi. Odpady z tych źródeł nie są odpadami 

komunalnymi w rozumieniu ustawy, jednak przy braku wdrożenia ich 

odrębnego gromadzenia i odbioru zbierane będą w większości łącznie 

z komunalnymi i znajdą się w ogólnej masie zmieszanych odpadów 

komunalnych. 

 

Pozostałe odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

 

Wśród pozostałych odpadów niebezpiecznych, które trafiają do 

strumienia odpadów komunalnych należy wyróżnić nie będące w rozumieniu 

ustawy odpadami komunalnymi odpady trafiające do strumienia odpadów 

komunalnych z innych źródeł, w szczególności z małej przedsiębiorczości, 

gabinetów lekarskich i stomatologicznych. Odpady z tej grupy będą odbierane 

przez wyspecjalizowane firmy.  

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

 

Odpady wielkogabarytowe należą do specyficznych odpadów, których 

wymiary nie pozwalają na umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na 

odpady komunalne. Podstawowym założeniem zbiórki tych odpadów jest 

stworzenie właścicielom możliwości niezwłocznego usunięcia odpadów 

wielkogabarytowych. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest obecnie 

prowadzona na terenie gminy Jedlnia – Letnisko w systemie akcyjnym,  raz w 

roku. 

Na terenie gminy powstało w 2005 roku 171,20 Mg odpadów 

wielkogabarytowych. Zgodnie z założeniami zakłada się rozwój selektywnej 
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zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz przewiduje się następujące poziomy 

odzysku dla gminy Jedlnia - Letnisko: 

2008 rok - 20% 

2012 rok - 55% 

 

W roku 2008 wytwarzanych będzie na terenie gminy Jedlnia – Letnisko 

176,44 Mg odpadów wielkogabarytowych, co oznacza konieczność wydzielenia  

i poddania procesom odzysku 35,29 Mg tych odpadów. 

W roku 2012 wytwarzanych będzie 178,23 Mg odpadów 

wielkogabarytowych, a konieczne będzie wydzielenie i poddanie procesom 

odzysku 98,025 Mg odpadów. 

 

W ramach wybranego systemu utrzymane zostanie dotychczasowe 

rozwiązanie organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych.  W przypadku 

zaobserwowania większego zapotrzebowania na odbiór tego typu odpadów 

zwiększona zostanie częstotliwości odbioru odpadów np. raz na kwartał. 

Mieszkańcy gminy zostaną poinformowani o formie, miejscu i terminie 

zbiórki tego rodzaju odpadów. 

 

Uzupełniające sposoby zbiórki odpadów wielkogabarytowych prowadzone będą 

także w następujący sposób: 

 

 odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym, za opłatą pokrywającą 

koszty transportu, 

 bezpośredni odbiór przez producentów na zasadzie wymiany zużytego 

sprzętu na nowy (dotyczy głównie sprzętu elektronicznego oraz sprzętu 

AGD), 

 dostarczanie odpadów do zakładu zagospodarowania odpadów lub 

centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem, 
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Zbiórka odpadów budowlanych i poremontowych 

 

Na terenie gminy Jedlnia - Letnisko powstało w 2005 roku 342,40 Mg 

odpadów budowlanych i poremontowych. Zgodnie z założeniami zakłada się 

rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i poremontowych oraz 

przewiduje się następujące poziomy odzysku dla gminy Jedlnia - Letnisko: 

 

2008 rok - 15% 

2012 rok - 45% 

 

W roku 2008 wytwarzane będzie na terenie gminy Jedlnia – Letnisko 352,88 

Mg odpadów budowlanych i poremontowych, co oznacza konieczność 

wydzielenia i poddania procesom odzysku 52,93 Mg tych odpadów. 

W roku 2013 wytwarzane będzie 360,12 Mg odpadów budowlanych i 

poremontowych, a konieczne będzie wydzielenie i poddanie procesom odzysku 

162,068 Mg odpadów. 

 

Zbieraniem i transportem odpadów będą zajmować się: 

 

 wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe, osoby 

prywatne prowadzące prace remontowe lub budowlane, 

 specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów. 

 

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań 

będą usuwane na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe 

pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. 

Rozwiązanie to jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - 

„zanieczyszczający płaci”. Odpady te będą zbierane na miejscu powstawania w 

sposób selektywny, umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie. 



 

- 76 - 

 

Odpady te mogą być dostarczane na składowisko odpadów (gruzu lub 

komunalne jako warstwa inertna), bezpośrednio do firm zajmujących się 

odzyskiem. 

Na tablicy w Urzędzie Gminy umieszczane będą ogłoszenia ułatwiające 

pośrednictwo pomiędzy osobami, które chcą pozbyć się tego typu odpadów, a 

tymi, którzy aktualnie mają możliwość ich wykorzystania. 

 

Proponowany system zbiórki odpadów z innych źródeł 

 

Aby system zbiórki odpadów przyniósł efekt w postaci zmniejszenia 

odpadów kierowanych na składowisko, system ten powinien również 

obejmować obiekty infrastruktury, a także cmentarze i tereny zielone w gminie: 

skwery i parki. 

 

Jednostki handlowo-usługowe 

 

Selektywne gromadzenie surowców wtórnych pochodzących z opakowań 

z jednostek handlowo-usługowych zostało wprowadzone od 2002 roku przez 

wejście w życie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej. Zgodnie z tą ustawą, na przedsiębiorcy (producencie i importerze) 

spoczywa obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 

poużytkowych. 

W związku z powyższym na mocy Ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.638) jednostki, których powierzchnia 

handlowa jest większa od 2000 m
2
 są zobowiązane do prowadzenia na własny 

koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach 

w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej. Zbiórka będzie 
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obsługiwana przez firmy wywozowe działające na terenie gminy lub przez 

organizacje odzysku. Ponadto, zgodnie z zapisem art. 10 ustawy o 

opakowaniach i odpadach opakowaniowych producent i importer substancji 

chemicznych (które spełniają minimum jeden z poniższych warunków) bardzo 

toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych 

dla środowiska (określonych w przepisach ustawy o substancjach i preparatach 

chemicznych), są zobowiązani ustalić kaucję na opakowania jednostkowe tych 

substancji. W związku z tym są zobowiązani odebrać od sprzedawcy 

opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych 

substancjach. 

Mniejsze jednostki handlowe mogą się włączyć do systemu selektywnej 

zbiórki na terenie gminy Jedlnia - Letnisko, lub wybrać wariant obowiązujący 

duże podmioty. Odpady niesegregowane powinny być odbierane na 

dotychczasowych warunkach. 

 

Zakłady produkcyjne i instytucje użyteczności publicznej 

 

Zakłady produkcyjne, podobnie jak jednostki handlowo-usługowe, objęte 

zostały działaniem ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej. W związku z tym, zbiórka odpadów opakowaniowych może być 

prowadzona na podobnych zasadach jak w jednostkach handlowych. Natomiast 

zasady korzystania z pojemników na pozostałe odpady pozostają bez zmian. 

Skład odpadów komunalnych w urzędach administracji publicznej, 

bankach, instytucjach i biurach wynika z charakteru wykonywanej pracy. W 

związku z tym przewiduje się ustawienie pojemników na wybrane surowce 

wtórne oraz na pozostałe odpady. Akcja powinna być poprzedzona odpowiednią 

informacją w zakresie zbierania poszczególnych frakcji. 
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Szkoły i przedszkola 

 

Wdrażanie zasad selektywnej zbiórki u dzieci i młodzieży przyczynia się 

do kształtowania postaw proekologicznych. W szkołach ustawione zostaną 

pojemniki lub worki na poszczególne rodzaje surowców wtórnych: tworzywa 

sztuczne (w szczególności butelki PET), puszki aluminiowe i makulatura. 

Pojemniki lub worki będą tak usytuowane, aby był do nich łatwy dostęp. 

Ponadto będą posiadały odpowiednie oznakowanie (w postaci np. naklejek lub 

napisów), kolor oraz instrukcję, które rodzaje odpadów powinny być do nich 

wrzucane. Koszt zakupu pojemników i worków dla szkół i przedszkoli 

obciążałby gminę. Ustawienie pojemników do segregacji poszczególnych frakcji 

w szkołach zostanie poprzedzone akcją edukacyjną. 

 

Tereny zielone 

 

Na terenach parkingów leśnych oraz miejsc o dużym natężeniu ruchu 

rekreacyjnego wprowadzona zostanie selektywna zbiórka odpadów w 

kolorowych workach. 

Przy cmentarzach ustawione będą pojemniki do selektywnej zbiórki 

takich odpadów jak: szkło, tworzywa sztuczne łącznie z metalem. W parkach i 

na skwerach ustawione zostaną przy wejściu kosze uliczne. 

 

Służba zdrowia 

W ośrodkach zdrowia publicznych i niepublicznych oraz innych 

podmiotach służby zdrowia wprowadzony zostanie system zbiórki odpadów 

medycznych. Należy dążyć, aby każda placówka tego typu posiadała instrukcję 

gromadzenia odpadów medycznych. Wprowadzona zostanie również 

selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 
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Lecznictwo weterynaryjne 

 

Odpady weterynaryjne powstające w trakcie zabiegów w lecznicach dla 

zwierząt powinny być zbierane w miejscu ich powstawania do 

specjalistycznych, metalowych, zamykanych pojemników, przechowywane w 

chłodniach i przekazywane do zakładów unieszkodliwiania. Lecznice 

weterynaryjne powinny mieć podpisane umowy na unieszkodliwianie odpadów 

z zakładem unieszkodliwiania odpadów oraz decyzje na wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych. Postępowanie ze zwłokami zwierzęcymi polegać będzie na 

przekazywanie ich do zakładu unieszkodliwiania lub specjalnie wyznaczone 

grzebowisko. 

 

W lecznicach i punktach weterynaryjnych oraz w Urzędzie Gminy 

zamieszczona będzie informacja, gdzie można przekazać padłe zwierzęta (adres 

i numer telefonu zakładu unieszkodliwiającego lub firmy, która świadczy takie 

usługi na terenie gminy). 

 

Częstotliwość odbioru odpadów 

 

Odpady zbierane w wyniku selektywnej zbiórki będą wywożone z taką 

częstotliwością, aby pojemniki lub worki nie były przepełnione lub zupełnie 

puste oraz by nie powodowały dyskomfortu zapachowego. Procent wypełnienia 

pojemnika kwalifikującego go do wywozu powinien zawierać się w granicach 

75 – 80%. W zabudowie jednorodzinnej częstotliwość odbioru odpadów 

użytecznych wynosić będzie co najmniej raz na miesiąc. Należy prowadzić 

obserwacje stopnia wypełnienia pojemników i worków. Obserwacje te pozwolą 

w przyszłości zoptymalizować częstotliwość odbioru odpadów. Natomiast 

odbiór odpadów niesegregowanych pozostaje na dotychczasowych warunkach. 
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4.7. Transport zbieranych odpadów na terenie gminy 

Jedlnia - Letnisko 

Transport odpadów z miejsc zbiórki do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwienia jest ważnym ogniwem gospodarki odpadami. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami firmy prowadzące działalność w zakresie 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania posiadać będą stosowne zezwolenia, co 

przyczyni się do sprawdzenia przepływu strumieni odpadów od wytwórcy do 

miejsca odzysku/unieszkodliwiania. Wójt gminy określa i podaje do publicznej 

wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. Wymagania te uwzględniają: 

- opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań 

- w przypadku zezwolenia na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

od nieruchomości – również miejsca odzysku lub unieszkodliwienia 

odpadów komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami, do których odpady te mają być przekazywane. 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie ma obowiązek określić m.in. 

rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz 

sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji składowanych na składowisku odpadów. Musi też 

udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego 

wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania. Przedsiębiorca taki 

ma obowiązek do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów 

odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego i odpadów z remontów. 
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Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości ma obowiązek w terminie do 15 dnia po upływie 

każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi gminy wykaz właścicieli 

nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie 

odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi 

w poprzednim miesiącu umowy te wygasły. Ponadto, musi przekazywać 

informacje dotyczące: 

 masy poszczególnych odpadów odebranych od mieszkańców w terminie do 

końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

 sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych, 

 masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 

składowisku odpadów, 

 masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na 

składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania. 

 

Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z 

obowiązującymi uregulowaniami prawnymi tj. ustawą z dnia 28 października 

2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 

2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 236, poz. 1986). 

 

4.8. Organizacja systemu zbiórki odpadów komunalnych 

Organizacja systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy 

Jedlnia – Letnisko wymagać będzie podjęcia konkretnych działań 

organizacyjnych i prawnych. Zaproponowano następujące warianty rozwiązania 

systemu, uzasadniony aktywnością gminy  
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Jedlnia – Letnisko i jej relacji z innymi uczestnikami systemu.  

 

Kierowanie strumieniami odpadów metodami właściwymi dla administracji 

samorządowej 

 

Zasadniczym elementem omawianego systemu jest ścisłe określenie 

obowiązków właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców świadczących 

usługi w omawianym zakresie poprzez wydawanie aktów administracyjnych i 

stanowienie prawa miejscowego. Celem wdrażania przyjętych rozwiązań gmina 

ogranicza się do kontroli i egzekwowania nałożonych obowiązków. 

Rodzaj i sposoby prowadzenia zbiórki, w tym selektywnej, i wynikające 

stąd obowiązki dla właścicieli nieruchomości określone zostaną precyzyjnie w 

projektowanym przez Radę Gminy regulaminie szczegółowych zasadach 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Na właścicieli nieruchomości 

zostaje nałożony prawny obowiązek gromadzenia i usuwania odpadów w 

sposób selektywny oraz objęcia umową z uprawnionym przedsiębiorcą odbioru 

wszystkich rodzajów opadów komunalnych. 

W celu stworzenia ekonomicznych zachęt dla określonego postępowania 

z odpadami, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach Rada Gminy może ustalić górne stawki opłat za usługi świadczone 

przez uprawnionych przedsiębiorców, z tym, że niższe stawki stosuje się dla 

odpadów zbieranych i transportowanych w sposób selektywny.  

 

Przyjęcie tego systemu  powoduje konieczność: 

1. ścisłego zintegrowania funkcji planowania, wydawania decyzji i nadzoru w 

wyodrębnionej jednostce organizacyjnej urzędu gminy, 

2. rozbudowania bazy danych obejmującej wykaz wszystkich wytwórców 

odpadów komunalnych, wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w 

przedmiotowym zakresie jak też wykaz instalacji unieszkodliwiania i 
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odzysku. W bazie odnotowane powinny być wszystkie umowy na odbiór 

odpadów oraz informacje treściowe i jakościowe dotyczące strumieni 

odpadów w zakresie umożliwiającym sprawdzenie, czy realizowane są 

warunki wynikające z zezwoleń, 

3. kontroli w oparciu o bazę danych, o której mowa powyżej, wytwórców 

odpadów i przedsiębiorców. 

 

Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących 

gospodarki odpadami komunalnymi 

  

Zgodnie z art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

„rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców 

wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od 

właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, związane z 

gospodarowaniem odpadami(...)”.  

Rada Gminy ustala zryczałtowany system opłat pobieranych od 

mieszkańców, które po zsumowaniu powinny pokrywać koszty ponoszone przez 

gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  

Gmina może wykonywać niezbędne usługi tworząc jednostki własne bądź 

zlecając je na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych 

przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. 

 

Przy wyborze tej opcji: 

 konieczne jest precyzyjne określenie kosztów zbiórki odpadów wraz z 

późniejszą utylizacją i unieszkodliwianiem, 

 należy opracować i wdrożyć skuteczny system pobierania opłat od 

mieszkańców, 

 gmina dokonuje podziału jednostki na obszary/rejony, 
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 dla każdego „rejonu” wybrany zostaje w drodze przetargu publicznego 

jeden podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, 

 z wybranymi przedsiębiorcami podpisywane są przez gminę umowy 

powierzające wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy w 

określonym zakresie  

i w określony sposób, 

 przedsiębiorca wykonując przedmiotowe usługi wynagradzany jest na 

zasadach umownych przez gminę, 

 w powierzonym rejonie przedsiębiorca organizuje selektywną zbiórkę 

odpadów na zasadach określonych w umowie z gminą. Koszty 

selektywnej zbiórki pokrywane są przez gminę.  

 przedsiębiorca świadczący usługi w danym rejonie dostarcza odpady do 

zakładów odzysku i segregacji lub unieszkodliwiania, zgodnie z 

wymogami określonymi w umowie z gminą, 

 w umowie z gminą możliwe jest powierzenie wybranemu przedsiębiorcy 

dodatkowych zadań w zakresie realizacji i/lub eksploatacji obiektów 

infrastruktury towarzyszącej, 

W omawianym wariancie gmina w pełni kontroluje funkcjonowanie systemu 

gospodarki odpadami dysponując instrumentarium administracyjno-prawnym 

oraz cywilnoprawnym dla swobodnego, w granicach dozwolonych prawem, 

kierowania strumieniami odpadów  

i środkami finansowymi. Traci znaczenie nadmierne precyzowanie zapisów w 

zezwoleniach wydawanych przedsiębiorcom, które przede wszystkim 

potwierdzałoby zdolność przedsiębiorstwa do świadczenia usług, a ich standard 

określałaby umowa. Utraciłby również znaczenie problem zróżnicowanych cen 

za poddanie odpadów różnym technologiom dalszego przetwarzania, gdyż 

przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i transportem odpadów nie ponosiliby 
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żadnych związanych z tym kosztów, będąc wynagradzani jedynie za 

wykonywany bezpośrednio przez siebie zakres usług. 

Przeprowadzona zostanie szeroka kampania informacyjno – edukacyjna 

zmierzająca do uzyskania akceptowanych przez mieszkańców oczekiwanych 

sposobów postępowania z odpadami. 

 

4.9. Program wdrażania systemu zbiórki odpadów komunalnych  

 

W celu wdrażania programu zbiórki odpadów komunalnych niezbędne jest: 

 Opracowanie i akceptacja zasad finansowania usług gromadzenia i 

transportu oraz niezbędnych inwestycji (gromadzenie odpadów).  

- pełne koszty usługi ponoszą docelowo właściciele nieruchomości w 

drodze zapłaty za świadczone umownie usługi przez uprawnionych 

przedsiębiorców (których kontrolują służby gminne), 

- gmina zleca i finansuje okresowe usuwanie niektórych rodzajów 

odpadów, w tym: niebezpiecznych i wielkogabarytowych, 

- przyjęcie przez Radę Gminy stosownych uchwał (w sprawie nowelizacji 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy), 

- ciągła edukacja ekologiczna, 

- powszechny system informacji o istniejących możliwościach 

deponowania wybranych rodzajów odpadów w tym: niebezpiecznych i 

wielkogabarytowych - rodzaje odpadów, sposób przekazywania, terminy, 

obiekty itd. Utworzenie punktu konsultacyjnego, wraz z telefoniczną 

„gorącą linią” dla mieszkańców gminy przyjmującej zgłoszenia dotyczące 

niewłaściwego postępowania z odpadami i udzielającej informacji o 

sposobach i możliwościach postępowania z odpadami, 

- organizacja i budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym: 

 organizacja systemu kontroli i monitoringu, zintensyfikowanie działań 

kontrolnych właścicieli nieruchomości pod kątem spełniania przez 

nich wymogów prawa w zakresie gospodarowania odpadami, a w 
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szczególności posiadana zawartej umowy na wywóz odpadów z firmą 

posiadającą stosowne uprawnienia. 

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do: 

 selektywnego gromadzenia i pozbywania się odpadów powstałych na 

terenie nieruchomości z podziałem na ustaloną ilość frakcji, 

 zawierania umów na odbiór wszystkich odpadów powstających na terenie 

nieruchomości w ilości odpowiadającej potrzebom nie mniejszej jednak 

niż wskazana na podstawie szacunków (nie dotyczy w przypadku 

przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości), 

 dokumentowania realizacji nałożonych obowiązków poprzez składanie 

periodycznych ilościowych i jakościowych sprawozdań do właściwego 

wójta lub Wójta za pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy 

odbierającego odpady z nieruchomości na zasadach umownych (nie 

dotyczy w przypadku przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli 

nieruchomości). 

 

4.10. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

 

 Odpady ulegające biodegradacji 

 

Dyrektywa Rady Europy 1999/31/EC w art. 5 określa wymagania w zakresie 

deponowania na składowiskach odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. Biorąc pod uwagę powyższe wymagania (określone również w 

KPGO oraz PGO dla województwa mazowieckiego), należy przyjąć, że ilości 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

powinny wynosić: 
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 w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 

 w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 

 w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku. 

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe i lokalne (brak infrastruktury, 

jednorodzinny charakter zabudowy) dla gminy Jedlnia - Letnisko przyjęto, że 

ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania na składowisko „Radkom” w Radomiu powinny wynosić: 

 w roku 2009 nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji  (w stosunku do roku 1995), 

 w roku 2013 nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 

 

Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 2005 roku 

na terenie gminy wynosiła566,09 Mg i stanowiła około 24 % ogólnej ilości 

odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Jedlnia - Letnisko. 

 

Prognozę ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w latach 

2005-2012 [Mg] 

 

Nazwa strumienia 2005 2008 2012 

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

294,00 300,00 303,11 

Odpady zielone 57,07 58,24 59,41 

Papier i tektura (nie 

opakowaniowe) 

107,51 109,75 110,94 

Opakowania z papieru i tektury 107,51 114,89 122,71 

Ogółem 566,09 582,88 596,17 

 

Poniżej przedstawiono dodatkowe możliwości zagospodarowania odpadów 

ulegających biodegradacji na terenie gminy Jedlnia - Letnisko. 

 

 Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

(poza składowaniem) 

 

 

 

Odpady komunalne ulegające 

biodegradacji 

 

 

Opcje zagospodarowania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (poza 

składowaniem) 
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Odpady mieszane  *  * 

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

* *   

Odpady zielone * *   
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Odpady komunalne ulegające 

biodegradacji 

 

 

Opcje zagospodarowania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (poza 

składowaniem) 
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Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji i odpady zielone 

* *   

Papier * * *  

Odpady tekstylne   *  

Drewno   *  

 

Do czasu uruchomienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w 

Radomiu, odpady ulegające biodegradacji zbierane w wyniku selektywnej 

zbiórki, parkingów leśnych, cmentarza oraz zbierane do pojemników w 

zabudowie wielorodzinnej będą kierowane do funkcjonujących do istniejących 

zakładów unieszkodliwiania odpadów z Regionalnego Obszaru Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi (wyznaczonych w Wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami). W tym zakresie obowiązywać będzie zasada bliskości.  

Obecnie strumień odpadów ulegających biodegradacji kierowany jest przez 

firmę „ALMAX” z Radomia na składowisko „RADKOM” w Radomiu.  

 

 

Odpady opakowaniowe 

 

Stan aktualny 

Zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych odpady 

opakowaniowe są to: „wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku 

wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o 
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odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji 

opakowań”. 

Aktualny strumień odpadów opakowaniowych w gminie Jedlnia – 

Letnisko szacuje się na ok. 350 Mg rocznie. Ilość poszczególnych strumieni 

odpadów opakowaniowych wynoszą odpowiednio: 

 

Odpady opakowaniowe wytworzone w gminie Mińsk Mazowiecki w 2005 

roku 

Lp. Strumień odpadów opakowaniowych w 

gminie Jedlnia - Letnisko 

(Mg) 

1 Opakowania z papieru i tektury 107,51 

2 Opakowania wielomateriałowe 23,85 

3 Opakowania z tworzyw sztucznych 71,67 

4 Opakowania ze szkła 124,98 

5 Opakowania z blachy stalowej 14,72 

6 Opakowania z aluminium 7,30 

Ogółem 350,12 

 

Prognozy 

Prognozowane nagromadzenie odpadów opakowaniowych w odpadach 

komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Jedlnia – Letnisko na podstawie 

uprzednich oszacowań zawiera poniższa tabela. 

 

Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych  

na terenie gminy Jedlnia – Letnisko w latach 2008 – 2012 [Mg] 

 

Nazwa strumienia 2008 2012 

Opakowania z papieru i tektury 114,89 122,71 
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Nazwa strumienia 2008 2012 

Opakowania wielomateriałowe 25,47 27,20 

Opakowania z tworzyw sztucznych 76,63 81,92 

Opakowania ze szkła 128,82 135,04 

Opakowania z blachy stalowej 15,30 15,89 

Opakowania z aluminium 7,52 7,77 

Ogółem 368,63 390,53 

 

Cele w gospodarce odpadami opakowaniowymi 

Określając cele w gospodarce odpadami opakowaniowymi kierowano się 

strategią wyznaczoną w Polityce Ekologicznej Państwa, wytycznymi zawartymi 

w krajowym planie gospodarki odpadami oraz planie gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego, a także obowiązującymi aktami prawnymi. 

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nakłada 

na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty 

w opakowaniach m.in. obowiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2007 r. 

docelowych poziomów odzysku i recyklingu wskazanych w załączniku do 

ustawy. Tempo dochodzenia do wskazanych w ustawie wielkości docelowych 

określają rozporządzenia Ministra Środowiska: 

-  z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104 poz. 982 z 2003 

r.) – obowiązuje do 31.12.2005 r. 

- z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 103 poz. 872 z 2005 

r.) obowiązuje od 1.01.2006 r. 

 

Wskaźniki te zawiera poniższa tabela. 



 

- 92 - 

 

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych 

latach do dnia 31 grudnia 2007 w stosunku do masy wprowadzanych na rynek krajowy 

opakowań i produktów [%] 

 

Rodzaj/Lata 2005 
1)

 2006 
2)

 2007 
2)

 

odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling 

Opakowania razem - - 43 - 50 25 

opakowania z papieru i 

tektury 

- 42 - 45 - 48 

opakowania z tworzyw 

sztucznych 

- 18 - 22 - 25 

opakowania ze szkła - 29 - 35 - 40 

opakowania z aluminium - 30 - 35 - 40 

opakowania z blachy 

stalowej 

- 14 - 18 - 20 

opakowania z materiałów 

naturalnych (drewna i 

tekstylia) 

- - - 13 - 15 

opakowania 

wielomateriałowe 

- 16 - 20 - 25 

1,2) wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104 poz. 982 z 2003 r.) 

3) wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 103 poz. 872 z 2005 r.) 

 

Biorąc pod uwagę zawarty w załączniku nr 4 ustawy o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej i opłacie depozytowej poziom odzysku (50%) i recyklingu 

(25%), można oszacować masę odpadów odpowiadającą tym poziomom.  
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Cele krótkookresowe 2007-2010 

 

1. Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: 

szkło, tworzywa sztuczne, złom, papier i tektura 

2. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie zbiórki odpadów 

opakowaniowych 

3. Osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów: odzysku 25% i recyklingu 

25% oraz limitów recyklingu poszczególnych odpadów 

opakowaniowych: 

−  opakowania z tworzyw sztucznych    -  25% 

−  opakowania z papieru i tektury    - 48% 

−  opakowania ze szkła               - 40% 

−  opakowania z aluminium     - 40% 

−  opakowania z blachy stalowej    - 20% 

−  opakowania wielomateriałowe    - 25% 

− opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstylia) -  15% 

 

Cele długookresowe 2011-2014 

 

1. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki opakowaniowych 

2. Kontynuacja edukacji ekologicznej 

3. Osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu 

poszczególnych odpadów opakowaniowych, zgodnie z obowiązującym 

prawodawstwem. 

 

Plan działań w gospodarce odpadami opakowaniowymi 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi kierunki działań wytycza 

obowiązujące prawodawstwo w tym zakresie tj. ustawa o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie 
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produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r. z późn. 

zmianami) oraz rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982 

z 2003 r.). Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, niezbędne jest 

osiągnięcie do końca 2007 roku następujących poziomów: 

 

 odzysk       50%, 

 recykling     25%. 

 

W okresie po 2007 roku, przewiduje się dalszy wzrost poziomów odzysku i 

recyklingu, zgodnie z zapisami projektu dyrektywy opakowaniowej, tj.  

 

 odzysk      60-75%,  

 recykling      55-70%. 

 

Zapisy odpowiednich ustaw narzucają konkretne warunki ekonomiczne 

recyklingu i odzysku. Stworzone zostały dwa dodatkowe strumienie środków do 

wykorzystania przez gminę i przedsiębiorców odbierających i przekazujących 

odpady do odzysku oraz prowadzących instalacje odzysku: 

1. środki pochodzące z opłat produktowych wnoszonych przez 

zobowiązanych przedsiębiorców, którzy nie osiągnęli wymaganych 

poziomów odzysku i recyklingu, dostępne dla gmin proporcjonalnie 

do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i 

recyklingu przez gminy lub podmioty działające w ich imieniu, wykazane 

w udokumentowanym sprawozdaniu złożonym do Marszałka 

Województwa i WFOŚ. Środki te mogą być przeznaczone przez gminy na 

finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych oraz edukację ekologiczną w tym zakresie, 
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2. środki pochodzące od zobowiązanych przedsiębiorców bezpośrednio lub 

za pośrednictwem organizacji odzysku przeznaczane dla podmiotów 

wykonujących poszczególne czynności związane z odzyskiem 

i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną w 

tym zakresie. 

 

Zarówno KPGO, WPGO jak i niniejszy plan gminny utrzymują wskazane w 

ustawie docelowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 

przyjmując je jako wytyczną kierunkową i odnosząc do oszacowanej ilości 

odpadów o charakterze odpadów opakowaniowych zawartych w strumieniu 

odpadów komunalnych.  

Planowany system gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy                 

Jedlnia - Letnisko zakłada: 

 

1. Odpowiedzialność każdego przedsiębiorcy traktowanego odrębnie do 

osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, co stanowi 

obowiązek ustawowy. 

2. Przyjęcie zasady, że określone prawem poziomy odzysku i recyklingu 

odnoszą się do ilości odpowiednich opakowań i produktów wprowadzanych 

na rynek, nie zaś ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. 

3. Przedsiębiorcy realizują nałożony obowiązek bez uwzględnienia podziału 

administracyjnego, lecz w pełnej skali swojej działalności na terenie kraju. 

4. Ustawowy system sprawozdawczości nie pozwala na określenie ilości 

odpowiednich opakowań i produktów wprowadzonych na rynek na terenie 

gminy, jak też ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie 

gminy, które zostały poddane odzyskowi. 

5. Rozwijane systemy selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych 

ukierunkowane będą przede wszystkim na odpady zaliczane do odpadów 

opakowaniowych. 
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6. Rozwinięta zostanie współpraca gminy Jedlnia – Letnisko w ramach jej 

uprawnień i obowiązków z  przedsiębiorcami, dla ułatwienia realizacji zadań 

w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych. 

7. Wdrażane programy i akcje w zakresie edukacji ekologicznej uwzględniać 

będą promowanie selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów opakowaniowych. 

 

W związku z powyższym, gmina Jedlnia – Letnisko wypełniać będzie 

zadania pomocnicze wobec zobowiązanych ustawowo przedsiębiorców i 

organizacji odzysku, stwarzając przede wszystkim warunki dla rozwoju 

selektywnej zbiórki i odzysku oraz organizując powszechną edukację 

ekologiczną. 

 

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Jedlnia - Letnisko 

 Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów 

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarowania 

odpadami jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich 

odzysk lub unieszkodliwianie.  Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy o odpadach 

powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczone przez 

wytwarzających odpady niezależnie od stopnia uciążliwości bądź zagrożeń dla 

życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także niezależnie od ich ilości lub 

miejsca powstawania.  Do podstawowych działań zmierzających do poprawy 

sytuacji w zakresie gospodarki odpadami należą: minimalizacja powstawania 

odpadów, zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów oraz składowanie 

odpadów, których ze względów ekonomicznych lub technologicznych nie da się 

przetworzyć. 

 Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko 



 

- 97 - 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pierwszoplanowym działaniem 

zmierzającym do ograniczenia ilości odpadów, a tym samym zmniejszenia ich 

negatywnego oddziaływania jest minimalizacja powstawania odpadów. 

Działania mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów przez 

mieszkańców odpadów prowadzi się poprzez: 

 

- podnoszenie świadomości społecznej, w wyniku prowadzenia akcji 

edukacyjno – informacyjnych, 

- utrwalanie nabytych pozytywnych postaw, 

- stosowanie instrumentów ekonomicznych (uzależnienie kosztów usuwania 

odpadów od ich ilości). 

 

Kolejnym działaniem jest uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i 

recyklingu w zakresie odpadów komunalnych, zgodnych z planem gospodarki 

odpadami dla województwa mazowieckiego. Poziomy te dotyczą redukcji ilości 

odpadów: 

 

- ulegających biodegradacji, 

- wielkogabarytowych, 

- budowlano-remontowych z sektora komunalnego. 

 

 

 Działania wspomaganie prawidłowe postępowanie z odpadami w 

zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Zaproponowany system gospodarki odpadami obejmuje rozwiązania 

zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy poprzez 

rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych, odpadów budowlanych oraz 

odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 

i wdrożenie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców, 
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odpadów wielkogabarytowych, a także rozwiązania w zakresie odzysku i 

unieszkodliwiania pozyskanych frakcji.  

 

W osobnych rozdziałach niniejszego dokumentu zaprezentowano poziomy 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych, 

opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych. 

 

 Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami 

komunalnymi 

Zadania do realizacji określone zostały na podstawie ilości odpadów do odzysku 

i unieszkodliwiania w horyzoncie czasowym 2006-2013. Zakłada się, że 

wdrażanie zaproponowanego systemu będzie postępować systematycznie, 

etapami. Zadania do realizacji w sektorze komunalnym wraz z harmonogramem 

zostały przedstawione harmonogramie realizacji zadań, który stanowi osobny 

rozdział niniejszego planu. 

 

 Działania prawno – organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami 

 

1. Uchwalenie znowelizowanego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminie Jedlnia – Letnisko”, uwzględniającego zmiany wynikłe z przyjęcia 

Planu gospodarki odpadami i zmienionych przepisów prawnych,  w terminie 

do trzech miesięcy od daty uchwalenia planu gospodarki odpadami. 

2. Opracowanie i zatwierdzenie uchwały o wprowadzeniu i zasadach 

selektywnej zbiórki odpadów w gminie Jedlnia - Letnisko. 

3. Zintensyfikowanie włączania właścicieli nieruchomości do systemu wywozu 

odpadów i dalszego gospodarowania odpadami, a w szczególności posiadana 

zawartej umowy na wywóz odpadów z firmą posiadającą stosowne 

uprawnienia.  
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4. Zorganizowanie przy Urzędzie Gminy punktu konsultacyjnego udzielającego 

informacji z zakresu właściwego gospodarowania odpadami, w tym 

utworzenie telefonicznej „gorącej linii” dla mieszkańców gminy 

przyjmującej zgłoszenia dotyczące niewłaściwego postępowania z odpadami 

i udzielającej informacji o sposobach i możliwościach postępowania z 

odpadami. 

 

 Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami 

komunalnymi wraz z harmonogramem realizacji 

Zadania do realizacji określone zostały na podstawie ilości odpadów do odzysku 

i unieszkodliwiania w horyzoncie czasowym 2006 - 2013. Zakłada się, że 

wdrażanie zaproponowanego systemu będzie postępować systematycznie, 

etapami. W niniejszym planie przedstawiono zadania do realizacji w sektorze 

komunalnym wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który stanowi 

osobny rozdział niniejszego planu. 

 

4.11. Specyficzne rodzaje odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

 

Stan aktualny 

Odpady medyczne są generowane przez ośrodki służby zdrowia, szpitale, 

poradnie, laboratoria analityczne i zakłady farmakologiczne. Unieszkodliwianie 

odpadów medycznych wiążą się przede wszystkim z koniecznością 

przeciwdziałania skażeniom epidemiologicznym wywołanych przez te odpady. 

 

Zgodnie z ustawą o odpadach: 
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- przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i 

doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, 

- przez odpady weterynaryjne 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. 

Zgodnie z katalogiem odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych 

przyjętym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów 

w grupie odpadów medycznych i weterynaryjnych wyróżniamy zarówno odpady 

niebezpieczne, jak i odpady inne niż niebezpieczne. Należy zauważyć, iż w 

jednostkach świadczących usługi medyczne i weterynaryjne powstają również 

odpady odmiennie klasyfikowane, w tym komunalne, lecz jako niezwiązane 

bezpośrednio z przedmiotem działalności nie są one zaliczane do grupy 

odpadów medycznych i weterynaryjnych.  

 

Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, 

powstający w placówkach służby zdrowia ok.: 

 75 % - 90 % stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludzi (odpady komunalne, komunalnopodobne), 

 10 % - 25 % odpady specyficzne dla działalności tych placówek, tzn. odpady 

infekcyjne 

 i specjalne (szczątki ludzkie i zwierzęce), chemiczne, radioaktywne itp. 

 

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 

podstawowe grupy: 

 Grupa A - odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenno - ogrodowe, 

wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i inne, 
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 Grupa B - odpady infekcyjne, np. zużyte opatrunki, krew i jej produkty z 

zawartością plazmy i surowicy, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, 

skalpele, pipety itp.) i inne, 

 Grupa C - szczątki ludzkie i zwierzęce: tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne 

szczątki ciała ludzkiego, 

 Grupa D - cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady 

chemiczne 

 i farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o 

wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) 

oraz radioaktywne. 

 

Na terenie gminy funkcjonują dwa ośrodki zdrowia oraz jedna apteka. W 

placówkach tych wytwarzane są odpady zakwalifikowane do grup: A, B i D. 

Z danych uzyskanych za pomocą ankiet wynika, że najczęściej wytwarzane 

są następujące typy odpadów medycznych: zużyte opatrunki miękkie, sprzęt 

jednorazowy (igły i strzykawki), przeterminowane leki, formaldehyd i  

rozpuszczalniki. 

Odwołując się do treści krajowego planu gospodarki odpadami, skład 

morfologiczny odpadów weterynaryjnych jest następujący: 

- tkanka zwierzęca  - 39 % 

- sprzęt jednorazowy  - 17 % 

- środki opatrunkowe  - 21 % 

- opatrunki gipsowe  - 3 % 

 

Wśród odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych wyróżnić 

można, podobnie jak w przypadku odpadów medycznych, odpady o charakterze 

komunalnym, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, odpady 

infekcyjne i specjalne, należące do niebezpiecznych i w tym kontekście 

wymagające stosownego postępowania z nimi.  
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Bilans odpadów 

Nie są obecnie dostępne pełne dane dotyczące ilości wytwarzanych 

odpadów medycznych i weterynaryjnych, a w tym niebezpiecznych. 

Oszacowanie tej wielkości możliwe jest przy zastosowaniu wskaźników 

odnoszących się do poszczególnych parametrów kwantyfikujących zakres 

świadczonych usług.  

Przyjęto następujące wskaźniki: 

- dla odpadów niebezpiecznych powstających w gabinetach lekarskich: 

- stomatologicznych - 0,57 kg/dobę/gabinet, 

- innych - 0,183 kg/dobę/gabinet, 

- dla odpadów niebezpiecznych powstających w gabinetach weterynaryjnych: 

- 0,43 kg/dobę/gabinet. 

 

Ilość odpadów specyficznych, powstających w gabinetach lekarskich, 

wartości średnie dla Polski, 2002 r 

 

Gabinety lekarskie/ 

specjalność 

Produkcja odpadów specyficznych 

kg/ pacjent/ dzień 

Chirurgia 0,18 

Ginekologia  0,37 

Interna 0,02 

Laboratoria analityczne 0,1 

Laryngologia 0,08 

Okulistyka 0,02 

Ortopedia 0,15 

Stomatologia 0,41 

Urologia 0,37 
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Określenie wielkości wytwarzania odpadów weterynaryjnych oraz ich 

składu morfologicznego jest trudne, ponieważ placówki te nie prowadzą 

inwentaryzacji odpadów. Ilość odpadów oszacowano na 0,02 Mg rocznie. 

Odpady medyczne gromadzone są najczęściej w wydzielonych 

pomieszczeniach, a następnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy i 

przewożone do szpitali, gdzie znajdują się spalarki do unieszkodliwiania 

odpadów medycznych i weterynaryjnych. Częstotliwość odbioru odpadów jest 

uzależniona od ich ilości  i wynosi od 1 x tydzień do 1 x miesiąc. Na terenie 

gminy nie funkcjonują instalacje i urządzenia do unieszkodliwiania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych. 

Za podstawowy problemy należy uznać właściwą gospodarkę odpadami 

na poziomie wytwórcy oraz organizację zbierania i transportu odpadami 

medycznymi. Niebezpieczne odpady medyczne są odbierane specjalistycznym 

transportem i przewożone do unieszkodliwiania w Spalarni Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, Ul. Aleksandrowicza (Radom – 

Józefów).  

 

Prognozy 

 

Prognozy wytwarzania odpadów medycznych uzależnione są od wielu 

czynników, m.in.: prognozy demograficznej, zmiany struktury ludności,  

wzrostu PKB. Generalnie, w związku ze starzeniem się społeczeństwa i poprawą 

jakości usług w służbie zdrowia, ilość wytwarzanych odpadów powinna 

wzrosnąć. 

Określając prognozy wytwarzania odpadów weterynaryjnych przyjęto za 

krajowym planem gospodarki odpadami, średni, roczny wzrost powstających 

odpadów na poziomie 1%.  
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Cele:  

1. Objęcie wszystkich odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów 

medycznych i weterynaryjnych metodami postępowania zgodnymi z 

prawem. 

2. Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych na 

środowisko poprzez stosowanie właściwych praktyk postępowania z 

odpadami. 

 

Sposób postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi regulują: 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie 

odzyskowi jest zakazane, 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobów  

i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. 

 

Powyższe regulacje wykluczają stosowanie odzysku wobec odpadów 

niebezpiecznych w grupie odpadów medycznych i weterynaryjnych. Jako 

dopuszczalne sposoby ich unieszkodliwiania nakazują spalanie w spalarniach 

odpadów. Dotyczy to zakaźnych odpadów weterynaryjnych oraz zakaźnych 

odpadów medycznych.  

Właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi zawartymi w grupie 

odpadów medycznych i weterynaryjnych stanowi wyłączny obowiązek 

wytwórców tych odpadów. Zadania w tym zakresie są jasno określone prawem. 

Przedmiotem planowania jest wskazanie działań właściwych administracji 

lokalnej zmierzających do osiągnięcia i utrzymania odpowiednich standardów. 

W związku z tym, zadania w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i 

weterynaryjnymi są następujące: 
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Zadania administracyjne 

 

1. Wyegzekwowanie obowiązków formalnych spoczywających na omawianej 

grupie wytwórców odpadów 

 

Zadania organizacyjno-informacyjne 

 

1. Upowszechnienie wiedzy o sposobach postępowania z odpadami wśród 

omawianej grupy wytwórców 

2. Organizacja zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych ze źródeł 

rozproszonych (administracja publiczna może mieć w tym zakresie rolę 

wyłącznie pomocniczą ułatwiając kontakt wytwórcy z uprawnionym 

odbiorcą w sposób nie preferujący żadnego podmiotu uczestniczącego 

w obrocie). 

 

Gospodarka odpadami powstającymi w placówkach służby zdrowia powinna 

odbywać się zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi opracowanymi na 

podstawie wytycznych inspekcji sanitarnej. Założeniem jest segregacja odpadów 

w miejscu powstawania na wymienione grupy. Odpady specyficzne winny być 

przechowywane w specjalnych pomieszczeniach w temperaturze nie 

przekraczającej 10
°
C, a ich maksymalny czas magazynowania nie powinien być 

dłuższy niż 48 godzin. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów 

specyficznych powinno być termiczne przekształcanie. Należy uznać, że ze 

względu na rozproszenie źródeł, jak i ogólną ilość odpadów tej grupy 

wytwarzanych na terenie gminy Jedlnia - Letnisko nie jest celowe 

podejmowanie budowy instalacji i obiektów do unieszkodliwiania odpadów 

medycznych na terenie gminy.  
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Jednostki usług medycznych i weterynaryjnych, jako wytwórcy odpadów, 

zobowiązane są, zgodnie z ustawą o odpadach do:  

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 

0,1 Mg rocznie, 

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady 

niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie 

odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

 

 

 

Dla realizacji powyższych podjęte zostaną następujące zadania cząstkowe: 

 

1. Identyfikacja wszystkich wytwórców odpadów medycznych i 

weterynaryjnych. 

2. Umożliwienie wszystkim przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia 

działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych na terenie gminy upowszechnienia ich ofert wśród 

wytwórców drogą bezpośredniego rozkolportowania, spotkań 

z zainteresowanymi grupami wytwórców odpadów, umieszczenia ofert w 

informatorach i na stronach internetowych gminy. 

3. Przygotowanie adresowanej do wszystkich wytwórców odpadów 

niebezpiecznych w grupie odpadów medycznych i weterynaryjnych (ze 

szczególnym uwzględnieniem drobnych wytwórców) informacji 

obejmującej: 

- ogólne zasady postępowania z odpadami z tej grupy,  
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- zestawienie obowiązków formalnych spoczywających na wytwórcy z 

instruktażem ich realizacji, 

- wzorce niezbędnych dokumentów wraz z przystępnym komentarzem, a w 

tym: przygotowane przez właściwy organ (starosta) wzorce programu 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wniosku o jego zatwierdzenie 

oraz informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, określone przepisami prawa 

wzory dokumentów sprawozdawczych, 

- wskazanie sankcji grożących w przypadku nie wywiązywania się z 

przypisanych prawem obowiązków, 

- załączone zgłoszone oferty przedsiębiorców uprawnionych do 

prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych na terenie gminy, z którymi została 

uzgodniona ta forma ich upowszechnienia. 

4. Opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programów gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi lub informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

5. Kontrola wytwórców odpadów w zakresie spełnienia obowiązków 

formalnych oraz gospodarowania odpadami zgodnego z przepisami ustawy i 

zatwierdzonym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub 

złożoną informacją o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania 

nimi. 

6. Sankcjonowanie stwierdzonych nieprawidłowości poprzez odpowiednio: 

wezwania wytwórcy odpadów do zaniechania naruszeń, wstrzymanie 

działalności wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi lub w zakresie powodującym wytwarzanie 

odpadów. 
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Działania w zakresie kontroli i sankcjonowania prócz działań 

interwencyjnych powinny być prowadzone w sposób planowy w oparciu o 

uzupełnianą bazę danych i ocenę potencjalnego zagrożenia dla środowiska.  

 

 

Odpady z placówek oświatowych i jednostek publicznych 

W placówkach oświatowych i niektórych jednostkach publicznych wytwarzane 

są odpady niebezpieczne zaklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie katalogu odpadów do grup: 

 

06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów 

przemysłu chemii nieorganicznej, 

07 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów 

przemysłu chemii organicznej. 

 

Odpady te stanowią niewielki procent wytwarzanych odpadów 

niebezpiecznych, ale ze względów przede wszystkim dydaktycznych zasadnym 

wydaje się uwzględnienie ich w niniejszym Planie. 

Według danych GUS w gminie Jedlnia – Letnisko działalność oświatową 

prowadzi 5 placówek publicznych. 

 

Odczynniki chemiczne powstające na terenie tych jednostek winny być 

magazynowane w specjalnych pomieszczeniach wyposażonych w szafy lub 

urządzenia, do których dostęp mają jedynie upoważnieni nauczyciele lub 

wyznaczeni pracownicy szkoły. Przedmiotowe odpady niebezpieczne należy 

poddać procesowi unieszkodliwienia termicznego. Ich utylizacja jest kosztowna, 

ale jej przeprowadzenie jest konieczne ze względu na to, iż niewłaściwe 

postępowanie z tego rodzaju odpadami może doprowadzić do powstania 

kosztów społecznych. 
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Przyjęte zostało, iż na terenie jednostki oświatowej (szkoły) powstaje 

maksymalnie około 20 kg odczynników (w okresie czteroletnim). Na potrzeby 

Planu przyjęta została ta właśnie ilość celem oszacowania maksymalnych 

kosztów ich utylizacji.  

 

Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odczynników chemicznych 

powstających w szkołach 

 

Największy koszt związany z utylizacją tego rodzaju odpadów dotyczy trucizn, 

bezkosztowo utylizowane są natomiast związki palne.  

 

Zwłoki zwierzęce 

Stan aktualny 

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko podpisana została umowa na odbiór 

zwłok zwierzęcych. 

 

Cele 

 

1. Eliminacja nieprawidłowych praktyk postępowania ze zwłokami zwierzęcymi 

 

 

Zadania 

 

1. Organizacja systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi 

Rodzaj związku Udział % Szacowana ilość [kg]

Związki zawierające siarkę 30 6

Związki chloropochodne 30 6

Związki palne 15 3

Związki niepalne 20 4

Trucizny 5 1

Razem 100 20
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2. Organizacja akcji propagandowej na terenie gminy. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany ustawy o 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz 

o Inspekcji Weterynaryjnej z 24 kwietnia 1997 roku zwłoki zwierzęce powinny 

być niezwłocznie dostarczone podmiotom zajmującym się ich zbieraniem, 

przetwarzaniem, spalaniem lub przekazane na grzebowisko. 

W ostatnim okresie zostały zaostrzone przez Unię Europejską przepisy 

dotyczące odzysku odpadów pochodzenia zwierzęcego na produkcję mączek i 

zakazała ich użytkowania w żywieniu zwierząt. Zgodnie z krajowym planem 

gospodarki odpadami w województwie mazowieckim zbudowany będzie 

szczelny system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i 

niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz 

padłych zwierząt (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich 

wyłączenia z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt. W województwie 

mazowieckim funkcjonujące instalacje przeznaczone do termicznego 

unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w pełni pokrywają 

obecne i przyszłe potrzeby w tym zakresie i należy oczekiwać, że powstające w 

gminie Jedlnia - Letnisko w/w odpady będą w pełni unieszkodliwione.  

Zasady postępowania w przypadku epidemii zwierząt powinny być 

określone w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

opracowanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji 

Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. 1999 r. Nr 66 poz. 75 z późn. zmianami) 

oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 

2003 r. w sprawie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. Nr 188, poz. 1845). Rozporządzenie to określa zakres współpracy 

organów administracji rządowej i samorządowej oraz poszczególnych 

podmiotów w tworzeniu i wykonywaniu planów gotowości oraz zakres udziału 
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organów administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów w strukturach 

organizacyjnych zespołów kryzysowych. Plany takie powinny zostać 

opracowane na poziomie powiatu, województwa i kraju oraz podlegać stałej 

aktualizacji. Plan dla powiatu jest przygotowywany przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii. Ponadto, lista zakładów unieszkodliwiających odpady HRM/SRM 

na terenie kraju prowadzona jest przez Główny Inspektorat Weterynarii i 

publikowana na jego stronie internetowej. Wykaz zakładów (stan na dzień  

31.12.2004 r.) przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

Wykaz zakładów unieszkodliwiających odpady HRM/SRM na terenie 

kraju (31.12.2004 r.) 

 

Lp. Nazwa i adres zakładu Zakres produkcji 

Województwo kujawsko-pomorskie  

1  

Struga S. A.  

Jezuicka Struga 3  

88 – 111 Rojewo  

tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-

kostna, kostna do spalenia 

2  
Z. U. „Hetman” Sp. z o. o.  

Olszówka, 87-400 Golub-Dobrzyń  

tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-

kostna, kostna do spalenia 

Województwo lubelskie  

1  
Z. U. “Bacutil”  

Zastaw, 24-170 Kurów  

tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-

kostna, kostna do spalenia 

Województwo mazowieckie  

1  

Z. U. „Elkur”  

06-212 Krasnosielc  

tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-

kostna, kostna do spalenia 

Województwo opolskie  
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Lp. Nazwa i adres zakładu Zakres produkcji 

1  

„Profet” Sp. z o.o.  

ul. Pustkowska 18, Węgry, 46 – 

023 Osowiec  

tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-

kostna, kostna do spalenia 

Województwo podkarpackie  

1  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„Utires”  

Leżachów 133, 37 – 530 Sieniawa  

tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-

kostna, kostna do spalenia 

Województwo wielkopolskie  

1  
Zakład Utylizacyjny  

Tarnowo Stare, 62 – 055 Czempiń  

tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-

kostna, kostna do spalenia 

2  

„Gerex”  

Janków Drugi 106, 62- 814 

Blizanów  

tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-

kostna, kostna do spalenia 

Województwo małopolskie 

1 

Jednostka Ratownictwa 

Chemicznego Sp. z o.o. 

ul. Kwiatkowskiego 8 

33-101 Tarnów 

Spalarnia odpadów HRM/SRM 

 

 

Za realizację zadań odpowiedzialni będą wytwórcy odpadów. Zadania 

związane z edukacją ekologiczna prowadzone będą przez Starostwo Powiatowe 

w Radomiu i Urząd Gminy w Jedlni - Letnisko. Działalność kontrolna 

prowadzona będzie przez Inspekcję Sanitarną. 
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Opakowania po środkach ochrony roślin 

 

Na terenie gminy problematyka odpadów w aspekcie środków ochrony roślin 

związania  będzie (i jest obecnie związana) z ich dystrybucją oraz stosowaniem  

w rolnictwie. 

Na dzień dzisiejszy ze względu na wysokie ceny środków ochrony roślin, 

przeterminowaniu ulegają znikome ich ilości. 

Powstają i będą powstawać natomiast odpady opakowaniowe po środkach 

ochrony roślin. Szacowana średnia masa opakowania na 1 kg pestycydów 

wynosi 55,25 g. Zdarza się, że jeszcze obecnie odpady te trafiają do strumienia 

odpadów komunalnych. Lecz w związku z ustawą                              o 

opakowaniach i odpadach opakowaniowych producenci i importerzy będą 

odbierać na własny koszt opakowania wielokrotnego użytku i odpady 

opakowaniowe. System zbiórki opakowań będzie zorganizowany w oparciu o 

punkty sprzedaży takich środków. 

 

Odpady zawierające azbest 

Stan aktualny 

 

Jako azbest określa się grupę minerałów włóknistych, które pod względem 

chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Ze 

względu na swoje cechy fizyko-chemiczne (odporność na wysokie temperatury, 

działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących) azbest przez 

kilkadziesiąt ostatnich lat znajdował zastosowanie przy produkcji dużego 

asortymentu wyrobów. Stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów, 

w szczególności budowlanych oraz różnego rodzaju rur wykorzystywanych 

w budowie np. instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów 

kominowych czy zsypów. Azbest stosowano w wyrobach budowlanych 

powszechnego użycia: eternit, czyli płyty faliste azbestowo-cementowe do 
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pokryć dachowych (o zawartości 10-13% azbestu), płyty prasowane – płaskie 

stosowane w chłodniach kominowych lub do produkcji ścian osłonowych w 

budownictwie ogólnym i przemysłowym, płyty KARO – na pokrycia dachowe 

lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe (krokidolit) 

i kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-

spalinowe (zawartość azbestu około 22%), kształtki azbestowo-cementowe, 

stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym. 

Prowadzone badania oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka 

dowiodły, iż może być on przyczyną wielu zmian patologicznych układu 

oddechowego: pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucowych, raka płuc, 

międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Należy zauważyć, iż oddziaływanie 

chorobotwórcze wykazują jedynie wdychane wraz z powietrzem włókna 

azbestowe. W innej postaci azbest nie stanowi zagrożenia. Do analizy tej grupy, 

wykorzystano zatwierdzony przez Radę Ministrów w maju 2002 roku „Program 

usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest występujących na 

terytorium Polski”, który został opracowany przez Ministerstwo Gospodarki. 

Obecnie na terenie gminy Jedlnia – Letnisko prowadzona jest akcja 

inwentaryzacji odpadów zawierających azbest. Dotychczas zinwentaryzowano 

50 594 m
2 
eternitu, czyli 1011,88 ton (Przyjmując, że 1m

2
 to 20kg). 

 
Prowadzona 

jest lista, na którą wpisują się mieszkańcy chcący usunąć wyroby zawierające 

azbest ze swoich posesji.  

Z uwagi na fakt, że do tej pory nie funkcjonował w gminie spójny system 

gospodarki odpadami zawierającymi azbest, odpady te trafiały też w sposób 

niekontrolowany do środowiska – stosowano je najczęściej do utwardzania dróg 

lub wypełniania wyrobisk. Część odpadów usuwana była łącznie ze strumieniem 

odpadów komunalnych, a część składowana nielegalnie w lasach. 

Wobec zakazu stosowania nowych wyrobów zawierających azbest, 

jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, 

gdzie dawniej były zastosowane.  
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Zakres działań gminnej administracji publicznej i różnych instytucji, 

dotyczący prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest jest 

następujący: 

1. Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi 

zawierającymi azbest 

2. Opiniowanie projektów wojewódzkich oraz powiatowych planów gospodarki 

odpadami 

3. Składanie radzie gminy – sprawozdania  z realizacji planu gospodarki 

odpadami, obejmującego okres dwóch lat kalendarzowych 

4. Opiniowanie dla wojewody lub starosty – programów gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, w tym zawierającymi azbest 

5. Zbieranie od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, informacji o 

rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających 

szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu 

 

Prognozy 

Prognozy powstawania odpadów będą możliwe do określenie po 

uprzednim przeprowadzeniu inwentaryzacji wszystkich budynków na terenie 

gminy pod względem oceny stanu i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów 

budowlanych zawierających azbest. Zgodnie z aktualnym prawodawstwem 

(rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r w sprawie 

sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 

zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649) właściciele lub 

zarządcy obiektów i urządzeń budowlanych zobligowani zostali do 

przeprowadzenia przeglądów stanu budynków. Wyniki przeglądu wykażą, które 

z budynków w pierwszej kolejności powinny być poddane remontom (tj. 

usunięcie płyt azbestowo-cementowych).  
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Cele 

 

1. Bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest i 

unieszkodliwienie poprzez deponowanie na wyznaczonych do tego celu 

składowiskach 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, realizując przejętą przez Sejm RP Rezolucję w 

sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki z dnia 19 czerwca 1997 r. 

oraz ustawę z tego samego dnia o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest, Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Założeniem programu 

jest doprowadzenie do usunięcia w ciągu 30 lat wyrobów zawierających azbest. 

Wynika ono z szacowanego na 30 lat czasu użytkowania wyrobów budowlanych 

z azbestem.  

Program określa zakres działań i obowiązki dla poszczególnych szczebli 

administracji państwowej, dotyczące prawidłowego postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest. Dla gminy są one następujące: 

 

Zadania 

 

1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

2. Uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 

budownictwie 

Opierając się o wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego zawarte w 

„Programie usuwania azbestu (...)” można wskazać następujące zadania 

cząstkowe: 

Zadania na lata 2007-2010: 

1. Dalsza identyfikacja obiektów budowlanych, w których domniemane jest 

wykorzystanie wyrobów zawierających azbest 



 

- 117 - 

2. Uzyskanie od właścicieli lub zarządców obiektów i urządzeń budowlanych z 

zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest wypełnionych arkuszy ocen 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest, zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu bezpiecznego użytkowania oraz 

warunków opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających 

azbest. 

Zadania na lata 2011-2014: 

1. Bieżąca realizacja przyjętego programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy 

2. Monitoring wytwarzania i postępowania z odpadami azbestowymi 

3. Działania interwencyjne 

Dla realizacji powyższych zadań należy: 

- rozwinąć i prowadzić w sposób ciągły działalność edukacyjno-informacyjną 

przy wykorzystaniu dostępnych środków przekazu, 

- wdrożyć jednolity system finansowania usuwania i unieszkodliwiania 

odpadów azbestowych dostępny również dla prywatnych właścicieli lub 

zarządców obiektów budowlanych. Wykonawstwo prac budowlano-

remontowych oraz koszty usuwania i unieszkodliwiania odpadów 

azbestowych lub konserwacji wyrobów zawierających azbest dla obiektów 

publicznych winny być finansowane z odpowiednich środków budżetowych 

przy wsparciu funduszy ochrony środowiska. Dla obiektów budowlanych 

będących własnością prywatną należy przewidzieć częściowe 

dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych z 

funduszy ochrony środowiska, czytelnie określając kryteria i wysokość 

możliwego dofinansowania 

- monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

 



 

- 118 - 

Sposób postępowania 

Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 

jest deponowanie ich na składowiskach odpadów. Na terenie gminy Jedlnia – 

Letnisko nie przewiduje się lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych 

przyjmujących odpady azbestowe. Zadania w przedmiotowym zakresie 

sprowadzają się do zidentyfikowania wyrobów zawierających azbest, 

raportowania jednostkom nadrzędnym oraz opracowania i wdrożenia programu 

ich usuwania. Odpady zawierające azbest powstające na terenie gminy Jedlnia – 

Letnisko będą unieszkodliwiane poprzez składowanie na już funkcjonujących na 

terenie kraju składowiskach przystosowanych do deponowania tego rodzaju 

odpadów.  

 

Według polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy 

do właściciela nieruchomości. Są oni obowiązani do wypełnienia arkuszy oceny 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i 

złożenia ich do właściwego urzędu. Często wysokie koszty transportu i 

unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości 

podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymiana. W gminie 

Jedlnia – Letnisko udzielana może być pomoc finansowa z Wojewódzkiego, 

Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dla właścicieli budynków wchodzących w skład zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej w wysokości do 50% kosztów usunięcia i unieszkodliwienia 

pokryć dachowych zawierających azbest. 

W powiecie radomskim jak na razie brak jest ogólnego wykazu obiektów 

zawierających pokrycia dachowe z płyt azbesto - cementowych oraz brak 

informacji o wymianie pokryć. Starostwo Powiatowe wydało 44 decyzje firmom 

z poza terenu uprawnionych do demontażu pokryć azbestowych i wywożenia 

odpadów na składowisko: 

- „Nesco –Polska” Sp. z.o.o. z Piaseczna; 
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- Budownictwo „ALFIX” Jerzy Kostecki z Białegostoku; 

- Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO” z Zamościa; 

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „Termoexport” 

z Warszawy; 

- P.U-H. Export – Import „PEWJOL” z Opoczna; 

- PPH “GRAMA” Piotr Grabowski z Łańcuta; 

- ALGADER – HOFMAN Sp. z o. o. z Warszawy; 

- Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Karolczak z Łodzi; 

- Firma Usługowo – Handlowa „WOD – PRZEM”; 

- „INSTAL – GLOB” z Wierzbicy; 

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o. o., Reguły, 05-816 

Michałowice; 

- „GAJAWI” PPHU z Łodzi; 

- PHU „DAWBUD” Usługi Ogólnobudowlane Paweł Grzywacz z Pionek; 

- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „JUKO” z Piotrkowa Trybunalskiego; 

- Firma Handlowo – Usługowa RKW DEKER z Opatowa; 

- PUH „WOMAX” z Radomia; 

- Zakład Budowlano – Usługowo – Handlowy Jerzy Michalski z Radomia; 

- Hydrogeotechnika Sp. z o. o. z Kielc; 

- Firma Handlowo – Usługowa „WIKI” z Jeleniej Góry; 

- P.P.H.U. „ABBA – EKOMED” Sp. z o. o. z Torunia; 

- Firma „TRANSPORT – Metalurgia” Sp. z o. o. z Radomska; 

- Firma „EKO – MIX” z Wrocławia; 

- PH-U „DACHMEX”, 08-504 Ułęż Sarny 28 A; 

- Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych. Blacharstwo Montażowe Ryszard 

Szczotka 08-504 Ułęż Sarny 28 A; 

- „KAN – POL” P.P.H.U. z Lublina; 

- „STACON TIS DUSZAK” Sp. J. 07-420 Kadzidło; 
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- Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o. o. z 

Radomia; 

- Usługi Remontowo – Budowlane Jan Lorek, Tczów; 

- P.P-H.  „Multibau” Andrzej Koczoń z Radomia; 

- Firma „ALBEKO” Singer Sp. J. Kotowy, Gm. Skrwilno; 

- P.U.H.P. „JANUSZ”, Skierniewice; 

- PUWB „Wod – Bud” Sp. z o. o. Kraśnik; 

- Firma Handlowo – Usługowa „PROJEKT BUD” Edyta Psut, Warszawa; 

- Firma „BUHCK RECYKLING” Sp. z o. o. Poznań; 

- Firma „SPE – BAU” Sp. z o. o. Wrocław; 

- Zakład Usług Produkcji i Handlu, inż. Jan Stanisław Górliński, Maków 

Mazowiecki; 

- Zakład Usług Ciesielstwo – Blacharstwo – Dekarstwo Roman Piwowarczyk, 

26-640 Skaryszew; 

- Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe „AWAT” Sp. z o. o. Warszawa; 

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe, Krzysztof Kozak, 

Radom; 

- Firma „SELL – BUD” Sp. z o. o. Kielce, Oddział Radom; 

- Usługi Blacharsko – Dekarskie Bożena Kaleta, Radom; 

- PPU Mechatronik, 26-065 Piekoszów. 

Za realizację zadań odpowiedzialni będą wytwórcy odpadów. Zadania związane 

z edukacją ekologiczna prowadzone będą przez Urząd Gminy w Jedlni - 

Letnisko. 

 

Wyeksploatowane pojazdy 

Stan aktualny 

 

Szybki rozwój motoryzacji stwarza konieczność prowadzenia racjonalnej 

gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. 
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Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz struktura wiekowa krajowego 

parku pojazdów, w której znaczny procent stanowią pojazdy stare 

i wyeksploatowane przyczyniać się będą do stałego wzrostu odpadów 

samochodowych. Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma 

wartość surowcową. Niezbędne jest więc powtórne przetworzenie tych 

materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania 

nowych produktów.  

Z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że 

samochody osobowe stanowią ok. 67 % wszystkich pojazdów. Pozostałe 

pojazdy i ich udział w całości parku maszynowego prezentują się następująco:  

 

 Samochody ciężarowe   12,1 % 

 Ciągniki     10,8 % 

 Motocykle i skutery     8,5 % 

 Autobusy    0,76 % 

 Samochody specjalne   0,66 % 

 Samochody sanitarne   0,13 % 

 

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko nie wydaje się możliwym w chwili 

obecnej określenie ilości wycofanych z eksploatacji i zezłomowanych wraków 

samochodowych. Jest to spowodowane następującymi przesłankami: 

 

1. brak jest wiarygodnych i kompletnych informacji z Wydziału 

Komunikacji w zakresie: 

 

- ilości samochodów zarejestrowanych i wyrejestrowanych, 

- ilości unieszkodliwionych wraków samochodowych. 
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Wyrejestrowane samochody mogą być oddawane do unieszkodliwienia 

zarówno do uprawnionych podmiotów działających na terenie gminy, jak i poza 

nią, co zdecydowanie utrudnia i tak w zasadzie nieistniejącą ich ewidencję. 

Niezmiernie trudno jest oszacować, ile pojazdów z tej liczby powinno 

rokrocznie trafiać na złom. Liczbę samochodów osobowych trwale 

wyrejestrowanych szacuje się na ok. 2,5 – 3 % rocznie w stosunku do ich 

całkowitej ilości. Na złom trafia ich jednak szacunkowo nie więcej niż ok. 1 – 

1,5 %. 

Aktualnie gospodarka wrakami samochodów na terenie gminy Jedlnia – 

Letnisko opiera się na funkcjonujących poza terenem gminy auto-złomach tzw. 

szrotach. Punkty te nie są połączone w sieć i nie następuje między nimi 

wymiana informacji ani materiałów bądź części. Przeciętny szrot to niewielki 

ogrodzony plac o powierzchni 300-400 m
2
. Zakład taki zatrudnia do kilku osób i 

skupuje średnio kilkanaście samochodów miesięcznie.  

Wycofane z eksploatacji samochody ze względu na zawartość substancji 

niebezpiecznych takich jak: oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, odpady paliw 

ciekłych, filtry olejowe stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Większość 

elementów wycofanych z eksploatacji pojazdów ma wartość surowcową. 

 

Prognozy 

 

W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa liczba 

pojazdów, a więc także liczba wyeksploatowanych pojazdów będzie 

systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany starszych 

modeli pojazdów na nowsze, co również przyczyni się do wzrostu ilości tych 

odpadów. 
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Cele 

1. Odzysk i recykling zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 roku o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202): 

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom 

ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie 

mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego  

użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie, 

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980r. osiągnięty poziom 

ponownego  użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75% a  poziom 

ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu 

rocznie, 

 

Zadania 

 

1. Zorganizowanie systemu zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od 

mieszkańców poprzez stacje demontażu. 

 

Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki zużytymi pojazdami konieczne jest 

przede wszystkim podjecie działań na poziomie krajowym. Zgodnie z ustawą o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacje demontażu będą 

zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 do bezpłatnego przyjmowania 

samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, 

w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani 

uiścić opłatę produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na 

dofinansowanie zadań w zakresie demontażu pojazdów, których demontażu nie 

wykonano na podstawie umowy z przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku.  

Dla gminy Jedlnia – Letnisko wdrożony zostanie system recyklingu 

pojazdów w oparciu o istniejące stacje demontażu pojazdów w powiecie 

radomskim oraz poza nim, które posiadają nadane przez Wojewodę 
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Mazowieckiego uprawnienia do wydawania zaświadczeń o złomowaniu 

samochodu w celu wyrejestrowania samochodu. Samochody z terenu gminy 

będą złomowane na terenie miasta Radom – dzielnica Gołębiów. Jednostka ta 

jest upoważniona przez wojewodę mazowieckiego do wydawania zaświadczeń 

niezbędnych do wyrejestrowania pojazdów.  

Jednocześnie, należy prowadzić akcję informacyjno – edukacyjną wśród 

społeczeństwa, a także dla zakładów mechanicznych, samochodowych i 

wulkanicznych. 

Podsumowując, że względu na brak informacji niezbędnych do określenia 

stanu aktualnego, a co za tym idzie możliwości oszacowania zmian w 

omawianym zakresie, jako zadanie priorytetowe należy uznać wprowadzenie, a 

następnie ciągłą realizację pełnej i wiarygodnej ewidencji ilości 

zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdów oraz ilości unieszkodliwionych 

(złomowanych) wraków samochodowych. 

 

Zużyte opony 

Stan aktualny 

Odpady gumowe, a szczególnie zużyte opony, stanowią poważny problem 

ekologiczny ze względu na ich trwałość. Na podstawie badań Ośrodka 

Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego zużyte opony stanowią ok. 

70 % odpadów gumowych. 

 

Dokładne określenie zasobów zużytych opon uniemożliwia brak ewidencji w 

tym zakresie. Dokładną ilość opon zużytych przez właścicieli samochodów 

prywatnych można jedynie oszacować na podstawie ilości opon kupowanych na 

wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając 

czas zużycia opon. Szacunki wykonane w czasie pracy PBZ-030-08 pt. 

„Opracowanie ogólnokrajowego sytemu utylizacji odpadów gumowych” 

wykazały, że w latach 2000 i 2005 będzie powstawać odpowiednio 120 tys. Mg 
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i 150 tys. Mg zużytych opon, z czego wykorzystane jest średnio 35% odpadów 

(dane dla całego kraju). 

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko nie funkcjonuje zorganizowana 

zbiórka zużytych opon. Część warsztatów lub punktów wulkanizacyjnych 

przyjmuje te odpady od klientów podczas wymiany ogumienia w pojazdach. 

Przewiduje się utworzenie przy punkcie segregacyjno – przeładunkowym 

miejsca do czasowego gromadzenia zużytych opon, skąd będą transportowane 

do wyspecjalizowanych firm prowadzących utylizację odpadów gumowych. 

 

Prognozy 

 

Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do 

wzrostu pojazdów mechanicznych. 

 

Cele 

1. Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu docelowo w 2007 

roku na poziomie 75% (odzysk) i 15% (recykling) wg zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 

(Dz. U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.), w latach 2008-2015 zgodnie 

z obowiązującym prawodawstwem. 

 

Zadania 

 

1. Organizacja systemu zbiórki i gromadzenia zużytych opon od 

mieszkańców oraz od małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Za realizację zadań odpowiedzialni będą wyspecjalizowane firmy 

prowadzące zbiórkę i odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów. Zadania 
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związane z edukacją ekologiczna prowadzone będą przez Urząd Gminy Jedlni - 

Letnisko. 

Zużyte opony będą dostarczane przez indywidualnych użytkowników do 

zakładów wulkanizacyjnych, stacji benzynowych prowadzących ich zbiórkę lub 

stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów.  

Zostanie wprowadzony nakaz ewidencji w zakładach zajmujących się 

wymianą lub naprawą opon powstających odpadów zużytych opon i sposobów 

gospodarowania. Jednocześnie, należy prowadzić akcję informacyjno – 

edukacyjną wśród społeczeństwa, a także dla zakładów mechanicznych, 

samochodowych i wulkanicznych wskazującą możliwości prawidłowej 

gospodarki tymi odpadami  

Problem zużytych opon jest rozwiązywany także poprzez przedłużenie czasu 

ich użytkowania wskutek bieżnikowania i zwiększenia trwałości (wg danych 

statystycznych obecnie bieżnikuje się ok. 40% opon ciężarowych, opony 

osobowe są bieżnikowane w niewielkim stopniu); 

 

Baterie i akumulatory 

Stan aktualny 

Głównym źródłem akumulatorów ołowiowych są środki transportu. Na 

podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, średniego okresu użytkowania 

akumulatora oraz średniej masy akumulatora oszacowano(na podstawie 

wskaźników) ilość powstawania zużytych akumulatorów ołowiowych w gminie 

Jedlnia – Letnisko na 30 Mg rocznie. 

 

Prognozy 

Baterie i akumulatory powstają w dużym rozproszeniu, co utrudnia 

oszacowanie powstających ilości i uniemożliwia opracowanie prognoz 

wytwarzania tych odpadów do 2012 roku.  
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Cele 

1. Odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych 

baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz. U. Nr 104, poz. 982 z 2003 

r .) w ilości:  

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r, 70% - 2007 r.; 

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% -2007 r.; 

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) – 

30% w 2006 r, 50% - 2007 r. 

- w latach 2008-2015 – zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. 

 

 

Zadania 

 

1. Organizacja zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł 

rozproszonych 

 

Za realizację zadań odpowiedzialne będą wyspecjalizowane firmy 

prowadzące zbiórkę i odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów wraz z 

wytwórcami odpadów. Zadania związane z edukacją ekologiczną prowadzone 

będą przez Urząd Gminy w Jedlni - Letnisko. 

W celu usprawnienia gospodarki bateriami i akumulatorami niezbędne jest 

zorganizowanie ich zbiórki z rozproszonych miejsc powstawania. Odpady w 

postaci baterii i akumulatorów zbiera się oddzielnie od innych rodzajów 

odpadów. Obowiązek odzysku z rynku został nałożony na podmioty 

wprowadzające je na rynek, a egzekwowany przy zastosowaniu opłaty 

produktowej.  
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 Posiadacz odpadów w postaci baterii lub akumulatorów, powstałych w 

wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest obowiązany do 

ich selektywnego zbierania, umożliwiającego późniejszy odzysk lub 

unieszkodliwienie tych odpadów. Posiadacz, który jest osobą fizyczną nie 

będącą przedsiębiorcą, powinien zwracać te odpady do punktów ich zbierania 

lub wrzucać do pojemników przeznaczonych na te odpady. 

 

 

 

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Stan aktualny 

 

Postępowanie z tego rodzaju odpadami regulują przepisy ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1495), która weszła w życie w dniu 21 października 2005 r.  

Źródłem powstawania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są 

instytucje użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe i gospodarstwa 

domowe. Za sprzęt uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest 

uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól 

elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub 

pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane 

do użytku przy napięciu elektrycznym nie przekraczającym 1000 V dla prądu 

zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu 

określonych w załączniku do ustawy, tj:  

 

1. wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 

2. małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 

3. sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,  

4. sprzęt audiowizualny,  
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5. sprzęt oświetleniowy,  

6. narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, 

stacjonarnych narzędzi przemysłowych,  

7. zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,  

8. przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych 

produktów,  

9. przyrządy do nadzoru i kontroli,  

10. automaty do wydawania. 

Ponadto w ramach każdej z powyższych grup wyróżnia się odpowiednie 

rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy przy tym podkreślić, że 

załącznik ten jest tzw. otwartym - w stosunku do rodzajów sprzętu – i zawiera 

jedynie przykłady sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

Urządzenia takie składają się z kombinacji kilku modułów, do których należą 

m.in.: zespoły mechaniczne, płytki obwodów drukowanych, pakiety 

elektroniczne, urządzenia rejestracji danych, urządzenia oświetleniowe, 

kondensatory, przekaźniki, czujniki, styczniki, układy scalone. Substancje te z 

jednej strony stanowią surowce, natomiast z drugiej strony są źródłem istotnych 

zagrożeń dla środowiska. Najbardziej zagrażającymi substancjami 

występującymi w odpadach elektrycznych i elektronicznych są; ołów, rtęć, 

kadm, chrom, substancje bromowane, arsen i azbest, a w szczególności 

substancje zubożające warstwę ozonową znajdujące się w sprzęcie chłodniczym 

i klimatyzacyjnym.  

 

Na terenie gminy zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne odbierane są 

wspólnie z odpadami wielkogabarytowymi oraz wybierane są ze strumienia 

odpadów zmieszanych kierowanego na składowisko, po czym przekazywane 

odbiorcy.  
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Prognozy 

Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest 

trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. W oparciu o badania prowadzone 

w UE zakłada się, że ilość tych odpadów będzie wzrastać w skali roku o 3-5%.  

 

Cele 

 

1. Wprowadzenie zorganizowanego systemu zbiórki i przekazywania do miejsc 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

2. Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu substancji zubożających 

warstwę ozonową do 2007 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,  (Dz. U. Nr 104, 

poz. 982 z 2003 r.), w latach 2008-2011 zgodnie z obowiązującym 

prawodawstwem. 

 

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych może być 

realizowana akcyjnie. Odpady te mogą być również zbierane razem z odpadami 

niebezpiecznymi np. poprzez specjalistyczny samochód. Mieszkańcy powinni 

być poinformowani o miejscu zbiórki i czasie trwania akcji. 

 

Zadania 

 

1. Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od 

podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego 

lub bezpośrednio do zakładów demontażu) oraz od użytkowników 

indywidualnych – poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów 

niebezpiecznych. 
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2. Organizacja wtórnego obiegu przestarzałych, ale sprawnych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych. 

3. Informacja i edukacja o możliwości pozbywania się zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego . 

 

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest 

obowiązany, z dniem wejścia w życie ustawy, do zorganizowania i 

sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu. 

Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania 

zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz 

gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

Zarówno gminna jednostka organizacyjna, jak i przedsiębiorca prowadzący 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych mogą posiadać punkt 

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile posiadają 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Podmiot 

prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest 

zobowiązany do selektywnego odbierania tych odpadów.  

 

Zgodnie z art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

zbierający zużyty sprzęt jest zobowiązany do selektywnego zbierania zużytego 

sprzętu oraz do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z 

gospodarstw domowych, czyli od użytkowników indywidualnych. Jednocześnie 

ustawodawca w art. 38 w/w ustawy określił sposób postępowania z zebranym 

zużytym sprzętem, czyli nałożył na zbierającego obowiązek przekazania tych 

odpadów prowadzącemu zakład przetwarzania, wpisanemu do rejestru. Do 30 

czerwca 2006 roku obowiązywały jeszcze ogólne przepisy ustawy o odpadach, 

tzn. zbierający sprzęt ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt prowadzącemu 
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zakład przetwarzania, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. powinien nastąpić odzysk i recykling 

zużytych urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i zamrażających. 

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE dotyczącą zużytych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych określono wymaganą, minimalną ilość 

zbieranych odpadów elektronicznych na 4 kg/mieszkańca na rok z terminem do 

końca roku 2006, natomiast wskaźniki odzysku wynoszą 70 – 80%, a recyklingu 

50 – 70% masy urządzenia i zależą od grupy urządzeń. 

Na terenie województwa mazowieckiego działalność związaną z 

recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych prowadzi firma 

Thornmann Recycling w Warszawie oraz Maklers Sp. z o. o. w Jabłonnie. 

Instalację do regeneracji czynników chłodniczych posiada Fundacja Ochrony 

Warstwy Ozonowej „PROZON” w Warszawie. 

 

Proponuje się zbiórkę wyeksploatowanych urządzeń zawierających substancje 

zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych poprzez: 

 zbiórkę specjalistycznym samochodem, 

 odbiór zużytych urządzeń w punktach sprzedaży. 

 

Za realizację zadań odpowiedzialne będą wyspecjalizowane firmy 

prowadzące zbiórkę i odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów wraz z 

wytwórcami odpadów. Zadania związane z edukacją ekologiczną prowadzone 

będą przez Urząd Gminy w Jedlni - Letnisko.     

Gmina udostępni mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy 
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podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 

z gospodarstw domowych, z podaniem: 

- nazwy firmy, jej oznaczenia i siedziby, albo imię, nazwisko i siedzibę 

zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

Sposób postępowania z urządzeniami zawierającymi substancje zubożające 

warstwę ozonową powstającymi w zakładach przemysłowych powinien być 

zgodny z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) oraz Ustawą 

o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, 

poz. 537 z 2001 r. ze zmianami). 

 

 

Odpady zawierające PCB 

Stan aktualny 

 

Odpady zawierające PCB występują głównie w urządzeniach 

elektroenergetycznych tj. transformatorach i kondensatorach. Stosowane są jako 

materiały elektroizolacyjne, chłodzące, ciecze sprężarkowe i hydrauliczne. 

Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje: 

 wymiany płynów w transformatorach, 

 wycofania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych 

urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985. 

 

Według informacji Urzędu Gminy oraz Urzędu Wojewódzkiego, na terenie 

gminy Jedlnia – Letnisko nie zinwentaryzowano urządzeń zawierających PCB. 

 

Odpady farb i lakierów 

Odpady farb i lakierów powstają zarówno w dużych zakładach, 

zajmujących się produkcja farb, klejów oraz działalnością poligraficzną, jak 
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również w licznych, rozproszonych zakładach produkcyjnych i usługowych, 

należących generalnie do wszystkich branż przemysłowych. Zarówno 

różnorodność branż, w których powstawać mogą odpady kwalifikowane do 

grupy 08, jak i ich liczba i rozproszenie znacznie utrudniają przeprowadzenia 

analizy szacunkowej rzeczywistej masy powstających odpadów, jak i metod 

dalszego z nimi postępowania. Według dostępnych danych (ankietowych, 

literaturowych) odpady z grupy 08 są poddawane prawie w 100 % 

unieszkodliwianiu. 

Prognozy wskazują, że ilość odpadów farb i lakierów nie powinna znacząco 

wzrastać. Przewiduje się natomiast spadek ich toksyczności. Obserwuje się 

ponadto następujące tendencje: 

- zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami 

lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych, 

- stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych 

radiacyjnie, 

- ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierających 

rozpuszczalniki organiczne. 

 

W celu usprawnienia gospodarki odpadami z farb i lakierów należy podjąć 

następujące działania: 

1. Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o warsztaty samochodowe, stacje 

benzynowe, handel i usługi. 

2. Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach. 

3. Zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami 

lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych. 

4. Stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych 

radiacyjnie. 

5. Ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierających 

rozpuszczalniki organiczne. 
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Oleje odpadowe 

Stan aktualny 

 

Oleje odpadowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach z dnia 

27 kwietnia 2001 roku to: „wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, a w 

szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także 

oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.” Źródłami powstawania 

olejów odpadowych są przemysł oraz motoryzacja. Odpady te mogą powstawać 

również na stacjach paliw, w myjniach samochodowych, warsztatach 

samochodowych i punktach serwisowych, bazach logistycznych i magazynach. 

Ilość zużytych olejów powstających na terenie gminy Jedlnia – Letnisko 

określono na podstawie wskaźników na 1,0 Mg rocznie. W krajowej strukturze 

gospodarki odpadami olejowymi dominuje odzysk – 68% wytwarzanych 

odpadów, unieszkodliwianie stanowi 22%, a magazynowanych jest około 10% 

odpadów.  

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko zbiórka zużytych olejów odbywa się 

poprzez sieć stacji benzynowej i warsztatów, skąd odpady odbierane są przez 

firmę wyspecjalizowana firmę. Oleje odpadowe powstające w małych zakładach 

na terenie gminy są na ogół przekazywane firmom specjalistycznym trudniącym 

się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy 

separatorów.  

W zakresie zbiórki zużytych olejów, na terenie gminy Jedlnia - Letnisko, 

można stwierdzić, że funkcjonuje ona dobrze. Niemniej jednak problemem są 

małe ilości powstających odpadów, powstających w dużym rozproszeniu gdzie 

zbiórka tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie nieopłacalna. W związku 

z powyższym należy dążyć do rozszerzenia sieci zbiórki zużytych olejów przez 

wyspecjalizowane firmy. 
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Prognozy 

 

Zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami oraz planem 

gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, prognozuje się spadek 

zapotrzebowania na oleje świeże oraz zwiększenie czasu eksploatacji olejów, co 

spowoduje również spadek wytwarzanych odpadowych olejów. 

 

Cele 

 

1. Uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% w 

stosunku do ilości wprowadzanej na rynek i recyklingu w wysokości 35% (z 

wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. 

w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych i poużytkowych, (Dz. U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.), w 

latach  

2008-2015 zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. 

 

Zadania 

 

1. Organizacja zbiórki odpadowych olejów ze źródeł rozproszonych (małe i 

średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze) 

 

Zużyte oleje od mieszkańców będą gromadzone na zasadzie 

bezpośredniego dostarczenia lub np. po uzgodnieniu do stacji benzynowych, 

które będą prowadziły zbiórkę od mieszkańców z terenu gminy. Zużyte oleje 

odbierane będą z małych i średnich przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane 

firmy, posiadające decyzje na zbiórkę, transport oraz odzysk i unieszkodliwianie 

zużytych olejów.  
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Za realizację zadań odpowiedzialne będą wyspecjalizowane firmy 

prowadzące zbiórkę i odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów wraz z 

wytwórcami odpadów. Zadania związane z edukacją ekologiczną prowadzone 

będą przez Urząd Gminy w Jedlni - Letnisko. 

 

Osady ściekowe 

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko jest oczyszczalnia ścieków, w związku z 

czym są wytwarzane osady ściekowe. Ścieki socjalno-bytowe z gospodarstw 

domowych i obiektów użyteczności publicznej oraz ścieki z zakładów pracy 

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych i do oczyszczalni ścieków. 

Ścieki z jednostek administracyjnych podległych gminie oraz zakładów, a także 

część ścieków z zabudowy mieszkaniowej wywożone są taborem asenizacyjnym 

oraz dopływają siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków. Znaczna część 

ścieków trafia do środowiska bez oczyszczenia – odprowadzana jest nielegalnie 

do rowów melioracyjnych lub wprost do ziemi. 

Na terenie gminy trwa budowa systemu kanalizacji sanitarnej zakończonej 

mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków w Jedlni – Letnisko. Dla 

miejscowości rozproszonych i dalej położonych alternatywą będzie budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa takich oczyszczalni wymaga 

jednak odpowiednich warunków gruntowo-wodnych i musi być poprzedzona 

badaniami geotechnicznymi gruntu. 

Przepustowość szacuje się na około 200-270 m
3
/ dobę. Ilość ścieków 

dowożonych z przydomowych zbiorników bezodpływowych dowożonych do 

punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni szacuje się natomiast 

na 40-90 m
3
/ miesiąc.   

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków 

klasyfikowane są w strumieniu odpadów z grupy 19. Do odpadów powstających 

w komunalnych oczyszczalniach ścieków można zaliczyć: skratki (kod 19 08 
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01), odpady z piaskowników (kod. 19 08 02), osady ściekowe (19 08 05). 

Wszystkie te odpady zaliczają się do odpadów innych niż niebezpieczne.  

Osady wytwarzane są na oczyszczalni w Jedlni – Letnisko w ilości 250 Mg/rok 

w postaci odwodnionej (na prasie do odwadniania osadów). Obecnie Gmina jest 

w trakcie rozpisywania przetargu na wyłonienie firmy posiadającej stosowne 

zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach, która by odbierała osady 

z terenu gminy. 

Odpady z budowy i remontów 
 

Następną grupą są odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych.  

 

Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają 

najczęściej: 

 

- odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych - gruz betonowy, 

ceglany, ceramiczny i asfaltowy;  

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych;  

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych - pokrycia dachowe;  

- złomy metaliczne;  

- gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir;  

- odpady materiałów izolacyjnych.  

 

Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

 

Tabela 4 Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych [%] 

 

Odpady budowlane i poremontowe  

skład: 100% mineralne 

1) cegła 40% 

2) beton 20% 

3) tworzywo sztuczne 1% 

4) bitumiczna powierzchnia dróg 8% 

5) drewno 7% 

6) metale 5% 

7) piasek 15% 

8) inne 4% 
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Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w bardzo dużym 

rozproszeniu, co utrudnia dokładne podanie źródła ich wytwarzania i 

oszacowanie ich ilości. Odpady te, powstające na terenie gminy nie są aktualnie 

zbierane selektywnie. Są one najczęściej usuwane na dzikie wysypiska lub 

zagospodarowywane we własnym zakresie przez wytwórców (utwardzanie dróg, 

wypełnianie wyrobisk).  

 

Z analizy wskaźnikowej wynika, że obecnie na terenie gminy Jedlnia - Letnisko 

powstaje 342,40 Mg/rok tych odpadów. Odpady te są i będą wykorzystywane do 

utwardzania lokalnych dróg i wypełniania zagłębień terenu, oraz wypełniania 

wyrobisk pokopalnianych. 

 

V. Planowane działania zmierzające do poprawy sytuacji w 

zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Jedlnia - Letnisko 

 Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów 

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarowania 

odpadami jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich 

odzysk lub unieszkodliwianie.  Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy o odpadach 

powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczone przez 

wytwarzających odpady niezależnie od stopnia uciążliwości bądź zagrożeń dla 

życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także niezależnie od ich ilości lub 

miejsca powstawania.  Do podstawowych działań zmierzających do poprawy 

sytuacji w zakresie gospodarki odpadami należą: minimalizacja powstawania 

odpadów, zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów oraz składowanie 

odpadów, których ze względów ekonomicznych lub technologicznych nie da się 

przetworzyć. 

 Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pierwszoplanowym działaniem 

zmierzającym do ograniczenia ilości odpadów, a tym samym zmniejszenia ich 

negatywnego oddziaływania jest minimalizacja powstawania odpadów. 
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Działania mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów przez 

mieszkańców odpadów prowadzi się poprzez: 

 

- podnoszenie świadomości społecznej, w wyniku prowadzenia akcji 

edukacyjno – informacyjnych, 

- utrwalanie nabytych pozytywnych postaw, 

- stosowanie instrumentów ekonomicznych (uzależnienie kosztów usuwania 

odpadów od ich ilości). 

 

Kolejnym działaniem jest uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i 

recyklingu w zakresie odpadów komunalnych, zgodnych z planem gospodarki 

odpadami dla województwa mazowieckiego. Poziomy te dotyczą redukcji ilości 

odpadów: 

 

- ulegających biodegradacji, 

- wielkogabarytowych, 

- budowlano-remontowych z sektora komunalnego. 

 

 Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w 

zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Zaproponowany system gospodarki odpadami obejmuje rozwiązania 

zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy poprzez 

rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych, odpadów budowlanych oraz 

odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 

i wdrożenie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców, 

odpadów wielkogabarytowych, a także rozwiązania w zakresie odzysku i 

unieszkodliwiania pozyskanych frakcji.  
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W osobnych rozdziałach niniejszego dokumentu zaprezentowano poziomy 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych, 

opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych. 

 

 Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami 

komunalnymi 

Zadania do realizacji określone zostały na podstawie ilości odpadów do odzysku 

i unieszkodliwiania w horyzoncie czasowym 2006-2013. Zakłada się, że 

wdrażanie zaproponowanego systemu będzie postępować systematycznie, 

etapami. Zadania do realizacji w sektorze komunalnym wraz z harmonogramem 

zostały przedstawione w harmonogramie realizacji zadań, który stanowi osobny 

rozdział niniejszego planu. 

 

 Działania prawno – organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami 

 

1. Uchwalenie znowelizowanego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminie Jedlnia - Letnisko”, uwzględniającego zmiany  wynikłe z 

przyjęcia Planu gospodarki odpadami i zmienionych przepisów  prawnych,  

w terminie do trzech miesięcy od daty uchwalenia planu  gospodarki 

odpadami. 

2. Opracowanie i zatwierdzenie uchwały o wprowadzeniu i zasadach 

selektywnej zbiórki odpadów w gminie Jedlnia - Letnisko. 

3. Zintensyfikowanie włączania właścicieli nieruchomości do systemu wywozu 

odpadów i dalszego gospodarowania odpadami, a w szczególności posiadana 

zawartej umowy na wywóz odpadów z firmą posiadającą stosowne uprawnienia.  

4. Zorganizowanie przy Urzędzie Gminy punktu konsultacyjnego udzielającego 

informacji z zakresu właściwego gospodarowania odpadami, w tym utworzenie 

telefonicznej „gorącej linii” dla mieszkańców gminy przyjmującej zgłoszenia 
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dotyczące niewłaściwego postępowania z odpadami i udzielającej informacji o 

sposobach i możliwościach postępowania z odpadami. 
 

 Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami 

komunalnymi wraz z harmonogramem realizacji 

Zadania do realizacji określone zostały na podstawie ilości odpadów do odzysku 

i unieszkodliwiania w horyzoncie czasowym 2006 - 2013. Zakłada się, że 

wdrażanie zaproponowanego systemu będzie postępować systematycznie, 

etapami. W niniejszym planie przedstawiono zadania do realizacji w sektorze 

komunalnym wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który stanowi 

osobny rozdział niniejszego planu. 

 

5.1. Zadania strategiczne na lata 2007 – 2014 i harmonogram realizacji działań 

 

Realizacja zamierzonych celów, określonych w niniejszym planie dla sektora 

komunalnego i gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

wymaga szeregu działań zarówno pozainwestycyjnych jak i inwestycyjnych. 

Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim:  

 intensyfikacji działań organizacyjnych umożliwiających rozwój systemów 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej 

zbiórki surowców wtórnych,  

 organizacji zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, oraz odpadów 

niebezpiecznych, wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych,  etc, 

 stosowania nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, 

 opracowania harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem, 

 edukacji ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego 

systemu gospodarki odpadami i prawidłowych sposobów postępowania 

z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących 

uregulowań prawnych. 
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Do najważniejszych zadań strategicznych na lata 2007 – 2014 należą: 

 Objęcie zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych  100% 

mieszkańców gminy,  

 Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego 

wszystkich mieszkańców zgodnie z przyjętym wariantem, 

 Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających 

biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

 Organizacja i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych            

i remontowo-budowlanych, 

 Organizacja i rozwój zbiórki zużytych opon od mieszkańców, 

 Organizacja i rozwój zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektroniczne, 

 Wspieranie i koordynowanie działań dotyczących rozwoju ponad 

gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Współudział w 

budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, 

 Opracowanie raportu z wykonania planu gospodarki odpadami, 

 Monitoring Planu gospodarki odpadami, 

 Rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych, 

 Organizacja i rozwój systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla 

odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

 Opracowanie systemu ewidencji i nadzoru nad gospodarką odpadami 

weterynaryjnymi, 

 Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem, 

 Usuwanie pokryć azbestowych na terenie gminy, 

 Unieszkodliwianie odczynników chemicznych  w szkołach gminnych, 

 Rekultywacja w 2008 r. składowiska odpadów w Cudnowie.
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Tabela 5 Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami dla gminy Jedlnia - Letnisko 

 

Lp. Zadanie Okres 

realizacji 

Jednostka 

odpowiedzialna 

Działania krótkoterminowe Koszt realizacji 

w latach 2007 - 

2010 

Źródła finansowania 

2007 2008 2009 2010 

ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO 

1. Objęcie zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych  100% 

mieszkańców gminy 

2007 - 2010 Wójt Gminy     200 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW, 

środki własne mieszkańców gminy 

2. Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych 

obejmującego wszystkich mieszkańców zgodnie z przyjętym 

wariantem  

2007 - 2010  Wójt Gminy     100 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

3. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających 

biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych 

 

2009 - 2010  Wójt Gminy     20 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

4. Organizacja i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i 

remontowo-budowlanych 

 

2007 - 2010 Wójt Gminy     10 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

środki własne mieszkańców gminy 

5. Organizacja i rozwój zbiórki zużytych opon od mieszkańców 

 

 

2008 - 2010 Przedsiębiorcy     20 000 zł środki przedsiębiorców 

6. Organizacja i rozwój zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego 

2007 - 2010 Wójt Gminy 

Gminna jednostka 

organizacyjna 

Przedsiębiorcy 

    20 000 zł środki własne gminy, GFOŚiG 

środki przedsiębiorców 

7. Wspieranie i koordynowanie działań dotyczących rozwoju 

ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

2007 - 2010 Wójt Gminy     1 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

8. Współudział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych  

2007 - 2010 Wójt Gminy     50 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 
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Lp. Zadanie Okres 

realizacji 

Jednostka 

odpowiedzialna 

Działania krótkoterminowe Koszt realizacji 

w latach 2007 - 

2010 

Źródła finansowania 

2007 2008 2009 2010 

9. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich 

wysypisk” 

2007 - 2010 Wójt Gminy     4 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

10. Opracowanie raportu z wykonania planu gospodarki odpadami 2008 Wójt Gminy     500 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

11. Weryfikacja planu  gospodarki odpadami – na lata 2009-2012 2010 Wójt Gminy     3 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

12. Monitoring Planu gospodarki odpadami 2007 - 2010 Wójt Gminy     500 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

13.  Rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Cudnowie 2007 - 2010      652 323, 88 zł środki własne gminy 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1. Rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych 

 

2007 - 2010 Wójt Gminy     20 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

2. Organizacja i rozwój systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla 

odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze małych i 

średnich przedsiębiorstw 

2007 - 2010 Przedsiębiorcy 

 

    10 000 zł środki przedsiębiorców 

3. Opracowanie systemu ewidencji i nadzoru nad gospodarką odpadami 

weterynaryjnymi 

2007 - 2010 WIOŚ, Wójt 

Gminy, Gabinety 

weterynaryjne 

    2 000 zł środki własne gminy, GFOŚiGW 

PFOŚiGW 

WFOŚiGW 

środki przedsiębiorców 

4. Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu wraz z 

monitoringiem 

 

2008-2010 Nadzór 

Budowlany 

    2 000 zł Nadzór Budowlany, GFOŚiGW 

5. Usuwanie pokryć azbestowych na terenie gminy 2007-2010 Mieszkańcy 

gminy 

    3 000 000 zł Mieszkańcy gminy 

6. Unieszkodliwianie odczynników chemicznych  w szkołach gminnych 2008 - 2010 Gmina, Powiat     5 000 zł PFOŚiGW, GFOŚiGW 

Razem koszty w latach 2007 – 2010:  4 120 323, 88 PLN 



 146 

 

VI. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji 

zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami 

Źródła pozyskiwania funduszy 

 

Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami mogą być finansowane za 

pomocą środków pochodzących ze źródeł prywatnych, które stanowią środki 

własne inwestorów, powiększone o komercyjne kredyty bankowe oraz ze źródeł 

publicznych. Do źródeł publicznych należą: budżet państwa, budżety jednostek 

samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne, środki pochodzące ze źródeł 

zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz pochodzące z funduszy Unii 

Europejskiej. Ponadto inwestycje w tej dziedzinie mogą wspierane być przez 

niezależne instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe, fundacje czy 

towarzystwa leasingowe. Możliwe jest łączenie środków pochodzących z 

różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez 

samorządy terytorialne i podmioty prawne. 

 

W Polsce w zakresie gospodarki odpadami występują najczęściej następujące 

formy finansowania inwestycji: 

 

1. Fundusze własne inwestorów 

2. Pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów 

udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

3. Kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska 

(BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, 

kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne 

4. Zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy 

pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ) 
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5. Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy) 

6. Kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne 

7. Leasing 

 

Funkcjonujący w Polsce system funduszy ekologicznych obejmuje: Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie, 

powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 

 

Fundusze ekologiczne służą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z celami wskazanymi w cytowanej 

wyżej ustawie. Podstawowymi źródłami zasilania wymienionych funduszy są 

środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska 

oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy są też dobrowolne wpłaty, 

zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, 

wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają 

osobowość prawną. Fundusze gminne i powiatowe są funduszami celowymi 

pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. 
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Inną formą finansowania  inwestycji w zakresie gospodarki odpadami i ochrony 

środowiska jest zagraniczna pomoc finansowa udzielana z fundacji i programów 

pomocowych takich jak: 

 

 fundacja EkoFundusz, 

 fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, 

 fundacja ISPA, 

 oraz  banki wspierające inwestycje ekologiczne. 

 

Zasady oraz sposób finansowania przedsięwzięć priorytetowych 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe 

przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. 

Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, 

natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne 

Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej 

oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, 

w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi: 

 

 rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska federacji rosyjskiej, 

wojsko polskie i przemysł, 

 likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych, 

 unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem 

samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, 

tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych, 
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 przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych 

i odpadów niebezpiecznych, 

 realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania 

odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów 

oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych). 

 

W Narodowym Funduszu obowiązują następujące formy dofinansowania: 

 

 pożyczki, 

 pożyczki płatnicze, 

 kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu, 

 dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, 

 dotacje, 

 umorzenia. 

 

Wysokość dofinansowania udzielonego przez Narodowy Fundusz jest 

uzależniona od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z 

zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego 

i ekonomicznego. 

 

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek i 

kredytów generalnie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji 

przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem 

terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów. 

Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz 

dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane 

corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu. 
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O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 

 administracja państwowa 

 przedsiębiorcy 

 jednostki szkolnictwa wyższego 

 jednostki organizacyjne ochrony środowiska 

 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) 

 osoby fizyczne 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia 

uchwały o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być 

wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji 

oraz realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję. 

 

W Funduszu obowiązują następujące formy finansowania: 

 pożyczki, 

 dotacje, 

 dopłaty do kredytów bankowych. 

 

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków są oprocentowane pożyczki 

udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego 

umorzenia pożyczek. Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania 

inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery budżetowej, 

jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w 

zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty 

i kultury.  
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Pomoc ze środków Funduszu może być udzielona wszelkim podmiotom 

realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć na wniosek spełniający 

wymagania formalne.  

 

Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w dziale II 

rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych i 

powiatowych.  

 

Środki gminnych funduszy, zgodnie z art. 406 ww. ustawy, przeznaczone są na: 

 

 edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju, 

 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 

 wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu 

środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 

 realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 

 urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz 

parków, 

 realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, 

 wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, 

 profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska, 
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 wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc 

dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 

 wspieranie ekologicznych form transportu, 

 działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na 

stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw 

rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach 

szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody, 

 inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i 

gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym 

na programy ochrony środowiska. 

 realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, 

 inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i 

gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym 

na programy ochrony środowiska. 

 

Fundacja EkoFundusz 

 

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla 

efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany 

części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska 

(tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu 

podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. 

EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji 

łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010. 
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W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są: 

 

 tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,  

 przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów 

niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja “czystszych 

technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,  

 rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi 

stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.  

 

Zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących 

warunków: 

 

 wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,  

 uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,  

 szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.  

 

Do 2003 roku EkoFundusz udzielał wsparcia finansowego w formie 

bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Od 2004 roku nastąpiła 

zdecydowana koncentracja środków na projektach niekomercyjnych. Oznacza to 

całkowite wycofanie się z udziału w inwestycjach charakteryzujących się 

wysoką opłacalnością. Zmiana ta wynika z konieczności pomocy inwestorom, 

dla których dotacja częstokroć stanowi o powodzeniu planowanego 

przedsięwzięcia niekomercyjnego, mającego na celu jedynie względy ochrony 

środowiska. Drugą istotną zmianą w porównaniu z latami poprzednimi będzie 

zmniejszenie udziału dotacji EkoFunduszu w całkowitych kosztach projektów. 

EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także 

studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji 

projektowej. Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 
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50% kosztów, a dla przedsiębiorców dofinansowanie EkoFunduszu może 

pokryć do 30% kosztów. EkoFundusz może wspierać zarówno projekty dopiero 

rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe 

zaawansowanie nie przekracza 60%. 

 

Z dotacji EkoFunduszu nie mogą korzystać te przedsięwzięcia, które kwalifikują 

się do otrzymania dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii 

Europejskiej. Natomiast z pomocy EkoFunduszu mogą korzystać: 

 

 przedsiębiorcy, 

 samorządy, 

 inne podmioty (instytucje charytatywne, wyznaniowe, społeczne organizacje 

ekologiczne itp. podmioty, nie będące przedsiębiorcami w myśl ustawy 

Prawo działalności gospodarczej, (Dz. U. Nr 101, poz. 1178). 

 

Banki wspierające inwestycje ekologiczne 

 

Gmina, jako podmiot prawny ma możliwość do zaciągania zobowiązań 

finansowych, w celu sfinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury i usług 

publicznych. Zdolność ta jest jednak ograniczona. 

 

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania 

inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: 

budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu 

niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ 

umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są 

oprocentowane w wysokości od 1%. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres 
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karencji 1 rok. BOŚ udziela również kredytów ze środków NFOŚiGW i 

WFOŚiGW. 

 

Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie gospodarki odpadami to: 

 

 Bank Rozwoju Eksportu S.A., 

 Polski Bank Rozwoju S.A., 

 Bank Światowy, 

 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 

 

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne 

 

Aktualnie istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z 

Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość 

finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej). Ramy przedsięwzięć 

inwestycyjnych finansowanych ze wspomnianych funduszy określa Narodowy 

Plan Rozwoju (2004-2006). W zakresie gospodarki odpadami i ochrony 

powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego 

Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę 

lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej 

zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, 

kompostownie), systemy zbiórki i  unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych.  

 

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu 

regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu 

Spójności. W ramach tego nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, 

mające na celu stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku 



 156 

i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. W ramach tego priorytetu będą 

realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki 

odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem. 

 

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą 

uczestniczyły także środki prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw 

będzie podlegała zasadom konkurencji. Koordynatorem Funduszu Spójności jest 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS). 

 

Pomoc finansowana ze środków funduszy strukturalnych w okresie 2006 roku 

będzie zachowywać czasową ważność w okresie pomiędzy 2006 a 2008 r. 

Wymieniony okres 2006 roku wskazuje jedynie taką przestrzeń czasową, 

podczas której będzie można zawierać zobowiązania lub podpisywać kontrakty. 

Po 31 grudnia 2006 dalej będzie można wykonywać działania, realizować 

projekty czy dokonywać płatności, jednak nie później niż do 31 grudnia 2008, 

zawsze w oparciu o kontrakty czy zobowiązania zawarte legalnie do dnia 31 

grudnia 2006 r. 

 

Oszacowanie kosztów przedsięwzięć przewidzianych w planie gospodarki 

odpadami dla gminy Jedlnia – Letnisko  

 

Oszacowanie kosztów dokonano dla przedsięwzięć inwestycyjnych sektora 

komunalnego oraz dla przedsięwzięć z sektora gospodarczego. Zakres analizy 

obejmował następujące rodzaje: 

 

 koszty inwestycyjne dla przedsięwzięć z sektora komunalnego i 

gospodarczego, 

 koszty związane z wdrożeniem selektywnej zbiórki odpadów, 

 koszty związane z przeprowadzeniem edukacji ekologicznej. 
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VII. System ewidencji, monitoringu i oceny realizacji programu. 

W związku z wprowadzaniem nowego systemu zbierania danych o 

odpadach, opartego na źródłach administracyjnych ( na podstawie art.37 ust.6 

ustawy o odpadach), system monitoringu odpadów niebezpiecznych WIOŚ oraz 

ocena gospodarki odpadami 

w latach 2004 – 2005 w oparciu o system statystyki publicznej, będą 

funkcjonowały do czasu uzyskania wiarygodnych danych z nowego systemu. 

Podstawowym źródłem danych o odpadach będzie wojewódzka baza 

danych, prowadzona przez marszałka województwa. System administracyjny 

będzie monitorował gospodarkę odpadami w zakresie określonym  

rozporządzeniem MŚ z dnia 11.12.2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu 

informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu 

prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania 

i gospodarowania odpadami (na podstawie art.37 ust.12 ustawy o odpadach). 

 

Zbieranie i przetwarzanie danych 

Blok Emisje, w tym podsystem Odpady, będzie zasilany głównie danymi 

wytwarzanymi w ramach innych systemów lub obowiązków wykonywanych z 

mocy prawa przez inne organa administracji lub podmioty gospodarcze. 

Źródłem danych jednostkowych monitoringu odpadów są podmioty 

gospodarcze oraz jednostki organizacyjne nie będące 

przedsiębiorcami, zobowiązane ustawą o odpadach do prowadzenia ilościowej i 

jakościowej ewidencji odpadów (art.36 ust.1 u. o o.). 

Sposób gromadzenia informacji w powstającym systemie 

administracyjnym określa rozporządzenie MŚ z dnia 11.12.2001 r. w sprawie 

niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i 

przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych 

dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. Według § 4.1. ww. 
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rozporządzenia centralna i wojewódzka baza danych są prowadzone w formie 

informatycznej 

bazy danych. Administratorem bazy wojewódzkiej jest marszałek województwa. 

  Dostęp do wojewódzkiej bazy danych mają: minister właściwy do spraw 

środowiska, GIOŚ, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

WIOŚ oraz urząd statystyczny. Administrator bazy danych nadaje indywidualne 

prawa dostępu oraz określa zakres dostępnych informacji na pisemny wniosek 

organów, którym przysługuje prawo dostępu. Zgodnie z art. 37 ust.6 u. o o. 

marszałek województwa na podstawie informacji uzyskanych w celu tworzenia 

bazy wojewódzkiej, tj. zbiorczych zestawień danych sporządza raport 

wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

 Zadaniem Gminy jest dostosowanie się do wymagań ustawowych 

dotyczących ewidencji i monitoringu odpadów.   

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy wymaga 

prowadzenia bieżącego monitoringu.  

Do prowadzenia monitoringu z zakresu realizacji celów planu gospodarki 

odpadami należy wykorzystywać ustawową  sprawozdawczość z zakresu 

ewidencji odpadów prowadzoną m.in. na rzecz powiatowej i wojewódzkiej bazy 

danych. Takie stanowisko jest zaprezentowane w wytycznych dla Planów 

gospodarki odpadami opracowanych przez Ministerstwo Środowiska. 

 

Elementy sprawozdawczości 

1. Dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów 

- karta ewidencji odpadu prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie, 

- karta przekazania odpadu.  

W świetle obowiązujących przepisów do powadzenia ilościowej                             

i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów 

niebezpiecznych, obowiązany jest każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób 

fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, 
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które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów 

komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się 

odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem. 

2. Zbiorcze – roczne zestawienie danych opracowywane przez posiadacza 

odpadów prowadzącego w/w ewidencje odpadów obejmujące m.in.: 

- rodzaj i ilość wytworzonych lub zebranych odpadów, 

- rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi, 

- rodzaj i ilość unieszkodliwionych odpadów, 

- zestawienie danych o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania, 

- zestawienie danych o składowiskach. 

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać Marszałkowi 

województwa w ter-minie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w rozporządzeniach 

wykonawczych do Ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 152 z 2001 r. 

 

3. Roczne sprawozdania gmin i związków gmin informujące o: 

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub 

podmiot działający w imieniu gminy, 

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do 

odzysku i recyklingu, 

- wydatkach poniesionych z powyższych działań. 

Roczne sprawozdania należy przekazywać Marszałkowi województwa i 

wojewódzkiemu funduszowi w terminie do 15 lutego za poprzedni rok 

kalendarzowy. Art. 35.1. Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców Dz. U. Nr 63  

z 2001 r. 
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4. Wojewódzka i centralna baza danych 

Na podstawie w/w zestawień i sprawozdań oraz innych informacji 

uzyskanych od Wojewody i Starostów oraz przedsiębiorców i organizacji 

odzysku, Marszałek Województwa prowadzi wojewódzką bazę danych 

dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami z rejestrem udzielonych 

zezwoleń oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi do 

spraw środowiska. 

Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę danych 

m.in. dla potrzeb zwiększenia efektywności krajowego systemu odzysku  i 

recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz konieczności 

realizacji zobowiązań międzynarodowych w stosunku do Unii Europejskiej, 

OECD, ONZ. 

 

5. Dwuletnie sprawozdania Wójta Gminy  składane Radzie Gminy z realizacji 

Planu Gospodarki Odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu będzie 

można dokonywać jego aktualizacji. 

 

6. W celu prawidłowego wdrożenia Planu, Wójt Gminy będzie monitorował 

realizację planu m.in. poprzez: 

-    wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami – 

prowadzenie kontroli w w/w zakresie, 

- wykorzystania dobrej współpracy z przedsiębiorcami odpowiedzialnymi za          

gospodarowanie odpadami komunalnymi i poprodukcyjnymi, 

- współpracę z Starostą Powiatu, Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego, Wojewodą Mazowieckim,  Wojewódzkim Inspektoratem 

Ochrony Środowiska oraz jednostkami działającymi w ich imieniu na 

obszarze powiatu  w realizacji zadań służących prawidłowej gospodarce 

odpadami, 
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- współpracę z jednostkami pozarządowymi oraz oświatowymi i innymi w 

zakresie stałej edukacji promującej proekologiczne zachowania młodzieży i 

społeczeństwa oraz aprobatę i utożsamianie się z celami i zadaniami 

podejmowanymi przez samorząd powiatowy. 

Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań 

oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich 

korekt. 

 

Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat: 

 

Działanie 2006 2007 2008  2009 2010 2011  2012 2013 

         

Bieżący monitoring 

funkcjonowania 

systemu 

x x x x x x X x 

Raporty z realizacji 

programu 

  x  X  x  

Aktualizacja  

programu 

  x    x 

 

 

 

Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien być jednym z 

elementów kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska, w związku z 

powyższym proponuje się harmonogram przedstawiania raportów Radzie 

Gminy zbieżny z harmonogramem monitorowania realizacji Programu Ochrony 

Środowiska. 
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VIII. Analiza oddziaływania Planu gospodarki odpadami dla gminy  

Jedlnia – Letnisko na środowisko 

Metodyka 

Analiza ma charakter ogólny i dotyczy oceny zmian oddziaływania na 

środowisko istniejącego systemu gospodarki odpadami, jaki nastąpi w wyniku 

wprowadzenia założeń przyjętych w Planie. 

 

Wnioski z analizy oddziaływania Planu gospodarki odpadami dla gminy Jedlnia 

– Letnisko wynikają z przepisów prawnych zawartych w art. 41 Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U Nr.62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 

kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 

Nr 66, poz. 620).  

 

Szczegółowy stan środowiska w gminie Jedlnia - Letnisko w odniesieniu do 

wód powierzchniowych, podziemnych, gleb i powietrza przedstawiono w 

Programie ochrony środowiska. Potencjalne zmiany tego stanu, w przypadku 

braku realizacji projektowanego planu, dotyczą przede wszystkim pogorszenia 

jakości wód podziemnych i powierzchniowych, spowodowanej migracją 

zanieczyszczeń z „dzikich wysypisk”. Likwidacja tych obiektów oraz 

zorganizowanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami jest 

podstawowym działaniem, planowanym w pierwszych latach funkcjonowania 

planu. 

 

8.1. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

rozwiązań objętych planem 

W wyniku realizacji Planu gospodarki odpadami przewiduje się 

kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy. Nie 

planuje się obiektów zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
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odpadów. Odpady wytwarzane w gminie wywożone będą na funkcjonujące 

składowisko odpadów „Radkom” w Radomiu. Wobec tego, potencjalne 

negatywne oddziaływanie na środowisko projektowanego systemu 

gospodarowania odpadami wiązać się będzie z oddziaływaniem tych obiektów 

oraz ze zwiększona ilością transportowanych po drogach gminnych odpadów. 

W najbliższych latach nastąpi zmniejszenie ilości odpadów deponowanych 

na składowisku przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów poddawanych 

procesom odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza terenem gminy. Proces 

ten przyczyni się znacząco do ograniczenia zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego. 

 

Likwidacja „dzikich wysypisk” 

Wysypiska, które nie są zorganizowane i funkcjonują bez zezwolenia 

władz terenowych, tzw. „dzikie” wykazują negatywny wpływ na środowisko 

przyrodnicze. Są elementem zaburzającym krajobraz i stanowią zagrożenie dla 

czystości zasobów wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz gleb. Mogą 

także stanowić bardzo poważne zagrożenie sanitarne. Zlokalizowane są w 

różnych miejscach gminy, najczęściej na terenach obrzeża osiedli zabudowy 

niskiej oraz na skraju lasów. Objęcie całego społeczeństwa zorganizowaną 

zbiórką odpadów przy odpowiednio prowadzonych działaniach edukacyjno – 

informacyjnych powinno przyczynić się do likwidacji zjawiska  

niekontrolowanego składowania odpadów.  Nastąpi uporządkowanie terenu, 

przywrócenie naturalnych siedlisk flory i fauny, a przede wszystkim zostanie 

zlikwidowane ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych 

i powierzchniowych. 
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Selektywna zbiórka odpadów  

Wprowadzenie  selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady 

niebezpieczne, surowce wtórne, odpady ulegające biodegradacji, 

wielkogabarytowe i remontowo - budowlane przyczyni się do poprawy stanu 

środowiska gminy poprzez: 

 stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka 

szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, itp.), 

 wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne 

zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb, 

 zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na 

składowisku i skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do 

zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego wysypisk 

oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowanie w 

gospodarce (kompostu), 

 zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym 

samym ograniczenie terenów zajmowanych przez składowiska oraz 

wydłużenie czasu ich eksploatacji. 

 stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych 

w odpadach wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych 

poprzez zastosowania ich jako kruszywa w robotach drogowych, 

inżynieryjnych itp.  

 

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji ilości wytwarzanych 

odpadów należy (oprócz działań edukacyjnych nakierowanych na przydomowe 

kompostowanie frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, na 

obszarach z zabudową jednorodzinną i zagrodową) położyć duży  nacisk na 

zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku 
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wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe (niezbędna współpraca z obiektami 

handlowymi i hurtowniami).  

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów 

produkcyjnych, w tym także niebezpiecznych, kluczowe znaczenie będzie miało 

wdrożenie w przemyśle najlepszych dostępnych technik (BAT).  

W wyniku realizacji planu gospodarki odpadami praktycznie nie będą 

występowały oddziaływania negatywne wynikające z przyjętych rozwiązań 

szczegółowych. Plan nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń dla 

środowiska gminy. 

Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w planie 

gospodarki odpadami są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką 

Ekologiczną Państwa, krajowym planie gospodarki odpadami oraz planie 

gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego. Planowane działania 

zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości 

odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi i unieszkodliwianych odpadów. 

 

Edukacja ekologiczna 

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami 

w gminie Jedlnia – Letnisko jest włączenie się do udziału w jego realizacji 

wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do 

środowiska, w którym człowiek przebywa oraz związaną z tym wszechstronną 

edukacją ekologiczną. 

Pożądany sposób postępowania z odpadami musi być oparty o 

obowiązujące reguły: 

 eliminacja powstawania odpadów, 

 zagospodarowanie lub segregacja odpadów u źródła ich powstania, 

 wykorzystanie w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce 

pierwotne (ewentualnie wykorzystanie części ulegających 

biodegradacji), 
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 unieszkodliwienie odpadów najlepiej z odzyskiem energii 

 bezpieczne lokowanie odpadów na składowiskach. 

 

Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniają się 

docelowo do ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, 

szczególnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

W wyniku realizacji celów Planu gospodarki odpadami dla gminy Jedlnia 

– Letnisko przewiduje się wystąpienie następujących oddziaływań na 

środowisko: 

 

1. Oddziaływanie na litosferę (powierzchniowe utwory geologiczne, rzeźba 

terenu, gleby) 

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i 

porządku w gminie spowoduje poprawę stanu czystości powierzchni ziemi i 

wyeliminuje przenikanie zanieczyszczeń do gruntu, w tym do pokrywy 

glebowej. Transport odpadów będzie minimalnie oddziaływał na litosferę. 

Zlikwidowanie „dzikich wysypisk” przyczyni się do zmniejszenia 

zanieczyszczenia gleb i gruntów oraz wpłynie na poprawę estetyki powierzchni 

ziemi w gminie. 

 

2. Oddziaływanie na atmosferę (zanieczyszczenie, hałas, promieniowanie 

elektromagnetyczne i klimat) 

Funkcjonowanie selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i 

porządku w gminie spowoduje poprawę stanu czystości powietrza, eliminując 

źródło zanieczyszczeń, jakim są odpady składowane nielegalnie na powierzchni 

ziemi. Transport odpadów spowoduje nieznaczne zwiększenie emisji 

zanieczyszczeń motoryzacyjnych oraz emisje hałasu komunikacyjnego. 

Planowany system gospodarki odpadami nie spowoduje powstania źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego. 
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3. Oddziaływanie na biosferę 

Funkcjonowanie selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i 

porządku w gminie spowoduje pośrednio, poprzez poprawę stanu powierzchni 

ziemi oraz wód poprawę stanu siedlisk, stymulując wegetację roślin. Transport 

odpadów nie spowoduje istotnego, zauważalnego oddziaływania na biosferę. 

Będzie on znikomy w porównaniu z ruchem pozostałych pojazdów 

samochodowych na terenie gminy. 

 

Wdrożenie Planu nie spowoduje pogorszenia warunków życia ludzi – jakości 

warunków aerosanitarnych, jakości wód pitnych, klimatu, rekreacji i 

wypoczynku. Spowoduje natomiast poprawę walorów krajobrazowych gminy.  

 

8.2. Wnioski z analizy oddziaływania Planu gospodarki odpadami na 

środowisko 

1. Likwidacja „dzikich wysypisk” przyczyni się w znaczącym stopniu do 

poprawy stanu środowiska.  

2. Nastąpi uporządkowanie terenu, przywrócenie naturalnych siedlisk flory 

i fauny, a przede wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko 

zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. 

3. Wdrożenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, odpadów 

wielkogabarytowych, remontowo – budowlanych i niebezpiecznych 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych przyczyni się do 

wyeliminowania negatywnych zjawisk środowiskowych, 

tj. zanieczyszczenia wód gruntowych i gleb, ograniczenia ilości odpadów 

deponowanych na składowisku, oraz umożliwi zwiększenie stopnia 

odzysku i gospodarczego wykorzystania w innych sektorach gospodarki. 

4. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji wyeliminuje 

niekorzystne skutki, jakie niesie za sobą unieszkodliwianie tych odpadów 
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poprzez składowanie: odcieki zanieczyszczające wody gruntowe, gaz 

składowiskowy, zajmowanie dużych obszarów oraz niszczenie 

krajobrazu. 

5. Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni 

się do zwiększenia efektywności prowadzonej selektywnej zbiórki 

odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie 

ilości odpadów trafiających na składowisko i zmniejszenie szkodliwości 

tych odpadów. 

6. Wdrożenie Planu spowoduje zauważalną, wyraźną poprawę 

ekologicznych warunków życia mieszkańców gminy Jedlnia - Letnisko 

oraz wzrost atrakcyjności rekreacyjnej gminy. 

7. Wdrożenie Planu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zasoby 

środowiska przyrodniczego, a odniesieniu do niektórych z jego 

elementów – np. wód i powierzchni terenu – poprawi ich jakość. 

 

IX. Streszczenie  Planu gospodarki odpadami dla gminy Jedlnia - Letnisko                

na lata 2007 - 2014 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Jedlnia – Letnisko powstał jako realizacja 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

 

Celem wykonania Planu gospodarki odpadami jest opracowanie działań 

zmierzających do utworzenia kompleksowego systemu gospodarowania 

odpadami. Plan obejmuje: 

 

1. Aktualny stanu gospodarki odpadami.  

2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami. 

3. Cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich 

osiągania. 
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4. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami. 

5. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje 

odpowiedzialne za ich realizację. 

6. Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji 

zamierzonych celów. 

7. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.  

8. Analizę oddziaływania projektu planu na środowisko. 

 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Jedlnia – Letnisko został opracowywany 

zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, krajowym planem gospodarki 

odpadami, planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego i 

planem gospodarki odpadami dla powiatu radomskiego oraz Programem 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski. Plan obejmuje odpady komunalne powstające na terenie gminy z 

uwzględnieniem m.in. odpadów ulegających biodegradacji, odpadów 

opakowaniowych, odpadów budowlanych, wraków samochodowych, opon oraz 

odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych, 

zużytych olejów, baterii i akumulatorów. 

 

Z analizy stanu aktualnego gospodarki odpadami w gminie wynika, że obecnie 

brak jest kompleksowego systemu postępowania z odpadami, a wprowadzone 

rozwiązania jedynie częściowo spełniają wymogi krajowego planu gospodarki 

odpadami w zakresie zapobiegania i minimalizacji wytwarzanych odpadów, 

recyklingu i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Należy jednak zauważyć 

starania władz gminy w kierunku poprawy tej sytuacji. 
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Podstawowym systemem zbierania odpadów jest system mieszany. Funkcjonuje 

zbiórka surowców wtórnych – metali, szkła, tworzyw sztucznych, papieru i 

tektury, odpadów wielkogabarytowych i częściowo odpadów niebezpiecznych.  

 

Mieszkańcy gminy nie ponoszą kosztów zbiórki, transportu, odzysku 

i unieszkodliwienia odpadów z selektywnej zbiórki. Obciążenie to przejęła na 

siebie gmina. 

 

Według danych firm zajmujących się zbiórką i transportem odpadów, w 2005 

roku wywieziono z gminy 320 Mg odpadów komunalnych. Ocenia się, że 80% 

mieszkańców prowadzi kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji we 

własnych, przydomowych kompostownikach. Dodatkowo, odpady pochodzące z 

budowy i powstające przy remontach wykorzystywane są do utwardzania dróg 

w gminie, przez ich wytwórców. Nie prowadzi się jednak zorganizowanej 

zbiórki tych odpadów.  

 

 

Około 95% mieszkańców gminy objętych jest systemem wywozu odpadów 

zorganizowanym przez gminę.  

 

Odpady z gminy Jedlnia – Letnisko są w  całości wywożone na składowisko 

„Radkom” w Radomiu . Na terenie gminy funkcjonują cztery obiekty stosujące 

proces odzysku odpadów z sektora gospodarczego. 

 

Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami w gminie Jedlnia - 

Letnisko, można wyróżnić jej mocne i słabe strony. 
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Mocne strony 

 

 wprowadzone rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu odpadów 

zmieszanych i selektywnie zebranych surowców wtórnych 

 funkcjonowanie firm zajmujących się zbiórką i wywozem  odpadów 

 wprowadzona selektywna zbiórka odpadów tworzyw sztucznych, metali, 

papieru i tektury, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 

niebezpiecznych  

 kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców 

 

Słabe strony 

 

 wytwórcy odpadów nie są obciążeni kosztami gospodarowania odpadami 

zbieranych selektywnie na terenie gminy 

 duża ilość odpadów lokowana jest nielegalnie w środowisku, powstawanie 

dzikich wysypisk 

 spalanie odpadów na powierzchni ziemi lub w domowych kotłowniach 

 niedostateczna ilość koszy ulicznych 

 odpady niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowo-

usługowej w znacznym stopniu trafiają do strumienia odpadów komunalnych 

 brak jest pełnego wykorzystania instrumentów prawnych i finansowych 

będących w gestii administracji samorządowej 

 brak finansów na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami 

 niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców 

 gmina ze względu na wielkość i potencjał nie może skutecznie kreować i 

wdrażać autonomicznych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, 

szczególnie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów  
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Prognozy ilości odpadów komunalnych 

 

Prognozy oparte na wskaźnikach pokazują, że w roku 2008 powstawać będzie 

na terenie gminy Jedlnia – Letnisko 2470,74 Mg odpadów komunalnych 

rocznie, a w roku 2012 – 2494,01 Mg. Oznacza to nieznaczny wzrost ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych o ok. 4,27 % w roku 2008 w stosunku do 

roku 2005 oraz o ok. 0,93 % w roku 2012.  

 

Cele strategiczne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 

1. Objęcie docelowo wszystkich odpadów komunalnych systemami 

gospodarowania odpadami 

2. Unieszkodliwianie jedynie odpadów uprzednio poddanych segregacji, 

wobec których zastosowanie odzysku nie jest celowe ze względów 

ochrony środowiska lub przyczyn ekonomicznych 

3. Uzyskanie powszechnej akceptacji mieszkańców, przedsiębiorców i 

władz dla postępowania z odpadami zgodnie z koncepcją 

zrównoważonego rozwoju 

 

Cele krótkookresowe 2007-2010 

 

1. Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie w 

sposób spójny z założeniami obszaru m. st. Warszawy, do którego należy 

gmina Jedlnia – Letnisko i cały powiat radomski: 

2. Objęcie zorganizowanym wywozem odpadów 100% mieszkańców gminy 

Jedlnia - Letnisko 

3. Likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez odpady 

w środowisku poprzez likwidację nielegalnych składowisk 

4. Rozwój obiektów i instalacji do odzysku odpadów 
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5. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkła, tworzyw 

sztucznych, metali, papieru i tektury 

6. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych  

7. Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych 

8. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych 

9. Wprowadzenie  selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji  

10. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy z uwzględnieniem specyfiki 

zbieranych selektywnie odpadów 

11. Skierowanie w roku 2008 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji  (w stosunku do roku 1995), 

12. Osiągnięcie w 2008 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu 

poszczególnych odpadów: 

 odpady wielkogabarytowe              - 20% 

 odpady budowlane               - 15% 

 odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  -  15% 

 odpady opakowaniowe     -  50% odzysku 

                                                                                           -         75% recyklingu 

 

Cele długookresowe 2011-2014 

 

1. Dalsza organizacja i doskonalenie regionalnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi 

2. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

3. Kontynuacja i intensyfikacja edukacji ekologicznej 

4. Wdrażanie i rozwój nowoczesnych technologii odzysku odpadów 

5. Osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu 

poszczególnych odpadów: 
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 odpady wielkogabarytowe              - 55% 

 odpady budowlane               - 45% 

 odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  -  57% 

 odpady opakowaniowe  – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

7. Minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów 

niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów 

8. Likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne 

deponowanie odpadów w środowisku 

 

Propozycja systemu gospodarki odpadami dla gminy Jedlnia - Letnisko 

 

Głównym założeniem systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Jedlnia - 

Letnisko jest zagwarantowanie odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich 

powstających na terenie gminy odpadów. Na terenie powiatu radomskiego, 

zgodnie z planem wojewódzkim, powinien powstać zakład (ZUO) oraz 

sortownia. Oba obiekty powinny funkcjonować kompleksowo i zajmować się 

minimalizacją ilości składowanych na składowisku odpadów. Ze względów 

ekonomicznych (uwarunkowanych niewielką ilością powstających na terenie 

gminy odpadów), jak też możliwości lokalizacyjnych nie jest przewidywane 

zrealizowanie gminnych obiektów i  instalacji odzysku i  unieszkodliwiania 

odpadów. W ślad za rozwiązaniami wskazanymi w Wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami oraz Planie gospodarki odpadami dla powiatu 

radomskiego, konieczne jest włączenie gminy Jedlnia – Letnisko w system 

regionalny, w ramach którego zaspokojone zostaną podstawowe potrzeby 

związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych w gminie. 
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Podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 

rozwijanie selektywnej zbiórki surowców „u źródła”. Wybrany system zbiórki 

odpadów od mieszkańców będzie obejmował wdrożenie lub rozwój: 

 

- selektywnej zbiórki odpadów użytecznych (z podziałem na następujące 

frakcje: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, tekstylia). 

Właściciele nieruchomości zobowiązani zostaną do prowadzenia selektywnej 

zbiórki w różnokolorowych workach, pojemnikach lub w jednym worku 

zmieszanych razem surowców wtórnych; 

- dodatkowej, okresowej zbiórki odpadów: 

   - wielkogabarytowych, 

   - budowlanych i poremontowych, 

   - elektrycznych i elektronicznych, 

   - niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. 

 

System będzie obejmował również gospodarkę odpadami zawierającymi azbest 

powstającymi na terenie gminy Jedlnia - Letnisko, a także rozwiązania 

w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami specyficznymi: medycznymi oraz 

weterynaryjnymi, zużytymi olejami, wyeksploatowanymi pojazdami, w tym 

zużytymi oponami. 

 

Do systemu tego włączone zostaną (oprócz odpadów wytwarzanych w 

gospodarstwach domowych) odpady powstające w obiektach infrastruktury, tj. 

handlu, administracji, usługach, zakładach rzemieślniczych, targowiskach i 

szkolnictwie. 

 

Docelowo, pełne koszty gromadzenia i odbioru ponosić będą właściciele 

nieruchomości i pozostali wytwórcy odpadów, opłacając świadczone umownie 

przez uprawnionych przedsiębiorców usługi.  
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W celu zapewnienia skuteczności realizacji przedsięwzięcia z wyprzedzeniem 

przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna w zakresie selektywnej zbiórki, z 

uwzględnieniem problematyki dotyczącej zbiórki odpadów ulegających 

biodegradacji.  

 

Obowiązywać będzie zasada bliskości. Proponuje się, aby odpady kierowane 

były w pierwszej kolejności do Zakładów Utylizacji Odpadów, które posiadają 

kompleksowe możliwości odzysku i unieszkodliwiania poszczególnych frakcji 

odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji. 

 

Odpady powstające na terenie gminy docelowo kierowane będą do 

projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) dla powiatu 

radomskiego lub obiektów gospodarki odpadami projektowanymi na terenie 

gminy. Do czasu uruchomienia tego Zakładu gospodarka odpadami 

funkcjonować będzie na dotychczasowych warunkach z zachowaniem 

wskazanych w niniejszym opracowaniu kierunków w zakresie odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych na terenie gminy (odpady kierowane 

będą do innych Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów, a pozostałe odpady 

deponowane będą (jak obecnie) na składowisku „Radkom” w Radomiu. W 

przypadku, kiedy realizacja ZUO nie dojdzie do skutku, odpady wytwarzane 

w gminie kierowane będą do najbliższych regionalnych zakładów 

unieszkodliwiania odpadów. 

Podstawowym celem systemu gospodarki odpadami w Gminie  

Jedlnia – Letnisko  

                           jest osiągnięcie odpowiednich standardów,  

              zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
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