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WPROWADZENIE 

 

 Celem opracowania jest przedstawienie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami  

Gminy Mokrsko (sierpień 2005) radzie gminy i zarządowi powiatu obejmujący 2 lata kalendarzowe 2007 – 

2008. Okres sprawozdawczy drugiego  sprawozdania z realizacji gminnego Planu Gospodarki Odpadami 

obejmuje okres od 2007 do końca 2008 r. 

 Plan Gospodarki Odpadami w Gminie Mokrsko został przyjęty Uchwał ą nr XXX/130/05 Rady 

Gminy Mokrsko z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska 

Gminy Mokrsko” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami G miny Mokrsko”. 

 Stan prawny sprawozdania z wykonania planu gospodarki odpadami dotyczy następujących 

przepisów: 

1. Zgodnie z art.10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 nr 100 poz. 1085 ze 

zm.) rady gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska do 

dnia 30 czerwca 2004 r., 

2. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 nr 62 poz. 628 

ze zm.) gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i 

jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. 

3. Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w gminnych planach 

gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w § 4 i § 6 pkt 2 i 4 

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

gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 nr 66, poz. 620 ze zm.) 

4. Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki 

odpadami został nałoŜony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 nr 39, poz. 251 ze zm.) 

5. W dniu 13 października 2005 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 nr 175, poz. 1458 ze zm.), która 

wprowadziła modyfikacje dotyczące:  

1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,  

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego 

planu gospodarki odpadami. 

 

 Zakres niezbędnych informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji gminnego planu 

gospodarki odpadami za okres kończący się 31 grudnia 2008 r. winien odpowiadać treści przyjętego planu. 

Oznacza to, Ŝe w sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki naleŜy przedstawić postępy w realizacji 

kaŜdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnić powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień.  

 Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno przede wszystkim 

zawierać informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w gminnych 
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planie gospodarki odpadami. 

 Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi 

się do zmian, które na terenie gminy zaszły od stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w odniesieniu do 

wymienionych poniŜej aspektów gospodarki odpadami: 

 1. Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2008 r., 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 oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów, 

 f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów. 

 2. Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie 

gospodarki odpadami, w tym: 

 a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

 b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko, 

 c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu 

oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

 d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów. 

 3. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć, 

 4. Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie 

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

uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

Szczególnie wnikliwie w sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami naleŜy potraktować 

określenie stanu formalno-prawnego składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie gminy. Dotyczy to 

zarówno składowisk czynnych i przyjmujących odpady, jak i nieczynnych będących na przykład w trakcie 

rekultywacji lub juŜ zrekultywowanych; składowisk, które spełniają wymagania formalne jak i tych, które tych 

wymagań nie spełniają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodzaj i ilo ść odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszk odliwiania i odzysku 
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Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie 
gminy Mokrsko0 2007 – 2008 
 

Składowisko Kod 
odpadu 1 

2007r. 2008r. 

Masa [Mg] 2 Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania 3 Masa [Mg] Oznaczenie procesu 

unieszkodliwiania 

Składowisko 
Odpadów 

Komunalnych w 
Mokrsku 

20 03 01 50,5 

D5 
Składowanie na 

składowiskach  odpadów 
innych niŜ niebezpieczne 

69,75 

D5 
Składowanie na 

składowiskach  odpadów 
innych niŜ niebezpieczne 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
Źródło informacji: karty składowiska za lata 2007, 2008 

 

 

 

Głównym procesem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest jest składowanie na gminnym 

składowisku. Składowaniu podlegają odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) o kodzie  

20 03 01. Porównując 2 lata sprawozdawcze, zauwaŜa się zwyŜkę powstających odpadów, przyjmowanych 

na składowisko w Mokrsku. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe składowisko to jest przygotowane do zamknięcia. Termin 

eksploatacji mija dnia 31 października 2009 r. Składowisko w Mokrsku będzie przyjować odpady zebrane z 

dzikich wysypisk znajdujących sie na terenie gminy, a głównym punktem odbioru będzie składowisko w 

Dylowie A,  na które dowozem zajmuje się firma Eko-Region Sp. z o. o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2.  Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom 

                                                 
1 Kod odpadu  lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 
2 Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa lub w odniesieniu do 

2008 r. zgodnie z informacjami zawartymi w formularzach słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
o odpadach i komunalnych osadach ściekowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w 
sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(Dz.U. Nr 152, poz. 1737). 

3 Oznaczenie procesu unieszkodliwiania - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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unieszkodliwiania na terenie Gminy Mokrsko w latach 2007 – 2008 
 
 

Kod 
odpad 

2007 r. 2008 r. 

Masa [Mg]  Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania Masa [Mg]  Oznaczenie procesu 

unieszkodliwiania 

16 01 03 9,93 - 5,51 - 

15 01 07 14,2 R 14 19,1 R 14 

15 01 02 3,5 R 14 3,6 R 14 
16 01 03 – zuŜyte opony 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
Źródło informacji: zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Mokrsko  
                            w miesiącu wrześniu za lata 2007, 2008 
 

 

 

Odbiorem zuŜytych opon zajmuje się firma Eko-Region, zbiórka wymienionych odpadów odbywa się 
podczas corocznej objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 
 
 
 
 
 
Tabela 3.  Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w  latach 2007 – 2008 
 

Kod 
odpad 

2007 r. 2008 r. 

Masa [Mg]  Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania Masa [Mg]  Oznaczenie procesu 

unieszkodliwiania 

20 01 40 0,052 - 0,099 - 

20 03 07 10,503 - 5,104 - 

20 01 36 
1,858 - 0,937 - 

20 01 23 
20 01 40 – metale 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
20 01 36, 20 01 23 – urządzenia elektryczne i elektroniczne 
Źródło informacji: zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Mokrsko  
                            w miesiącu wrześniu za lata 2007, 2008 
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2. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów 

2.1. Składowisko odpadów 

 

Tabela 4. Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Lp. Elementy chara kterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku  

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1. 
Nazwa i adres składowiska 

odpadów 
 

Składowisko Odpadów 
Komunalnych w Mokrsku 

1.2. Gmina  Mokrsko 

1.3. Powiat  wieluński 

1.4. Województwo  łódzkie 

1.5. REGON   - 

1.6. NIP  - 

1.7. Typ składowiska N/O/IN; OUO1 IN 

1.8. 
Nazwa i adres właściciela 

składowiska odpadów 

Podać czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany. 

Gmina Mokrsko 
reprezentowana przez  

Urząd Gminy  
Mokrsko 231 

98-345 Mokrsko 

1.9. REGON   730934654 

1.10. NIP  8321979374 

1.11. 
Nazwa i adres właściciela 
gruntu pod składowiskiem 

odpadów 
 

Gmina Mokrsko 
reprezentowana przez  

Urząd Gminy  
Mokrsko 231 

98-345 Mokrsko 

1.12. REGON   730934654 

1.13. NIP  8321979374 

1.14. 
Nazwa i adres 

zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

Podać czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany. 

Gmina Mokrsko 
reprezentowana przez  

Urząd Gminy  
Mokrsko 231 

98-345 Mokrsko 

1.15. REGON   730934654 

1.16. NIP  8321979374 

1.17. 
Czy kierownik składowiska 

odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] tak 

1.18. Liczba kwater szt. 1 

1.19. Liczba kwater szt. 1 

                                                 
1 )  N - składowisko odpadów niebezpiecznych, O - składowisko odpadów obojętnych, IN - składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne 
i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać 
określenie UOU - obiekt unieszkodliwiania odpadów. 
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Lp. Elementy chara kterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku  

eksploatowanych 

1.20. Liczba kwater zamkniętych szt. - 

1.21. 
Czy składowisko jest w trakcie 

budowy? 
[tak/nie] nie 

1.22. 
Czy składowisko jest w trakcie 

eksploatacji (przed 
zamknięciem)? 

[tak/nie] 
tak 

 

1.23. 
Czy składowisko jest w trakcie 

rekultywacji? [tak/nie] - 

1.24. 
Czy składowisko jest w trakcie 
monitoringu po zakończaniu 

rekultywacji? 
[tak/nie] nie 

1.25. 
Czy składowisko jest w 
okresie po zakończeniu 

monitoringu 
[tak/nie] nie 

2. Decyzje administracyjne  

2.1. Decyzja lokalizacyjna 
Organ wydający, data 

wydania decyzji, znak decyzji  

Naczelnik Gminy Mokrsko 21. 
03. 1990 r. 

znak A8331/3/90 

2.2. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Organ wydający, data 
wydania decyzji, znak decyzji  

Naczelnik Gminy Mokrsko 14. 
03. 1999 r.  znak GKNK-

2225/1/89 

2.3. Pozwolenie na budowę 

Organ wydający, data 
wydania decyzji, znak decyzji, 
wskazać jeśli decyzja została 

uchylona 

bd 

2.4. Pozwolenie na uŜytkowanie 
Organ wydający, data 

wydania decyzji, znak decyzji, 
bd 

2.5. 

Decyzje o wykonaniu 
przeglądu ekologicznego na 

podstawie art. 33 ust. 1 
ustawy wprowadzającej2 

Organ wydający, data 
wydania decyzji, znak decyzji, 

Starosta Wieluński 22. 04. 
2002 r. znak RS-7623-

28/02/02 

2.6. 

Decyzja o dostosowywaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 
ustawy wprowadzającej12(jeśli 

dotyczy) 

Organ wydający, data 
wydania decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowywania  

Starosta Wieluński 14. 02. 
2003 r. znak RS 7623-67/02,  

(31. 12. 2005 r.  decyzja 
zatwierdzająca  instrukcję 

eksploatacji do dostosowania 
składowiska) 

2.7. 

Czy przepisów decyzji o 
dostosowywaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
wprowadzającej została 

wykonana12 

[tak/nie] 
jeŜeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 
zostały wykonane 

- 

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu JeŜeli tak, to na podstawie Nie  

                                                 
2 )  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw. 
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Lp. Elementy chara kterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku  

została przedłuŜona? jełkiej decyzji – podać: 
podstawę prawną, organ 
wydający, data wydania 

decyzji, znak decyzji, 
wyznaczony rok 
dostosowywania  

2.9 
Czy przedłuŜona decyzja 

została wykonana? 

[tak/nie] 
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

nie dotyczy 

2.10. 
Rok faktycznego 

dostosowania składowiska 
odpadów 

Podać datę dostosowania - 

2.21. 

Zgoda na zamknięcie 
składowiska odpadów na 

podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Podać: organ wydający, datę 
wydania decyzji, znak decyzji, 
wyznaczony rok zamknięcia, 

datę zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

RS 7623/20/06 z dnia 21. 07. 
2006 r. Starosta Wieluński 

2.24. 
Czy decyzja zatwierdzająca 

instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

JeŜeli tak, to wskazać na jaki 
okres. nie 

2.25. 

Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów (jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, datę 
wydania decyzji, znak decyzji, 

termin obowiązywania. 
 - 

2.26. 
Pozwolenie zintegrowane 

(jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, datę 
wydania decyzji, znak decyzji, 

termin obowiązywania. 
- 

2.27. 
Czy składowisko jest 

przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

JeŜeli tak, to podać termin 
(planowany) złoŜenia 

wniosku. 
nie 

2.28. 
Czy dla składowiska była 

wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania działalności? 

JeŜeli tak, to podać dane nt. 
Decyzji: podstawę prawną, 

organ wydający, datę wydania 
decyzji,znak decyzji, termin 
wstrzymania działalności. 

nie 

3.2. 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami 

określono termin zamknięcia 
składowiska? 

JeŜeli tak, to podać rok. tak 
2009 r. 

4. Wymagania techniczne  

4.1. Pojemność całkowita m3 44 400 
 

4.2. Pojemność zapełniona m3 12 206,5 

4.3. 
Pojemność pozostała do 

zapełnienia m3 32 193,5 

4.4. 
Powierzchnia w granicach 

korony 
m2 79 800 
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Lp. Elementy chara kterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku  

4.5. Uszczelnienie 

Brak [tak/nie] nie 

Naturalna bariera geologiczna 
(miąŜszość, współczynnik 

filtracji) 

 
MiąŜszość do 2m, 

współczynnik filtracji K do 
2m/d 

Sztuczna bariera geologiczna 
(rodzaj, miąŜszość, 

współczynnik filtracji) 

MiąŜszość 0,3-0,3 m 
współczynnik filtracji K do 

2m/d 

Izolacja syntetyczna (materiał, 
grubość) 

- 

4.6. DrenaŜ odcieków 

Brak [tak/nie] tak 

Warstwa drenaŜowa 
(miąŜszość, współczynnik 

filtracji) 
- 

Kolektory (materiał, średnica) - 

Ukształtowanie mis 
(nachylenie wzdłuŜ kolektorów 

i w kierunku kolektorów, %) 
- 

Zewnętrzny system rowów - 

4.7. Gromadzenie odcieków 
Brak [tak/nie] tak 

W specjalnych zbiornikach 
(pojemność, m3) 

- 

4.8. Postępowanie z odciekami 

Odprowadzenie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

- 

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej [tak/nie] 

- 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

- 

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we własnej 

oczyszczalni (odbiornik 
ścieków oczyszczonych) 

- 
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Lp. Elementy chara kterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku  

4.9. 
Instalacja do odprowadzania 

gazu składowiskowego 

Brak [tak/nie] tak 

Z emisją do atmosfery - 

Spalanie w pochodni - 

Odzysk energii - 

4.10. Pas zieleni 
Brak [tak/nie] nie 

Szerokość pasa [m] 50m 

4.11. Ogrodzenie [tak/nie] tak  

4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] tak 

4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] nie 

4.14. Waga [tak/nie] nie 

4.15. 
Urządzenia do mycia i 

dezynfekcji 
[tak/nie] tak 

4.16. 
Wykonywanie warstw 

przykrywających odpady 

[tak/nie] tak 

Materiał (jeśli odpady, podać 
kod) 

Materiał nieaktywny: ziemia, 
piasek 

4.17. 
Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej 

Dane meteorologiczne - 

Kontrola wykonywania 
elementów słuŜących do 

monitoringu 
- 

Wody powierzchniowe - 

Wody podziemne - 

4.18. 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Opad atmosferyczny - 

Wody powierzchniowe - 

Wody odciekowe - 

Wody podziemne - 

Gaz składowiskowy - 
 

Osiadanie powierzchni 
składowiska 

- 
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Lp. Elementy chara kterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku  

Struktura i skład odpadów - 

5. Dofinansowanie  

5.1. 

Czy dostosowanie 
składowiska wymaga 
dodatkowych środków 

finansowych (poza środkami 
własnymi zarządzającego)? 

JeŜeli tak, to wskazać 
szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne 
zarządzającego. Jeśli nie, 

wstawić „0” 

Szacowana kwota 500 000 zł 
środki własne 75 000 zł 

5.2. 

Czy rekultywacja składowiska 
wymaga dodatkowych 

środków finansowych (poza 
środkami własnymi 
zarządzającego)? 

JeŜeli tak, to wskazać 
szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne 
zarządzającego. Jeśli nie, 

wstawić „0” 

Tak                                            
szacowana kwota 100 000 zł   
środki własne 20 000 zł 

6. Odpady  

6.1. 
Czy na składowisku odpadów 

są deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] tak 

6.2. 

Czy na składowisku odpadów 
są deponowane wyłącznie 

odpady wydobywcze 
określone w dyrektywie 

2006/21/WE? 

[tak/nie] nie 

6.3. 
Kody odpadów, które są 

dopuszczone do składowania 
na składowisku odpadów3 

Kod odpadu 
19 08 01, 19 08 02, 20 01 01, 
20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 

20 01 10, 20 03 01 

6.4. 
Czy odpady są składowane 
zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki?4 
[tak/nie] tak 

6.5. 

Kody odpadów 
dopuszczonych do odzysku 

na składowisku odpadów (jeśli 
dotyczy) 

Podać, w jakim celu są 
wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 
odpadów. 

- 

6.6. 
Czy do rekultywacji 

wykorzystywane są odpady? 

JeŜeli tak, to podać jakie 
rodzaje odpadów (kody) i na 
podstawie jakiej decyzji, ze 

wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydającego, 
daty decyzji, znaku decyzji. 

- 

6.7. 
Masa odpadów składowana w 

2002 r. (jeśli dotyczy) 
[Mg] 174,705 

6.8. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 

odpadów w trakcie 
eksploatacji składowiska w 

2002 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 0,705 

                                                 
3 ) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

4 ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w 
sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 
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Lp. Elementy chara kterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku  

6.9. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2002 r. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] (kod odpadów) - 

6.10. 
Masa odpadów składowana w 

2003 r. (jeśli dotyczy) [Mg] 222,94 

6.11. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 

odpadów w trakcie 
eksploatacji składowiska 

2003r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 0,2 

6.12. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2004 r. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] (kod odpadów) - 

6.13. 
Masa odpadów składowana w 

2004 r. (jeśli dotyczy) 
[Mg] - 

6.14. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 

odpadów w trakcie 
eksploatacji składowiska w 

2004 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 0,5 

6.15. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2005 r. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

- 

6.16. 
Masa odpadów składowana w 

2005 r. (jeśli dotyczy) 
[Mg] 241,5 

6.17. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 

odpadów w trakcie 
eksploatacji składowiska w 

2006 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 0,2 

6.18. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2006 r. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] (kod odpadów) - 

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

 Deponowanie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Mokrsku jest podstawową 

metodą unieszkodliwiania odpadów. Odpady do czasu zamknięcia składowiska będą przyjmowane tylko z 

dzikich wysypisk. Odpady zbierane selektywnie są przekazywane przez firmę odbierającą te odpady do firm 

mających pozwolenia na ich recykling, bądź utylizację. Odpady komunalne trafiają równieŜ na składowisko 

odpadów w Dylowie A. 
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 2. Instalacje odzysku lub innego ni Ŝ składowanie unieszkodliwiania odpadów 

 

Gmina Mokrsko nie posiada na swoim terenie instalacji do unieszkodliwiania, czy odzysku 

odpadów innych niŜ składowisko odpadów komunalnych przedstawione w poprzednim podpunkcie. 

Odpady zbierane selektywnie, przekazywane są przez odbiorcę tych odpadów do zakładów posiadających 

odpowiednie decyzje w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów. 

 

 

 

3. Stan realizacji działa ń ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2 007 – 2008 

 

Tabela 5. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  
                na    terenie gminy w latach 2007 – 2008  
 

Lp. 
Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu 

odpadami Jednostka Warto ści w  
2007 r. 

Warto ści w  
2008 r. 

 Ogólne   

1. 
Liczba decyzji wydanych przez wójta w zakresie 

gospodarki odpadami 
szt. 1 0 

2. 
Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie 

gospodarki odpadami 
szt. 1 1 

 Odpady komunalne     

1. 
Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 

systemem zbierania odpadów komunalnych 
os. 3 920 3 256 

2. Masa zebranych odpadów komunalnych ogółem Mg 296,7 319,9 

3. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 38,2 33,4 

4. 
Masa odpadów komunalnych zebranych jako 

zmieszane odpady komunalne 
Mg 258,5 286,5 

5. 
Masa odpadów komunalnych zebranych jako 

zmieszane odpady, poddane przetwarzaniu metodami 
mechaniczno – biologicznymi  

Mg 208 216,8 

6. 
Masa odpadów komunalnych zebranych jako 

zmieszane odpady, składowanych bez przetwarzania 
Mg 50,5 69,7 

7. 
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 

poddanych recyklingowi organicznemu 
Mg 38,2 33,4 

 Odpady niebezpieczne   

1. Masa selektywnie zebranych odpadów 
niebezpiecznych 

Mg 1,8 0,9 
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2. 
Masa pozostałych  zinwentaryzowanych wyrobów 

zawierających azbest  - do usunięcia i 
unieszkodliwienia 

Mg 2 825,8 2 825,8 

3. 
Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego z gospodarstw domowych 
Mg 1,8 0,9 

 Komunalne osady ściekowe   

1. 
Masa wytworzonych  komunalnych osadów 

ściekowych Mg 116 160 

2. 
Masa wytworzonych  komunalnych osadów 

ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami  
biologicznymi 

Mg 116 160 

3. 
Masa wytworzonych  komunalnych osadów 

ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w 
innych zastosowaniach 

Mg 116 160 

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 
 
 
 
 
 
 
Tabela 6. Zadania wyznaczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko z zakładanym czasem realizacji   
                od 2004 – 2015 r. 
 

Lp.  Opis przedsi ęwzięcia Cel 
przedsi ęwzięcia 

Stopie ń realizacji – stan na 31.  12. 2008 r. 

1. Objęcie wszystkich mieszkańców 
selektywna zbiórką odpadów 

Zmniejszenie ilości 
odpadów i 

materiałochłonności 
produkcji 

3 256 mieszkańców 

2. 
Zamknięcie i rekultywacja gminnego 

składowiska odpadów 
Spełnienie 

wymagań OŚ 

Faza przygotowań do zamknięcia 
składowiska  do końca października 2009 

r. 

3. 
Organizacja i przeprowadzenie 

zbierania odpadów 
wielkogabarytowych 

Zmniejszenie ilości 
odpadów i 

materiałochłonności 
produkcji 

Coroczna organizacja objazdowej zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych – w latach 
2007 i 2008 zebrano łącznie 15,607 Mg 

odpadów wielkogabarytowych 

4. 
Kontrola rekultywacji terenów po 

dzikich składowiskach odpadów (do 
2010 r.) 

Spełnienie 
wymagań OŚ 

Odpady pochodzące z dzikich składowisk 
trafiają na gminne składowisko odpadów 

w Mokrsku. Działania w toku. W lutym 
2008 r. przeprowadzono inwentaryzacje 
dzikich składowisk, czego następstwem 
było sporządzenie planu ich likwidacji 

5. 
Wspieranie indywidualnych  form 

unieszkodliwiania odpadów 
organicznych (kompostownie) 

Zmniejszenie 
materiałochłonności 

produkcji 
Działania ciągłe 

6. 

Organizowanie konkursu „Moja 
zagroda – moja wizytówka” 

mającego na celu poprawę estetyki 
Gminy 

Utrzymanie 
czystości i porządku 

Konkurs nie był przeprowadzane w 
ostatnich 2 latach 

7. Organizacja systemu zbierania 
odpadów budowlanych 

Zmniejszenie 
materiałochłonności 

Zadanie realizowane poprzez firmy do 
tego celu upowaŜnione 
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produkcji 

8. Edukacja społeczna w zakresie 
gospodarki odpadami 

Poprawa 
gospodarki 
odpadami i 

przystosowanie jej 
do wymagań UE 

Coroczna wystawka powiązana ze 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

9. 
Edukacja ekologiczna młodzieŜy 
szkolnej (zakup pojemników do 
segregacji odpadów dla szkół) 

Poprawa 
gospodarki 
odpadami i 

przystosowanie jej 
do wymagań UE 

Sprzątanie świata, zakup pojemników do 
selektywnej zbiórki: 9 pojemników na 

odpady typu PET (2,5m3) i 18 szt 
pojemników na szkło (1,5m3) w roku 

2007. 
W 2008 r. natomiast dokonano zakupu 22 
pojemników IGLOO (1,5m3) na szkło i 12 
pojemników drucianych na odpady typu 

PET (2,5m3) 

10. 
WdroŜenie systemu ewidencji 

rodzaju i ilości odpadów 
przemysłowych na terenie Gminy 

Zmniejszenie 
materiałochłonności 

produkcji 
bd 

11. 
Zakup sprzętu komputerowego z 
oprogramowaniem dla potrzeb 

gospodarki odpadami 

Planowanie i 
kontrola gospodarki 

odpadami 
Nie zakupiono 

12. 
Realizacja programu likwidacji 

azbestu i odpadów zawierających 
PCB 

Ochrona zdrowia 

Uchwałą Nr XVI/74/08 Rady Gminy 
Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 r. przyjęto „ 

Program usuwania Azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 

Mokrsko” 

13. Inna działalność proekologiczna w 
zakresie gospodarki odpadami 

Ograniczenie 
degradacji 
środowiska 

Sprzątanie świata 

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 
 
 
 
 
 
Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki   
                 odpadami   opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2007 – 2008  
 

Lp.  Nazwa zadania w krajowym 
planie gospodarki odpadam  

Rok 
realizacji  

Nazwa zadania w 
gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podj ętych działa ń 
Koszt  
[tys. 
PLN] 

1. 

Wydawanie decyzji w sprawie 
usuwania odpadów z miejsc 

na ten cel nieprzeznaczonych 
(w celu sukcesywnego 

likwidowania dzikich wysypisk 
odpadów, czyli usuwania 

odpadów z miejsc , które nie 
są legalnymi składowiskami 
odpadów lub magazynami 

odpadów) 

2007 – 
2009 

Kontrola 
rekultywacji 
terenów po 

„dzikich 
składowiskach” 

odpadów 

Dzikie składowiska zostały 
zinwentaryzowane. Planuje się 

w roku2009 przyjmowanie 
odpadów  z dzikich wysypisk 

na gminne składowisko 
odpadów w Mokrsku 

bd 

2. Aktualizacja „Programu 2007 – Realizacja Sporządzono „Program - 
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usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających  azbest 

stosowanych na terytorium 
Polski” 

2010  programu 
likwidacji azbestu i 

odpadów 
zawierających 

PCB 

Usuwania Azbestu...” w roku 
2008  

3. 
Rozszerzanie programów 
szkolnych o zagadnienia 

gospodarki odpadami 

2007 – 
2010  

Edukacja 
ekologiczna 

młodzieŜy szkolnej 
(zakup 

pojemników do 
segregacji 

odpadów dla 
szkół) 

Sprzątanie świata, zakup 
pojemników do selektywnej 

zbiórki: 9 pojemników na 
odpady typu PET (2,5m3) i 18 

szt pojemników na szkło 
(1,5m3) w roku 2007. 

W 2008 r. natomiast dokonano 
zakupu 22 pojemników IGLOO 

(1,5m3) na szkło i 12 
pojemników drucianych na 
odpady typu PET (2,5m3) 

- 

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 
 
 
 
 
 
4. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsi ęwzięć 
 
 
Tabela 8.  Koszty poniesione na realizacje poszczególnych zadań w zakresie gospodarki odpadami 
 

Lp. Nazwa zadania 
Koszty poniesione w  

latach 2007 – 2008  
[PLN] 

Źródło 
finansowania 

I. Przedsi ęwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  

1. 
Zamykanie gminnego składowiska 
odpadów komunalnych w Mokrsku 

W trakcie realizacji 

ZłoŜono wniosek o 
poŜyczkę do WFOSiGW 

Uzyskano pozytywną 
odpowiedź 

2. 
Edukacja ekologiczna (zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych, akcje 
„sprzątania świata” itp.) 

19 795,0 BudŜet gminy 

3. 
Gospodarka odpadami-składowanie 
odpadów na składowisku w Mokrsku 

2 555,86  
(I,II półrocze 2007 i I półrocze 

2008) 
BudŜet gminy 

Razem 22 350,86 - 

II. Przedsi ęwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi  

1. 
Umowa z Eko - Region na 
ustawienie pojemników do 

segregacji 
3 150,0 zł BudŜet gminy 

2. Odbiór tworzyw sztucznych i szkła 17 788,76 BudŜet gminy 

Razem 20 938,76 - 

III. Przedsi ęwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospo darczym  

1. - - - 

Razem - - 
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IV. Przedsi ęwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi  

1. 
Sporządzenie Programu Usuwania 
Azbestu i Wyrobów Zawierających 
Azbest z terenu Gminy Mokrsko 11 712,00 GFOSiGW 

2. Sprawozdanie PGO i raport POŚ 

Razem 11 712,00 - 

SUMA (I+II+III+IV) 37 181,62 - 
Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

5. Ocena systemu monitoringu 

 

Tabela 9. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 

 

Lp. Nazwa wska źnika jednostka 
Osiągnięta warto ść 

wska źnika na koniec 2008 
r. 

A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko 

1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 
mieszkańca x rok 

Mg / M / rok 0,55 

2. Udział odpadów z sektora komunalnego 
składowanych na wysypiskach 

% 92,5 

3. Masa wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych 

Mg 160,00 

4. Stopień przetworzenia komunalnych osadów 
ściekowych metodami biologicznymi 

% 100 

5. Stopień przetworzenia komunalnych osadów 
ściekowych metodami termicznymi 

% 0 

6. Odpady niebezpieczne selektywnie zebrane Mg 0,9 

7. Stopień recyklingu odpadów niebezpiecznych 
zebranych selektywnie 

% 0 

8. Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w 
całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i 
komunalnopodobnych 

% 7,5 

9. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę 
odpadami 

zł / rok 37 181,62 

B.  Wskaźniki świadomości społecznej 

1. Akcje edukacyjne Liczba/opis 

1 raz do roku „sprzątanie 
świata”,                                

2 razy do roku  objazdowa 
zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych 
Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na mieszkańca na rok jest niewielka, co moŜna uzasadnić, 

Ŝe część odpadów była wywoŜona na dzikie składowiska odpadów, przez co pewne ilości odpadów nie zostały 

wpisane  w ewidencję odpadów. Na dzień dzisiejszy „dzikie wysypiska” podlegają likwidacji. Zlokalizowano i 
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scharakteryzowano 4 dzikie składowiska odpadów, z których odpady trafiają obecnie na gminne składowisko 

odpadów w Mokrsku. 

 
 
 
 
 
 

 

6. Podsumowanie 

 

Głównymi załoŜeniami przyjętego Uchwał ą nr XXX/130/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 

sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu Och rony Środowiska Gminy Mokrsko” wraz z 

„Planem Gospodarki Odpadami Gminy Mokrsko” zostały podjęte działania w zakresie selektywnej zbiórki 

odpadów. Dokonano zakupu pojemników na odpady typu PET i szkło przemysłowe. Raz do roku od 2 lat jest 

organizowana akcja edukacyjna powiązana z objazdową zbiórką odpadów wielkogabarytowych. Firma EKO-

REGION od 1 lipca 2009 r. ma zamiar wprowadzić na terenie Gminy Mokrsko selektywną przydomową 

zbiórkę szkła. Osoby mające umowę na odbiór odpadów komunalnych, otrzymają dodatkowo w uŜyczenie 

pojemnik 120 l do gromadzenia odpadów szklanych. OpróŜnianie pojemnika będzie następowało 

nieodpłatnie,  raz na kwartał.  

Gminne składowisko odpadów jest w fazie przygotowań do zamknięcia i rekultywacji. Do końca roku 2009  

składowisko będzie przyjmowało odpady pochodzące z nielegalnych miejsc składowania odpadów- „dzikich 

wysypisk”. 

 Koniecznym jest udoskonalenie działań związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 

sektorze gospodarczym a takŜe w przypadku gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. W tym celu 

naleŜy dokonać analizy stanu jakościowego i ilościowego powyŜszych sektorów i wprowadzić system 

monitoringu umoŜliwiający wykonanie tej analizy.  

 Aktualizując gminny plan gospodarki odpadami naleŜy uwzględnić zarówno warunki 

zaktualizowanego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami zakładając osiągniecie wszystkich wymaganych 

poziomów odzysku, unieszkodliwiania, zbierania poszczególnych odpadów a takŜe limity składowania 

wybranych strumieni odpadów. NaleŜy równieŜ wyznaczyć nowe cele w gminnym planie gospodarki 

odpadami, które uwzględnią moŜliwość osiągania tych poziomów. 
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