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1. WPROWADZENIE 

 Dotychczasowa realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Mokrsko (przyjętego uchwałą 

Rady gminy Mokrsko nr XXX/130/05 z dnia 22. 08. 2005 r., a zmienionego uchwałą Rady Gminy nr 

XXXII/136/05 z dnia 29.11.2005 r.) obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia 

zintegrowanej gospodarki odpadami w gminie  w  sposób zapewniający ochronę środowiska. Plan ten 

uwzględnia aktualne i przyszłe moŜliwości ekonomiczne i stan infrastruktury gminy. Opracowanie jest 

integralną częścią Programu Ochrony Środowiska  dla gminy Mokrsko przyjętego uchwałą Rady Gminy 

nr XXX/130/05 z dnia 22. 08. 2005 r. 

 Opracowanie aktualizacji niniejszego Planu Gospodarki Odpadami wynika z art. 14 i 15 Ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. Z 2007 r. nr 39 poz. 251 ze zm.) - 

nakładającego na gminy obowiązek opracowania w/w planu oraz jego aktualizacji. 

 

1.1. Zakres gminnego planu gospodarki odpadami 

Zakres gminnego Planu Gospodarki Odpadami określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ŚRODOWISKA z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów 

gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333) § 4: 

„Gminny Plan Gospodarki Odpadami, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w 

szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady 

niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa:  

 1. aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:  

 a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,  

 b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,  

 c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,  

 d) istniejące systemy zbierania odpadów,  

 e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów,  

 f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  

 g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki 

odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności 

połoŜenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, 

hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki 

odpadami;  

 2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równieŜ wynikające ze zmian 

demograficznych i gospodarczych;  



 

 

 3. cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;  

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

 a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, działania zmierzające do 

ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,  

 b) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  

 c) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów;  

 5. rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;  

 6. sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych celów z 

uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;  

 7. system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu 

oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z 

uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

 Projekt gminnego Planu Gospodarki Odpadami opracowuje organ wykonawczy gminy – wójta 

(art. 14 ust. 5 ustawa o odpadach). Projekt ten zostaje zaopiniowany przez zarząd województwa i zarząd 

powiatu (art. 14 ust. 7 pkt. 4 ustawa o odpadach) oraz podlega zaopiniowaniu przez właściwego 

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 14 ust.12a ustawa o odpadach). 

 Z realizacji Planu Gospodarki Odpadami organ wykonawczy gminy (wójt) przedkłada 

sprawozdanie radzie gminy i zarządowi powiatu w  terminie do dnia 31 marca po upływie okresu 

sprawozdawczego (art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawa o odpadach). Sprawozdanie to obejmuje okres dwóch lat 

kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego (art. 14 ust. 12b ustawa o 

odpadach). 

 Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niŜ co 4 lata (art. 14 ust. 14 

ustawa o odpadach). 

Znowelizowana ustawa o odpadach jasno określa rodzaje odpadów jakie powinny być uwzględnione w 

planach poszczególnego stopnia. Na tej podstawie: 

• Krajowy, wojewódzki lub powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (art. 15 ust. 7) obejmuje 

wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze danej jednostki administracyjnej oraz 

przywoŜonych na jej obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem: 

• odpadów ulegających biodegradacji,  

• odpady opakowaniowe,  

• odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej,  

• opony, 

• odpady niebezpieczne:  

- w tym pojazdy wycofane z eksploatacji,  



 

 

- zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

- PCB,  

- azbest,  

- odpady medyczne i weterynaryjne,  

 a) oleje odpadowe, baterie i akumulatory, 

• Gminny Plan Gospodarki Odpadami (art. 15 ust. 7a) obejmuje odpady komunalne powstające na 

obszarze danej gminy oraz przywoŜone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów:  

• komunalnych ulegających biodegradacji, 

• odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. 

 

1.2. Zadania gminy 

W myśl art. 16 a ustawy o odpadach do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi naleŜy: 

 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 moŜliwe: 

 a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

 b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 

 c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

 3. zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub 

przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo 

zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców, 

 4. zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania: 

 a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji,  

 b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niŜ 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, 

 c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niŜ 35% wagowo całkowite masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 

1995 r. 

 

 

 



 

 

 ILOŚĆ ODPADÓW 
BIODEGRADOWLANYCH 

KIEROWANYCH DO 
SKŁADOWANIA 

2010 r. 2013 r. 2020 r. 

NIE WIĘCEJ NIś 75%   

NIE WIĘCEJ NIś 50% 

NIE WIĘCEJ NIś 35% W STOSUNKU DO ILOŚCI WYTWORZONEJ W 1995 R. 

 
 

1.3. Aktualne przepisy prawne 

 Projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowuje organ wykonawczy gminy – burmistrz 

miasta i gminy (art. 14 ust. 5 ustawa o odpadach ). Projekt ten zostaje zaopiniowany przez zarząd 

województwa i zarząd powiatu (art. 14 ust. 7 pkt. 4 ustawa o odpadach ) oraz podlega zaopiniowaniu 

przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 14 ust.12a ustawa o 

odpadach ). Z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy (burmistrz miasta i gminy) 

przedkłada sprawozdanie radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie 

okresu sprawozdawczego (art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawa o odpadach ). Sprawozdanie to obejmuje okres 

dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego (art. 14 ust. 12b ustawa o 

odpadach ). Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niŜ co 4 lata (art. 14 ust. 14 

ustawa o odpadach ). Znowelizowana ustawa o odpadach jasno określa rodzaje odpadów jakie 

powinny być uwzględnione w planach poszczególnego stopnia. Na tej podstawie: 

• gminny plan gospodarki odpadami (art. 15 ust. 7a) obejmuje odpady komunalne 

powstające na obszarze danej gminy oraz przywoŜone na jej obszar z 

uwzględnieniem odpadów: 

• komunalnych ulegających biodegradacji, 

• odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. 

W sporządzonym opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących zagadnień gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Podstawę prawną Aktualizacji Planu 

stanowią ustawy (wymienione niŜej) oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 

150 ze zm.), 

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udost ępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach 

(Dz. U. 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.), 

• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), 



 

 

• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2005 r., Nr 45, poz. 435 ze zm.), 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r., Nr 39, poz 251 ze zm.), 

• ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 

63, poz 638 ze zm.), 

• ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi ązkach przedsi ębiorców z zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie p roduktowej i 

depozytowej (Dz. U. 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.), 

• ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj ących 

azbest (Dz. U. 2004 r., Nr 3 poz. 2 ze zm.), 

• ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2007 r., Nr 44, 

poz 287 ze zm.), 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz 717 ze zm.). 

 

 

1.4. Charakterystyka ogólna gminy 

Gmina wiejska Mokrsko leŜy w południowo – zachodniej części województwa łódzkiego i 

centralnej części powiatu wieluńskiego, około 12 km  na południowy zachód od Wielunia. W skład gminy 

wchodzą następujące sołectwa: Brzeziny, Chotów, Jasna Góra, Komorniki, Krzyworzeka (Sołectwa: 

Krzyworzeka I i Krzyworzeka II), Mątewki, Mokrsko (sołectwa: Mokrsko I i Mokrsko II), Motyl, Lipie, 

OŜarów, Słupsko. Pozostałe miejscowości to: Jeziorko, Mokrsko – Osiedle, Orzechowiec, Poręby, 

Stanisławów, Zmyślona. Siedziba gminy znajduje się w Mokrsku. 

 

Rys. 1  Mapa powiatu wielu ńskiego i jego poło Ŝenie  
             w  województwie łódzkim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Źródło:  http://sisco.info/mapy/czb_1F0AF3.gif, http://sisco.info/mapy/czb_1F0ACB.gif  

 

Powierzchnia gminy wynosi około 77,75 km2, i stanowi przeszło 8% powierzchni całego powiatu 

wieluńskiego. Liczba ludności zamieszkującej teren Gminy: 5412 osób ( dane z GUS za 2008 r.), gęstość 

zaludnienia równa 69,61 osób na km2. JeŜeli następują zmiany w liczbie ludności, są one spowodowane 

wewnętrzną migracją ludności – młodych ludzi do większych miast takŜe poza granicami gminy, oraz 

migracjami zewnętrznymi - poza granice kraju. 

 

 

Rys. 2  Wykres zmian demograficznych  Gminy Mokrsko  w latach 2002 – 2030 

 

Źródło: Na podstawie GUS 



 

 

 

 
 
 
 
Tab. 1  Prognozowane stany ludno ści oraz dynamika zmian w latach 2009 – 2015 na tere nie Gminy Mokrsko 

Lata Liczba ludno ści Gminy 
Mokrsko (stan w ko ńcu okresu)  

Dynamika zmian w stosunku do 
poprzedzaj ącego okresu  

(w %) 

2008 5412 - 0,02 

2009 5304 - 0,02 

2010 5198 - 0,02 

2011 5094 - 0,03 

2012 4940 - 0,03 

2013 4782 - 0,03 

2014 4638 - 0,05 

2015 4406 - 0,06 
Źródło: Na podstawie GUS 

 

 Analizując dane statystyczne zauwaŜalny jest spadek liczby ludności. Spadek moŜe być 

spowodowany wewnętrzną migracją ludności – młodych ludzi do większych miast poza granice gminy, 

oraz migracjami zewnętrznymi - poza granice kraju. Z drugiej jednak strony, przy szybkiej rozbudowie 

infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej miejscowości gminy Mokrsko mogą stać się atrakcyjnym terenem 

dla osób chcących przenieść się z miast (np. Wieluń); dla rozwoju usług. 

  Prognozując ilość wytwarzanych odpadów komunalnych naleŜy uwzględnić dodatkowe czynniki. 

W kaŜdej społeczności wraz z upływem czasu następują zmiany warunków Ŝycia. Obecny styl Ŝycia ma 

charakter konsumpcyjny i wiąŜe się głównie ze zmianą jakości produkowanych odpadów. Zjawisko to 

sprzyja powstawaniu większej ilości odpadów opakowaniowych oraz pozostałości po produktach 

przetworzonych. Zmniejsza się ilość odpadów z  obróbki Ŝywności nieprzetworzonej, które obecnie 

stanowią głównie domenę producentów. Wzrost jakości Ŝycia powoduje równieŜ zwiększenie 

powstawania odpadów w takich grupach jak sprzęt elektryczny i elektroniczny (głównie AGD, RTV, 

elektronika). 

 

 

 

1.5. Aktualny stan środowiska w Gminie Mokrsko 

 

Analizę i ocenę stanu środowiska przeprowadzono głównie w oparciu o badania wykonane 
przez WIOŚ w Łodzi. 
 



 

 

 
. 
 
 

1.5.1. Wody podziemne 

 

Na terenie powiatu wieluńskiego występują dwa najwaŜniejsze uŜytkowe poziomy wód 

podziemnych związane głównie z utworami jurajskimi i czwartorzędowymi. Jurajskie poziomy wodonośne 

są związane głównie ze zbiornikami wód podziemnych o znaczeniu ponadregionalnym: GZWP nr 326 

reprezentowanym przez struktury wodonośne górnej jury i GZWP nr 325 (OŜarów) reprezentowanym 

przez struktury wodonośne środkowej jury. Wody jurajskie są generalnie wodami wysokiej jakości, w 

2002 r. zaliczały sie do Ib klasy czystości. Według badań monitoringu z 2007 r. ich klasa czystości to 

klasa IV. W związku z naraŜeniem na duŜą degradację wyznaczono Obszary wymagające najwyŜszej 

ochrony (ONO) oraz obszary wymagające wysokiej ochrony (OWO) na terenie Gminy Mokrsko.  

Na terenie miejscowości OŜarów i Mokrsko znajdują sie ujęcia wody i stacje uzdatniania wody. 

 

 

1.5.2. Wody powierzchniowe 

 

Gmina Mokrsko naleŜy do zlewni rzeki Warty. Rzeka Warta płynie ok. 10 km na wschód od 

granic gminy . Gmina jest podzielona działem wodnym III rzędu . Północno – wschodnia część gminy 

naleŜy do działu wodnego rzeki Pysznej, a południowo – zachodnia  do zlewni rzeki Prosna. Gmina 

zlokalizowana jest w obszarze Warty Górnej, naleŜy wg  właściwości zlewniowej do RZGW Poznań, 

inspektorat w Sieradzu. 

Na terenie gminy nie występują większe cieki. Wśród małych naleŜy wymienić uregulowany 

Kanał Krzyworzeki oraz OŜarka, Motyl, Olszyna. Do cieku Olszyna doprowadzane są, poprzez rów 

otwarty, oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni. 

W miejscowości OŜarów i Krzyworzeka znajdują się duŜe zbiorniki o charakterze stawów hodowlanych 

bądź zbiorników retencyjnych. Mniejsze zbiorniki występują na terenie Mokrska i Chotowa. 

 

 

 

1.5.3. Gleby 

 

Na terenie Gminy Mokrsko występują gleby z klasy: 

II – 5,54 ha (0,1%) 

III – 933,58 ha (16,0%) 

IV – 3766,63 ha (62,5%) 



 

 

VI – 247,52 ha (4,0%) 

VIz – 23,9 ha (0,4%) 

 

Najlepsze występujące na terenie gminy  gleby to: bielicowe, pseudobielicowe, czarne ziemie. 

Są to gleby III klasy gruntów ornych (sporadycznie II kl.) zaliczane do kompleksu pszennego dobrego 

oraz Ŝytnio-pszennego. Gleby te charakteryzują się duŜą zasobnością w składniki pokarmowe, 

właściwymi stosunkami wodno-powietrznymi, posiadają bardzo korzystne warunki do produkcji rolnej w 

szerokim zakresie upraw przy wysokiej kulturze rolnej. Do grupy gleb najlepszych naleŜy takŜe zaliczyć 

gleby o podobnym składzie mechanicznym, ale o niekorzystnych warunkach wilgotnościowych zaliczone 

do kompleksu zboŜowo-pastewnego, występujące sporadycznie niewielkimi płatami we wschodniej 

części gminy. Wszystkie te gleby są glebami prawnie chronionymi o duŜych walorach środowiska 

przyrodniczego, wskazane do pozostawienia w dotychczasowym uŜytkowaniu. 

Gleby średniej jakości występują na całym obszarze gminy poza częścią południową. Są to głównie gleby 

bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane, a miejscami czarne ziemie właściwe. Są to gleby IV 

klasy gruntów ornych zaliczane do kompleksu Ŝytniego dobrego. Gleby mało korzystne i bardzo 

małokorzystne do produkcji rolnej występują głównie w południowej części gminy, a ponadto niewielkimi 

przewaŜnie płatami na całym terenie. W gminie występują równieŜ chronione gleby organiczne, głównie 

torfowe, związane z dolinami niektórych cieków, znajdujących się w gminie. Są to głównie obszary we 

wsiach Orzechowiec, Jasna Góra, Motyl i Banasie. Nie są to jednak duŜe zasoby. 

 

 

1.5.4. Zasoby naturalne 

 

Na terenie Gminy Mokrsko znajdują się punkty centralne według systemu MIDAS i Centralnej 

Bazy Danych Geologicznych. Gmina połoŜona jest częściowo w obrębie WyŜyny Wieluńskiej, a 

częściowo w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej. Surowce znajdujące się tutaj to surowce ilaste 

ceramiki budowlanej. Punkty centralne występowania tych surowców to: OŜarów, Krzyworzeka (oba na 

WyŜynie Wieluńskiej); Chotów, Chotów <złoŜe II> i Mokrsko (wszystkie znajdujące się na Wysoczyźnie 

Wieruszowskiej). RównieŜ na granicy Gminy Mokrsko i Skomlin znajdują się złoŜa tegoŜ surowca, których 

punkty  to Złote Góry i Złote Góry II. 

 

 

1.5.5. Jako ść powietrza atmosferycznego 

 

Podstawę klasyfikacji stref wyznaczono w oparciu o wyniki rocznej jakości powietrza, zgodnie z 

art. 89 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Na terenie Gminy Mokrsko jedynym źródłem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza są gospodarstwa domowe. Problemy ochrony powietrza jednak 



 

 

spowodowane są rozprzestrzenianiem się substancji w powietrzu. Ze względu na przekroczenie 24 

godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego stęŜenia pyłu zawieszonego PM10 konieczne jest 

przeprowadzenie działań naprawczych w poszczególnych miastach wszystkich stref oceny w 

województwie. W oparciu o monitoring głównych zanieczyszczeń ze źródeł punktowych w powiatach 

województwa łódzkiego w 2006 r. (dane wg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi), dla powiatu 

wieluńskiego emisja przedstawia się następująco: 

− SO2 – 377,1816 [Mg/rok], 

− NO2 – 140,3591[Mg/rok] , 

− CO – 151,9644 [Mg/rok], 

− pył – 202,5548 [Mg/rok], 

− RAZEM – 872,06 [Mg/rok]. 

Dla badań monitoringu rozróŜnia się poszczególne strefy. W przypadku badań dotyczących: 

− oceny jakości powietrza dla SO2, NO2, CO, benzenu, pyłu PM10, w tym Pb, As, Cd, Ni, 

benzo(a)pirenu, wg kryteriów dla ochrony zdrowia 

− oceny jakości powietrza dla SO2 i NOx, wg kryteriów dla ochrony roślin, 

badania przeprowadzono w odpowiednio wyznaczonej strefie sieradzko – wieluńskiej, do której zalicza 

się Gmina Mokrsko. 

Dla badań dotyczących: 

− oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony zdrowia, 

− oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony roślin, 

badania przeprowadzono w strefie łódzkiej, którą stanowi obszar całego województwa. 

 

 

 

Tab. 2  Wyniki klasyfikacji bada ń powietrza w strefach 

Wyszczególnienie Nazwa strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 
obejmuj ącego obszaru ochrony 

uzdrowiskowej 

godz.  rok/lub godz.  wynikowa  

Pod kątem 
ochrony zdrowia 

SO2  sieradzko -wieluńska A (1godz.) A (24 godz.) A 

NO2 sieradzko -wieluńska A (1godz.) A (rok) A 

PM10 sieradzko -wieluńska C (24godz.) A (rok) C 

Pb w pyle PM10 sieradzko -wieluńska - A (rok) A 

CO sieradzko -wieluńska - A (8godz.) A 

benzen sieradzko -wieluńska - A (rok) A 

ozon łódzka C 

Pod kątem SO2 sieradzko - wieluńska  A (rok) A  



 

 

ochrony roślin NOx sieradzko - wieluńska  A (rok)  A 

ozon łódzka A 
Źródło: Na podstawie Raportu WIOŚ 

 
1.5.6. Hałas 

 

Hałas jest dźwiękiem nieprzyjemnym, niepoŜądanym, powodującym draŜliwość, zmęczenie 

całego organizmu a szczególnie słuchu. Wywiera ujemny wpływ na zdrowie, zmniejsza wydajność pracy, 

utrudnia wypoczynek i koncentrację. Jest więc jednym z waŜnych czynników decydujących o komforcie 

Ŝycia. Jest takŜe jednym ze wskaźników określających jakość środowiska. Na obszarach wiejskich Gminy 

Mokrsko hałas związany jest przede wszystkim z istniejącymi trasami komunikacyjnymi,na których 

natęŜenie ruchu nie jest duŜe. Na terenie Gminy Mokrsko nie prowadzono pomiarów natęŜenia hałasu. 

 

 

1.5.7. Pola elektromagnetyczne 

 

Źródłem pola elektromagnetycznego są nadajniki radiowe i anteny GSM, gdzie nadajnik radiowy 

znajduje się poza granicami gminy w centrum powiatu. Na terenie Gminy Mokrsko nie przeprowadzano 

monitoringu pól elektromagnetycznych. 

 

 

1.5.8. Fauna i flora 

 

Gmina Mokrsko jest gminą rolniczą z niewielkim procentem przemysłu, głównie ceramiki 

budowlanej. Obszar krajobrazu chronionego oddalony jest od niekorzystnych wpływów przemysłu, co 

pozwoliło zachować cenne zasoby przyrodnicze. Gmina Mokrsko posiada wiele walorów krajobrazowych, 

które stwarzają dogodne warunki do rozwoju agroturystyki. O unikatowym charakterze Gminy, jak i o 

walorach umoŜliwiających osiągniecie pozycji konkurencyjnej decyduje jakość oraz atrakcyjność 

środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia jest posiadanie częściowo uzbrojonych terenów 

rekreacyjnych pozwalających na rozwinięcie budownictwa letniskowego oraz bazy turystycznej. 

Dodatkowych walorów dostarcza usytuowanie modrzewiowego dworu klasy „0” oraz zabytkowego parku, 

w którym skupia się Ŝycie kulturalne. Na terenie gminy znajduje się 21 pomników przyrody (wykazanych 

w załączniku nr 1), będących  drzewami lub grupami drzew cennych gatunków. Spośród zielni urządzonej 

29% zajmują cmentarze, 27% zieleńce i 44% parki spacerowo - wypoczynkowe. 

 

 

1.5.9. Lasy i turystyka 

 



 

 

W lasach zajmujących ¼ powierzchni gminy, występujących w jej południowej części, dominują 

głównie siedliska borowe, boru mieszanego. Wśród drzewostanu głównie występuje sosna. Gmina moŜe 

poszczycić się takŜe parkiem dworskim w OŜarowie, który został w 1996 roku wpisany do rejestru 

zabytków województwa sieradzkiego. W otoczeniu zabytkowego parku znajduje się staropolski, 

modrzewiowy dwór alkierzowy z połowy XVIII wieku. Późnobarokowy, czteroalkierzowy dwór 

średniozamoŜnej rodziny Bartochowskich zaliczany jest do grupy najpiękniejszych dworów w Polsce. Od 

1980 roku mieści się w nim Muzeum Wnętrz Dworskich - oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 

 

 

 

2. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMI NY MOKRSKO 

2.1. Sektor komunalny 

2.1.1. Odpady komunalne 

2.1.1.1. Zbieranie i transport odpadów komunalnych 

 
 

Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmuje się głównie firma „Eko – 

Region” Sp. z  o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. Firma ta działa zgodnie z decyzją Wójta Gminy 

Mokrsko z dnia 20.11.2006 roku znak: DOZ 7050-1/7/06 na odbiór z terenu przedmiotowej gminy 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.   

Odbierają oni następujące rodzaje odpadów: 

 
 
 
Tab. 3 Wykaz odpadów i miejsc ich odzysku lub unies zkodliwiania 
 

Lp.  Rodzaj odpadów  Kod odpadów  Miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

1. 
Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

20 03 01 Sortownia składowiska odpadów w Dylowie „A” gm. 
Pajęczno 

2. Odpady z remontów Grupa 17 

3. 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

20 01 08 
20 02 01 

Płyta kompostowa na terenie składowiska odpadów w 
Dylowie „A” gm. Pajęczno oraz zagospodarowane we 
własnym zakresie przez mieszkańców 

4. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 
Po dokonaniu segregacji przekazywane 
specjalistycznym firmom posiadającym wymagane 
zezwolenia 

5. Odpady zbierane selektywnie Grupa 15 i 20 
Przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym 
wymagane zezwolenia 6. Odpady niebezpieczne 

 20 01 33* 
20 01 34 



 

 

7. 
ZuŜyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny pochodzący z 
gospodarstw domowych 

20 01 21 
20 01 23 

 20 01 35* 
20 01 36 

Punkt zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego ul. Przemysłowa 10 w Bełachatowie 

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 Dokładne warunki odbioru odpadów zgodnie z obowiązującym prawem zostały zawarte w w.w 

decyzji. Spółka została zobowiązana do prowadzenia ewidencji ilościowej wytwarzanych odpadów 

zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628) i rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1736). 

Posiadacz odpadów, który nie przestrzega warunków określonych w ustawie o odpadach lub działa 

niezgodnie z decyzją zostanie niezwłocznie wezwany przez organ wydający decyzję do zaniechania 

naruszeń.  

JeŜeli posiadacz odpadów, mimo wezwania narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z niniejszą 

decyzją, działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych moŜe być wstrzymana. Na 

podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, Ŝe spółka z o. o. „EKO-REGION” wykonuje swoją 

działalność w oparciu o wpis do KRS na podstawie umowy spółki, wydane zezwolenia, posiadane środki 

transportu oraz własną bazę do segregacji i własne składowisko w Dylowie A gm. Pajęczno. Spółka ma 

zawarte umowy na odbiór odpadów z recyklerami. 

 Działalność polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych będzie prowadzona zgodnie z 

przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz przepisami ochrony środowiska. 

 

 

Rys. 3   Schemat zbiórki zmieszanych odpadów komuna lnych (stan obecny)  



 

 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie Aktualizacji PGO 2007 dla Gminy Mokrsko 

 

Zezwolenie na zbieranie odpadów posiadają firmy: „Juko” i „Przedsiębiorstwo Komunalne” oraz wiodąca 

firma Eko-Region, która jako jedyna z wymienionych zajmuje się odbiorem odpadów z terenu gminy. PoniŜej 

zostają podane do informacji rodzaje odpadów, jakie mogły by odbierać firmy „Juko” i „Przedsiębiorstwo 

Komunalne” na podstawie wydanych im zezwoleń. 

 

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki z siedzibą przy ul. 1 – go Maja 25 

w Piotrkowie Trybunalskim posiada zezwolenie Wójta Gminy Mokrsko  z dnia 26.03.2007 roku znak: 

DOZ 7050-1/2/07 na odbiór z terenu przedmiotowej gminy odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. Mogą oni odbierać następujące rodzaje odpadów: 

 

Tab. 4 Wykaz odpadów odbieranych przez  Przedsi ębiorstwo Handlowo – Usługowe „JUKO” 

Lp. Rodzaj odpadów Kod 
odpadów Miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

1. 

 
Odpady komunalne 

segregowane i 
gromadzone 

selektywnym (z 
wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 
20 01 02 
20 01 10 
20 01 11 
20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

 
Linia segregacji firmy „JUKO” w Piotrkowie Trybunalskim ul. 
1 Maja 25, a następnie przekazywane firmom posiadającym 

wymagane zezwolenie 



 

 

2. 

 
Odpady z ogrodów i 

parków (w tym z 
cmentarzy) 

20 02 01 
20 02 02 
20 02 03 

Kompostownie posiadające zezwolenie na prowadzenie 
takiej działalności oraz zagospodarowanie we własnym 

zakresie mieszkańców 

3. 

 
 

Inne odpady 
komunalne 

20 03 01 
20 03 02 
20 03 03 
20 03 07 
20 03 99 

Po dokonaniu segregacji przekazywane specjalistycznym 
firmom posiadającym wymagane zezwolenia. 

Zmieszane odpady komunalne przekazywane będą na 
zalegalizowane składowisko odpadów komunalnych 

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

2. „Przedsiębiorstwo Komunalne” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamenhofa 17 w Wieluniu posiada 

zezwolenie Wójta Gminy Mokrsko  z dnia 22.12.2004 roku znak: DOZ 7050/13/04 na odbiór z terenu 

przedmiotowej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Mogą oni odbierać oni 

następujące rodzaje odpadów: 

 

 

Tab. 5  Wykaz odpadów komunalnych odbieranych przez  „Przedsi ębiorstwo Komunalne” w Wieluniu 

Lp. Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadów 

1. 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 

leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności  
02 01 

2. Odpady przemysłu mleczarskiego 02 05 

3. Odpady przemysłu piekarniczego 02 06 

4. 
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 

odpadami opakowaniowymi) 
15 01 

5. Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 17 01 

6. Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 19 08 

7. Odpady segregowane i zbierane selektywnie 20 01 

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

9. Inne odpady komunalne 20 03 
Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

Do grudnia roku 2006  zebrane z terenu gminy odpady komunalne wywoŜone były na 

składowisko odpadów komunalnych w Mokrsku. Od tego okresu firma zbierająca tego typu odpady (Eko 

– Region” Sp. z  o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów) wywozi je na składowisko zewnętrzne (poza 

terenem gminy) – Składowisko odpadów komunalnych w Dylowie  (gmina Pajęczno). 

Ilości zebranych przez firmę Eko – Region odpadów komunalnych w latach 2007 i 2008 i poddanych 

przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi przedstawia tabela poniŜej: 

 



 

 

 

Tab. 6 Ilo ści i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na teren ie gminy Mokrsko w  latach 2007 - 2008   

Kod odpadu  Rodzaj odpadów  2007 2008 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane)odpady 
komunalne 

Masa [Mg] Masa [Mg] 

258,5 286,5 
Źródło: Sprawozdanie z wykonania zadań w 2007 i 2008 roku sporządzone przez Urząd Gminy Mokrsko 

 

 

Ogólna masa odpadów zebranych jako zmieszane odpady komunalne wynosi 258,5 Mg w 2007 r. oraz 

286,5 Mg w 2008 r. Na składowisko w Mokrsku trafiło w 2007 r. 50,5 Mg oraz w 2008 r. 69,7 Mg w 

związku z faktem, Ŝe pozostałe odpady były wywoŜone przez firmę Eko–Region na składowisko w 

Dylowie (zgodnie ze sporządzoną przez Urząd Gminy  Mokrsko informacją o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie 

Gminy Mokrsko).  

 

Zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych jest około 70% mieszkańców. 

Gospodarstwa domowe wyposaŜone są w pojemniki o pojemności 120l, rzadziej 240l, które opróŜniane 

są raz w miesiącu.  

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/158/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 kwietnia 2006 r. odpady komunalne 

muszą zostać odebrane w terminie ustalonym z odbiorcą i mogą być zbierane równieŜ do pojemników o 

pojemności: 80l, 110l, 140l, 1100l.  

Właściciel nieruchomości zapewnia wyposaŜenie jej w atestowane pojemniki słuŜące do gromadzenia 

odpadów komunalnych poprzez wydzierŜawienie lub zakup od odbiorcy odpadów lub w inny sposób 

ustalony w drodze umowy z odbiorcą odpadów. W przypadku, gdy dojazd odbiorcy odpadów do posesji 

jest niemoŜliwy, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposaŜyć nieruchomość w pojemniki lub 

worki z tworzywa sztucznego, nabyte u odbiorcy odpadów, w ilości równowaŜnej pojemności 

wymaganego pojemnika. Zapełnione worki lub pojemniki właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

dostarczyć do miejsc i w terminach wywozu ustalonych z odbiorcą odpadów. 

Do gromadzenia okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz dozwolonych 

pojemników, moŜna uŜyć odpowiednio oznaczonych worków. Worki te moŜna nabyć u prowadzących 

odbiór wnosząc odpowiednią opłatę. 

 
 
2.1.1.2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych  
 
 

 Prowadzona gospodarka zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy Mokrsko jest na niskim 

poziomie. Nie w kaŜdym ze sołectw zostały umieszczone zestawy pojemników do selektywnej zbiórki u 

źródła. Na terenie Gminy Mokrsko rozstawione są 22 pojemniki o pojemności 1,5 m3 na stłuczkę szklaną 

oraz 12 pojemników o pojemności 2,5 m3 na tworzywa sztuczne typu PET. Selektywną zbiórką odpadów 



 

 

jest objęte 70% mieszkańców gminy (stan obecny). Odpady zbierane przez mieszkańców zostały 

dostarczone na składowisko w Mokrsku. Wszystkie odpady zebrane w sposób selektywny zostały 

poddane recyklingowi  (bez recyklingu organicznego). W roku 2007, w sposób selektywny zostało 

zebrane 38,2 Mg, natomiast w roku 2008–33,4 Mg w tym odpady zebrane przez firmę Eko-Region 

podane w poniŜszej tabeli (zgodnie ze sporządzona przez Urząd Gminy  Mokrsko informacją o wytwarzaniu i 

gospodarowaniu odpadami na terenie Gminy Mokrsko).  

 
Tab. 7  Rodzaj i ilo ść odpadów  zbieranych selektywnie przez Gmin ę Mokrsko i przekazanych do recyklingu 

Lp.  Zbierany odpad 
2007 r. 2008 r. 

Mg / rok  

1. opakowania ze szkła gospodarczego,poza ampułkami 14,2 19,1 

2. opakowania z tworzyw sztucznych 3,5 3,6 
Źródło: Sprawozdanie z wykonania zadań w 2007 i 2008 roku sporządzone przez Urząd Gminy Mokrsko – sprawozdanie OŚ- OP 3 

 

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom 

określonym w niniejszym regulaminie z tym, Ŝe pojemniki te powinny być utrzymane w następującej 

kolorystyce: 

 - niebieski - z przeznaczeniem na papier, 

 - Ŝółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, dopuszcza się stosowanie pojemnika 

siatkowego ocynkowanego do gromadzenia tworzyw sztucznych, 

- biały - z przeznaczeniem na szkło białe, 

- zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe, 

- brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 

- czerwony lub pomarańczowy - z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne. Poza kolorystyką 

pojemniki powinny być równieŜ oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów na jaki są 

przeznaczone. 

Dopuszcza się stosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki worków wykonanych z tworzyw sztucznych w 

następującej kolorystyce: 

- biały - z przeznaczeniem na papier i tworzywa sztuczne, 

- zielony - z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe, 

- czerwony lub pomarańczowy - z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne. 

Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów mogą stanowić własność: 

- gminy, 

- firm wywozowych, 

- właścicieli nieruchomości. 

W dalszym ciągu nie wszystkie gospodarstwa domowe oraz podmioty gospodarcze są objęte systemem 

zbiórki i odbioru odpadów. Na taki stan rzeczy składa się kilka przyczyn: 



 

 

1) brak zakładów prowadzących odzysk – kompostowni, zakładu przerobu odpadów budowlanych, 

zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i zuŜytego sprzętu, 

2) moŜliwości wykorzystania niektórych odpadów w gospodarstwach domowych, szczególnie w 

gospodarstwach rolnych – odpady kuchenne i zielone słuŜą do spasania lub do kompostowania w 

kompostownikach przydomowych, 

3) moŜliwości odzysku energii z niektórych odpadów w piecach grzewczych – odpady drzewne, papier, 

tektura, karton, a czasami takŜe nielegalnie odpady z tworzyw sztucznych, skóry, tekstyliów, 

4) moŜliwości zbycia metalicznych odpadów w punktach skupu złomu metali, 

5) brak zorganizowanych systemów zbiórki odpadów – niebezpiecznych, zuŜytego sprzętu, odpadów 

wielkogabarytowych, 

6) brak na terenie gminy punktów skupu surowców wtórnych poza metalami – makulatury, tworzyw 

sztucznych, szkła, 

7) brak gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz punktu zbiórki zuŜytego sprzętu, 

8) niedostateczna świadomość ekologiczna lokalnej społeczności, 

9) niewspółmierne koszty selektywnej zbiórki, transportu i odzysku w stosunku do uzyskanych efektów. 

        Od roku 2007 prowadzona jest lokalna, doroczna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

Pierwsza taka akcja odbyła się w dniach 17 – 21 września 2007 roku w poszczególnych sołectwach 

gminy poprzez tzw. ''wystawkę”. Akcja została powtórzona równieŜ w 2008 r. 

W tabeli poniŜej podano rodzaje i ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz innych odpadów 

zbieranych podczas dorocznej „wystawki”: 

 

Tab. 8  Ilo ść odpadów wielkogabarytowych oraz innych odpadów zeb ranych na terenie gminy Mokrsko w 2007 i 2008 r. 
             podczas „wystawki” 
 

Lp.  Nazwa i kod 
odpadu Wyszczególnienie  Jednostka 

miary 
2007 r. 2008 r. 

jednostkowa w [Mg] jednostkowa w [Mg] 

1. 
20 03 07 odpady 
wielkogabarytowe 

Wersalki, 
tapczany, łóŜka szt. 104 3,536 49 1,666 

fotele szt. 60 0,960 26 0,416 

elementy stolarki m3 55 4,400 32 2,560 

okna szt. 44 0,352 44 0,352 

inne (plastiki, 
tapicerka, folia) kg 1255 1,255 110 0,110 

2. 
20 01 40 

elementy metalowe 
złom kg 52 0,052 99 0,099 

3. 
20 01 30 

przeterminowane 
leki 

lekarstwa kg - - - - 



 

 

4. 
20 01 34 baterie i 

akumulatory 
baterie kg - - - - 

akumulatory szt. - - - - 

5. 

20 01 35 zuŜyte 
urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

telewizory szt. 44 0,924 6 0,126 

6. 

20 01 36, 20 01 23 
zuŜyte urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

radia szt. 23 0,035 18 0,027 

lodówki szt. 31 0,651 27 0,567 

pralki szt. 8 0,248 7 0,217 

inne szt. - - - - 

7. 
20 02 01 odpady 
nadające się do 
kompostowania 

trawa m3 - - - - 

gałęzie m3 - - - - 

8. 
16 01 03 zuŜyte 

opony 
duŜe szt 190 7,410 98 3,822 

małe szt 315 2,520 211 1,688 
Źródło: „Zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Mokrsko w miesiącu 
            wrześniu...” za lata 2007 i 2008 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.1.1.3. Źródło powstawania i wska źniki nagromadzenia i bilans odpadów komunalnych 

 

Tab. 9 Skład morfologiczny niesegregowanych (zmiesz anych) odpadów komunalnych powstaj ących na terenie  
           Gminy Mokrsko 

Lp.  Strumie ń odpadów komunalnych 

Odpady komunalne pochodz ące z 
gospodarstw domowych 

% 
2007 r. 2008 r. 

[Mg]  

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 18 46,53 51,57 

2. Odpady zielone 4 10,34 11,46 

3. Papier i tektura 12 31,02 34,38 

4. Opakowania wielomateriałowe 3 7,755 8,595 

5. Tworzywa sztuczne 12 31,02 34,38 

6. Szkło 8 20,68 22,92 

7. Metale 5 12,925 1,325 



 

 

8. OdzieŜ, tekstylia 1 2,585 2,865 

9. Drewno 2 5,17 5,73 

10. Odpady niebezpieczne 1 2,585 2,865 

11. Odpady mineralne 34 87,89 97,41 

RAZEM 100 258,5 286,5 
Źródło: Opracowano na podstawie  KPGO 2010 

 

Odpady biodegradowalne    

Odpady komunalne ulegające biodegradacji stanowią 30% ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 

co stanowi tj. 85,95 Mg/ rok. 

 
 
Odpady niebezpieczne 

 
Do strumienia odpadów komunalnych trafia wiele materiałów związanych z działalnością bytową ludzi, 

które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Wg definicji zawartej w ustawie o odpadach (art. 3) 

odpady niebezpieczne są to odpady: 

1. NaleŜące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy 

oraz posiadające co najmniej jeden z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub 

2. NaleŜące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na licie B załącznika nr 2 do ustawy i 

zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz 

posiadające co najmniej jeden z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. Są to 

zatem odpady zawierające w swoim składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe, 

biologicznie czynne, a takŜe zakaŜone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Przykładowo 

moŜna wymienić:  

• ZuŜyte baterie, akumulatory itp.; 

• Odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, przełączniki); 

• Pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach; 

• Rozpuszczalniki organiczne; 

• Odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne słuŜce do wywabiania 

plam, środki czyszczące; 

• Środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich; 

• Środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich; 

• Zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji; 

• Odpady zawierające oleje: 

• filtry oleju, 

• Czyściwo; 

• Smary, środki do konserwacji metali itp.; 



 

 

• Odczynniki chemiczne, np. fotograficzne; 

• Przeterminowane lub czyściwo, wykorzystane leki; 

• SkaŜone opatrunki, strzykawki i inne (w tym zuŜyte pieluchy jednorazowego uŜytku). 

 

 

Tab. 10 Dane zbiorcze dotycz ące odpadów niebezpiecznych i źródeł ich powstawania na terenie Gminy Mokrsko 
 

Rodzaj odpadów  Źródło powstania  Masa odpadów  

Weterynaryjne brak brak 

Medyczne Mokrsko-60kg/rok,OŜarów48kg/rok 0,11 Mg/rok 

Opony uŜytkownicy samochodów i gospodarstwa rolne 8 Mg/rok 

Azbest azbestowo-cementowe płyty faliste, płyty karo, 
rury azbestowo-cementowe 

2 825,8369 Mg/rok 

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

 
 Na podstawie załoŜeń KPGO 2010 w okresie od 2007 r. do 2018 r. celem będzie podniesienie 

efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji 

odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niŜ niebezpieczne w 

strumieniu odpadów niebezpiecznych. 

Obecnie na terenie gminy Mokrsko nie ma Ŝadnych zakładów weterynaryjnych. W takim układzie 

powstają tylko odpady medyczne pochodzące z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KAMED z 

siedzibą w Mokrsku i filia w OŜarowie. 

Odpady zawierające azbest 

 
 ZałoŜenia KPGO 2010 przewidują, iŜ w okresie od 2007 r. do 2018 r. nastąpi osiąganie celów 

określonych w przyjętym w dniu 14 maja 2002 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  

„Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. 

Zgodnie z zapisem w/w Programu do zadań na poziomie gminnym naleŜy: 

• uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach 

gospodarki odpadami, 

• współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagroŜeń 

powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem, 

• przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego naraŜenia 

na ekspozycję azbestu, 

• przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowanych z realizacji zadań Programu. 

Zdaniem Rady Gminy jest przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu.  

 Sporządzany  (listopad 2007). „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 



 

 

terenu gminy Mokrsko” zakładać będzie następujące cele w usuwaniu materiałów zawierających azbest: 

Zadania przewidziane na lata 2007 – 2012: 

1. Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców w celu zwiększenia ich świadomości 

ekologicznej dotyczącej zagadnienia wyrobów zawierających azbest. 

2. Bezpieczne usunięcie 15 % aktualnej ilości wyrobów azbestowych.  

Zadania przewidziane na lata 2013 – 2022: 

• Bezpieczne usunięcie 50 % aktualnej ilości wyrobów azbestowych. 

• Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Zadania przewidziane na lata 2023 – 2032: 

1. Bezpieczne usunięcie 35% aktualnej ilości wyrobów azbestowych. 

• Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Według Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest obecnie na terenie 

gminy znajduje się około 3 tyś ton wyrobów azbestowych. Zgodnie z powyŜszymi załoŜeniami ilości te 

zostaną usunięte do roku 2032. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 11 Usuwanie materiałów zawieraj ących azbest wg „Programu usuwania azbestu i wyrobów  zawieraj ących azbest  
             z terenu Gminy Mokrsko 
 

Lp.  Lata 
% usuni ętego materiału  

w stosunku do  
całkowitej ilo ści materiału 

Masa usuni ętego materiału 
[Mg] 

1. 2007 - 2012 15 % 450 

2. 2013 - 2022 50 % 1 500 

3. 2023 - 2032 35 % 1 050 

RAZEM 100% 3 000 
Źródło: Na podstawie Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mokrsko 

 
 
Tab. 12 Łączna ilo ść wyrobów zawieraj ących azbest w Gminie Mokrsko w [Mg] 
 

GMINA   MOKRSKO  

Nr Sołectwo 
Płyty azbestowo – 

cementowych  
Rury azbestowo - 

cementowe 
Razem wyroby 

zawieraj ące azbest 
[Mg]  



 

 

1. Mokrsko I 322,9762 - 322,9762 

2. Mokrsko II 250,0938 - 250,0938 

3. Krzyworzeka I 281,5200 - 281,5200 

4. Krzyworzeka II 281,5744 - 281,5744 

5. OŜarów 394,3014 - 394,3014 

6. Komorniki 443,0404 - 443,0404 

7. Jasna Góra 175,3822 - 175,3822 

8. Motyl 76,7958 - 76,7958 

9. Brzeziny 24,1570 - 24,1570 

10. Chotów 292,3099 - 292,3099 

11. Słupsko 226,2785 - 226,2785 

12. Mątewki 57,4073 - 57,4073 

RAZEM: 2 825,8369 - 2 825,8369 

Źródło: Na podstawie Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mokrsko 

Metody odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komuna lnych  
 

Zmieszane odpady komunalne zostają unieszkodliwione poprzez składowanie na Składowisku 

Odpadów Komunalnych w Mokrsku oraz w większej części na składowisko odpadów w Dylowie (gm. 

Pajęczno). Odpady zbierane w sposób selektywny: stłuczka szklana oraz tworzywa sztuczne typu PET 

zostają poddane sortowaniu na terenie zakładu firmy Eko -Region i dalej przekazywane odpowiednim 

odbiorcom posiadającym pozwolenia na odzysk i recykling w/w odpadów. Podobnie odpady 

wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny po ręcznym przesortowaniu są przekazywane przez 

Spółkę Eko – Region odpowiednim firmom posiadającym pozwolenia na odzysk i recykling. Większe 

elementy pozostałe po segregacji odpadów wielkogabarytowych nadające się do składowania, są cięte, a 

następnie unieszkodliwiane na składowisku w Dylowie poprzez skladowanie. 

Samorządy terytorialne (lokalne, regionalne) powinny zachęcać inwestorów publicznych i 

prywatnych 

do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planem gospodarki odpadami. Powinny one 

takŜe współpracować z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku 



 

 

surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne. Władze lokalne powinny działać na rzecz 

ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania 

przydomowego oraz zgodnie z WPGO udział w budowie linii technologicznych do przetwarzania tych 

odpadów, takich jak: 

- kompostownie odpadów organicznych, 

- linii mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych). 

Zwiększeniu odzysku odpadów, i co za tym idzie, zmniejszeniu ilości odpadów unieszkodliwianych przez 

składowanie słuŜy takŜe stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) oraz monitorowanie wskazanych 

w GPGO wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie działań związanych z badaniem 

charakterystyki odpadów. 

 

2.1.2. Komunalne osady ściekowe 

Komunalne osady ściekowe powstają w oczyszczalniach i są produktem ubocznym procesu 

oczyszczania ścieków, gdzie ich ilość w głównej mierze uzaleŜniona jest od zawartości zanieczyszczeń w 

ścieku, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania, oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w 

procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane w grupie 19 i określone kodem 19 08 05 - 

ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Na terenie gminy Mokrsko powstaje od 3 do 5 Mg suchej 

masy rocznie z oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Ustabilizowane osady ściekowe z terenu Gminy 

Mokrsko wywoŜone są do oczyszczalni ścieków w Wieluniu. 

W chwili obecnej (za Łódzkim Planem Gospodarki Opadami) wszystkie osady ściekowe z oczyszczalni 

ścieków  na terenie województwa łódzkiego są składowane na lagunach osadowych zlokalizowanych na 

terenie oczyszczalni i w ten sposób poddawane są one unieszkodliwianiu, bądź kompostowane są 

systemem gospodarczym  na terenie oczyszczalni. Brak jest specjalistycznych instalacji do 

przeprowadzania procesów odzysku, bądź unieszkodliwiania (np. poprzez termiczne przekształcenie) 

osadów na terenie województwa. W perspektywie do 2018 r. podstawowe cele w gospodarce 

komunalnymi osadami ściekowymi są następujące: 

• całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych, 

• zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do 

środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi, 

• maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i 

chemicznego, 

zgodnie z celami przedstawionymi na rysunku 3. 

 

 

 



 

 

Rys. 4 Zmiany w strukturze odzysku i unieszkodliwia nia osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków w perspektywie  
           do 2018 r. [%] 
 

 

Źródło: „Zagospodarowanie osadów ściekowych na przykładzie projektów finansowanych z Funduszu Spójności, a realizacja przedsięwzięć 
              inwestycyjnych w latach 2007 – 2013” Warszawa, dn. 27 maja 2008 r. 

 

 

 

2.2. Sektor gospodarczy 

Wraz ze zmianą rozporządzenia w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami  (Dz. U. 

Nr 46, poz. 333 z dnia 13 marca 2006 r.) zostało ustalone, iŜ zakres gminnych planów gospodarki 

odpadami będzie ograniczony do odpadów komunalnych powstających na terenie danej gminy. JednakŜe 

ze względu na  występowanie zakładów przemysłowych na terenie gminy Mokrsko, naleŜy zwrócić 

uwagę w niniejszym Planie na zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami sektora 

gospodarczego. 

 Na terenie gminy Mokrsko do przedsiębiorstw produkujących największe ilości odpadów naleŜą: 

 

Tab. 13 Przedsi ębiorstwa produkuj ące najwi ększe ilo ści odpadów 

Przedsi ębiorstwo  

Zakłady mi ęsne „EUROMEAT” w Mokrsku 

Rodzaj działań: 

Ubój i rozbiór trzody chlewnej 
 



 

 

Wydajność: 

700 szt./dzień 

Kod 
odpadów  Rodzaj odpadów 

Masa wytworzonych 
odpadów w 2007 r. 

w [Mg] 

Masa wytworzonych 
odpadów w 2008 r. 

w [Mg] 

02 02 03 
Surowce nienadające się do spoŜycia i 

przetwórstwa (odpady poubojowe:kości, krew, 
szczecina) 

3938,22 1499,05 

16 02 13 
ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 (świetlówki) 
0,0324 0,0351 

16 02 16 
Elementy usunięte ze zuŜytych urządzeń inne 
niŜ wymienione w 16 02 15(zuŜyte urządzenia 

elektroniczne) 
0,044 0,015 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw sztucznych (pojemniki 

plastikowe) 
0,80 - 

13 02 08 Inne oleje silnikowe,przekładniowe i smarowe 0,40 0,048 

02 02 03 
Surowce i produkty nienadające się do 

spoŜycia i przetwórstwa SRM 
122,753 122,753 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
485,00 (45,8325-

sucha masa) 
65,00 (20,3775-

sucha masa) 
Źródło: Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach  
           oraz urządzeniach słuŜących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów  Spółki Eko – Region  

 
 

2.2.1. Obowi ązki przedsi ębiorców w zakresie gospodarki odpadami 

 Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzgodnienia gospodarki odpadami: 

- przedłoŜenia informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami jeŜeli wytwarza odpady niebezpieczne do 0,1 Mg albo powyŜej 5 Mg odpadów innych niŜ 

niebezpieczne albo; 

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeŜeli wytwarza 

odpady niebezpieczne w ilości powyŜej 0,1 Mg rocznie lub; 

- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstały w związku z eksploatacją instalacji 

jeŜeli wytwarza powyŜej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyŜej 5 tys. Mg odpadów innych 

niŜ niebezpieczne.  

PowyŜsze obowiązki nie dotyczą wytwórców odpadów prowadzących instalację, na której prowadzenie 

wymagane jest pozwolenie zintegrowane.  

 

2.2.2. Obowi ązki wytwórcy odpadów 

 Wytwórca odpadów jest obowiązany do odpowiedniego gospodarowania odpadami poprzez: 

-  uzyskanie zezwolenia na zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów albo; 



 

 

- zlecenie wykonania obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi (odbiorcy) odpadów. 

Obowiązek ten moŜe zlecić tylko tym podmiotom, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie gospodarki odpadami polegającej na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu 

odpadów lub; 

- korzystanie z podmiotu świadczącego usługę transportu odpadów, który posiada stosowne zezwolenie. 

Przedsiębiorca zlecając usługę transportu ma obowiązek wskazać usługodawcy miejsce odbioru 

odpadów i posiadacza odpadów, do którego naleŜy dostarczyć te odpady. Natomiast usługodawca jest 

obowiązany dostarczyć te odpady do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego 

usługę. 

 

2.2.3. Obowi ązki posiadacza odpadów 

 Posiadacz odpadów jest obowiązany do ewidencji odpadów, która polega na: 

- sporządzaniu kart odpadów, 

- przekazywaniu odpadów na podstawie karty przekazania odpadów, 

- sporządzaniu zbiorczego zestawienia ilości odpadów wytworzonych w minionym roku. 

 

2.2.4. Gospodarowanie odpadami jako działalno ść gospodarcza 

 Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: 

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub; 

- opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo; 

- zbiórki i transportu innych określonych odpadów , 

wymagane jest uzyskanie zezwolenia, które określa miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

nieczystości płynnych. Zezwolenie otrzymują podmioty, które spełniają wymagania określone przez wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta: dysponują odpowiednimi środkami do wykonania usługi i zapewnią jej 

naleŜyty poziom. Te same wymagania muszą spełniać gminne jednostki organizacyjne wykonujące 

działalność tego samego typu ale nie muszą uzyskiwać zezwolenia. Wymagania, które określa wójt, 

burmistrz, prezydent powinny doprowadzić do wywiązania się z obowiązkowych zadań własnych gmin w 

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zwolnienie przedsiębiorcy z uzyskania zezwolenia na 

zbieranie lub transport określonych odpadów (np. akumulatorów) narzuca na niego obowiązek uzyskania 

wpisu do rejestru. 

 

2.3. Planowany system zbierania odpadów 

Zabudowa wielorodzinna, teren wiejski 

I. Wariant: 2 pojemniki : 

- odpady mokre: resztki Ŝywnościowe, zanieczyszczony papier, odpady ogrodowe itp., 



 

 

- odpady suche: przeznaczone do recyklingu, czyli: szkło, papier, kartony, złom metalowy, puszki 

aluminiowe, tekstylia, tworzywa sztuczne, guma, drewno (małe kawałki) itp. 

 Teren wiejski o zabudowie wielorodzinnej (w gminie Mokrsko taką zabudowę tworzą zaledwie 3 

bloki) charakteryzuje sie niewielką powierzchnią na 1 mieszkańca i duŜym wskaźnikiem wytwarzania 

odpadów.  

 Zbiórka odpadów w oparciu o dwa pojemniki, tzw. system dualny, obejmuje frakcję organiczną, 

czyli odpady mokre, oraz frakcję suchą. Aby go zrealizować, wymagana jest operacja sortowania 

odpadów gromadzonych jako tzw. frakcja sucha przed ich zagospodarowaniem.  

 ZałoŜenie wykorzystania dwóch pojemników moŜe być jednak niewystarczające, dlatego teŜ 

proponuje się usytuowanie dodatkowego pojemnika na odpady pozostałe – nie nadające sie do 

przetworzenia. 

Cechy systemu:  system gwarantuje moŜliwość odzyskania i uŜytkowania 50-80% wagi odpadów 

komunalnych oraz szczegółowej analizy jakościowej i ilościowej wytwarzanych odpadów w gminie. 

Dodatkowe miejsca pracy przy sortowaniu odpadów. Nie ponoszenie opłaty przez mieszkańców za 

wywóz odpadów biodegradowalnych i surowców wtórnych. 

Koszt systemu:  Odpady biodegradowalne i surowce wtórne odbierane bez jakiejkolwiek opłaty od 

mieszkańców. WyposaŜenie mieszkańców w pojemniki do zbierania odpadów a takŜe przeprowadzanie 

minimum co miesięcznego mycia i dezynfekcji tych pojemników - jest jednym z warunków udzielenia 

zezwolenia dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

 Zabudowa jednorodzinna teren wiejski 

Wariant: pojemnik i worki  z przeznaczeniem: 

− pojemnik na odpady biodegradowalne o pojemności 120 l, 

− system 3 worków na surowce wtórne: szkło, papier i makulatura, tworzywa sztuczne + metale. 

 Na terenach zabudowy jednorodzinnej moŜna uzyskać najwyŜszy stopień odzysku i selektywnej 

zbiórki odpadów. Dodatkowo selektywnie wydzielone frakcje surowców wtórnych charakteryzuje się 

najwyŜszym wskaźnikiem czystości, co skutkuje najniŜszymi kosztami utrzymania systemu. Jest to 

spowodowane moŜliwością bezpośredniego wykorzystania surowców tj. szkło, makulatura, tworzywa czy 

metali bez konieczności ich segregowania. Te ostatnie – tworzywa sztuczne i metale - sugeruje się 

jednakŜe gromadzić w jednym worku ze względu na niewielki udział metali w ogólnej masie odpadów 

oraz zapobiegawczo przed próbą zabierania ich przez osoby trzecie.  

 Pojemniki na odpady biodegradowalne powinny być indywidualnie dostosowane do warunków 

danego gospodarstwa domowego, jednakŜe stosowane powinny być maksymalnie 2 rodzaje pojemników, 

których opróŜnianie odbywać się będzie jednym pojazdem.  

 Surowce wtórne będą zbierane w opisanych kolorowych workach. Dodatkowo mieszkańcy 

posesji otrzymają kalendarzyki i materiały informacyjne z harmonogramami zbierania danych odpadów. 

Cechy systemu:  uzyskanie czystego surowca wtórnego. Pozyskanie materiału w postaci odpadów 



 

 

biodegradowalnych do produkcji kompostu. Wysokie wskaźniki odzysku poszczególnych rodzajów 

odpadów. System sugerowany dla terenów o duŜym rozproszeniu gospodarstw domowych – ze względu 

na ustanowienie jasnego i funkcjonalnego harmonogramu odbierania odpadów od mieszkańców. 

Koszt systemu: Brak opłat za zbiórkę odpadów biodegradowalnych i surowców wtórnych. WyposaŜenie 

mieszkańców w pojemniki do zbierania odpadów a takŜe przeprowadzanie minimum co miesięcznego 

mycia i dezynfekcji tych pojemników - jest jednym z warunków udzielenia zezwolenia dla 

przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. Koszt zaopatrzenia w worki w kolejnych latach ponoszą mieszkańcy. Za komplet 3 

worków, o wartości 0,4 – 0,5 PLN, przy załoŜeniu odbioru odpadów 1 raz w miesiącu, koszt rocznego 

zaopatrzenia w worki wyniesie 19,2 – 24,0 PLN na jedno gospodarstwo domowe. 

 Przedstawiony powyŜej system zbiórki odpadów biodegradowalnych realizowany moŜe być tylko 

w wąskim zakresie, poniewaŜ na terenach wiejskich duŜa częśc odpadów biodegradowalnych jest 

poddana procesom kompostowania we własnym zakresie. Dlatego zbiórka odpadów biodegradowalnych 

na terenach wiejskich będzie na pewno ograniczona. 

System zbierania odpadów niebezpiecznych 

 Selektywne zbieranie odpadów wymusza wyodrębnienie z odpadów komunalnych strumienia 

odpadów niebezpiecznych. Zwykle jest on niewielki w stosunku do ogólnej liczby wytwarzanych odpadów 

(2 – 3 kg/mieszkańca/rok w ogólnym wskaźniku nagromadzenia 223 – 423 kg/mieszkańca/rok) i stanowi 

głównie problem jakościowy a nie ilościowy.  

Zbiórkę odpadów niebezpiecznych moŜna prowadzić w dwóch wariantach: 

 I. Wariant: zbiórka do pojemników  ustawionych w ogólnie dostępnych miejscach - zwykle 

razem z pojemnikami do zbiórki surowców wtórnych na tzw. wyspach gromadzenia. Do pojemników tych 

powinny być wrzucane takie odpady, jak: pojemniki z resztkami farb, lakierów, środków czyszczących, 

rozpuszczalników, zuŜyte świetlówki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przeterminowane 

lekarstwa, kosmetyki itp. Baterie, ze względu na niewielkie rozmiary, powinny być wrzucane do 

specjalnych „kieszeni” zamontowanych na bocznych ściankach np. pojemnika do zbierania szkła czy 

tworzywa sztucznego. Wszelkiego rodzaju związki chemiczne powinny znajdować się w oryginalnych 

opakowaniach. Pojemnik powinien posiadać specjalne jednostronne zamknięcie, przez które moŜna 

bezproblemowo włoŜyć odpad ale nie moŜna nic z pojemnika wyciągnąć. 

 II. Wariant: zbiórka u producenta / wprowadzaj ącego.  Wariant ten zakłada zbieranie odpadów 

przez sprzedającego produkt z którego dany odpad powstał. W ten sposób odpady np. zuŜytych baterii 

czy opakowań ciśnieniowych po kosmetykach (typu spray) mogłoby odbierać niemal większość sklepów 

wielobranŜowych, pojemniki po farbach, lakierach - sklepy i producenci tego asortymentu, 

przeterminowane leki – w aptekach, szpitalach, przychodniach etc.  

 Dodatkowo zbiórka odpadów niebezpiecznych o niewielkich rozmiarach, typu baterie, moŜe być 

rozpowszechniona w większości miejsc publicznych, lub częstego gromadzenia się ludności, np.: szkoły, 

urzędy, poczty, duŜe zakłady pracy czy centra handlowe i mniejsze obiekty handlowe. 



 

 

Zbieranie odpadów takich jak: 

• baterie i akumulatory ołowiowe (16 06 01*), niklowo – kadmowe (16 06 02*), baterie zawierające 

rtęć (16 06 03*), baterie alkaliczne (16 06 04), inne baterie i akumulatory (16 06 05), baterie i 

akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami  wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 

03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (20 01 33*), baterie i 

akumulatory inne niŜ wymienione w 20 01 33; 

• leki cytotoksyczne i cytostatyczne (20 01 31*), leki inne niŜ wymienione w 20 01 31 (20 01 32); 

• zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*), zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36) 

• zuŜyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (16 02 11*), urządzenia zawierające freony 

(20 01 23*), lampy fluorescencyjne (z kodu 16 02 13* i 20 01 21*) 

nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie 

rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie 

działalności). 

 

2.3.1. Problemy w zakresie gospodarowania odpadami 

-brak pojemników do zbierania makulatury, niski poziom selektywnej zbiórki odpadów 

-zagroŜenie moŜliwością powstawania dzikich wysypisk śmieci, 

-konieczność podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

-potrzeba wzmoŜenia kontroli jakości i ilości ścieków i stosowanych rolniczo osadów ściekowych, 

-konieczność kontroli podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady. 

2.4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa ins talacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów 

2.4.1. Składowisko odpadów komunalnych 

 Na dzień dzisiejszy eksploatowane jest Składowisko Odpadów w Mokrsku. DowoŜone są tu tylko 

zmieszane odpady komunalne bezpośrednio przez mieszkańców gminy.  

 Zgodnie z decyzją Starosty Wieluńskiego z dnia 21.lipca 2006 roku znak: L.dz. Rs.7623-20/06 

składowisko zostanie zamknięte z dniem 31 października 2009 r. Proces ten zostanie przeprowadzony na 

podstawie Projektu Budowlano – Wykonawczego Zamknięcia i Rekultywacji Składowiska Odpadów 

zlokalizowanego w gminie Mokrsko. 

 BieŜąca działalność składowiska prowadzona w kierunku projektowanych prac związanych z 

rekultywacją i zamknięciem składowiska, realizowana będzie zgodnie z wytycznymi instrukcji eksploatacji 



 

 

zatwierdzonej decyzją Starosty Wieluńskiego w dniu 14.02.2003 r. Obecnie z danych Urzędu Gminy 

Mokrsko za 2008 r. wynika, Ŝe na składowisko dostarczane jest około 75 Mg odpadów komunalnych w 

pół roku. Zgodnie z tendencją wzrostu wytwarzanych odpadów komunalnych szacuje się, Ŝe ilość 

odpadów zebrana z terenu gminy deponowana na składowisku będzie sukcesywnie się zwiększać. W 

związku z zaplanowanym zamknięciem składowiska  do 31 października 2009 r., do końca kwietnia 2009 

r. Gmina będzie przyjmować odpady z „dzikich wysypisk”, a głównym odbiorcą odpadów o mieszkańców 

będzie ZZO W Dylowie A (gmina Pajęczno) o mocy przerobowej 50 000 Mg/rok. 

W ramach eksploatacji uzupełniającej bryłę składowiska na składowisku mogą być deponowane – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami – następujące odpady:  

 

 

Tab. 14 Rodzaje odpadów deponowane na składowisku  odpadów komunalnych w Mokrsku 

Lp.  Kod odpadów  Rodzaj odpadu  

 1. 19 08 01 Skratki 

 2. 19 08 02 Zawartość piaskowników 

 3. 20 01 01 Papier i tektura 

 4. 20 01 02 Szkło 

 5. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

 6. 20 01 10 OdzieŜ 

 7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

 8. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

 

 

 

Rys. 5 Lokalizacja składowiska odpadów komunalnych w Mokrsku 



 

 

 

 

Źródło: Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mokrsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parametry składowiska: 
• pojemność całkowita: 11.100 Mg / 44.400 m3 

• pojemność zapełniona: 2.693,3 Mg / 12.067,5 m3 

• czas eksploatacji: 1993 - kwiecień 2009 r. 

• powierzchnia całkowita:1,57 ha 

• powierzchnia w granicach korony: 0,798 ha 

• ilość odpadów komunalnych i innych przyjmowanych na składowisko: 75 Mg / rok 

 

 

Rekultywacja składowiska 

 

Zadaniem planowanych prac rekultywacyjnych jest: 

• ukształtowanie stabilnej bryły składowiska w sposób umoŜliwiający pokrycie ją szatą roślinną 

(rekultywacja techniczna), 

• ukształtowanie trwałej szaty roślinnej o przeciwerozyjnych funkcjach, której zadaniem będzie 

wzmaganie parowania wody do atmosfery, przejęcie wody opadowej przez roślinność, 

minimalizacja infiltracji wód opadowych w głąb zdeponowanych odpadów (rekultywacja 

biologiczna), 

• wyeliminowanie ujemnego wpływu składowiska na wszystkie elementy środowiska po 

zakończeniu zabiegów rekultywacji. 

Rekultywacja techniczna przyczyni się do poprawy estetyki obiektu oraz ma na celu zmniejszenie 

uciąŜliwości atmosferycznych, z kolei zabudowa biologiczna całego depozytu odpadowego  w 

początkowym okresie ograniczy infiltrację wód opadowych do wód podziemnych, a po kilku latach 

utrwalania i rozrostu szaty roślinnej wyeliminuje ujemny wpływ składowanych odpadów na wody 

gruntowe. Dla celów osłonowych (zabezpieczenie terenu składowiska przed wstępem osób 

nieuprawnionych), ekologicznych (m.in. ustabilizowanie powierzchni składowiska), krajobrazowych 

(uwzględniając bezpośrednie otoczenie składowiska gruntami rolnymi oraz pasem zadrzewień 

śródpolnych) wskazuje się na leśno – łąkowy kierunek zagospodarowania obszaru poskładowiskowego.  

Zarówno ilość, jak i rodzaj zgromadzonych tu odpadów nie stanowi znaczącego źródła emisji metanu, 

dlatego teŜ nie jest on zagroŜeniem dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego wprowadzonej 

roślinności, gdy sięgną one warstwy odpadów. 

W ramach rekultywacji technicznej, która zakończy się jesienią 2009 roku przewiduje się wykonanie 

następujących prac: 

1) Uszczelnienie skarp składowiska około 0,2 – 0,3 m warstwą gliny, 

2) Systematyczny dowóz odpadów celem ukształtowania stabilnej bryły składowiska, 

3) Uporządkowanie terenu składowiska oraz otoczenia z „dziko” zalegających odpadów, 

4) Rozbiórka zaplecza sanitarnego, 



 

 

5) Zagęszczanie systematyczne deponowanych odpadów, 

6) Wykonanie systemu urządzeń melioracji wodnych (rowów odwadniających oraz zbiorników 

zbiorczych), 

7) Prowadzenie stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami, 

8) Pokrycie warstwą o właściwościach izolacyjnych górnej warstwy uformowanej bryły, 

  

 

Znaczne oddalenie funkcjonującego składowiska od zwartej zabudowy mieszkalnej oraz lokalizacja w 

sąsiedztwie drzewostanu śródpolnego i gruntów rolnych powoduje, Ŝe rekultywowany teren nie narusza 

komfortu Ŝycia mieszkańców, ale zdecydowanie pogarsza walory estetyczne i krajobrazowe. 

Projektowane działania rekultywacji technicznej w połączeniu z odnową biologiczną przyczynią się do 

poprawy wizerunku przedmiotowego terenu, a przede wszystkim będą miały wyłącznie pozytywny wpływ 

na sukcesywną poprawę stanu środowiska. 

 Składowisko nie posiada odgazowania, uwzględniając okres eksploatacji, miąŜszość warstwy 

zdeponowanych odpadów oraz ich rodzaj naleŜy przyjąć, Ŝe ilość powstającego biogazu będzie znikoma, 

a metanu śladowa. Nie będzie emisji pyłów, odpady w trakcie dalszej eksploatacji ukierunkowanej na 

późniejszą rekultywację będą ubite i osiadanie składowiska będzie niezauwaŜalne. 

 

 

Tab. 15 Harmonogram działa ń na  składowisku odpadów komunalnych Mokrsko 

Lp.  Rodzaj działania*  Termin realizacji*  

 1. Uszczelnienie skarpy składowiska 0,2-0,3 m warstwą gliny  
 

do 30 kwietnia 2009 r.  2. 
Prowadzenie  eksploatacji uzupełniającej w obrębie istniejącego 
składowiska do uzyskania projektowanego poziomu 

 3. Zagęszczanie warstwy odpadów kompaktorem 

 4. Usunięcie z terenu składowiska dwóch barakowozów  
 
 
 
 

do 31 maja 2009 r. 

 5. 
Uporządkowanie terenu składowiska i bliskiego otoczenia z „dziko” 
zalegających odpadów 

 6. Zagęszczenie odpadów kompaktorem 

 7. Uformowanie wierzchowiny i skarpy składowiska 

 8. Wykonanie systemu odwadniającego 

 9. Zaizolowanie warstwą gruntu 0,5 m wierzchowiny składowiska 

 10. Dokonanie wysiewu i nasadzenia roślinności 

 11. Uzupełnienie wysiewu i nasadzenia roślinności do 31 października 
2009 r. 

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

 



 

 

 

2.5. Ocena realizacji obowi ązującego planu gospodarki odpadami 

Na podstawie sporządzonego sprawozdania za okres 2005-2006 oraz 2007-2008 wykazano 

stopień realizacji Planu Gospodarki Odpadami. Zestawienie danych dotyczących wykonanych i 

niewykonanych zadań znajduje się w tabeli poniŜej:  

 

Tab. 16 Zestawienie tabelaryczne z zakresu oceny wy konania  PGO w latach 2005 - 2008 

Zadania zrealizowane  Zadania nie zrealizowane  

Edukacja społeczna w zakresie gospodarki 
odpadami. Edukacja ekologiczna młodzieŜy 
szkolnej (zakup pojemników do segregacji 
odpadów dla szkół). Czynny udział w akcji 
„Sprzątanie Świata” 

Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w 
szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania 
odpadów za wyjątkiem edukacji szkolnej i 
organizowanej od 2007 r. corocznej akcji zbierania 
odpadów wielkogabarytowych 

Przyjęcie gminnego Planu Gospodarki Odpadami 

Selektywna zbiórka odpadów ulegających 
biodegradacji. Istnieje moŜliwość tworzenia przez 
mieszkańców własnych kompostowników na odpady 
biodegradowalne  

Ustanowienie regulaminu Utrzymania Porządku i 
Czystości w gminie 

Budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
Odpady takie na terenie wiejskim lub miejskich 
posesjach ulegały zagospodarowaniu w własnym 
zakresie – kompostowane, a takŜe odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji wykorzystywane są (zgodnie 
z warunkami określonymi w rozporządzeniu z dnia 
21.03.2006 r. W sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i 
urządzeniami) do skarmiania m.in. zwierząt w 
schronisku dla zwierząt domowych i innych zwierząt 
nie przeznaczonych do spoŜycia. 

Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 70% 
mieszkańców wsi. Selektywna zbiórka odpadów 
funkcjonuje na terenie Gminy za pośrednictwem 
tzw. Gniazd – czyli zestawów pojemników do 
zbiórki odpadów – w kaŜdym sołectwie, lub w 
jego pobliŜu po jednym zestawie 

Budowa instalacji do demontaŜu i recyklingu 
odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 
tys. Mg w 2006 r.  

Organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych 
przez umieszczenie niewielkich pojemników w 
miejscach strategicznych: 
- baterie – szkoły 
- leki - apteki 

WdraŜanie selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych  

Zakup pojemników w roku 2006 dla szkół z 
terenu Gminy. Zakupiono 7 zestawów 
pojemników (zestaw: 1 poj. Na szkło białe typu 

IGLO 1,5m3, 1 na szkło kolorowe typu IGLO 

1,5m3, 1 poj. Siatkowy na butelki PET 2,5m3). 
Reszta pojemników naleŜy do firm odbierających 
odpady z terenu Gminy. W 2008 r. ilość 
pojemników do zbiórki selektywnej zwiększono 

uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i 
organami wykonawczymi gmin w zakresie 
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania 
odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji 
odpadów 



 

 

do 22 szt. - na szkło, 12 szt. - na odpady typu 
PET 

Opracowanie systemu zbierania odpadów 
opakowaniowych w ramach gminnego planu 
gospodarki odpadami 

Organizowanie szkoleń w zakresie obowiązków z 
dziedziny gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
przedsiębiorstw MŚP 

Informacje na temat gospodarki odpadów 
prowadzonej w małych i średnich 
przedsiębiorstwach dotyczą posiadanych przez 
przedsiębiorstwa uregulowań prawnych (decyzje 
dot. wytwarzania odpadów)  

Budowa gminnych punktów zbiórki 
odpadów niebezpiecznych  

System zbierania odpadów od przedsiębiorstw 
sektora MŚP organizowany przez 
przedsiębiorców  

Powstanie instalacji do unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych.  

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

 

Gminny Plan Gospodarki Odpadami zakładał zasady racjonalnego wytwarzania i gospodarowania 

odpadami, które są równieŜ przełoŜeniem polityki centralnej, wojewódzkiej, powiatowej i uwzględniają 

warunki lokalne. Głównym celem w działaniach Urzędu Gminy w Mokrsku na płaszczyźnie gospodarki 

odpadami było poprawienie jakości prowadzonej polityki odpadowej na terenie całej gminy. DuŜy problem 

stanowi brak instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych. Istnieje moŜliwość 

zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach. Stopniowo coraz 

bardziej uwidaczniają się wpływy edukacji ekologicznej, która najczęściej trafia do młodzieŜy szkolnej. 

Gmina Mokrsko otrzymała 25 tys. PLN jako nagrodę ufundowaną przez WFOŚiGW w Łodzi. 

Organizatorem Konkursu o Puchar Recyklingu był „Przegląd Komunalny”. 

Wiele z zadań nie zostało zrealizowanych lub zrealizowanych w niewielkim stopniu. Zdecydowana 

większość nie wykonanych zadań zaleŜna jest od bardzo duŜych nakładów finansowych. 

Głównym problemem jest ciągle zbyt mała dostępność pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

Istnieje równieŜ potrzeba, aby stale zwiększać procent ludności objęty zorganizowaną zbiórką odpadów, 

aby wyeliminować niekontrolowane usuwanie odpadów z terenu gospodarstw. W tym celu powinna 

równieŜ być kontynuowana i poszerzana edukacja ekologiczna. 

 

 

3. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KO MUNALNYMI 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego – naleŜy załoŜyć, iŜ w 

zakresie organizacyjnym i technologicznym w latach 2009 – 2014 nastąpią zmiany w gospodarowaniu 

odpadami tj. 

1. Zwiększa się ilość mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów. 

2. Rozwijał się będzie system zbierania selektywnego odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 

3. Wzrastać będzie koszt unieszkodliwiania odpadów przez składowanie, co związane będzie m. in. 



 

 

ze wzrostem opłat środowiskowych oraz zamykaniem składowisk niespełniających warunków 

środowiskowych. Będzie miało to wpływ na zwiększenie opłacalności odzysku, co z kolei 

spowoduje presję na zwiększenie stopnia odzysku odpadów. 

4. Zwiększać się będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, w tym 

równieŜ w celach energetycznych (spalanie drewna, papieru oraz produkcja biogazu). 

5. Pojawiać się będą coraz tańsze technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

6. Gospodarowanie odpadami organizowane będzie w coraz większym stopniu na szczeblu 

ponadgminnym, co wiązać się będzie z budową zakładów zagospodarowania odpadów o 

znaczeniu regionalnym. 

7. Zmniejszać się będzie ilość eksploatowanych składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i 

komunalne, na których składowane są odpady komunalnych, ze względu na zamykanie 

składowisk niespełniających wymagań, przez nieuzyskanie pozwoleń zintegrowanych (termin 

uzyskania pozwoleń minął 30 kwietnia 2007 r.). 

8. W wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość ekologiczna mieszkańców, co 

pozwoli na wprowadzanie bardziej rozwiniętych systemów gospodarki odpadami. 

 

3.1. Prognoza dotycz ąca ilo ści oraz składu odpadów 

Prognozując zmiany ilościowe i jakościowe odpadów komunalnych, za „Planem Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Łódzkiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015. 

Aktualizacja” (2008) przyjęto co następuje: 

• Nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego odpadów; 

• Wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów wynosił będzie 1% rocznie; 

• Prognoz zaludnienia przyjęto za GUS 

 

Tab. 17 Prognoza zmian ilo ści wytwarzanych frakcji odpadów na terenie Gminy Mo krsko w latach 2009 – 2015 

Lp.  Frakcje 
odpadów 

Odpady domowe 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 

Odpady 
kuchenne 
ulegające 

biodegradacji 

51,57 52,09 52,61 53,14 53,67 54,21 54,75 55,30 

2. 
Odpady 
zielone 

11,46 11,57 11,68 11,80 11,92 12,04 12,16 12,28 

3. 
Papier i 
terktura 

34,38 34,72 35,07 35,42 35,77 36,13 36,49 36,85 

4. 
Opakowania 

wielomateriało
we 

8,59 8,68 8,77 8,86 8,95 9,04 9,13 9,22 



 

 

5. 
Tworzywa 
sztuczne 

34,38 34,72 35,07 35,42 35,77 36,13 36,49 36,85 

6. Szkło 22,92 23,15 23,38 23,61 23,85 24,09 24,33 24,57 

7. Metale 14,32 14,47 14,61 14,76 14,91 15,06 15,21 15,36 

8. 
OdzieŜ, 
tekstylia 

2,86 2,89 2,92 2,95 2,98 3,01 3,04 3,07 

9. Drewno 5,73 5,79 5,85 5,91 5,97 6,03 6,09 6,15 

10. 
Odpady 

niebezpieczne 
2,86 2,89 2,92 2,95 2,98 3,01 3,04 3,07 

11. 
Odpady 

mineralne 
97,41 98,38 99,36 100,35 101,35 102,36 103,38 104,41 

Razem 286,5 289,36 292,25 295,17 298,12 301,15 304,16 307,20 

Wskaźnik 
nagromadzenia 

odpadów 
[kg/M/rok] 

53,00 54,60 56,22 57,94 60,35 62,98 65,58 69,72 

Źródło: Opracowano na podstawie  KPGO 2010, danych z Urzędu Gminy Mokrsko oraz GUS 

 
 
 

4. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI NA LATA 2009 - 2015 

4.1. Odpady komunalne 

W gospodarce odpadami komunalnymi dla gminy Mokrsko przyjęto cele zgodnie z PGOWŁ 11, 

Programem Operacyjnym ”Infrastruktura i Środowisko – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 

– 2013”, KPGO,  Polityką Ekologiczną. 

 
Cele główne 

• Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem 

selektywnym 100% mieszkańców gminy do końca roku 2009. 

• Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów. 

• Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w gminie w roku 1995, zgodnie z 

zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania 

następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

• w 2010 r. nie więcej niŜ 75%, 

• w 2013 r. nie więcej niŜ 50%, 

• w 2020 r. nie więcej niŜ 35%. 

• Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 

2014. 



 

 

• Zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na których są 

składowane odpady komunalne do końca 2014 r. 

• Zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu poprzez rekultywację terenów 

zdegradowanych i składowisk na cele przyrodnicze. 

 

 

Cele główne będą osiągane przez realizację celów szczegółowych w krótszym przedziale czasowym tj. 

w latach 2009- 2012: 

 
Cele szczegółowe 

• Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju wyraŜonego w  PKB. 

• Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z 

wymaganiami ochrony środowiska. 

• rozszerzenie zakresu selektywnego zbierania odpadów w celu zwiększenia ich ilości wydzielonej 

z ogólnej masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Mokrsko. 

• Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych. 

• Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

• Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 

• Ciągły nadzór nad istniejącym systemem odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 

oraz bieŜąca aktualizacja ewidencji umów i pojemników, 

• Prowadzenie działań edukacyjnych i promujących ograniczanie wytwarzania odpadów, a takŜe 

właściwe zagospodarowanie wytworzonych juŜ odpadów. 

• Ograniczenie ilości składowanych osadów ściekowych na rzecz ich wykorzystania po 

przetworzeniu. 

• Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i 

chemicznego. 

• BieŜące inwentaryzowanie i likwidacja powstających dzikich wysypisk. 

• Okresowe monitorowanie postępu realizacji załoŜeń Planu przy uŜyciu zaproponowanych 

wskaźników. 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Zapobieganie/ograniczenie powstawania odpadów 

 

Odpady stanowią efekt uboczny bytowania człowieka oraz prowadzonej przez niego 

działalności. Obecnie, zarówno względy ekologiczne jak i ekonomiczne prowadzą do podejmowania 

działań mających 

na celu całkowite wykorzystanie odpadów lub ich eliminację ze środowiska. Z tych samych względów 

najkorzystniejszym sposobem gospodarowania odpadami jest prowadzenie takiej produkcji lub stylu 

Ŝycia, by unikać wytwarzania zbędnej ilości odpadów. W przypadku odpadów komunalnych oznacza to 

wybór produktów pozbawionych zbędnych opakowań lub produktów o jak najmniejszym stopniu 

przetworzenia. Im bardziej produkt jest przetworzony tym większa ilość odpadów powstała podczas jego 

przygotowania. W odniesieniu do odpadów innych niŜ komunalne oznacza to wprowadzanie lub dąŜenie 

do produkcji bez- lub małoodpadowej. JeŜeli prowadzenie produkcji bezodpadowej nie jest moŜliwe, 

najbardziej poŜądanym staje się odzysk odpadów w miejscu ich wytwarzania, kolejnym - odzysk przez 

innego odbiorcę lub unieszkodliwianie. Najmniej poŜądanym wariantem jest unieszkodliwianie odpadów 

przez ich składowanie – jednakŜe jest to wariant najczęściej stosowany, ze względu na jego 

ogólnodostępność. W tym celu naleŜy podjąć działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji 

ekologicznej mieszkańców Gminy Mokrsko we wszystkich przedziałach wiekowych. Im społeczeństwo 

bardziej ekologicznie (a takŜe i ekonomicznie) świadome, tym większa korzyść dla środowiska. Warto 

równieŜ podjąć działania promujące wykorzystywanie produktów wytwarzanych z materiałów 

odpadowych. 

 
 

 

5. KIERUNKI DZIAŁA Ń I SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA LATA 2009 - 201 5 

5.1. Odpady komunalne 

5.1.1. Działania zmierzaj ące do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczeni a ilo ści odpadów 
oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko 

• Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z 

odpadami. 

• Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez 

odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne. 

• Eliminowanie uciąŜliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowiska, w tym 

zamykanie i rekultywacja składowiska na terenie Gminy Mokrsko.  

• Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych. 

 



 

 

5.1.2. Działania wspomagaj ące prawidłowe post ępowanie z odpadami w zakresie  zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania 

• Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

• Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonym planem gospodarki 

odpadami. 

• Kontrolowanie przez Gminę Mokrsko stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z 

podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

• Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w 

odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania oraz odzyskiwanie 

energii elektrycznej i/lub cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu. 

• Zachęcanie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych 

zgodnie z planem gospodarki odpadami. 

• Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych 

zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

• Opracowanie programu rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na poziomie 

gminnym w ramach planów gospodarki odpadami. 

• Zgodnie z KPGO 2010, prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej 

następujących frakcji odpadów komunalnych: 

• odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone), 

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

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

• tworzywa sztuczne, 

• metale, 

• zuŜyte baterie i akumulatory, 

• zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• przeterminowane leki, 

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

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

• odpady budowlane remontowe. 

• Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady 

komunalne. 

• Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w zakładach zagospodarowania 

odpadów technologii przekształcania odpadów. 

• Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 

• Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu 



 

 

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne. 

• Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie 

kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych 

odpadów, takich jak (zgodnie z KPGO 2010): 

• kompostownie odpadów organicznych, 

• linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

• instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), 

• zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. 

• Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne 

elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych. 

• Gospodarka odpadami w Gminie Mokrsko opierać się będzie na wskazanym w PGOWŁ 2011 

zakładzie zagospodarowania odpadów (ZZO) – w Dylowie. 

• Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowość oraz wyposaŜenie muszą gwarantować 

realizację zakładanych dla danego obszaru celów w zakresie gospodarowania odpadami. 

• Zgodnie z KPGO 2010, ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: 

• mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów 

komunalnych i pozostałości z sortowni, 

• składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania, 

• kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych, 

• sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie), 

• zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 

• zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). 

• Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT. 

• Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa mogą funkcjonować do czasu ich wypełnienia 

lub obowiązywania odpowiednich zezwoleń. 

• Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanych do budowy i 

rozbudowy ZZO. 

• Monitorowanie wskazanych w gminnym PGO wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie 

działań związanych z badaniem charakterystyki odpadów. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.1.3. Plan redukcji ilo ści odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji, kierowanych na 
składowiska odpadów 

 

ZałoŜone cele 

 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w gminie Mokrsko w roku 1995, zgodnie 

z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące 

ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

• w 2010 r. nie więcej niŜ 75%, 

• w 2013 r. nie więcej niŜ 50%, 

• w 2020 r. nie więcej niŜ 35%. 

 

Tab. 18 Maksymalny poziom składowania odpadów biode gradowalnych do roku 2020 r. 
 

Rok MAX składowania [%] MAX składowania [Mg/rok] 

1995 100 262,025 

2007 80 203,341 

2008 79 200,947 

2009 76 189,387 

2010 75 183,229 

2011 66 158,016 

2012 61 141,630 

2013 50 112,377 

2014 47 102,453 

2015 45 93,187 

2016 43 83,710 

2017 41 70,239 

2018 38 57,295 

2019 36 47,765 

2020 35 40,862 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS (ludność od 1995 r.) oraz KPGO 10 

 

System gospodarki odpadami 

 
• WdraŜanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia 

kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w  tym zakresie. 

• Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w 



 

 

pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów 

biodegradowalnych mogą być wykonywane samodzielnie. 

• Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji targowisk powinny 

być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone 

zostaną na kompost.  

• Sukcesywnie naleŜy dąŜyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych. Odpady te w 

przypadku uzyskania odpowiedniego stopnia czystości będą wykorzystywane do produkcji 

kompostu. W przypadku nieodpowiedniej czystości powinny być one przekształcone na biogaz w 

procesach fermentacji. 

• Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z 

odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz z rolnictwa. 

• Wykorzystywanie odpadów zielonych do skarmiania zwierząt gospodarskich. 

• Zbieranie i przetwarzanie papieru i tektury. 

• Przetwarzanie odpadów komunalnych resztkowych (zmieszanych) w procesach 

spalania/współspalania odpadów. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6  Przykładowe kompostowniki przydomowe 

Źródło: GPGO Wyrzysk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2. Harmonogram  ramowy  realizacji zada ń 

 

Tab. 19 Harmonogram  ramowy  realizacji zada ń 

 

LP. 
OKRES 

REALIZA 
CJI 

NAZWA ZADANIA 
JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIAL
NA 

KOSZTY  
(TYS. ZŁ) ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
2009 - 2012 2013 -2016 

ZADANIA OGÓLNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI: 

1. Działanie 
ciągłe 

Wzmocnienie kontroli podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów 

Gmina 
WIOŚ 10 10 

Środki własne, 
fundusze ochrony 
środowiska 

2. Działanie 
ciągłe 

Zapewnienie przepływu strumieni 
odpadów zgodnie z uchwalonym 

planem gospodarki odpadami 
Gmina 30 30 W ramach 

działalności własnej 

3. 
Działanie 

ciągłe 
Rozwijanie i monitorowanie systemu 

selektywnej zbiórki odpadów Gmina 200 200 Środki własne 

4. Działanie 
ciągłe 

Wspieranie wdraŜania efektywnych 
ekonomicznie i ekologicznie 

technologii odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w tym 

technologii pozwalających na 
odzyskiwanie energii zawartej w 

odpadach w procesach termicznego i 
biochemicznego ich przekształcania 

 
Gmina 200 200 W ramach 

działalności własnej 

5. Działanie 
ciągłe 

Współpraca samorządu 
terytorialnego z organizacjami 
odzysku i przemysłem w celu 
stymulowania rozwoju rynku 

surowców wtórnych i produktów 
zawierających surowce wtórne 

Gmina 20 20 W ramach 
działalności własnej 

6. Działanie 
ciągłe 

Wydawanie decyzji w sprawie 
usuwania odpadów z miejscach na 

ten cel nieprzeznaczonych 

Wójt 
 15 15 W ramach 

działalności własnej 

7. 2009 
2011 

Sporządzanie sprawozdań z realizacji 
gminnego planu gospodarki 

odpadami 

Wójt 
 20 20 

Środki własne , 
fundusze ochronny 

środowiska 

8. 2009 - 2014 Modernizacja i budowa  instalacji do 
zagospodarowania odpadów przedsiębiorcy - 500 

Środki własne, 
fundusze UE, 

fundusze ochrony 
środowiska 

ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI  KOMUNALNYMI : 

1. Działania 
ciągłe 

Prowadzenie działań edukacyjno – 
informacyjnych promujących 

właściwe postępowanie z odpadami 

Gmina ze 
współpracą z 
organizacjami 

odzysku, 
organizacjami 
ekologicznymi, 

mediami 

10 10 
Środki własne , 

fundusze ochrony 
środowiska 

2. Działania 
ciągłe 

Kontrolowanie przez gminę 
zgodności ustaleń zawartych w 

wydanych zezwoleniach podmiotom 
prowadzącym działalność  w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 

Gmina 5 5 W ramach 
działalności własnej 



 

 

właścicieli nieruchomości oraz 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

3. Działania 
ciągłe 

Prowadzenie selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów  komunalnych 

ZZO 
przedsiębiorcy 200 200 

Środki własne, 
fundusze ochrony 
środowiska 

4. Działania 
ciągłe 

Zapewnienie przepływu strumieni 
odpadów zgodnie z uchwalonym 

planem gospodarki odpadami 
Gmina 100 100 W ramach 

działalności własnej 

5. Działanie 
ciągłe  

Kontrolowanie stanu zawieranych 
umów przez właścicieli 

nieruchomości z podmiotami 
prowadzącymi działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

Gmina 5 5 W ramach 
działalności własnej 

6. Działania 
ciągłe 

Kontrolowanie zgodności ustaleń 
zawartych w wydanych zezwoleniach 
podmiotom prowadzącym działalność 

w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów 

Gmina 5 5 W ramach 
działalności własnej 

7. Działania 
ciągłe 

Wspieranie wdraŜania efektywnych 
ekonomicznie i ekologicznie 

technologii odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w tym 

technologii pozwalających na 
odzyskiwanie energii zawartej w 

odpadach w procesach termicznego i 
biochemicznego ich przekształcania 

Jednostki sektora 
finansów 

publicznych 
Gmina 

Związek gmin 
Wójt  

10 10 W ramach 
działalności własnej 

8. Działania 
ciągłe 

Współpraca samorządu 
terytorialnego z organizacjami 
odzysku i przemysłem w celu 
stymulowania rozwoju rynku 

surowców wtórnych i produktów 
zawierających surowce wtórne 

Wszystkie 
szczeble 

samorządowe 
10 10 W ramach 

działalności własnej 

9. Działania 
ciągłe 

BieŜąca likwidacja miejsc 
nielegalnego składowania odpadów 

(tzw. dzikie wysypiska) 
Gmina 200 200 

Środki własne, 
fundusze ochrony 
środowiska 

10. 2009 

Opracowanie programów rozwoju 
selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na poziomie gminnym 
/międzygminnym w ramach planu 

gospodarki odpadami 

Gmina 
Związek 

międzygminny 

W ramach planów 
gospodarki odpadami 

Środki własne, 
fundusze ochrony 
środowiska 

11. 2009-2011 Tworzenie regionalnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi 

Gmina, 
Związek 

międzygminny, 
ZZO, 

przedsiębiorcy 

500 500 
Środki własne, 

fundusze ochrony 
środowiska 

12. 2009 
Objęcie zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów komunalnych 

100% mieszkańców gminy 

Gmina, 
Związek 

międzygminny, 
przedsiębiorcy 

30 30 
Środki własne, 

fundusze ochrony 
środowiska 

13.  2009 
Zamykanie i rekultywacja 

składowiska odpadów komunalnych 
w Mokrsku 

Gmina, 
Związek 

międzygminny, 
ZZO, 

przedsiębiorcy, 
zarządzający  

składowiskiem 

600 - 
Środki własne, 

fundusze ochrony 
środowiska 

14. 2011 

Zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji unieszkodliwianych 
przez składowanie o 33% (w 

Gmina, 
Związek 

międzygminny, 
ZZO, 

600 600 
Środki własne, 

fundusze ochrony 
środowiska 



 

 

stosunku do ilości tych odpadów 
wytwarzanych w gminie w roku 1995) 

przedsiębiorcy 

15. 2014 
Zmniejszenie masy składowanych  

odpadów do max 85% 

Gmina, 
Związek 

międzygminny, 
ZZO, 

przedsiębiorcy 

400 400 
Środki własne, 

fundusze ochrony 
środowiska 

16. 2015 

Zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji unieszkodliwianych 
przez składowanie o 54% (w 

stosunku do ilości tych odpadów 
wytwarzanych w gminie w roku 1995) 

Gmina, 
Związek 

międzygminne, 
ZZO, 

przedsiębiorcy 

300 300 
Środki własne, 

fundusze ochrony 
środowiska 

17. 2019 

Zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji unieszkodliwianych 
przez składowanie o 63% (w 

stosunku do ilości tych odpadów 
wytwarzanych w gminie w roku 1995) 

Gmina, 
Związek 

międzygminny, 
ZZO, 

przedsiębiorcy 

400 400 
Środki własne, 

fundusze ochrony 
środowiska 

POZOSTAŁE ZADANIA: 

1. Działanie 
ciągłe 

Wspieranie działań informacyjno – 
edukacyjnych w zakresie wpływu 

odpadów  na zdrowie ludzi i 
środowisko oraz wytwarzania i 

gospodarowania nimi  
 

Wszystkie 
szczeble 

administracji  
samorządowej 

przy współpracy  z 
zakładami 

znajdującymi się 
na terenie Gminy 

Mokrsko 

50 50 

Środki własne 
przedsiębiorstw, 

fundusze EU, 
fundusze ochrony 
środowiska 

2. 2009 - 2011 

Organizacja nowych  i rozwój 
istniejących systemów zbierania 
odpadów, w tym w szczególności 

odpadów niebezpiecznych ze źródeł 
rozproszonych, z uwzględnieniem 

odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów 

komunalnych (gospodarstwa 
przydomowe) 

Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami, 
Mokrsko, 
Gmina, 

Wójt 

100 100 

Środki własne 
przedsiębiorstw, 

fundusze ochrony 
środowiska 

3. 2009 - 2019 
Budowa instalacji do spalania 

osadów ściekowych 
[sektor przemysłowy] 

Gmina, 
Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami 

800 800 

Środki własne 
przedsiębiorstw, 

fundusze EU, 
fundusze ochrony 
środowiska 

4. Działanie 
ciągłe 

Promocja działań związanych z 
przedłuŜaniem okresu uŜytkowania 
sprawnych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych 
[odpady niebezpieczne] 

Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami, 
Starostwo, 

zarząd związku 
międzygminnego, 

Wójt  

10 10 

W ramach 
działalności własnej, 

fundusze ochrony 
środowiska 

5. Działanie 
ciągłe 

Popieranie wprowadzania systemów 
zapewniających zorganizowanie 

wtórnego obiegu przestarzałych ale 
sprawnych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych 
[odpady niebezpieczne] 

Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami, 
Starostwo, 

zarząd związku 
międzygminnego 

Wójt  

20 20 W ramach 
działalności własnej 

6. Działanie 
ciągłe 

Prowadzenie akcji informacyjno 
edukacyjnej w zakresie prawidłowego 

postępowania z urządzeniami 
zawierającymi substancje zuboŜające 

warstwę ozonową 

Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami, 
Starostwo, 

zarząd związku 

10 10 
 

fundusze ochrony 
środowiska 



 

 

[odpady niebezpieczne] międzygminnego, 
Wójt  

7. Działanie 
ciągłe 

Wspieranie inicjatywy zmierzających 
do rozbudowy systemu zbierania 

opakowań po środkach ochrony roślin 
[odpady niebezpieczne] 

Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami, 
Starostwo 

zarząd związku 
międzygminnego, 

Wójt  

10 10 
 

fundusze ochrony 
środowiska 

8. 2009-2011 

Rozwój istniejącego systemu 
zbierania olejów odpadowych w tym 

ze źródeł rozproszonych 
[odpady niebezpieczne] 

Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami, 
Starostwo, 

Zarządy związku 
międzygminnego, 

Wójt  

20 20 

Środki własne 
przedsiębiorstw, 

fundusze ochrony 
środowiska 

9. 2009-2011 

Udoskonalenie i rozwinięcie systemu 
zbierania małogabarytowych 

zuŜytych baterii i akumulatorów ze 
źródeł rozproszonych 

[odpady niebezpieczne] 

Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami, 
Gmina 

10 10 
Środki własne , 

fundusze ochrony 
środowiska 

10. 2009-2011 

Rozbudowa  systemu zbierania 
selektywnego przeterminowanych 
lekarstw z gospodarstw domowych 

[odpady niebezpieczne] 

Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami, 
Gmina 

10 10 
Środki własne , 

fundusze ochrony 
środowiska 

11. 2009-2014 
Stosowanie metod dozwolonych 
zagospodarowywania azbestu 

Firmy zajmujące 
się gospodarką 

odpadami, 
Gmina 

400 400 

Środki własne 
właścicieli obiektów, 

fundusze EU, 
fundusze ochrony 
środowiska 

Źródło: Na podstawie PGOWŁ 11 oraz zgodnie z danymi uzyskanymi w Gminie Mokrsko 

 
 
 

6. SPOSÓB MONITORINGU I WDRAśANIA PLANU 

 Monitorowanie realizacji załoŜeń planu gospodarki odpadami dla gminy Mokrsko powinno być 

prowadzone w oparciu o określone wskaźniki umoŜliwiające śledzenie zachodzących zmian.  

Proponuje się wykorzystanie określonych w pierwszym gminnym planie gospodarki odpadami 

następujących wskaźników monitorujących: 

1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie [Mg/rok] 

2. Wskaźnik wytwarzania odpadów przez mieszkańca na rok w gminie [Mg/mieszkańca/rok] 

3. Ilość firm posiadających uregulowaną administracyjno-prawnie gospodarkę odpadami [firm/rok] 

4. Liczba firm prowadzących odzysk odpadów [firm/rok] 

5. Liczbę firm prowadzących unieszkodliwianie odpadów [firm/rok]  

6. Liczbę gospodarstw domowych prowadzących kompostowanie bioodpadów [gospodarstw/rok] 

7. Liczbę gospodarstw domowych objętą selektywną zbiórką odpadów  [gospodarstw/rok] 

8. Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypiskach [Mg/rok] 

9. Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach [Mg/rok] 

10. Rodzaje i ilość wysegregowanych „u źródła” surowców wtórnych [Mg/rok] 



 

 

11. Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych [Mg/rok] 

12. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych [Mg/rok] 

13. Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych [Mg/rok] 

14. Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i 

komunalnopodobnych [Mg/rok] 

15. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami w gminie [tys. zł/rok] 

16. Ilość odpadów organicznych poddawanych kompostowaniu [Mg/rok] 

 
 
 

7. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PLANU GOSPODARK I ODPADAMI NA ŚRODWISKO 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gm. 

Mokrsko została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). 

 Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gm. Mokrsko zgodny jest z krajowym planem 

gospodarki odpadami 2010 uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwał Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. 

(M.P. Nr 90, poz. 946), aktualizacją wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa 

Łódzkiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019 oraz odpowiada aktualnie 

obowiązującym wymaganiom stawianym planom gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim w: 

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251). 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 

gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z pón. zm.). 

 Do przeprowadzenia analizy stanu gospodarki odpadami w gminie wykorzystane zostały w 

głównej mierze dane własne uzyskane w  Urzędzie Gminy Mokrsko oraz jednostek podległych, 

uzupełniając o dane GUS, WIOŚ 

 Przedstawione w planie cele i zadania dotycz okresu 2009 - 2012 oraz perspektywicznie okresu 

2013 - 2016. Rokiem bazowym jest rok 2006. 

 Gminny Plan Gospodarki Odpadami uwzględnia problematykę związaną z zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych powstających na obszarze gminy Mokrsko ze szczególnym uwzględnieniem 

odpadów biodegradowalnych oraz niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych. 

Według przeprowadzonej analizy z roku na rok będzie zwiększała się liczba wytwarzanych odpadów 

komunalnych. Przyczyną tego procesu jest zarówno wzrost ilości produkowanych odpadów w formie 

opakowań oraz zwiększający się udział społeczeństwa objętych zorganizowana zbiórką odpadów.  

Główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie na gminnym składowisku 

odpadów oraz częściowy wywóz  odpadów na składowiska poza gminą, zaleŜnie od firmy wywozowej. 

Odpady odbierane od mieszkańców gminy Mokrsko przede wszystkim stanowią odpady zmieszane 

(niesegregowane). Odpady biodegradowalne są zagospodarowane na obszarach wiejskich oraz terenach 



 

 

o niskiej zabudowie jednorodzinnej odpady te częściowo zagospodarowywane są we własnym zakresie. 

Główna grupa odpadów zbieranych w sposób selektywny są opakowania z tworzyw sztucznych, szkła 

kolorowego i białego oraz makulatura. 

Instalacja do unieszkodliwiania odpadów komunalnych – składowisko odpadów w Mokrsku – zostało 

zaliczone do nie spełniających wymagań formalno - prawnych. Termin zamknięcia składowiska został 

określony – do końca  roku 2009. 

Przyjęte w projekcie planu rozwiązania w Ŝaden sposób nie będą prowadzić do transgranicznych 

oddziaływań emisji zanieczyszczeń. 

 
 
 

8. INTRPRETACJE PRAWNE DOTYCZĄCE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W 

GMINACH 

8.1. Zadania gminy z zakresu gospodarowania odpadam i 

• Do zadań samorządów gminnych z zakresu gospodarowania odpadami naleŜy obowiązek 

prowadzenia ewidencji: 

• zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróŜniania oraz w celu 

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

• przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się 

komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

• umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu 

kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków 

wynikających z ustawy. 

3. W ustawie z dnia 11.05.2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej zobowiązano wójtów do 

sporządzenia rocznego sprawozdania (do dnia 15 lutego roku kalendarzowego następującego po 

roku, którego sprawozdanie dotyczy) z działań gminy w zakresie odpadów opakowaniowych, 

które obejmuje następujące informacje: 

• rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej 

imieniu,  

• rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę lub podmiot działający w jej 

imieniu do odzysku i recyklingu. 

• Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym 

określa m.in.: 

• wymagania dotyczące prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i 



 

 

odpadów z remontu na terenie nieruchomości. Wymóg prowadzenia zbiórki odpadów w sposób 

selektywny i zakaz unieszkodliwiania odpadów, z których wcześniej nie wysegregowano takich, 

które nadają się do odzysku jest ujęty w ustawie o odpadach.  

• rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń, utrzymania ich w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym z uwzględnieniem średniej ilości 

odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach i 

liczby osób korzystających z tych urządzeń; 

• częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów komunalnych, nieczystości stałych z terenu 

nieruchomości i terenów publicznych; 

• maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowisku odpadów, który powinien być zgodny z wytycznymi ujętymi w 

ustawie o odpadach; 

• górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów 

komunalnych i wywóz nieczystości płynnych, oraz odpowiednio niŜsze stawki za odpady 

komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, 

2. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróŜnianie 

zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z 

zakładem będącym gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym stosowne 

zezwolenie na świadczenie w. w. usług, czyli przejmuje wykonywanie tych działań od ich 

właścicieli. W takiej sytuacji wójt wydaje decyzję w której ustala: 

• obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróŜnianie zbiorników 

bezodpływowych, 

• terminy i wysokość tych opłat, 

• sposób i termin udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróŜnienia. 

 

8.2. Obowi ązki wła ścicieli nieruchomo ści 

 Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie narzuca obowiązki z zakresu 

gospodarowania odpadami na właścicieli nieruchomości. Są oni odpowiedzialni za: 

• wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz ich 

utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym, gromadzenia odpadów w tych urządzeniach i 

ich usuwania w dozwolony sposób, czyli poprzez przekazywanie wyspecjalizowanemu 

podmiotowi. 

• podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku uzasadnienia 

technicznego i ekonomicznego do jej budowy nieruchomość wyposaŜa się w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. 



 

 

Natomiast właściciel nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków zwolniony 

jest z obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.  

• udokumentowanie korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką 

organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie poprzez okazanie umowy i 

dowodów płacenia za takie usługi lub poprzez inne sposoby udokumentowania wykonania 

obowiązków, jeŜeli Rada Gminy takie określiła. 

 

8.3. Warunki udzielania zezwole ń 

 Władze samorządu gminnego, na podstawie zapisu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w 

gminie, wydają zezwolenia związane z prowadzeniem usług komunalnych. Przedsiębiorca ubiegający się 

o zezwolenie na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku musi spełniać 

wymagania określone przez wójta, uwzględniające w szczególności  

• odpowiednie wyposaŜenie techniczne (wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków 

oraz bazy transportowej), 

• zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, 

• wskazanie miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z dokumentami 

potwierdzającymi gotowość przyjęcia odpadów na lokalne składowisko odpadów, a w przypadku 

nieczystości ciekłych gotowość ich odbioru przez stację zlewną . 

• Gminne jednostki organizacyjne nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, ale muszą spełniać 

warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń. 

 Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych powinien we 

wniosku dodatkowo określić: 

• jakie rodzaje odpadów komunalnych będą odbierane, 

• w jaki sposób będzie realizowany obowiązek ograniczania ilości odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania. 

 Przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie, ale obejmujące niesegregowane odpady, jest 

zobowiązany do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych powstających w 

gospodarstwach domowych: odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego i odpadów z remontów.  

 Przedsiębiorca przed przekazaniem odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia moŜe prowadzić 

sortowanie i kompostowanie o ile posiada stosowne decyzje.  

 

8.4. Obowi ązki posiadaj ących zezwolenie 

 Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest 



 

 

obowiązany w terminie do 15 dnia kaŜdego miesiąca sporządzić i przekazać burmistrzowi wykaz 

właścicieli nieruchomości, z którymi zostały zawarte w poprzednim miesiącu umowy na odbieranie 

odpadów komunalnych, opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych, jak 

teŜ z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. 

 PowyŜsi przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzenia i przekazywania wójtowi informacji (do 

końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy) dotyczącej: 

• masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju 

nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy, 

• sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, 

• masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, 

• masy odpadów nie składowanych na składowiskach odpadów ze wskazaniem sposobu ich 

zagospodarowania. 

8.5. Dodatkowe  obowi ązki  gminy 

 W ustawie z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej zobowiązano wójtów do 

sporządzenia rocznego sprawozdania (do dnia 15 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, 

którego sprawozdanie dotyczy) z działań gminy w zakresie odpadów opakowaniowych, które obejmuje 

następujące informacje: 

• rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej 

imieniu,  

• rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę lub podmiot działający w jej 

imieniu do odzysku i recyklingu, 

 
 
 

9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

  

Niniejsze opracowanie zostało oparte o aktualne przepisy prawne i sporządzone dla Gminy  

Mokrsko leŜącej w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim. Powierzchnia gminy wynosi około 

77,75  km2 , gęstość zaludnienia to  69,61 os na km2.  

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko obejmuje pełny zakres zadań 

koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w gminie w sposób zapewniający 

ochronę środowiska. Plan ten uwzględnia aktualne i przyszłe moŜliwości ekonomiczne oraz stan 

infrastruktury gminy. 

Opracowanie przedstawia zakres gminnego planu gospodarki odpadami zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra § 4 (Dz. U. Nr 46, poz. 333 z dnia 13 marca 2006 r.), oraz zadania gminy zgodnie z art. 16 



 

 

ustawy o odpadach.  

Gmina obowiązana jest objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania 

wszystkich rodzajów odpadów komunalnych; zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub 

wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i 

urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. Gmina musi 

zapewnić  warunki ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania. 

Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych zajmują sie następujący przedsiębiorcy 

posiadający odpowiednie decyzje w tym zakresie: 

„Eko – Region” Sp. z o.o.  - Bełchatów. 

Do grudnia roku 2006  zebrane z terenu Gminy odpady komunalne wywoŜone były na składowisko 

odpadów komunalnych w Mokrsku. Od tego okresu jedyna firma zbierająca tego typu odpady (Eko – 

Region” Sp. z  o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów) wywozi  je na składowisko zewnętrzne (poza 

terenem Gminy) – Składowisko odpadów komunalnych w Dylowie (Gmina Pajęczno).  W dalszym ciągu 

nie wszystkie gospodarstwa  domowe oraz podmioty gospodarcze są objęte systemem zbiórki i odbioru 

odpadów.   

Obecnie w gminie wytwarzane jest ok. 286,5 Mg/rok odpadów komunalnych pochodzących z 11 

strumieni. 

Selektywna zbiórka odpadów: 

1) Odpady opakowaniowe: 

Brak jest pojemników do zbierania makulatury.  Prowadzona gospodarka zbiórki surowców wtórnych na 

terenie gminy Mokrsko jest na niskim poziomie. Na terenie sołectw znajdują się pojemniki na butelki PET 

oraz na stłuczkę szklaną. Firmą odbierającą tego typu odpady jest firma  Eko – Region” Sp. z  o.o. ul. 

Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. 

Na rok 2014 przewiduje się poziom recyklingu [%]: 

opakowania ogółem= 55-80 

opakowania z tworzyw sztucznych=22,5 

opakowania z aluminium= 50 

opakowania ze stali= 50 

opakowania z papieru i tektury= 6 

opakowania ze szkła= 60 

opakowania z drewna= 15 

 Od roku 2007 prowadzona jest lokalna, doroczna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

Pierwsza taka akcja odbyła się w dniach 17 – 21 września 2007 roku w poszczególnych sołectwach 

Gminy poprzez tzw. ''wystawkę”. Ilość odpadów  wielkogabarytowych, metali, zuŜytych urządzeń 

elektronicznych i zuŜytych opon jakie zebrano w 2007 r. To łącznie 22,343 Mg.  

2) Odpady pozostałe: 



 

 

w roku 2007 wytworzono: 8,0 Mg odpadów biodegradowalnych, 0,11 Mg odpadów medycznych, zebrano 

8 Mg opon, wytworzono 3-5 Mg suchej masy osadów ściekowych oraz usunięto prawie 3000 Mg 

produktów zawierających azbest. W gminie nie są wytwarzane odpady zawierające PCB, ani odpady 

weterynaryjne.  Nie zostały zlokalizowane Ŝadne mogilniki. ZuŜyte baterie i akumulatory, pojazdy 

wycofane z eksploatacji, zuŜyty sprzęt elektroniczny będą zagospodarowywane zgodnie z załoŜeniami 

KPGO. Zbiórka odpadów z budowy, demontaŜu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej będzie 

miała rację bytu  z chwilą powstania zakładów odzysku. 

W sektorze gospodarczym największym wytwórcą  odpadów jest firma EUROMEAT. Aktualizacja Planu 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko przedstawia obowiązki przedsiębiorców  w zakresie 

gospodarki odpadami, obowiązki wytwórców odpadów, obowiązki posiadaczy odpadów, oraz przedstawia 

gospodarowanie odpadami jako działalność gospodarczą. 

Aktualnie tylko 70% ludności jest objęta zorganizowanym systemem zbierania odpadów. Gospodarstwa 

domowe wyposaŜone są w pojemniki o pojemniości120l, rzadziej 240l, które opróŜniane są raz w 

miesiącu. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/158/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 kwietnia 2006 r. odpady 

komunalne muszą zostać odebrane w terminie ustalonym z odbiorcą i mogą być zbierane równieŜ do 

pojemników o pojemności: 80l, 110l, 140l, 1100l. Na dzień dzisiejszy eksploatowane jest Składowisko 

Odpadów w Mokrsku. DowoŜone są tu tylko zmieszane odpady komunalne bezpośrednio przez 

mieszkańców Gminy. Zgodnie z decyzją Starosty Wieluńskiego z dnia 21.lipca 2006 roku znak: L.dz. 

Rs.7623-20/06 składowisko zostanie zamknięte z dniem 31 października 2009 r. Proces ten zostanie 

przeprowadzony na podstawie Projektu Budowlano – wykonawczego zamknięcia i rekultywacji 

Składowiska Odpadów zlokalizowanego w Gminie Mokrsko. Ilość odpadów komunalnych i innych 

przyjmowanych na składowisko to średnio 75 Mg / pół roku. Składowisko nie posiada odgazowania, 

uwzględniając okres eksploatacji, miąŜszość warstwy zdeponowanych odpadów oraz ich rodzaj naleŜy 

przyjąć, Ŝe ilość powstającego biogazu będzie znikoma, a metanu śladowa. Nie będzie emisji pyłów, 

odpady w trakcie dalszej eksploatacji ukierunkowanej na późniejszą rekultywację będą ubite i osiadanie 

składowiska będzie niezauwaŜalne. W związku z przeprowadzeniem eksploatacji planuje się 

uzupełnienie wysiewu i nasadzenia roślinności do 31 października 2009 r.  

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa  Łódzkiego – naleŜy załoŜyć, iŜ w 

zakresie organizacyjnym i technologicznym w latach 2008 – 2014 nastąpią zmiany w gospodarowaniu 

odpadami. 

Według prognozy dotyczącej ilości  oraz składu odpadów: 

• Nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego odpadów. 

• Wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów wynosił będzie 1% rocznie. 

• Prognoz zaludnienia przyjęto za GUS. 

Maksymalny poziom składowania odpadów biodegradowalnych do roku 2020 ma wynieść 35%. 

W opracowaniu wyznaczono kierunki działań i system gospodarowania odpadami na lata 2008 – 2019, 

do których naleŜą: działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości 



 

 

odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko, działania wspomagające prawidłowe 

postępowanie z odpadami w zakresie  zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania oraz plan 

redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów, 

gdzie zgodnie z zapisami KPGO dopuszcza się  składowanie następującej ilości odpadów ulegających 

biodegradacji:  

w 2010 r. nie więcej niŜ 75%, 

w 2013 r. nie więcej niŜ 50%, 

w 2020 r. nie więcej niŜ 35%. 

Działania związane z gospodarowaniem komunalnymi osadami ściekowymi zostały ukierunkowane na: 

• uwzględnienie zagadnie właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w  

trakcie eksploatacji instalacji oraz prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji 

oczyszczalni cieków, 

• wykorzystanie właściwości energetycznych osadów ściekowych (w tym  produkcja biogazu), 

• uwzględnienie moŜliwości wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych wraz z odpadami 

ulegającymi biodegradacji, 

• kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi. 

Dla Gminy Mokrsko został ustalony ramowy harmonogram realizacji zadań, który określa zadania ogólne 

w zakresie gospodarki odpadami, zadania w zakresie gospodarki odpadami  komunalnymi, inne zadania, 

które leŜą w gestii gminy,wojewody, starosty, ZZO, organizacji ekologicznych, inwestorów, czy organów 

lub podmiotów. W harmonogramie czasowo – finansowym przedstawiono równieŜ szacunkowe koszty i 

źródła finansowania zadań związanych z gospodarowaniem odpadów. 

Gminny Plan Gospodarki Odpadami uwzględnia sposoby monitoringu i zawiera wnioski z prognozy 

oddziaływania PGO na środowisko. Plan oparty jest na aktualnych przepisach prawnych. 

 


