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1. PODSTAWOWE DANE O GMINIE GŁUBCZYCE ISTOTNE Z PUNK-
TU WIDZENIA GOSPODARKI ODPADAMI. 

1.1. Położenie gminy. 

Gmina Głubczyce położona jest w południowo-zachodniej części Polski na terenie woje-
wództwa opolskiego. Zajmuje powierzchnię 295 km2 i jest pod tym względem największą 
gminą województwa. Od zachodu na długości około 43 km granica gminy jest jednocześnie 
granicą państwa z Republiką Czeską.  
 
Pod względem administracyjnym obszar gminy należy do województwa opolskiego i powiatu 
głubczyckiego.  
 
W granicach administracyjnych gminy znajdują się:  
- miasto Głubczyce  
- 45 sołectw: Bernacice, Bernacice Górne, Bernatów, Bogdanowice, Braciszów, Chomiąża, 

Chróstno, Ciermięcice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, Głubczyce Sady, Gołuszowice, 
Grobniki, Kietlice, Klisino, Krasne Pole, Królowe, Krzyżowice, Kwiatoniów, Lenarcice, Li-
sięcice, Lwowiany, Mokre, Mokre - Kolonia, Nowa Wieś, Nowe Gołuszowice, Nowe Sady, 
Nowy Rożnów, Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Rady-
nia, Równe, Sławoszów, Stara Wieś, Ściborzyce Małe, Tarnkowa, Widok, Zawiszyce, Zo-
powy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce,  

 
Najbliższe ośrodki miejskie: Opole (62 km), Gliwice (71 km), Katowice (107 km), Wrocław 
(155 km),  Krnov (16 km), Praga (250 km), Wiedeń (210 km). 

 
Głubczyce są siedzibą władz powiatowych i gminnych. Gmina położona jest w południowej 
części województwa opolskiego, nad rzeką Psiną - dopływem Odry. Leży na starym histo-
rycznym szlaku handlowym łączącym Śląsk z Czechami, co sprzyjało rozwojowi gospodarki 
tego obszaru w ciągu wieków. Część granicy gminy stanowi jednocześnie granicę państwo-
wą Polski i Czech. Przez jej teren prowadzą ważne drogi krajowe w kierunku przejść gra-
nicznych. 

 
Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana 

dominacja gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Szczególnie uwi-
dacznia się to w zachodniej i północnej części gminy na Płaskowyżu Głubczyckim. Struktura 
ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z 
tym wiąże dominacją funkcji rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną 
koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniżeń.  

Pod względem podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego (1994, 1998) 
gmina Głubczyce położona jest na granicy dwu dużych jednostek strukturalnych o znaczeniu 
europejskim, tj.: 

- Masywu Czeskiego  
- Nizin Środkowoeuropejskich. 
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Rysunek 1. Mapa gminy Głubczyce 
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1.2. Morfologia terenu. 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej [J. Kondracki 1998] gmina Głub-
czyce położona jest na granicy dwóch dużych jednostek strukturalnych o znaczeniu europej-
skim: Masywu czeskiego i Nizin Środkowoeuropejskich. Masyw Czeski jest reprezentowany 
przez fragment mezoregionu Góry Opawskie wchodzącego w skład makroregionu Sudety 
Wschodnie, natomiast w skład Nizin Środkowoeuropejskich wchodzi makroregion Nizina 
Śląska, która z kolei reprezentowana jest przez mezoregion Płaskowyż Głubczycki.  
 

Większość terenu gminy objęta jest zasięgiem Płaskowyżu Głubczyckiego, którego 
obszar w ujęciu morfologicznym, posiada generalny charakter płaskiej powierzchni, łagodnie 
nachylonej ku południowemu wschodowi – w ogólności wysoczyzna łagodnie opada w kie-
runku wschodnim ku osiowej części Bramy Morawskiej w dolinie Odry. Powierzchnia poroz-
cinana jest siecią zróżnicowanych pod względem wielkości dolin. Pokryta jest utworami les-
sowymi, spod których lokalnie, głównie na zboczach dolinnych, odpreparowane są ostańco-
we formy osadów starszych [czwartorzędowych, trzeciorzędowych i karbońskich]. Obszar 
płaskowyżu w granicach gminy wznosi się na wysokość od ok. 220 w części północnej do 
320m npm w części południowej i pod względem wysokościowym powinien być on klasyfi-
kowany jako teren wyżynny. Wysoczyzna jest głęboko rozcinana następującymi, głównymi 
dolinami rzek: Opawicy, Psiny, Troi, Straduni i Złotnika,  powodując znaczne deniwelacje do-
chodzące do 30 – 60m w stosunku do przyległych wzniesień.  
 

Fragment Gór Opawskich, obejmujący południowo-zachodni obszar gminy Głubczy-
ce, rozciąga się poniżej linii wyznaczanej przez dolinę rzeki Troi.Obszar ten reprezentowany 
jest przez silnie zdenudowane wzniesienia o kopulastych wierzchołkach i zaokrąglonych 
grzbietach o wysokościach względnych dochodzących do 150m. Obszar górzysty wznosi się 
na wysokość 500m npm i zbudowany jest generalnie z utworów fliszu dolnokarbońskiego. 
Najwyższa koncentracja wzniesień  dolnokarbońskich występuje między Radynią, Pielgrzy-
mowem i Dobieszowem, gdzie wysokości dochodzą maksymalnie do 476m npm.  
 

Założenia rzeźby obszaru sięgają okresu mioceńskiego a nawet przedmioceńskiego, 
gdyż jak wykazuje literatura źródłowa do układu pogrzebanych grzbietów karbońskich na-
wiązuje przebieg współczesnych form, a obecny układ sieci rzecznej można wiązać ze sta-
rymi strukturami tektonicznymi. Rzeźbę podłoża podczwartorzędowego tworzą garby zbudo-
wane ze skał dolnokarbońskich, porozcinane szerokimi i głębokimi obniżeniami o założe-
niach tektonicznych. W trzeciorzędzie Sudety Wschodnie kształtowane były przez zjawiska 
tektoniczne oraz wulkaniczne. Później odporne skały karbońskie podlegały częściowemu 
niszczeniu przy udziale sedymentacji morskiej i lądowej. Przez okres czwartorzędu obniżenia 
i wyniesienia karbonu dolnego podlegały zasypywaniu w okresach z przewagą akumulacji i 
częściowo odpreparowywane w okresach z przewagą denudacji, co w konsekwencji spowo-
dowało zamaskowanie starszej, trzeciorzędowej morfologii. Ostatecznie współczesne rysy 
rzeźby zostały ukształtowane w plejstocenie [później również w holocenie], w czasie nasu-
nięcia lądolodu, tj. podczas zlodowacenia środkowopolskiego, gdzie nastąpiło nakładanie się 
na siebie sedymentacji lodowcowej i wodnolodowcowej z akumulacyjną działalnością rzek. 
Powierzchnia akumulacyjna została już w tym okresie pocięta dolinami. Urozmaicona morfo-
logia została przekształcona [częściowo wyrównana] w wyniku późniejszego, długotrwałego 
oddziaływania procesów strefy peryglacjalnej zlodowacenia północnopolskiego, gdzie oprócz 
dominującego procesu eolicznej depozycji pyłu [powstanie pokrywy lessowej] zachodziła 
również jego częściowa denudacja. W holocenie dalej postępowało rozcinanie dolinne oraz 
procesy erozji i akumulacji fluwialnej. Wobec powyższego rzeźba współczesna ma charakter 
akumulacyjno-denudacyjny uwarunkowany starszym podłożem o założeniach tektonicznych.  
 

Pod względem genezy w obrębie gminy Głubczyce dominują następujące rodzaje 
struktur morfologicznych [charakterystykę dokonano zgodnie z założeniami Inwentaryzacji i 
waloryzacji przyrodniczej gminy Głubczyce BIO-PLAN, Krasiejów, 2003]: 
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DOLINNE  
Struktury pochodzenia fluwialnego reprezentowane są w szczególności przez formy rzeźby 
w postaci obniżeń dolinnych, które związane są z rzekami, a zwłaszcza Opawicą, Psiną, 
Troją, Złotnikiem i Stradunią, a także z pomniejszymi ich dopływami. Doliny rzeczne stano-
wią głębokie, wcinające się w powierzchnię płaskowyżu obniżenia, w największym stopniu 
kształtujące charakter krajobrazu gminy i decydujące w największym stopniu o jej różnorod-
ności florystyczno-faunistycznej. W zasięgu wymienionych powyżej rzek można wyodrębnić 
płaskie holoceńskie tarasy zalewowe, akumulacyjne, wyścielone piaskami, żwirami i na-
mułami, wznoszące się średnio na wysokość 2 – 5m nad poziom wody w ciekach. W grani-
cach gminy znajduje się też fragment doliny rzeki Osobłogi. W zasięgu dolin częste jest wy-
stępowanie wyraźnych denudacyjnych krawędzi dolinnych, stromych, osiągających lokal-
nie kilka metrów wysokości, często odsłaniające osady podłoża podczwartorzędowego. Tego 
typu elementy rzeźby widoczne są zwłaszcza na stokach doliny Troi, Straduni, Osobłogi, 
Złotnika i Opawicy. Podstawowymi formami dolinnymi są koryta rzeczne, które wcinają się 
w powierzchnię terenu średnio 1 – 2m, lokalnie głębiej, odsłaniając profile litologiczne przy-
ległych osadów. W dnach koryt często występują głazy dolnokarbońskie lub naniesiony ma-
teriał lodowcowy. Koryta odznaczają się różnym stopniem uregulowania i meandrowania. Dla 
obszaru Płaskowyżu Głubczyckiego charakterystyczna jest również sieć mniejszych dolinek 
erozyjnych i wąwozów stanowiących boczne odnogi większych dolin. Dolinki te są w więk-
szości suche, pokryte w dnie materiałem deluwialnym wynoszonym z obszarów wyżej poło-
żonych. Dolinki reprezentują głównie pozostałości po erozji pokryw lessowych. W niewielkich 
ilościach stwierdzono również występowanie na powierzchni obszaru zalewowego Osobłogi, 
Opawicy, Straduni oraz Złotnika namulisk. 
 
EOLICZNE 
Najbardziej reprezentatywne dla struktur eolicznych są formy występujące w postaci pokryw 
lessowych, powstałe w plejstocenie w wyniku depozycji pyłu na przedpolu lodowca. Pokry-
wa lessowa obejmuje swoim zasięgiem znaczne obszaru gminy. Pokrywy lessowe zwykle 
posiadają miąższość nie przekraczającą 3 – 5m, zwiększającą się w obrębie zboczy, a ule-
gającą zmniejszeniu w rejonach wierzchowin. Zajmują w szczególności tereny wyniesione 
Płaskowyżu Głubczyckiego, użytkowane są w przewadze w postaci gruntów rolnych – or-
nych, co wynika z dużej żyzności i przydatności rolniczej lessów. W zasięgu występowania 
pokryw lessowych dominują rozległe, zaokrąglone i słabo nachylone powierzchnie wierz-
chowinowe wraz z siecią dolin nieckowatych. Na terenie gminy stwierdza się występowanie 
parowów, z których dobrze rozwinięte i rozgałęzione występują koło Pomorzowic i Klisina, 
natomiast parowy płytkie stwierdzono w okolicach Lasu Głubczyckiego. W okolicach Lisięcic 
występują formy rzeźby w postaci wąwozów o różnych stadiach rozwojowych. 
 
POLODOWCOWE 
Struktury polodowcowe występują w mniejszym zasięgu, obejmując erozyjne odsłonięcia 
osadów starszych, leżących pod warstwami lessów. Reprezentowane są przez formy morfo-
logiczne w postaci denudacyjnych odsłonięć glin zwałowych i osadów wodnolodowco-
wych. Powierzchnie te, w przypadku glin zwałowych, zbudowane są z materiału naniesione-
go przez lodowiec, natomiast w przypadku osadów wodnolodowcowych związane są z aku-
mulacją piasków i żwirów niesionych przez wody spływające z lodowca. Na terenie gminy 
formy tego typu występują przede wszystkim na skrajach i skarpach dolin rzecznych, gdzie 
intensywne procesy erozji doprowadziły do ich odpreparowania. Wskazuje to na podatność 
tych obszarów na procesy denudacyjne.  
 
 
OSTAŃCE DENUDACYJNE 
Tego typu formy reprezentowane są przez wzniesienia wychodni starszych, tj. karbońskich 
utworów, mało podatnych na denudację. Są to przede wszystkim wzgórza Gór Opawskich, 
zlokalizowane w południowo-zachodnim fragmencie gminy, zbudowane ze skał dolnego kar-
bonu występujących w postaci łupków ilastych, piaskowców szarogłazowych i mułowców. 
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Obszar górski reprezentowany jest przez silnie zdenudowane wzniesienia o kopulastych 
wierzchołkach i zaokrąglonych grzbietach, a także przez obniżenia występujące w postaci 
łagodnych niecek między wzniesieniami, zwłaszcza zlokalizowane na północ od drogi Kra-
sne Pole - Opawica. Lokalne znaczenie w gminie mają erozyjne odsłonięcia karbonu, któ-
re występują jako odpreparowane powierzchnie utworów starszych na skarpach dolinnych. 
Uwidaczniają się zwłaszcza wzdłuż doliny Troi, Psiny, Opawicy i Straduni. W okolicach 
Chomiąży stwierdzono ponadto występowanie ostańców wulkanicznych, obejmujących 
niewielkie obszarowo, silnie zrównane pokrywy lawowe trzeciorzędowych intruzji żyłowych. 
Ich zachowanie w obecnym stanie związane jest z dużą odpornością na denudację. 

Niezwykle istotną cechą rzeźby terenu jest występowanie intensywnych procesów 
geomorfologicznych, polegających na erozji wodnej i wietrznej, zachodzącej głównie w obrę-
bie występowania podatnej na tego typu zjawiska pokrywy lessowej. Na procesy powierzch-
niowej erozji wodnej narażone są głównie zbocza o większych spadkach, zwłaszcza powyżej 
8-10%. Na intensywność tego typu erozji oprócz nachylenia zboczy wpływa ilość i siła opa-
dów atmosferycznych, a także występowanie obszarów o powierzchni gleby bez pokrywy 
roślinnej występujące w okresach pozawegetacyjnych roślin uprawnych. Erozja wodna pole-
ga głównie na wynoszeniu wraz ze spływającymi po powierzchni terenu wodami opadowymi 
cząstek gruntu [głównie drobnego pyłu] w kierunku obniżeń dolinnych i dalej do większych 
dolin. Zachodzeniu procesu rozcinania pokryw lessowych [liniowa erozja wodna] sprzyja 
również śródpolny transport rolniczy, powodujący przyspieszenie procesów powodujących 
powstawanie wąwozów na silnie nachylonych zboczach, przez które przebiegają drogi śród-
polne. Erozja wietrzna jest szczególnie intensywna zimą, wczesną wiosną i jesienią, tj. w 
okresach kiedy gleba rolna nie jest pokryta szatą roślinną.  

W celu zmniejszenia skutków erozji rolnicy powinni stosować szereg zabiegów prze-
ciwerozyjnych, takich jak np.: orka poprzeczno-stokowa, obsiewanie pól zbożami ozimymi, 
zadarnianie nieużytków porolnych itp., zwłaszcza powinni opierać się na zaleceniach doty-
czących gospodarowania gruntami na terenach zagrożonych erozją wodną i wietrzną wyni-
kających z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Szczegółowy wykaz zabiegów ochronnych 
przedstawiono w rozdziale nr 2.4.4 - Problemy ochrony gleb. 

Charakterystykę krajobrazu gminy przedstawiono w ujęciu tabelarycznym, na pod-
stawie typologii krajobrazu naturalnego Polski [Kondracki 1994, Richling 1992], z wyszcze-
gólnieniem charakterystycznych cech wyróżnionych jednostek krajobrazowych. 
 
Tabela 1.   Charakterystyka krajobrazu naturalnego gminy Głubczyce 

Jednostki krajobrazowe 
 

Cechy jednostek krajobrazowych 
 

Klasa Rodzaj Gatunek Gleby Wody Roślinność 
potencjalna 

Formy 
użytkowania 

terenu 

 
Lokalizacja 

 

Równinny i 
falisty 

 
Rdzawe, bieli-
cowe 
 

Głębokość  
zróżnicowana 

Bory miesza-
ne, grądy 

Użytkowanie 
rolnicze - orne 

Okolice Lewic, 
Głubczyc i 
Zubrzyc  

Krajobraz 
Nizin 

Peryglacjalny 

Pagórkowaty 

 
Rdzawe, bieli-
cowe 
 

Głębokość  
zróżnicowana 

Bory miesza-
ne 

Użytkowanie 
rolnicze - orne 

Okolice Mo-
krego i Pie-
trowic 

Krajobraz 
dolin i 
obniżeń 

Zalewowych den 
dolin - akumula-
cyjne 

 
Równin zale-
wowych w tere-
nach nizinnych 
 

Mady Płytkie, tereny  
zalewowe 

łęgi 

Użytkowanie 
rolne, głównie 
łąki i pastwi-
ska 

Większe i 
mniejsze doli-
ny 
 

Krajobraz 
wyżyn i 
niskich 
gór 

Lessowy –  
eoliczny 

Wysoczyzn 
słabo  
rozciętych 

Czarnoziemy 
zdegradowane, 
gleby brunatne 

Głębokie, bez 
sieci po-
wierzchniowej 

Grądy, świe-
tliste dąbrowy 

Użytkowanie 
rolnicze – 
orne 

 
Okolice Głub-
czyc, Zawi-
szyc i Bogda-
nowic 
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Wysoczyzn 
silnie 
 rozciętych 
 

Gleby 
 brunatne 

Głębokie, z 
siecią rzeczną 
stałą  
i epizodyczną 
 

Grądy, świe-
tliste dąbrowy 

Użytkowanie 
rolnicze - orne 

 
Tereny rozci-
nane przez 
obniżenia 
dolin rzek i ich 
dolinek bocz-
nych 
 

 

Krzemianowy i 
glinokrzemianowy 
- erozyjny 

Pogórzy Brunatne,  
rdzawe 

Płytkie, duży 
odpływ po-
wierzchniowy 
lub podpo-
wierzchniowy 
 

Bory miesza-
ne, grądy 

Użytkowanie 
orne, łąki, lasy 

Góry Opaw-
skie 
 

Źródło: Opracowanie na podstawie A. Richling, J. Solon - Ekologia Krajobrazu, PWN, 1996 oraz Inwentaryzacja i waloryzacja 
przyrodnicza gminy Głubczyce * BIO-PLAN,Krasiejów, 2003 

 

1.3. Budowa geologiczna. 

Gmina Głubczyce zlokalizowana jest w zasięgu dwóch dużych geologicznych jedno-
stek tektonicznych, a mianowicie: Metamorfiku Sudetów Wschodnich oraz częściowo De-
presji Śląsko-Opolskiej. Metamorfik Sudetów Wschodnich reprezentowany jest przez kar-
bońskie skały osadowe, sfałdowane, nie zmetamorfizowane, zaliczane do facji kulmowej. 
Budują one głębokie podłoże geologiczne gminy, odsłaniając się na powierzchni w zwartym 
obszarze w południowo-zachodniej części gminy, na terenach Gór Opawskich.  
 

Skały karbońskie to zarówno skały karbonu dolnego jak i górnego. Karbon dolny  
reprezentują warstwy morawickie, stanowiące trzon znajdującego się w obrębie gminy frag-
mentu Gór Opawskich. Reprezentowane są przez piaskowce szarogłazowe, łupki ilaste i mu-
łowcowe. Skały te zalegają na warstwach hornbeneszowskich, zlokalizowanych w skrajnej, 
zachodniej części Gór Opawskich. Między Zawiszycami a Lisięcicami, na prawobrzeżnych 
zboczach doliny Straduni, odsłania się kompleks warstw morawickich. Młodsze stratygraficz-
nie warstwy karbońskie [karbon dolny – karbon górny] reprezentowane są przez warstwy 
hradeckie i kyjowickie. Są to w ogólności piaskowce szarogłazowe, podrzędnie z łupkami 
ilastymi i mułowcami oraz zlepieńcami, występujące w formie gruboławicowych, monoklinal-
nie zapadających pakietów. Miąższość ławic, głównie średnioziarnistych piaskowców, waha 
się od kilku centymetrów do kilku metrów, ich barwa jest zwykle szara i jasnoszara. Łupki 
ilaste i mułowcowe tworzą wśród piaskowców przeławicenia i wkładki o miąższości docho-
dzącej do kilku metrów. Zwykle miąższość piaskowców jest kilkakrotnie większa niż łupków. 
W obrębie gminy warstwy hradeckie i kyjowickie występują w podłożu praktycznie na całej 
powierzchni gminy. Warstwy hradeckie osiągają miąższość do 500m, natomiast miąższość 
warstw kyjowickich może dochodzić do 800m. Oprócz Gór Opawskich, naturalne odsłonięcia 
karbonu występują na krawędziach dolinnych, najliczniej w dolinie Straduni, Opawicy, Psiny, 
Troi i Złotnika. Stwierdzono je również w nieczynnych kamieniołomach koło Gołuszowic. 
  Od okresu górnego karbonu, aż po górną kredę na przedpolu Sudetów zachodziły 
procesy wietrzenia i erozji w środowisku lądowym w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, 
co doprowadziło do powstania miąższych warstw zwietrzelin, zerodowanych w późniejszym 
okresie. W górnej kredzie obszar znalazł się częściowo w zasięgu transgresji morskich zwią-
zanych z basenem kredy opolskiej, jednakże ze względu na peryferyczne położenie terenu 
gminy, wykształcenie utworów górnej kredy jest tylko fragmentaryczne. Skały węglanowe 
tworzą dziś rozległą jednostkę strukturalną – Depresję Śląsko-Opolską., rozciągającą się na 
północ od gminy. Południowa strefa Depresji zaznacza się na terenie gminy Głubczyce jedy-
nie w jej północno-wschodniej części. 
 

Utwory kredowe w obrębie gminy stwierdza się w niewielkiej ilości zalegające na 
skałach karbońskich. Piaskowce i gezy dolnego cenomanu nawiercono płytko pod po-
wierzchnią terenu na północ od Wojnowic. Przypuszcza się, że pod pokrywą czwartorzędu i 
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trzeciorzędu mogą występować osady koniaku reprezentowane przez margle ilaste i iły mar-
gliste. Rozprzestrzenienie utworów kredowych wymaga głębszego zbadania. 

Od końca kredy po środkowy miocen teren był lądem i panowały tutaj warunki ciepłe-
go klimatu sprzyjającego wietrzeniu. Kolejna transgresja morska nastąpiła w środkowym 
miocenie [baden]. Z okresem miocenu środkowego związana jest również faza ożywionej 
działalności wulkanicznej na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego.  

 
Utwory trzeciorzędowe są przede wszystkim reprezentowane w części spągowej 

przez iłowce i mułowce z gipsami, lokalnie gipsy z wkładkami anhydrytów datowane na Wie-
lician. Leżą one niezgodnie na łupkach i piaskowcach szarogłazowych karbonu. Zasadniczy 
jednak profil trzeciorzędu stanowią iły szare lub szaroniebieskie z wkładkami mułków i pia-
sków datowanych na grabov. Zalegają one również na utworach karbonu, a ich miąższość 
może być znaczna. Wzrasta ona w kierunku wschodnim, gdzie osiąga kilkadziesiąt metrów. 
Zmienność miąższości trzeciorzędu uwarunkowana jest rzeźbą podłoża i jego pocięciem 
licznymi uskokami tektonicznymi. Nad osadami miocenu środkowego zalegają fragmenta-
rycznie i w niewielkich zasięgach warstwy plioceńskie. Są to żwiry i gliny kaolinowe serii 
Gozdnicy, powstałe w procesie akumulacji materiału niesionego przez rzeki. Osady tej serii 
stwierdzone zostały w okolicach Debrzycy. Trzeciorzędowe pozostałości działalności wulka-
nicznej zaznaczają się w postaci bazaltów i tufów bazaltowych występujących w okolicach 
Chomiązy. 
 

Czwartorzęd zaznaczył się na obszarze gminy wkraczaniem i regresją lądolodu. 
Obecnie przyjmuje się, że utwory glacjalne należą do zlodowacenia południowopolskiego i 
środkowopolskiego [zlodowacenie Odry], które pozostawiły serie osadów wodnolodowco-
wych i glin zwałowych. Ich łączna miąższość zależy w znacznej mierze od konfiguracji star-
szego podłoża i zwykle nie przekracza 5 – 20m. Wobec powyższego, na trzeciorzędzie zale-
gają bezpośrednio czwartorzędowe - plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe lub też 
gliny zwałowe, występujące powszechnie na całym obszarze gminy. Osady wodnolodowco-
we mają najczęściej charakter luźnych, różnoziarnistych piasków z domieszką żwirów do 
10%, z lokalnymi wkładkami mułków. Na powierzchni terenu osady te występują najczęściej 
na stokach dolin rzecznych [dolina Straduni], gdzie zostały odpreparowane w wyniku denu-
dacji warstw młodszych. Plejstoceńskie gliny zwałowe, na powierzchni odsłaniają się w miej-
scach, gdzie procesy erozji i denudacji usunęły pokrywę lessów, a więc najczęściej na kra-
wędziach erozyjnych dolin rzecznych – Grobniki, Lisięcice, Głubczyce, Lewice. Barwa glin 
jest brązowa i żółtobrązowa. Charakteryzują się znaczną domieszką frakcji pyłowej i silnym 
stopniem zwietrzenia. Miąższość glin jest zróżnicowana, najczęściej nie przekracza kilku me-
trów, zwykle 2 – 5m, maksymalnie 15m. Geneza glin zwałowych występujących na obrzeżu 
Gór Opawskich nie jest jednoznacznie wyjaśniona. Przyjmuje się, iż powstały na etapie de-
glacjacji zlodowacenia Odry. Są to gliny typu subaeralnych spływów kohezyjnych – spływów 
błotnych.  

W okresie zlodowacenia Warty w dolinach rzecznych następowała akumulacja żwi-
rów oraz mułków i piasków drobnoziarnistych, natomiast na wysoczyznach i ich skłonach na-
stępowała sedymentacja lessów. W następnym okresie lodowcowym [zlodowacenie północ-
nopolskie] ponownie wystąpiła akumulacja lessów, powodując pokrycie obszaru gminy war-
stwą żółtych i jasnożółtych lessów i glin lessopodobnych. Miąższość tych utworów zwykle nie 
przekracza 2 – 4m, wyjątkowo sięga 5 – 6m. W późniejszym okresie czwartorzędu [po ustą-
pieniu lodowców], również w holocenie, nastąpił etap formowania się współczesnych dolin. 
Najpierw następowała akumulacja iłów, mułków i piasków tarasów zalewowych [wznoszą-
cych się obecnie 2-5m nad poziom rzeki], a następnie częściowa akumulacja piasków, żwi-
rów i namułów. Również w tym czasie zbocza wysoczyn i dna suchych dolin zostały wypeł-
nione glinami deluwialnymi, stanowiącymi materiał denudacyjny, którego miąższość może 
dochodzić do kilku metrów.  

Aktualna powierzchniowa pokrywa geologiczna, składająca się w większości z podat-
nych na działania erozyjne utworów lessowych, przy współudziale czynników antropogenicz-
nych [wylesienie Płaskowyżu Głubczyckiego i nieprzerwane jego użytkowanie orne], stanowi 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   14 

 

o dużym zagrożeniu obszaru gminy zjawiskami erozji wodnej i wietrznej. Informacje dostęp-
ne z literatury wskazują, że jednorazowy nawalny opad deszczu, może wywołać na tym tere-
nie zmyw powierzchniowy osadów lessowych, powodujący ich akumulację u podnóża stoków 
o miąższości dochodzącej do 30cm.  
 
 

1.4. Powiązania komunikacyjne gminy. 

Przez teren miasta Głubczyce przebiegają: 

• droga krajowa Nr 38 o znaczeniu regionalnym relacji Kędzierzyn-Koźle-Głubczyce-
granica państwa  

• dwie drogi wojewódzkie: Nr 416 - Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz i 
Nr 417 - Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Lisięcice. 

Około 20 km od centrum miasta Głubczyce położona jest droga krajowa relacji Pszczyna-
Racibórz-Opole Nr 45, pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego.  
  
Na terenie gminy znajdują się dwa przejścia graniczne krajowe, całodobowe, ogólnodo-
stępne, dozwolone dla ruchu osobowego oraz towarowego dla samochodów o ładowności 
do 3,5 tony oraz małego ruchu granicznego:  

- Pietrowice - Krnov  

- Pomorzowiczki – Osoblaha 

 
 

 

1.5. Użytkowanie gruntów* 

 
Ogólna powierzchnia gminy  wynosi  29 433 ha 
 
Użytkowanie gruntów w gminie Głubczyce (stan na dzień 20.05.2002r.), w tym  

⇒ użytki rolne – 23 433 ha  w tym: 
− grunty orne – 20 928 ha  
− sady – 148 ha 
− łąki trwałe – 961 ha 
− pastwiska – 1 509 ha 

⇒ grunty pod lasami i zadrzewieniami  -  3 079 ha  
⇒ pozostałe – 2 808 ha  

 

* Źródło: strona internetowa gminy Głubczyce: http://glubczyce.pl 
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Rysunek 2. Struktura użytkowania gruntów w gminie Głubczyce   

 
 

1.6. Dane demograficzne 

 
W tabeli nr 2 podano liczbę mieszkańców w powiecie głubczyckim i w gminie Głub-

czyce na tle Województwa Opolskiego  
 

Tabela 2. Liczba ludności Powiatu Głubczyce (stan na dzień 31.12.2003r) 

 
Dane Powiat Głubczycki Województwo Opolskie 

Liczba ludności 
Powierzchnia ogólna km2 673 9412 
Gminy   

− miejskie - - 

− wiejsko-miejskie 3 43404 

− wiejskie 1 7886 

− miasta bd bd 
Miejscowości wiejskie bd bd 
Ludność (31.12.2003) 51290 1055667 
Gęstość zaludnienia (mieszkań-
ców/1 km2) 76 112 

 Źródło: Rocznik Statystyczny woj. Opolskiego 2004 r, stan na dzień 31.12.2003r. 
 
 
Dane Ogółem gmina Głubczyce Powiat Głubczycki 
Powierzchnia ogólna km2 294 673 
Miejscowości bd bd 
Ludność: 
ogółem 24602 51290 

na 1 km2 76 84 
Źródło: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2004, 

 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   16 

 

Tabela 3. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane stałe (stan na dzień 31.12.2003r) 
 

Powierzchnia użytkowa w 
m2 

Wyszczególnienie 
Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 
użytkowa w 

tys. m2 

Liczba osób 
na 1 miesz-

kanie 1 mieszkania 
na 1 miesz-

kańca 
województwo opol-
skie 332256 25381,3 3,18 76,4 24,0 

powiat Głubczycki 16423 1226,0 3,12 74,7 23,9 
gmina Głubczyce 8210 577,5 3,00 70,3 23,5 
w tym miasto  
Głubczyce 4831 307,9 2,82 63,7 22,6 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2004, 
 

1.7. Gospodarka.  

  
Na terenie Gminy  Głubczyce w grudniu 2003 r. zarejestrowanych było 2206 podmio-

tów gospodarczych. Około 87,7% z nich funkcjonuje w sektorze prywatnym.  
 Struktura podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych) według 
form prawno-organizacyjnych przedstawia się następująco (stan na 31.12.2003r): 
 
Sektor prywatny – 1935, w tym m.in.: 

� Spółki handlowe      - 52 w tym 
− spółki z udziałem kapitału zagranicznego            -  13 

� Spółki cywilne       - 104 
� Spółdzielnie       - 21 
� Zakłady osób fizycznych     - 1552 

 
Sektor publiczny –  271 
 
 
 Struktura i liczba podmiotów gospodarki narodowej wg PKD,  liczba zatrudnionych, 
na terenie gminy Głubczyce, na tle województwa opolskiego, powiatu głubczyckiego oraz 
miasta Głubczyce jest następująca (stan na dzień 31.12.2003r): 
 
 
Tabela 4. Struktura i liczba podmiotów gospodarki narodowej wg PKD, liczba zatrudnionych 

Ogółem gmina 
Głubczyce 

Miasto Głub-
czyce 

Powiat głub-
czycki 

Województwo 
opolskie 

Sekcja PKD 
Liczba 

firm 

Liczba 
zatrud-

nio-
nych 

Liczba 
firm 

Licz-
ba 

zatrud
nio-
nych 

Liczba 
firm 

Licz-
ba 

zatrud
nio-
nych 

Liczba 
firm 

Liczba 
zatrud-

nio-
nych  

Rolnictwo, łowiectwo i 
leśnictwo 85 550 30 45 213 1442 2927 7788 

razem 151 1610 107 1304 267 2193 8206 62755 
prze
mysł 

w tym przetwór-
stwo przemysło-
we 

150 1506 106 1221 262 1977 8115 54417 

Budownictwo 183 360 138 323 335 411 9263 11069 
Handel i naprawy 739 267 569 257 1240 384 26420 15184 
Hotele i restauracje 57 bd 40 bd 103 bd 2579 bd 
Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 86 242 58 233 234 290 5299 12507 

Pośrednictwo finansowe 82 99 63 99 135 142 3416 4664 
Obsługa nieruchomości i 496 344 469 344 666 374 15042 10620 
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Ogółem gmina 
Głubczyce 

Miasto Głub-
czyce 

Powiat głub-
czycki 

Województwo 
opolskie 

Sekcja PKD 
Liczba 

firm 

Liczba 
zatrud-

nio-
nych 

Liczba 
firm 

Licz-
ba 

zatrud
nio-
nych 

Liczba 
firm 

Licz-
ba 

zatrud
nio-
nych 

Liczba 
firm 

Liczba 
zatrud-

nio-
nych  

firm, nauka 
Administracja publiczna i 
obronna narodowa, obo-
wiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 

30 476 13 459 66 576 854 13903 

Edukacja 59 605 48 445 85 1013        
1992 21754 

Ochrona zdrowia i opieka 
społeczna 

83 737 77 564 158 1923 3931 20608 

Pozostała działalność 
usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna 

110 69 84 63 209 155 5023 4112 

OGÓŁEM 2161 5404 1696 4181 3711 8958 84966 186786 
 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego:  stan na dzień 31.12.2002r. 
 
 
Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybra-
nych sekcji w 2003 r. 
 

Ogółem gmina 
Głubczyce 

Miasto Głub-
czyce 

Powiat głub-
czycki 

Województwo 
opolskie 

Sekcja PKD 
Liczba 

firm 

Liczba 
zatrud-

nio-
nych 

Liczba 
firm 

Licz-
ba 

zatrud
nio-
nych 

Liczba 
firm 

Licz-
ba 

zatrud
nio-
nych 

Liczba 
firm 

Liczba 
zatrud-

nio-
nych  

Rolnictwo, łowiectwo i 
leśnictwo 103 530 37 44 241 1338 3366 7550 

razem 151 104 269 8303 
103 264 8205 prze

mysł 
w tym przetwór-
stwo przemysło-
we 

150 

Budownictwo 180 

2003 
133 

1618 
324 

2593 
9178 

72275 

Handel i naprawy 739 560 1260 27023 
Hotele i restauracje 61 43 111 2659 

62 242 5238 Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 

92 
60 134 3536 

Pośrednictwo finansowe 81 
Obsługa nieruchomości i 
firm, nauka 513 

1150  
(usługi 
rynko-

we) 
479 

1131 
(usługi 

ryn-
kowe) 

714 

1574 
(usługi 

ryn-
kowe) 

16009 

50458 
(usługi 
rynko-

we) 

   
   
   

Administracja publiczna i 
obronna narodowa, obo-
wiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 

 

Edukacja  
Ochrona zdrowia i opieka 
społeczna  

Pozostała działalność 
usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna 

 

1760 
(usługi 
nieryn-
kowe)  

1420 
(usługi 
nieryn
kowe) 

 

3434 
(usługi 
nieryn
kowe) 

 

55380 
(usługi 
nieryn-
kowe) 

OGÓŁEM 2206 5443 1699 4213 3824 8939 87412 185663 

 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2004 (stan na dzień 31.12.2003 r.) 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   18 

 

Wg danych statystycznych największą dynamikę wzrostu wśród podmiotów gospodarczych wykazuje sektor 
przemysłowy a w szczególności przetwórstwo rolno-spożywcze. 
 

Działalność w tym zakresie na terenie miasta i gminy prowadzą*:  

• Zakłady Piwowarskie S.A. w Głubczycach – produkcja piwa i słodu,  
• „Toska” Sp. z o.o. Grupa Bongrain– przetwórstwo mleka,  
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach,  
• PSS „Społem” Głubczyce – piekarnia, produkcja cukiernicza,  
• Top Farms „Głubczyce” Kombinat Rolny Sp. z o.o. – podstawowa produkcja rolna, 

hodowla bydła, produkcja mleka, rzeźnia.   

W mieście, poza przetwórstwem rolno-spożywczym, rozwija się: przemysł włókienniczy 
(Spółdzielnia „Piast” Zakład Pracy Chronionej), budownictwo (Głubczyckie Przedsiębiorstwo 
Budowlane „Budomex” Sp. z o.o. w Głubczycach, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i 
Instalacyjnego „Chmielewski” s.j. w Głubczycach), przemysł metalowy – produkcja grzejni-
ków centralnego ogrzewania i bojlerów ogrzewania wody (Zakład Urządzeń Grzewczych 
„Elektromet” oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Galmet” s.j.).  
We wsi Lwowiany znajduje się Zakład Remontowo Budowlany Kombinatu Rolnego Głubczy-
ce  Sp. z o. o. W sołectwie Braciszów działa ponadto kopalnia odkrywkowa piaskowca sza-
rogłazowego. W sołectwie Zopowy działa kopalnia odkrywkowa kruszywa mineralnego - pia-
sku. 

* Źródło: informacje przekazane przez Urząd Miejski oraz strona internetowa http://glubczyce.pl 

 
Powoduje to, że na terenie miasta skupionych jest ok. 77,0 % ogólnej liczby podmiotów 

gospodarki narodowej na terenie gminy, zatrudniających ok. 77,4 % ogółu zatrudnionych w 
gminie.  
 

1.8. Rolnictwo 

Według danych pochodzących z grudnia 2002 roku [Rocznik Statystyczny, 2003], 
ogólna powierzchnia gminy Głubczyce wynosi 294,33 km2, co daje 29433 ha. Najnowsze 
dane z 30.05.2004 roku uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy potwierdzają, iż powierzchnia 
gminy nie uległa zmianie. Powierzchnia ta stanowi około 3,1% całkowitej powierzchni woje-
wództwa opolskiego. Miasto Głubczyce zajmuje natomiast w obrębie gminy powierzchnię 
1252 ha. 

Strukturę użytkowania gruntów w gminie przedstawiono w poniższej tabeli, w której 
kolumna określona jako „grunty pozostałe” oznacza łącznie tereny zabudowane, pod woda-
mi, nieużytki i tereny innego typu nie wymienione wcześniej.  
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Tabela 6. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Głubczyce  według stanu na 
30.05.2004 r. 

Użytki rolne 
Wyszczególnienie 

Powierz-
chnia 

ogólna razem grunty 
orne sady łąki pastwiska 

Lasy 
i grunty 
leśne 

Grunty 
pozostałe 

GRUNTY OGÓŁEM 

w hektarach 
MIASTO 1252 874 802 16 23 33 - 378 

GMINA 28181 22656 20114 131 942 1469 3079 2446 

RAZEM 29433 23530 20916 147 965 1502 3079 2824 

w % powierzchni ogólnej 
GRUNTY RAZEM 100 79,94 71,06 0,49 3,28 5,10 10,46 9,59 

ROLNICY INDYWIDUALNI 

w hektarach 
MIASTO 795 681 617 16 20 28 - 114 

GMINA 14250 13438 12195 123 613 507 146 666 

RAZEM 15045 14119 12812 139 633 535 146 780 

w % powierzchni ogólnej 
GRUNTY RAZEM 100 93,84 85,15 0,92 4,20 3,55 0,97 5,18 

JEDNOSTKI POZOSTAŁE 
(Gmina Głubczyce, Powiat Głubczyce,Top Farms, Spółdzielnie Produkcyjne,  Ogródki Działkowe,  Lasy Pań-

stwowe) 
w hektarach 

MIASTO 457 193 185 - 3 5 - 264 

GMINA 13931 9218 7919 8 329 962 2933 1780 

RAZEM 14388 9411 8104 8 332 967 2933 2044 

w % powierzchni ogólnej 
GRUNTY RAZEM 100 65,40 56,32 0,05 2,23 6,72 20,38 14,20 
Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce – dane wg stanu na 30.05.2004r. 

 
W granicach administracyjnych gminy Głubczyce zdecydowanie przeważają grunty 

użytkowane rolniczo, które stanowią aż 80% powierzchni wszystkich gruntów, z czego 71% 
stanowią grunty orne. Stan taki wynika z bardzo dobrych warunków glebowych i klimatycz-
nych, sprzyjających produkcji rolnej, gdyż większość obszaru gminy pokrywają żyzne utwory 
w postaci lessów i utworów lessowatych ilastych. Pod względem funkcjonalnym gmina Głub-
czyce jest typową gminą rolniczą. Pozostałe użytki rolne obejmujące sady, łąki i pastwiska 
zajmują łącznie powierzchnię 2614ha co daje ok. 11,1% gruntów rolnych oraz 8,9% całkowi-
tej powierzchni gminy. 

Udział gruntów leśnych należy uznać za stosunkowo niski, gdyż przy zajmowanym 
obszarze 3079ha stanowią obecnie wartość 10,46% całego obszaru gminy. Wynika to z 
wcześniejszego wylesienia obszaru na potrzeby użytkowania rolniczego. Jest to wartość po-
nad dwu i półkrotnie niższa niż średnia dla całego województwa. Około 9,6% powierzchni 
zajmują wszelkie grunty pozostałe, a więc obszary zabudowane i zurbanizowane, grunty pod 
wodami i nieużytki, łącznie z terenami zajętymi przez infrastrukturę komunikacyjną. Można 
przyjąć, iż jest to wskaźnik stosunkowo niski, biorąc pod uwagę 13% udział gruntów zainwe-
stowanych w całym województwie. 
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grunty orne

sady

łąki

pastwiska

lasy

grunty pozostałe

powierzchnia [ha]

2004 20916 147 965 1502 3079 2824

2000 20928 148 961 1509 3079 2808

grunty orne sady łąki pastwiska lasy grunty pozostałe

 
Rysunek 3. Zmiany użytkowania gruntów w gminie Głubczyce w latach 2000 - 2004 

 
Dla zobrazowania zmian zachodzących w użytkowaniu powierzchni ziemi przedsta-

wiono porównanie terenów zajmowanych przez poszczególne formy użytkowania w roku 
2000 i w roku 2004, co pozwala na przedstawienie następujących wniosków: 

 
- Całkowita powierzchnia gminy nie uległa zmianie w stosunku do okresu poprzednie-

go, 
- Udział gruntów ornych w strukturze użytków rolnych uległ niewielkiemu obniżeniu i w 

stosunku do roku 2000 zmniejszył się o 12,0ha, 
- Udział pozostałych terenów rolnych, tj. łąk, pastwisk i sadów w stosunku do poprzed-

niego okresu wskazuje, iż ich udział nie uległ istotnym zmianom. Powierzchnia łąk 
uległa zwiększeniu jedynie o 4,0ha, sadów zmniejszyła się o 1,0ha, natomiast pa-
stwisk o 7,0ha.  

- Powierzchnia terenów leśnych wynosząca 3079ha, nie uległa zmianie, co prawdopo-
dobnie wskazuje, że w tym okresie nie prowadzono prac zalesieniowych w gminie.  

- Udział wszystkich terenów określonych jako grunty pozostałe, a więc zwłaszcza za-
budowane i zurbanizowane oraz komunikacyjne, uległ w stosunku do 2000r. zwięk-
szeniu o 16,0ha.  

 

Pod względem grup obszarowych, co przedstawiono w tabeli nr 7, można zauważyć 
dość znaczne rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych, gdzie działki rolne o powierzchni 
do 1 ha jest prawie 37% w ogólnej liczbie gospodarstw. Łącznie, gospodarstwa do 2ha użyt-
ków rolnych stanowią aż 51% wszystkich gospodarstw. Średnich i dużych gospodarstw, o 
powierzchni powyżej 5 ha, jest łącznie 33,3%, w tym gospodarstwa największe [powyżej 
10ha] stanowią 17,1% gospodarstw rolnych i są to zwłaszcza grunty należące do Top Farms 
„Głubczyce” Sp. z o.o., do Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz do kilku rolników indy-
widualnych, prowadzących gospodarstwa rlne powyżej 100 ha. Ogólnie należy stwierdzić, iż 
na terenie gminy Głubczyce występuje niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw rol-
nych polegająca na zbyt dużym ich rozdrobnieniu. 
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Tabela 7. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych powierzchni użytków rolnych 
Grupy obszarowe użytków rolnych [ha] 

  
Ogółem do 1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10 

i więcej 
Gmina 
 1908 705 268 132 167 147 162 327 

% gospodarstw 
 100 36,9 14,0 6,9 8,7 7,7 8,5 17,1 

Źródło: Rocznik Statystyczny województwa opolskiego 2003r. – stan na 20.05.2002 

 
W obrębie miasta i gminy produkcję rolniczą prowadzą trzy sektory:  
 

- 1897 indywidualnych gospodarstw rolnych [według stanu na XII 2002r.],  
- 7 Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 
- Top-Farms „Głubczyce” Sp. z o.o. – powstała na bazie Kombinatu Rolnego Głubczy-

ce 
 

1.9. Edukacja 

Zestawienie ilości, rodzajów placówek oświaty i wychowania oraz ilości zatrudnionych i ko-
rzystających z nich przedstawiono w tabeli poniżej 
 
Tabela 8. Szkolnictwo  

 
Gmina Głubczyce Miasto Głubczyce 

Typ placówki 
oświatowej Liczba 

placówek 

Liczba korzysta-
jących (dzieci, 
uczniowie) z 

placówki 

Liczba 
nauczy-

cieli  

Liczba 
placówek 

Liczba 
korzysta-

jących 
(dzieci, 

uczniowie) 
z placówki 

Liczba 
nauczy-

cieli  

Szkoły podstawowe 10 1732 bd 3 1021 bd 
gimnazja 3 1079 bd 3 1079 bd 
Licea ogólnokształ-
cące* 5 810 44 5 810 44 

Szkolnictwo zawo-
dowe* 11 1376 bd 11 1376 bd 

przedszkola 3 397 bd 3 397 bd 
żłobki 1 29 bd 1 29 bd 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2004, stan na rok szkolny 2003/2004 
                                 *dane na rok szkolny 2002/2003 

 
Wyszczególnienie placówek edukacji działających na terenie gminy Głubczyce (źró-
dło: Urząd Miejski w Głubczycach): 
 

- Przedszkole w Głubczyce Sady 
- Przedszkole w Ściborzyce Małe 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Pietrowicach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Bogdanowicach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Gołuszowicach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Grobnikach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Klisinie 
- Zespół Szkół (podstawowa+gimnazjum) i Przedszkole w Lisięcicach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zopowych 
- 2 szkoły podstawowe w Głubczycach 
- 2 gimnazja gminne w Głubczycach 
- 1 szkoła specjalna - podstawowa i gimnazjum w Głubczycach 
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1.10. Służba zdrowia 

Zestawienie ilości, rodzajów placówek i ośrodków ochrony zdrowia oraz ilość osób korzysta-
jących z nich przedstawiono w tabeli poniżej 
 
 
Tabela 9. Ochrona Zdrowia i opieka społeczna   

 
Ambulatoryjna opieka zdro-

wotna 
Wyszczególnienie Szpitale 

Łóżka w 
szpitalach 

ogólnych na 
10 tys. lud-

ności 

Zakłady 
opieki zdro-

wotnej 

Praktyki 
lekarskie 

Apteki 
Liczba ludno-
ści na 1 apte-

kę 

Województwo opol-
skie 

26 43,4 252 397 227 4651 

Powiat Głubczycki 1 30,2 19 24 9 5699 
Źródło: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2004, 
 
Wyszczególnienie placówek i ośrodków ochrony zdrowia (z wyłączeniem prywatnych 
gabinetów lekarskich) działających na terenie gminy Głubczyce 
 
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Głubczyce ul. M.C.Skłodowskiej 28: 
 

a) Szpital Powiatowy - Głubczyce ul. M.C. Skłodowskiej 28 
b) Przychodnie - Głubczyce ul. T. Kościuszki 28: 

- poradnia podstawowej opieki zdrowotnej  
- poradnia dziecięca 
- poradnia okulistyczna  

 
c) Przychodnie – Głubczyce, ul. M.C. Skłodowskiej 

- poradnia chirurgiczna 
- poradnia ortopedyczna 
- poradnia alergologiczna 
- poradnia dermatologiczna 
- poradnia przeciwgruźlicza 
- poradnia zdrowia psychicznego 
- poradnia neurologiczna 
- poradnia laryngologiczna 
- poradnia nefrologiczna 
- poradnia urologiczna 
- poradnia dyżurna podstawowej opieki zdrowotnej 

    
 
2. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Familia”, Głubczyce, ul. Niepodległości 16c,a 

- poradnia podstawowej opieki zdrowotnej  
- poradnia dziecięca 
- poradnia reumatologiczna 

 
3. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Intermed”, Głubczyce, ul. Sienkiewicza 1 

- poradnia podstawowej opieki zdrowotnej  
- poradnia dziecięca 
- poradnia diabetologiczna 
- leczenia uzależnień  

    
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lisięcicach, ul. Głubczycka 1 
5. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mokrem Koloni, Mokre Kolonia 7 
 
 Źródło: informacje z Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz strona internetowa: www.glubczyce.pl  
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1.11. Wody podziemne. 

1.11.1.Zasoby wód podziemnych. 

 

Układ warstw geologicznych o zróżnicowanej litologii powoduje występowanie piętrowości 
struktur wodonośnych. Na terenie gminy Głubczyce wody podziemne występują w kilku po-
ziomach w utworach karbonu, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu.  

� karbońskie piętro wodonośne – piętro tworzą piaskowce i łupki wraz z wietrzelina-
mi, budujące obszar wzgórz Przedgórza Sudetów Wschodnich; wody podziemne 
zgromadzone są najczęściej w rumoszach, zwietrzelinach i drobnych szczelinach 
oraz spękaniach skał, nie tworząc trwałego i ciągłego poziomu wodonośnego; z uwa-
gi na budowę geologiczną jest to piętro o słabej wydajności (2 do 20 m3/h); zwiercia-
dło wody występuje na głębokościach do 10 m i jest uzależnione od opadów atmosfe-
rycznych; poziom karboński występuje w zachodniej i południowej części gminy (wsie 
Zopowy, Zubrzyce, Równe, Pietrowice Głubczyckie, Krasne Pole, Opawice, Dobie-
szów); wg regionalizacji hydrogeologicznej (Czerski i in. 1990, Mapa Hydrogeologicz-
na Polski 1 : 200 000, 1986) poziom karboński występuje na obszarze XXVI Regionu 
Sudeckiego i 10 Podregionu Głubczyckiego 

� kredowe piętro wodonośne – piętro tworzą piaskowce górnokredowe, słabo wodo-
nośne (do kilku m3/h), zalegające na głębokościach od kilku do kilkunastu metrów 
ppt.; poziom kredowy występuje we wschodniej części gminy (Tarnkowa, Biernacice, 
Boguchwałów, gmina Baborów)  

� trzeciorzędowe piętro wodonośne – warstwę wodonośną budują piaski ze żwirem, 
piaski pylaste i żwiry zaglinione występujące w przewarstwieniach wśród grubej serii 
iłów trzeciorzędowych; poziom trzeciorzędowy występuje we wschodniej i północnej 
części gminy; zwierciadło wody ma charakter naporowy i występuje na znacznej głę-
bokości poniżej 20 – 50 m ppt; znaczenie użytkowe mają utwory trzeciorzędu lądo-
wego, występujące w części stropowej poziomu (Pomorzowice, Klisino); wg regiona-
lizacji hydrogeologicznej (Czerski i in. 1990, Mapa Hydrogeologiczna Polski 1 : 200 
000, 1986) poziom ten występuje na obszarze XXIV Regionu Raciborskiego (część 
wschodnia) oraz XXV Regionu Przedudeckiego i 4 Podregionu Kędzierzyńskiego 
(część północna), w obrębie obniżenia tektonicznego Rowu Paczków – Kędzierzyn-
Koźle 

� czwartorzędowe piętro wodonośne – jest ono powszechne na terenie całej gminy, 
stanowiąc poziom uzupełniający dla niżej ległych poziomów; na terenach Płaskowyżu 
Głubczyckiego wykształcone jest w piaskach i żwirach akumulacji wodnolodowcowej, 
w przewarstwieniach piaszczystych i żwirowych wśród glin morenowych oraz w pia-
skach i żwirach rzecznych Osobłogi, Psiny, Straduni, Troji i ich dopływów; na obsza-
rze Płaskowyżu warstwy wodonośne mają zmienną miąższość i nie mają większego 
zasięgu, woda gruntowa występuje na głębokościach do 5 – 20 m, przy czym w obni-
żeniach dolinnych na ogół do 5 m ppt.; w dolinach rzecznych poziom czwartorzędowy 
utrzymuje się zwykle w przedziale 0.5 – 2.0 m ppt; poziom czwartorzędowy jest sto-
sunkowo wydajny, w granicach 15 – 33 m3/h 

 
Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko zagrożenia 
zasobów wodnych, na obszarze gminy wyodrębnia się - zgodnie z regionalizacją hydroge-
ologiczną A. Kleczkowskiego Główny Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) – GZWP nr 332 
Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka.  

 
Zbiornik GZWP nr 332 – Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka zajmuje powierzchnię 

1350 km2, z czego na obszarze województwa opolskiego położona jest północno – zachod-
nia część zbiornika. W obrębie zbiornika podstawowe znaczenie użytkowy posiada trzecio-
rzędowy, mioceński (sarmat) poziom wodonośny zalegający na głębokości 40  - 100 m, pod 
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przykryciem utworów słabo przepuszczalnych o miąższości kilkudziesięciu metrów. Warstwę 
wodonośną budują piaski o różnej granulacji o miąższości 10-30 m. Zwierciadło wody ma 
charakter naporowy, subartezyjski. Zasilanie zbiornika następuje poprzez bezpośrednią infil-
trację opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na wychodniach, na południowy – 
zachód i południe od zbiornika. Zbiornik sarmacki rozcięty jest od południowego-zachodu 
(wzdłuż Odry) rynną erozyjną (Kędzierzyn – Rudy), wypełnioną utworami czwartorzędowymi 
do głębokości ponad 110 m. W spągu rynny występuje seria piaszczysto-żwirowa, która hy-
drostrukturalnie i hydrodynamicznie powiązana jest z poziomem użytkowym sarmatu. Utwory 
rynnowe cechuje zmienne wykształcenie litologiczne w pionowym profilu i poziomym roz-
przestrzenieniem. Na obszarze rynny występują trzy horyzonty wodonośne:  

• przypowierzchniowy, gdzie występuje warstwa wodonośna ze swobodnym zwiercia-
dłem wody, 

• pośredni, gdzie warstwa wodonośna ze zwierciadłem wody o charakterze subartezyj-
skim występuje w środkowych partiach rynnowych, 

• głęboki, gdzie warstwa wodonośna ze zwierciadłem subartezyjskim lub lokalnie arte-
zyjskim występuje w spągowej części rynny. 
 

Część tego zbiornika zalega w północnej części gminy w granicach sołectwa Pomo-
rzowice i Klisino, gdzie ma on status ONO – obszaru o najwyższej ochronie. Mniejsza część 
położona jest w zachodniej części gminy na terenie sołectw Grobniki, Bogadanowice, De-
brzyca, Bernacice, Krzyżowice i Nowa Wieś Głubczycka. Położona na terenie tych sołectw 
część rozległego zbiornika wód podziemnych jest biegnącą od doliny Odry, wąską odnogą, 
zasadniczej jego części i ma status OWO – obszaru wysokiej ochrony. Odnoga zlokalizowa-
na jest wzdłuż doliny Troi, będącej główną osią czwartorzędowej doliny kopalnej stanowiącej 
wraz z zalegającymi pod nią utworami trzeciorzędowymi główny poziom wodonośny. Na ob-
szarze opracowania jest to najzasobniejsze źródło wód ujmowane m.in. Głubczycach. Cha-
rakterystykę zbiornika przedstawia tabela. Dominujące kierunki przepływu wód podziemnych 
w zbiorniku są zgodne z kierunkiem spadku terenu i przebiegu systemu dolinnego, tzn. wody 
te płyną równoleżnikowo z zachodu na wschód i z południowego zachodu na północny 
wschód w części północnej gminy. Ruch spływu wód podziemnych oceniany jest jako śred-
nio szybki i wynosi 30-100 m/a. 
Charakterystykę głównego zbiornika wód podziemnych występującego na obszarze gminy 
Głubczyce, stanowiącego źródło zaopatrzenia w wodę dla gminy przedstawiono w tabeli nr 
10.  

 
Tabela 10.  Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) na terenie gminy Głubczyce. 

Powierzchnia [km2] 
Lp. 

Nr 
zbior-
nika 

Nazwa  
zbiornika 

Wiek* Środowi-
sko 

GZWP ONO OWO ONO+ 
OWO 

śr. głęb. 
[m] 

Zasoby 
[tys.m3/d] 

Uwagi 

1 332 
Subniecka 
Kędzierzyn-
Głubczyce  

Tr,Q porowaty.  
 

1980 
 

631 799 1440 80-120 75 

Na obszarze woj. 
opolskiego znajdu-
je się około 80% 
powierzchni zbior-
nika, pozostała 
część na terenie 
woj. śląskiego 

Źródło: Objaśnienia mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej 
ochrony, A.S.Kleczkowski, 
*Q- czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd  
 

Zasoby wód podziemnych udokumentowane na terenie gminy Głubczyce przekraczają 
istniejące w tym zakresie potrzeby. Ważnym problemem jest jednak ich ochrona przed za-
nieczyszczeniami, głównie bytowo-gospodarczymi i z produkcji rolniczej (nawożenie, środki 
ochrony roślin). Większa część terenu opracowania za sprawą występujących lessów cha-
rakteryzuje się co prawda dobrą izolacją powierzchniową użytkowego poziomu wodonośne-
go, jednak zwłaszcza w okolicach dolin Troi, Psiny, Złotnika, Osobłogi konieczne jest podję-
cie działań zapobiegających przenikaniu zanieczyszczeń do wód.  
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1.11.2. Ujęcia wód podziemnych eksploatowane na terenie gminy. 

W chwili obecnej dla zaopatrzenia gminy Głubczyce eksploatowanych jest 12 ujęć         
i stacji wodociągowych, zaopatrujących w wodę następujące wodociągi: 

• ujęcie wodociągu zbiorowego Głubczyce -  zaopatruje w wodę miasto Głubczyce 
oraz wsie Gadzowice, Gołuszowice, Równe, Krzyżowice, Bogdanowice, Zubrzyce, 
Grobniki, Zopowy, Nowy Rożnów, Nową Wieś, Bernacice, Nowe Gołuszowice i Za-
wiszyce, Głubczyce Sady. Studnie zlokalizowane przy ul. Powstańców - Mickiewi-
cza ujmują wodę z czwartorzędowego i karbońskiego poziomu wodonośnego. Uję-
cie obsługujące wodociąg komunalny miasta Głubczyce stanowi 13 studni o łącz-
nej, zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej  w kat. „B” wynoszącej Qe = 440.0 m3/h. 
Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym OŚ.III-6210/76/93 z 16.11.1993 r. z później-
szymi zmianami pobór wody wynosi Qmaxh= 440 m3/h,  Qśrd= 8800 m3/d i Qmaxd= 10560 
m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 17 000 osób. Eksploatacja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu zbiorowego Klisino – zaopatruje w wodę wsie Klisino, Kietlice, 
Biernatów, Biernatówek, Lisięcice. Ujęcie wody zlokalizowane w miejscowości Kli-
sino eksploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 4 studni głębi-
nowych.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
GT.IV.8530/27/77 z 6.05.1977 r.  Qe = 87.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – praw-
nym OŚ.III-6210/131/94 z 27.06.1994 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 87.0 m3/h,  
Qśrd = 738 m3/d i Qmaxd = 1098 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 2 500 osób. Eksplo-
atacja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu zbiorowego Braciszów – zaopatruje w wodę wsie Braciszów, 
Ciermięcice, Pietrowice Głubczyckie, Chróstno. Ujęcie wody zlokalizowane w miej-
scowości Braciszów eksploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 4 
studni kopanych.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
AGS-OG-421/15/74 z dnia 29.03.1974 r. Qe = 15.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno 
– prawnym OŚ.6223/9/2000 z 31.05.2000 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 6.5 m3/h,  
Qśrd= 52.0 m3/d i Qmaxd= 100.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 osób. Eksploata-
cja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu zbiorowego Tarnkowa – zaopatruje w wodę wsie Tarnkowa, Ści-
borzyce Małe, Pomorzowiczki, Pomorzowice. Ujęcie wody zlokalizowane w miej-
scowości Tarnkowa eksploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 2 
studni głębinowych.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OŚ-V-7520-6/1-1/93 z dnia 31.05.1993 r. Qe = 48.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno 
– prawnym OŚ.III-6210/87/114/96/BD z 27.05.1996 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 
14.0 m3/h,  Qśrd= 132.0 m3/d i Qmaxd= 184.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 400 osób. 
Eksploatacja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Debrzyca – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi. Ujęcie eksplo-
atuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 1 studni głębinowej.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OS.7521/12/2000 z dnia 27.11.2000 r. Qe = 5.5 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym OŚ.6223/19/2000/01 z 15.01.2001 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 5.2 
m3/h,  Qśrd= 42.0 m3/d i Qmaxd= 75.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 osób. Eks-
ploatacja GWiK. 
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• ujęcie wodociągu Dobieszów – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi. Ujęcie eks-

ploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 1 studni kopanej.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OS.7521/1/2000 z dnia 8.05.2000 r. Qe = 1.9 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym OŚ.6223/12/2000 z 7.10.2000 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 1.9 m3/h,  
Qśrd= 30.0 m3/d i Qmaxd= 45.6 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 100 osób. Eksploatacja 
GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Mokre Wieś – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi. Ujęcie eks-
ploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 1 studni głębinowej.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OS.7521/4/2000 z dnia 16.07.2000 r. Qe = 6.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym OŚ.6223/19/2001 pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 6.0 m3/h,  Qśrd= 92.0 m3/d i 
Qmaxd= 120.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 100 osób. Eksploatacja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Mokre Kolonia – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Mokre Ko-
lonia i część wsi Pietrowice Głubczyckie. Ujęcie eksploatuje czwartorzędowy po-
ziom wodonośny za pomocą 2 studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie wsi 
Pietrowice Głubczyckie. 
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OŚ-V-8530/33/86 z dnia 20.10.1986 r. Qe = 10.4 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym OŚ.6223/13/2000 z 20.10.2000 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 10.4 m3/h,  
Qśrd= 92.0 m3/d i Qmaxd= 191.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 osób. Eksploata-
cja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Krasne Pole – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Krasne Pole,  
Chomiąża, Opawice i Lenarcice. Ujęcie eksploatuje czwartorzędowy poziom wodo-
nośny za pomocą 2 studni głębinowych.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OŚ-V-8530/60/89  z 4.12.1989 r. Qe = 36.9 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – praw-
nym OŚ.III-6210/292/98 z 15.12.1998 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 7.5 m3/h,  
Qśrd= 60.0 m3/d i Qmaxd= 150.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 osób. Eksploata-
cja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Lwowiany – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Lwowiany, na 
bazie dawnego ujęcia Kombinatu Rolnego. Ujęcie eksploatuje zespół źródeł wod-
nych (8). Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z de-
cyzją znak OŚ-II-7520-6/9/96 z 22 stycznia 1996 r. - Qe= 24,5 m³/h. Zgodnie z pozwole-
niem wodno – prawnym ROŚ-III-GT-6811/48/2/00 z 2000 r. pobór maksymalny wynosi 
Qmaxh= 24.5 m3/h,  Qmaxd= 357 m3/d i Qśrd= 223 m3/d. Eksploatacja Top Farms – Głubczy-
ce Kombinat Rolny Sp. z o.o. 
 
W chwili obecnej (czerwiec 2005 r.) na terenie gminy dostępu do wodociągów zbiorczych 

nie posiadają mieszkańcy wsi Królowe, Pielgrzymów, Radynia, Sławoszów.  
Do końca roku 2005 planowana jest realizacja wodociągów zbiorczych dla wsi Pielgrzy-

mów, Radynia, Sławoszów. 
W roku 2006 planowana jest realizacja wodociągu zbiorowego dla wsi Królowe. 
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1.11.3. Jakość wód podziemnych 

 
Wody podziemne na terenie gminy Głubczyce badane są w ramach krajowego monito-

ringu jakości zwykłych wód podziemnych w otworach badawczych Chróstno i Boguchwałów 
(ne terenie gminy Baborów). Pod względem jakościowym odpowiadają one wysokiej (Ib - 
Chróstno) i niskiej jakości wód (III - Boguchwałów).  

 

W ujęciu Chróstno w granicach przewidzianych dla wody wysokiej jakości Ib klasy mie-
ściły się m. inn. oznaczenia azotanów i azotynów, chlorków, fosforu, siarczanów, substancji 
rozpuszczonych, wapnia, żelaza. W granicach przewidzianych dla II klasy (średnia jakość) 
mieściły się oznaczenia manganu i przewodności elektrycznej, a w granicach klasy III (niska 
jakość) mieściły się oznaczenia ChZT. Wartości pozaklasowe odnotowano w przypadku azo-
tu amonowego i potasu. Normy wody pitnej nie były dotrzymane w zakresie manganu, amo-
niaku i ChZT. Wody ujęcia Chróstno w okresie 1998 – 2003 cechują się wysoką jakością (za 
wyjątkiem roku 2002, kiedy odpowiadały niskiej jakości.   

 

W ujęciu Boguchwałów w granicach przewidzianych dla wody wysokiej jakości Ib klasy 
mieściły się m. inn. oznaczenia amoniaku, azotynów, chlorków, siarczanów, substancji roz-
puszczonych, wapnia, żelaza, manganu. W granicach przewidzianych dla II klasy (średnia 
jakość) mieściły się oznaczenia ChZT i przewodności elektrycznej. Wartości pozaklasowe 
odnotowano w przypadku fosforanów, potasu i azotu azotanowego. Normy wody pitnej nie 
były dotrzymane w zakresie azotanów, ChZT i fosforu. Wody ujęcia Boguchwałów cechują 
się niską jakością w ciągu okresu badawczego 1995 – 2003.   

 

Tabela 11. Charakterystyka sieci i wskaźniki rezultatów badań w sieci krajowej monitoringu 
wód podziemnych na obszarze województwa opolskiego.  

Wskaźniki zaliczające 
wodę do klasy jakości 

Lp. Lokalizacja 
Przynależność 
administracyj-

na 

 
Ujęta war-
stwa wo-
donośna 

Głębokość 
stropu za-
legania zw. 

wody 

Klasa 
czy-

stości 
wody 

 
Klasa III 

Nie odpo-
wiada kry-
teriom wo-
dy pitnej 

Obszary 
GZWP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Chróstno 

(627) 
Głubczyce karbon 6.4 Ib - N NH4, K Poza 

zbiorni-
kami 

GZWP 
2 Boguchwałów 

(622) 
Baborów kreda 10.1 III N NO3 PO4K 332 

Źródło:  Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2004 r.  
*N NH4 – azot amonowy, N NO3 – azot azotanowy, PO4K – fosforany, K - potas 

 

Powyższą ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzono na podstawie danych monito-
ringu krajowego, bazującego na dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji 
wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. 
(Dz. U. Nr 50, poz. 501). 

 
Pod względem jakość wód ujmowanych przez wodociągi dla celów użytkowych (pitnych), 
badania prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opolu na 
gminnych ujęciach wody wykazują, że spełniają one na ogół kryteria wód o bardzo dobrej, 
dobrej i zadowalającej jakości (I, II i III klasa), jedynie w przypadku ujęcia w Klisino (żelazo – 
IV) i Krasne Pole (mangan - V) woda cechuje się niezadowalającą lub złą jakością.  



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   28 

 

Woda ujmowana na ujęciu w Klisinie, z uwagi na wysoką zawartość związków żelaza nie 
spełnia norm jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

 
Tabela 12. Jakość wód podziemnych, użytkowych wg badań WSSE Opole w 2003 r.  

najwyższe wartości oznaczeń (mg/m3) lp. ujęcie 
amoniak azotany żelazo mangan 

1 2 3 5 6 7 
1 Mokre Kolonia nw 14.7 (II) nw 0.01 (I) 
2 Dobieszów 0.19 (II) 19.7 (II) 0.11 (II) 0.03 (I) 
3 Krasne Pole 0.48 (II) 10.2 (II) 0.05 (I) 1.23 (V) 
4 Tarnkowa 0.03 (I) 34.2 (III) 0.13 (II) nw 
5 Mokre Wieś 0.02 (I) 26.1 (III) 0.04 (I) 0.01 (I) 
6 Braciszów nw 44.1 (III) 0.03 (I) nw 
7 Debrzyca 0.14 (II) 3.46 (I) 0.01 (I) 0.02 (I) 
8 Klisino 0.20 (II) 0.90 (I) 1.87 (IV) 0.06 (II) 
9 Głubczyce nw 27.6 (III) nw 0.02 (I) 
Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2004 r. 

1.12. Wody powierzchniowe. 

1.12.1. Główne cieki wodne i przepływy charakterystyczne. 

 
Gmina Głubczyce pod względem hydrograficznym w całości położona jest w zlewni Od-

ry, w obrębie której wyróżnia się cztery zlewnie podrzędne: Osobłogi, Straduni, Psiny i Opa-
wy. Dorzecze Psiny zajmuje większą część gminy i obejmuje zlewnie rzeki Troi oraz Psiny ze 
Złotnikiem. Dorzecze Straduni obejmuje dwa główne cieki Stradunię i Gnojnik wraz z dopły-
wami. Charakterystyczną cechą dorzecza Opawy jest występowanie jednego głównego cie-
ku – Opawicy oraz licznych małych dopływów. Charakterystyczną cechą sieci rzecznej gminy 
jest duży udział suchych dolin erozyjnych, które kiedyś aktywnie uczestniczyły w odwadnia-
niu terenu. 

 
Rzeki badanego obszaru należą do rzek podgórskich o niwalno-fluwialnym reżimie za-

silania. Pod względem charakterystyk hydrologicznych przepływów, typowa jest bardzo wy-
soka amplituda między wezbraniami i niżówkami. Rzeki, które podczas suszy mogą niemal 
całkowicie wyschnąć w przeciągu od kilkunastu minut do kilku godzin po gwałtownym opa-
dzie mogą stanowić poważne zagrożenie powodziowe. Na terenie gminy jest ono tym więk-
sze, że większość miejscowości, w sposób typowy dla całego Płaskowyżu Głubczyckiego, 
ulokowana jest w dolinach rzecznych, a zlewnie wszystkich rzek zostały bardzo silnie wyle-
sione i przez to charakteryzują się bardzo małymi właściwościami buforowymi w stosunku do 
opadów atmosferycznych.  

 
• rzeka Osobłoga – lewobrzeżny dopływ rzeki Odry, II rzędu o powierzchni zlewni 758 km2, 

przepływający przez teren gminy w km 24.3 – 30.8 (stanowiąc odcinek graniczny z gminą 
Głogówek). Na rozpatrywanym odcinku jest ona rzeką nizinną, o przepływie Q – 0.36 
m3/s, co stawia ją na pierwszym miejscu pod względem przepływu na terenie gminy 
Głubczyce 

• rzeka Opawica – jest rzeką o charakterze górskim, wpadającą na terenie Czech do rzeki 
Opawy. Odcinek rzeki na terenie gminy stanowi na jej całej długości granicę państwa (km 
3.4 – 13.5). Powierzchnia zlewni wynosi ok. 240 km2. Przepływ miarodajny na wlocie do 
Opawy wynosi Q – 0.28 m3/s 

• rzeka Stradunia – lewostronny dopływ Odry III rzędu. Całkowita długość rzeki wynosi 
36.9 km, z czego na terenie gminy znajduje się początkowe 12.4 km jej biegu (źródłą w 
rejonie Lasu Głubczyckiego). W przekroju Lisięcice przepływ miarodajny wynosi Q – 
0.032 m3/s. W zlewni rzeki na terenie gminy znajduje się jej dopływ – Jakubowicki Potok 

• rzeka Psina – lewostronny dopływ Odry III rzędu, o długości 49.3 km, mająca swoje źró-
dła na terenie gminy (okolice wsi Równe). W przekroju miasta zlewnia posiada po-
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wierzchnię 17 km2, a przepływ miarodajny wynosi Q – 0.050 m3/s. Prawostronnym do-
pływem Psiny jest rzeka Złotnik 

• rzeka Troja – rzeka o długości 35.2 km na terenie gminy posiada swoje źródła (okolice 
Dobieszowa). Powierzchnia zlewni w przekroju ujściowym (25.3 km) wynosi ok. 36.6 km2, 
a przepływ miarodajny osiąga wartość Q – 0.042 m3/s 

1.12.2. Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych. 
 

Zasoby dorzecza Górnej Odry są o około 30% niższe od zasobów wodnych dorzecza 
Górnej Wisły. Rzeka Odra należy do rzek najmniej zasobnych środkowej Europy. Zasoby 
bilansowe rzek województwa opolskiego określone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej Oddział we Wrocławiu wynoszą 866 mln m3 w roku normalnym i około 464 mln m3 w 
roku suchym. Zasoby te są niekorzystnie rozłożone w czasie i przestrzeni. Deficyty wód wy-
stępuje w okresie największego zapotrzebowania na wodę, w okresie wegetacyjnym, a okre-
sy nadmiaru wody, prowadzące do wezbrań i powodzi, występują w okresach wczesnowio-
sennych i letnich.  

Nierównomierne rozłożenie przestrzenne zasobów wodnych oraz niska retencja zbior-
nikowa powodują okresowe niedobory wody w południowej części województwa, w szcze-
gólności na obszarach Płaskowyżu Głubczyckiego w zlewniach Troi, Psiny, Morawki. 

 
Z uwagi na brak pomiarów przepływów charakterystycznych, podstawowe dane hydro-

logiczne zlewni rzek przepływających przez teren gminy określono w odcinkach ujściowych 
do rzeki Odry, dane te nie są reprezentatywne dla gminy Głubczyce. Wielkości te przedsta-
wiono w tabeli nr 13.  
 
Tabela 13. Przepływy i zasoby dyspozycyjne rzek Psina, Stradunia i Osobłoga w przekrojach 
ujściowych. 

przepływ w m3/s 
lp. nazwa cieku, przekrój 

(recyprent) 
powierzchnia 
zlewni  w km2 bilansowy nienaru-

szalny 
dyspozy-

cyjny 

zasoby dys-
pozycyjne 
dm3/rok 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Psina – ujście ( Odra) 672,0 1,58 0,47 1,11 35 005 
2 Stradunia - ujście (Odra) 279,3 0,32 0,10 0,22 6 938 
3 Osobłoga - ujście ( Odra) 993,2 1,61 0,48 1,13 35 636 
Źródło: Gospodarka wodno-ściekowa dla planu regionalnego województwa opolskiego, J.Król, Opole 1994 r. 

 

1.12.3. Jakość wód powierzchniowych. 

 
Jakość wód powierzchniowych cieków wodnych przepływających przez gminę Głub-

czyce kontrolowana jest w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego. Badania mo-
nitoringowe jakości wód płynących w latach 2002 – 2003 realizowane były w 1 przekroju kon-
trolno – pomiarowym sieci podstawowej na rzece Osobłoga (przekrój Racławice Śląskie, po 
opuszczeniu terenu gminy Głubczyce)  oraz w 4 przekrojach sieci regionalnej. Wyniki badań 
przeprowadzonych w ramach sieci monitoringu podstawowego przedstawiono w tabeli nr 14. 
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Tabela 14. Wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych kontrolowanych w ramach monitoringu 
podstawowego za rok 2002 - 2003 na podstawie stężeń środkowych. 

Lp. Nazwa cieku - przekrój 

Wskaźniki* zanieczysz-
czenia, dla których stę-
żenia obliczeniowe oce-

niono jako N 

 
Wyniki klasyfikacji** 

1. 2. 3. 4. 
1. Osobłoga – ppk. Racławice Śląskie  - III 
2. Opawa – ppk. Opawica  - II 
3. Psina – ppk. Gadzowice  - II 
4 Troja – ppk. Gródczanki (gmina Kietrz) FO,MC,AY N 
5 Złotnik – ppk Boguchwałów (gmina Baborów) - III 
Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003. 

 Stan środowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2004. 
* FO – fosfor ogólny, AY – azot azotynowy, MC – miano Coli 
** N – nie odpowiada kryteriom klasy III 

 
Powyższą ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringu krajowego, bazującego na dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfi-
kacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi. (Dz. U. Nr 50, poz. 501). 

 
 

Tabela 15. Wyniki klasyfikacji przeciętnej jakości (PJW) i najwyższego stopnia zanieczyszcze-
nia (NSZ) wód powierzchniowych kontrolowanych w ramach monitoringu podstawowego za 
rok 2003 i monitoringu regionalnego za rok 2002 dla gminy Głubczyce.  

lp. przekrój BZT5 
azot 

amonowy 
azot azo-
tynowy fosforany fosfor 

ogólny 
Miano 
Coli 

klasyfikacja 
ogólna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rzeka Osobłoga – przekrój Racławice Śląskie  
1 PJW I I III II II II III 
2 NSZ II I N III N III N 
Rzeka Opawa – przekrój Opawice 
1 PJW I I I I I II II 
2 NSZ I I I II II III III 
Rzeka Psina – przekrój Gadzowice 
1 PJW I I I I I III III 
2 NSZ I I I II N III N 
Rzeka Troja – przekrój Gródczanki 
1 PJW II II N III N N N 
2 NSZ N II N N N N N 
Rzeka Złotnik – przekrój Boguchwałów 
1 PJW I I III II II III III 
2 NSZ II II N III III N N 
Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2001. 

 
Z przedstawionych danych charakteryzujących stopień zanieczyszczenia wód powierzchnio-
wych na obszarze gminy wynika, że jakość wód rzeki Osobłogi, Opawy, Psiny, Troji i Złotnika 
wykazują w dalszym ciągu wysoki stopień zanieczyszczenia, będący wynikiem procesów za-
chodzących w zlewniach rzek. Zaznaczyć należy, że w przekrojach pomiarowych w rozpa-
trywanym okresie następuje stała poprawa jakość wód, w szczególności w zakresie substan-
cji biogennych i substancji organicznych. Brak zorganizowanego systemu oczyszczania 
ścieków na terenie gminy w dalszym ciągu nie pozwala na uzyskanie akceptowalnych (co 
najmniej II klasa) poziomów zanieczyszczenia 
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1.13. Gleby i ich stan czystości. 

1.13.1. Typologiczne i gatunkowe zróżnicowanie gleb 

 
Na obszarze gminy Głubczyce gleby odznaczają się wysoką wartością dla produkcji 

rolnej. Stan taki wynika z wysokiej jakości produkcyjnej gleb, które powstały w głównej mie-
rze ze skały macierzystej jaką jest less. Dla gminy charakterystyczne jest również, iż w obrę-
bie wysoczyzn przeważa użytkowanie orne, natomiast w zasięgu dolin rzecznych użytkowa-
nie orne współwystępuje z zagospodarowaniem gleb w charakterze użytków zielonych. Naj-
większe powierzchniowo obszary, objęte przede wszystkim rolniczym sposobem zagospoda-
rowania, zajmują następujące typy [podtypy] gleb: 

 
� Gleby brunatne – zajmują w gminie największe obszarowo powierzchnie, głównie w 

obrębie zboczy wysoczyzny, często również w rejonie ich kulminacji. W obrębie gmi-
ny odznaczają się uziarnieniem przede wszystkim w postaci utworów pyłowych różnej 
genezy, a dominującym gatunkiem gleby są dla nich lessy i utwory lessowate ilaste. 
Można przyjąć, iż znaczna większość obecnych gleb brunatnych powstała w wyniku 
procesu brunatnienia i ługowania gleb pierwotnie występujących jako czarnoziemy. 
Gleby brunatne tworzą na omawianym terenie przede wszystkim siedliska lasów grą-
dowych Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum, a w części południowej również pod-
górskich dąbrów acidofilnych Luzulo-Quercetum.  

 
� Czarnoziemy zdegradowane oraz czarnoziemy deluwialne– czarnoziemy są glebami 

wytworzonymi z lessów. Aktualnie zasięgi występowania czarnoziemów ulegają 
zmniejszaniu w skutek erozji i degradacji, głównie z uwagi na jednostronne użytko-
wanie w postaci gruntów ornych. Czarnoziemy zdegradowane w obrębie gminy wy-
stępują najczęściej na eksponowanych fragmentach Płaskowyżu Głubczyckiego, w 
zasięgu występowania lessów, dlatego też reprezentatywnym dla nich gatunkiem 
gleby są lessy i utwory lessowate ilaste. Na terenie gminy ten podtyp gleb posiada 
stosunkowo duży udział powierzchniowy. Ze względu na swą żyzność tworzy gównie 
siedliska lasów grądowych, posiada jednocześnie bardzo dobre właściwości, które 
predysponują gleby tego typu do użytkowania rolnego - ornego. Czarnoziemy delu-
wialne na terenie gminy występują licznie wyściełając suche dolinki nieckowate. Ich 
odkładanie w obniżeniach morfologicznych spowodowane jest występowaniem erozji 
silnie urzeźbionej wysoczyzny lessowej, podatnej na tego typu procesy geodyna-
miczne. Czarnoziemy deluwialne mają zwykle znaczna miąższość poziomu próchni-
czego, większą niż w przypadku czarnoziemów zdegradowanych. Ich skład gatunko-
wy określają najczęściej lessy i utwory lessowate ilaste, pyły lub gliny.  

 
� Gleby pseudobielicowe – Pod względem obszarowym są trzecim najczęściej wystę-

pującym typem gleby w gminie. Występują głównie na wychodniach osadów polo-
dowcowych oraz utworów karbońskich, z których zdarta została pokrywa lessowa.  

 
� Mady rzeczne – gleby tego typu występują na zalewowych tarasach rzecznych. Na 

terenie gminy wyściełają dna dolin większych rzek, a także niektóre z ich mniejszych 
dopływów. Mady powstały w procesie akumulacji utworów aluwialnych w związku z 
przepływem wód powierzchniowych oraz znacznym wahaniem zwierciadła wód grun-
towych. Charakterystyczne dla nich jest występowanie na terenach o stosunkowo 
płytkim poziomie wód gruntowych, często z okresową możliwością podtapiania lub 
zalewów. W zasięgu występowania mad istotny jest znaczny udział terenów zajętych 
przez użytki zielone. W klasyfikacji siedlisk łąkowych, mady stanowią łęgi właściwe i 
należą do gleb żyznych, o dobrych i bardzo dobrych właściwościach dla użytkowania 
rolnego.  
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� Gleby inicjalne – zajmują bardzo niewielką powierzchnię w pokrywie glebowej. Wy-
stępują najczęściej w wierzchołkowych partiach wzniesień w południowo-zachodniej i 
południowej części gminy. W związku z niewielką przydatnością do uprawy przy nie-
korzystnych warunkach rzeźby tereny występowania tych gleb zostały w większości 
zalesione. 

 

0,22%
3,28%

15,97%

57,05%

23,48%

czarnoziemy [łącznie]

gleby brunatne

mady

pseudobielice

gleby inicjalne

 
 
Rysunek 4. Struktura typów gleb gruntów rolnych gminy Głubczyce 
Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
Pod względem gatunkowym w powierzchni gminy zdecydowanie dominują lessy i utwory 
lessowate ilaste, które stanowią prawie 77% wszystkich użytków rolnych [Inwentaryzacja i 
waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, 2003]. Znaczny udział w pokrywie glebowej 
gruntów rolnych mają utwory gliniaste, występujące w większych obszarach na wychod-
niach skał starszego podłoża [gliny deluwialne], pokrywach polodowcowych glin zwało-
wych oraz na pokrywach pyłów i glin spływających niegdyś podczas procesów denudacji z 
lokalnych wzniesień. Niewielkie obszary występowania gleb pylastych i ilastych również 
związane są z występującymi pokrywami lessowymi. charakterystyczną cechą gleb gminy 
jest niemal całkowity brak utworów piaszczystych i żwirowych, które z reguły stanowią 
gorszą wartość produkcyjną.   

76,84%

0,50%

20,93%
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gminiaste

pyłowe
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Rysunek 5. Struktura utworów glebowych gleb gruntów rolnych gminy Głubczyce 
Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 
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1.13.2. Waloryzacja użytkowa gleb  
 

Gmina Głubczyce zlokalizowana jest w rejonie sprzyjającym intensyfikacji rolnictwa. 
Odznacza się bardzo dobrymi warunkami agrorolniczymi, na które składają się: wysoka kla-
syfikacja bonitacyjna gleb, korzystne warunki klimatyczne oraz korzystne stosunki wodno-
glebowe. Szczególna wartość produkcyjna gleb wynika z faktu, iż przeważająca część ob-
szaru gminy położona jest w zasięgu Płaskowyżu Głubczyckiego, zdominowanego przez 
lessy i utwory lessowate ilaste. Z lessów powstały gleby w typie czarnoziemy i gleby brunat-
ne, które należą do jednych z najlepszych w województwie opolskim.  

 
Ogólny wskaźnik waloryzacji przestrzeni produkcyjnej gminy, będący syntetyczną 

oceną warunków przyrodniczych, wynosi 93,1 pkt., co jest wartością jedną z lepszych w wo-
jewództwie opolskim – wskaźnik daje gminie 8 miejsce w województwie. Dla porównania, 
wskaźnik ten dla regionu opolskiego wynosi 89 pkt. Wysoki wskaźnik produkcyjny charakte-
ryzuje w szczególności sołectwa położone w środkowej i północnej części gminy, tj. general-
nie obszar Płaskowyżu Głubczyckiego.  
 

Według danych Urzędu Miasta i Gminy - stan na 30.05.2004 rok, powierzchnia użyt-
ków rolnych wynosi 23530 ha, co stanowi prawie 80% całkowitej powierzchni gminy, w tym: 
grunty orne stanowią 71,0% powierzchni, sady – ok. 0,5%, łąki 3,3%, pastwiska – 5,1%.  

Pod względem bonitacyjnym w gminie dominują gleby najlepszych klas II – III [gleby 
orne bardzo dobre i dobre], które stanowią aż 73,7% wszystkich gruntów rolnych. Są to rów-
nocześnie gleby chronione przed zainwestowaniem. Najwięcej jest gruntów klasy III, które 
stanowią aż 52,9% wszystkich użytków ornych. Jest to jeden z największych wyników w re-
gionie. Znaczny udział tych gruntów na terenie gminy była m.in. przyczyną wylesienia obsza-
ru oraz koncentracji zabudowy na terenach licznych wsi. Ogromna przewaga gruntów klas I-
III oraz niewielki odsetek gleb najsłabszych wskazuje na bardzo korzystne uwarunkowania 
rozwoju funkcji rolniczej. Obszary koncentracji gleb tych klas zlokalizowane są w północnej, 
zachodniej i centralnej części gminy, czyli tam, gdzie występują pokrywy lessowe. Gleby niż-
szej klasy IVa i IVb [gleby orne średniej jakości] stanowią już obszarowo mniejszy zasięg – 
16,7%. Gleby najniższych, tj. V i VI klas bonitacyjnych zajmują stosunkowo niewielki odsetek 
gruntów rolnych w gminie Głubczyce – 7,6%. Gleby, które pod względem bonitacyjnym zali-
cza się do I i II klas bonitacyjnych przeważają zwykle w obrębie występowania czarnozie-
mów [zdegradowanych i deluwialnych]. Gleby brunatne tworzą natomiast zwykle kompleksy 
II i III klas. W przypadku terenów dolinnych gdzie dominują mady rzeczne są to głównie 
kompleksy użytków zielonych. Większość obszarów łąkowych położona jest w dnach dolin 
rzecznych Osobłogi, Troi, Psiny, Złotnika, Opawicy oraz na ich stokach wzniesień i pagór-
ków, gdzie chronią pokrywę glebową przed erozją. Wśród trwałych użytków zielonych pro-
centowy udział gleb poszczególnych klas przedstawia się następująco: I – 1,2%, II – 7,3%, III 
– 41,0%, IV – 34,4%, V – 11,8%, VI – 4,2% [Inwentaryzacja i waloryzacja...]. Dominują za-
tem łąki i pastwiska klasy I-III [łącznie 49,5%]. Użytki zielone słabe mają stosunkowo niewiel-
ki udział w gminie. W zakresie użytkowania łąk i pastwisk podobnie jak w całym wojewódz-
twie zauważalne jest przekształcanie ich na grunty orne. Jest to typ użytkowania przestrzeni 
charakteryzujący się największą dynamiką zmian w strukturze użytkowania gruntów.  

 
 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   34 

 

0,3

20,5

42,9

10
13,1

3,6
6,3

1,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I II IIIa IIIb Iva IVb V VI

Klasy bonitacyjne gleb

%

 
 
Rysunek 6. Struktura klas bonitacyjnych gruntów ornych gminy Głubczyce 
Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
Rozpatrując rolniczą waloryzację gleb w aspekcie kompleksów rolniczej przydatności, 

w gminie Głubczyce zdecydowanie dominują kompleksy pszenne, zwłaszcza kompleks 
pszenny bardzo dobry i kompleks pszenny dobry, które można spotkać w dużych powierzch-
niach na całym obszarze gminy, zwłaszcza w części północnej i centralnej. Kompleksy 
pszenne zajmują aż 96,2% gruntów ornych. Kompleksy niższych klas, należących do kom-
pleksów żytnich [głównie kompleks żytni dobry i żytni słaby] stanowią łącznie ledwie ok. 2,4% 
gruntów ornych. Niewielki odsetek w gminie obejmują grunty orne kompleksu zbożowo-
pastewnego mocnego – 1,3%, a także niespełna 0,1% [13ha] gleb należących do kompleksu 
zbożowego górskiego. W przypadku użytków zielonych, przytłaczającą większość stanowią 
użytki zielone średnie [80,5]. W mniejszym stopniu występują użytki zielone bardzo dobre i 
dobre – 7,4%, oraz słabe i bardzo słabe. 
 
Gmina odznacza się korzystnymi warunkami agroklimatycznymi, a w szczególności średnią 
temperaturą roczną wynoszącą ok. 8°C, okresem gospodarczym trwającym około 260 dni, 
okresem wegetacyjnym trwającym ok. 220 dni, a także ilością opadów [600 - 650mm]. Przy 
specyficznych właściwościach lessu, który ma zdolność zatrzymywania i magazynowania 
wilgoci w przestworzach glebowych, jest to ilość opadów wystarczająca dla prawidłowego 
wzrostu roślin. Przyjmuje się, iż gmina posiada ok. 66,5% gleb o właściwych stosunkach 
wodno-powietrznych. W najmniejszym stopniu cecha ta dotyczy sołectw: Zopowy, Równe, 
Pietrowice, Mokre, Dobieszów, Braciszów, gdzie powierzchnia użytków rolnych o wadliwych 
stosunkach powietrzno-wodnych stanowi ponad 50% użytków rolnych wymienionych so-
łectw.  

 
Bardzo dobrej jakości tereny dla produkcji rolnej predysponują gminę do uprawy ro-

ślin o wysokich wymaganiach glebowych, dlatego też pod względem produkcji roślinnej, do-
minuje w gminie kierunek zbożowo-okopowy, ze szczególną preferencją uprawy pszenicy, w 
mniejszym stopniu buraków cukrowych, rzepaku i jęczmienia – patrz rysunek nr 8.  
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Rysunek 7. Struktura zasiewów w gminie Głubczyce 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003r. – stan na rok 2002  

 

1.13.3. Jakość gruntów ornych, zanieczyszczenie metalami ciężkimi. 

 
Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania charakterysty-

ka środowiska glebowego wykazuje, iż na obszarze gminy Głubczyce dominują gleby bardzo 
dobre i dobre, stanowiące bazę wysokoproduktywnego rolnictwa. Warunki przyrodnicze gmi-
ny określone przez wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej są bardzo dobre [93,1 pkt.] i 
należą do jednych z najlepszych w województwie. Składają się na nie dobre warunki morfo-
logiczne, bardzo dobre warunki uwilgocenia gleb, bardzo dobre warunki agroklimatyczne.  

 
Żyzność gruntów rolnych jest uwarunkowana warunkami fizjograficznymi przy udziale czyn-
ników antropogenicznych, głównie intensyfikacji rolnictwa. W przypadku gleb brunatnych 
problemem jest tendencja do zakwaszania oraz często niewystarczająca zawartość próchni-
cy. W przypadku czarnoziemów zdegradowanych istotnym czynnikiem negatywnym jest 
zwykle niska zawartość próchnicy - poniżej 4%]. Najczęściej obniżenie żyzności jest spowo-
dowane działalnością rolniczą, wśród której  najistotniejszymi, niekorzstnie wpływającymi na 
jakość gleb są: 

- pogarszanie struktury gleb przez stosowanie ciężkiego sprzętu rolniczego, 
- nieodpowiednie nawożenie, nie dostosowane do lokalnych potrzeb pokarmowych 

gleb, powodujące między innymi utratę próchnicy, 
- przedostawanie się do gleb nadmiernych ilości związków azotowych w wyniku nieod-

powiedniego składowania obornika czy gnojowicy [zwłaszcza w pobliżu dużych 
obiektów hodowlanych], 

- występowanie powyższych zjawisk prowadzi w ostateczności do zachwiania stosun-
ków powietrzno-wodnych i zakwaszenia gleb. 

 
Badania na zawartość w gruntach rolnych metali ciężkich wykonane zostały przez 

Stację Chemiczno-Rolniczą Oddział w Opolu w latach 1992 – 97 na zlecenie ówczesnego 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Na tej podstawie ustalono minimalne, średnie 
i maksymalne wartości stężeń metali ciężkich w glebach gminy Głubczyce, które przedsta-
wiono w tabeli nr 16.  
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Tabela 16. Zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych gminy Głubczyce  
Zawartość całkowita w 

[mg/kg] 

Metal 
ciężki 

Liczba 
prób 
gleby min max średnia 

 
Procentowy udział pró-
bek gleby o wyższej niż 

naturalna 
zawartości metali cięż-

kich 
[%] 

 
Kadm 0,17 1,83 0,47 10,2 
Miedź 8,7 24,0 13,2 0,0 
Nikiel  6,1 29,0 15,8 0,0 
Ołów 12,4 55,3 24,7 0,0 
Cynk 

59 

40,3 484,5 76,2 16,9 
Źródło:  Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu, 20.05.2004r. Na podstawie wyników badań SCHR z lat 1992 – 1997. 

 
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wyróżnia się 5 

stopni zanieczyszczenia gleb metalami [Pb, Zn, Cu, Ni, Cd]. Dopuszczalne zawartości wy-
branych metali śladowych podano w tabeli nr 17. 
 
Tabela 17. Dopuszczalne zawartości metali ciężkich [mg/kg] w warstwie gleb uprawnych, od-
powiadające różnym stopniom zanieczyszczenia, wg metodyki oceny gleb opracowanej przez 
IUNG Puławy 

Stopień zanieczyszczenia gleb 
Metal 

Grupa gle-

by 0 I II III IV V 

a - g 30 70 100 500 2500 >2500 
b - c 50 100 250 1000 5000 >5000 

Ołów 
Pb 

c - g 70 200 500 2000 7000 >7000 
a - g 50 100 300 700 3000 >3000 
b - c 70 200 500 1500 5000 >5000 

Cynk 
Zn 

c - g 100 300 1000 3000 8000 >8000 
a - g 15 30 50 80 300 >300 
b - c 25 50 80 100 500 >500 

Miedź 
Cu 

c - g 40 70 100 150 750 >750 
a - g 10 30 50 100 400 >400 
b - c 25 50 75 150 600 >600 

Nikiel 
Ni 

c - g 50 75 100 300 1000 >1000 
a - g 0,3 1 2 3 5 >5 
b - c 0,5 1,5 3 5 10 >10 

Kadm 
Cd 

c - g 1,0 3 5 10 20 >20 
Źródło: Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb: metale ciężkie, siarka i WWA, Instytut Upraw, gleboznawstwa i 
Nawożenia w Puławach, Warszawa, 1995 

 
W obrębie każdego stopnia jakości gleb wyróżnia się 3 grupy o zróżnicowanym pH 

oraz składzie mechanicznym. Odczyn gleb jest ważnym czynnikiem wpływającym na stopień 
przyswajalności metali dla roślin, natomiast skład mechaniczny decyduje o mobilności a więc 
o dostępności metali. Wyróżnia się następujące grupy: 

 
a - g   - gleby bardzo lekkie małej zawartości frakcji spławianej ( < 10 %), niezależnie od pH 

- gleby  lekkie ( 10 – 20% frakcji spławianej),  bardzo  kwaśne pH < 4,5  i kwaśne  pH      
4,5 - 5,5 i słabo kwaśne pH 5,6 – 6,5 

 
b - g - gleby lekkie ( 10 – 20 % frakcji spławianej), odczyn obojętny pH > 6,5 
 - gleby średnie ( 20 – 30% frakcji spławianej), bardzo kwaśne pH < 4,5 i kwaśne pH 

4,5 – 5,5 
 - gleby ciężkie ( > 35% frakcji spławianej), bardzo kwaśne pH < 4,5 i kwaśne pH 4,6 

– 5,5 
 - gleby mineralno-organiczne zawartość substancji organicznej 6 – 10%, bez względu 

na pH 
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c- g - gleby średnio ciężkie ( 20 – 30% frakcji spławianej ) i ciężkie ( > 35% frakcji spła-

wianej, słabo kwaśne  pH 5,5 – 6,5 lub obojętne pH > 6,5  
 - gleby organiczno-mineralne i organiczne zawartości substancji organicznej >10%, 

bez względu na pH 
 

W zależności od stopnia zanieczyszczenia gleb zaleca się ich różne użytkowanie np. 
przeznaczenie pod uprawy rolnicze, lub w przypadku dużego stopnia zanieczyszczenia, wy-
łączenie z produkcji rolnej. 
 
Stopień 0 - gleby o naturalnej zawartości metali śladowych, mogą być przeznaczone pod 
wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze. 
 
Stopień I – gleby o podwyższonej zawartości metali, mogą być przeznaczone pod wszystkie 
uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci.  

 
Stopień II – gleby słabo zanieczyszczone. Na glebach tych wykluczyć należy niektóre upra-
wy ogrodnicze jak np. sałata, szpinak, kalafior. Dozwolona jest uprawa roślin zbożowych, 
okopowych i pastewnych. 
 
Stopień III – gleby średni zanieczyszczone. Wszystkie uprawy narażone są na skażenie. Do-
puszczalna jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych pod warunkiem okreso-
wej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych częściach roślin. Zalecane są uprawy roślin 
przemysłowych i traw nasiennych. 
 
Stopień IV – gleby silnie zanieczyszczone. Gleby takie powinny być wyłączone z produkcji 
rolniczej. Dopuszcza się jedynie produkcję roślin przemysłowych ( len, konopie, wiklina), 
produkcję materiału siewnego zbóż i traw. Zaleca się zabiegi rekultywacyjne, a głównie wap-
nowanie i wprowadzanie substancji organicznej. 
 
Stopień V – gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Gleby o takim stopniu zanieczyszczenia 
należy wyłączyć z produkcji rolniczej i poddać zabiegom rekultywacyjnym. 
 
Zgodnie z zastosowaną metodyką, biorąc również pod uwagę, że gleby gminy w przewadze 
stanowią gleby ciężkie [86%] i raczej kwaśne [Intensywność pobierania przez rośliny metali 
ciężkich z gleb wzrasta ze wzrostem odczynu kwaśnego, zatem można stwierdzić, iż jest 
znaczna], w przypadku wartości średnich praktycznie nie stwierdza się podwyższonych stę-
żeń metali ciężkich w glebach, wykraczających poza wartość naturalną. W badanych 59 pró-
bach gleb stwierdzono najkorzystniejsze wyniku badań dla miedzi, niklu i ołowiu, dla których 
w żadnej z badanych prób nie stwierdzono podwyższonych stężeń wykraczających poza 
wartość naturalną. Jako znaczący należy natomiast uznać odsetek badań sygnalizujących 
podwyższona zawartość kadmu – 10,2% i cynku – 16,9. Gleby gminy Głubczyce wyróżniają 
się w tym przypadku najwyższymi wartościami tych dwóch metali w powiecie. Ogólnie śred-
nie stężenia kadmu nie wykraczają jednak poza wartość naturalną, stwierdzane natomiast 
wartości maksymalne w 10% prób mieściły się granicach klasy I bądź II [gleby słabo zanie-
czyszczone]. W przypadku cynku jego średnie wartości oznaczeń mieściły się w klasie I, tj. 
gleb o podwyższonej zawartości metali. Stwierdzona natomiast wartość maksymalna wyno-
sząca 484,5 mg/kg kwalifikuje się do II klasy – gleby słabo zanieczyszczone. Ogólnie, ze 
względu na wartości średnie, gleby w gminie Głubczyce odznaczają się nie przekraczaniem 
wartości granicznych dla 0 stopnia zanieczyszczenia, ewentualne lokalnym przekroczeniem, 
kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być przeznaczone pod 
wszystkie uprawy polowe, z ewentualnym, lokalnym ograniczeniem upraw warzyw przezna-
czonych dla dzieci. 
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1.14. Zasoby przyrodnicze 

 

1.14.1. Ochrona bioróżnorodności 

 
Na terenie gminy przeprowadzono w 2003 roku szczegółową inwentaryzację i walo-

ryzację przyrodniczą gminy [BIO-PLAN Opole], która pozwoliła na wyodrębnienie szeregu 
chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt, a także siedlisk, występujących w gminie 
Głubczyce. W przeważającej części chronione elementy świata ożywionego skupiają się w 
zasięgu występowania obszarów chronionego krajobrazu, bądź też na terenach górskich, w 
zasięgu większych dolin rzecznych i mniejszych ich dopływów. 
 
 W gminie stwierdza się obecnie występowanie 33 gatunków roślin prawnie chronionych 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków 
dziko występujących roślin objętych ochroną [Dz. U. z dnia 28 lipca 2004r. Nr 168, poz. 
1764], które wyszczególniono w tabeli nr 18. 
 
Tabela 18. Wykaz chronionych roślin naczyniowych oraz grzybów występujących na terenie 
gminy Głubczyce 
 

L.p. Rośliny objęte ochroną ścisłą: 
 

Ogólna lokalizacja 
 

1 Barwinek pospolity Vinca minor Okolice Pielgrzymowa, Krasnego Pola oraz w Lesie 
Głubczyckim 

2 Bluszcz pospolity Hedera helix Często spotykany, głównie w lasach, parkach 

3 Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia W południowej części gminy, głównie w kwaśnych 
dąbrowach 

4 Ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum  Las głubczycki, między Opawicą a Pielgrzymowem, 
okolice Pielgrzymowa i Chróstna 

5 Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis Głównie Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre-
Lewice 

6 Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine W lesie na północ od Chomiąży 

7 Kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina Na wyniesieniach Gór Opawskich 

8 Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis Głównie Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre-
Lewice 

9 Lilia złotogłów Lilium martagon Okolice Pielgrzymowa, Chróstna,  Biernatówka, w 
Lesie Głubczyckim i na północ od Krasnego Pola 

10 Listera jajowata Listera ovata W Lesie Głubczyckim, na północ od Klisina oraz mię-
dzy Kietlicami i Ściborzycami Małymi 

11 Obrazki alpejskie Arum alpinum 
Okolice Biernatówka, w Lesie Głubczyckim w okolicy 
Wilczego Stawu i leśniczówki Ściborzyce Małe oraz 
na północ od Klisina 

12 Parzydło leśne Aruncus sylvestris Między Dobieszowem a Opawicą 

13 Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare W Pielgrzymowie, okolice Pielgrzymowa, Braciszowa, 
Biernatówka i w Dobieszowie 

14 Podkolan biały Platanthera bifolia 
Okolice Pielgrzymowa, Dobieszowa, w Braciszowie, w 
Lesie Głubczyckim koło Wilczego Stawu, okolice Kra-
snego Pola, Klisina, Królowych 

15 Pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna Na zachód od Pietrowic i Mokrych oraz na północ od 
Chomiąży Braciszowa 

16 Storczyk męski Orchis mascula Dobieszów 

17 Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis W Lesie Głubczyckim, na południe od Biernatówka, w 
Kietlicach i na wschód od Grobników 

18 Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
Okolice Radyni, Pielgrzymowa, Biernatówka, w Lesie 
Głubczyckim, między Dobieszowem a Opawicą oraz 
na północ od Krasnego Pola 

19 Zimowit jesienny Colchicum autumnale  Okolice Krasnego Pola, Pielgrzymowa, Dobieszowa 
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 Rośliny objęte ochroną częściową: Ogólna lokalizacja 

20 Centuria pospolita Centaurium erythraea  Okolice Głubczyc, Dobieszowa, Braciszowa 

21 Goździk kartuzek Dianthus cartusianorum W rozproszeniu na terenie całej gminy w murawach 
kserotermicznych 

22 Goździk kropkowany Dianthus deltoides 
W Braciszowie, Królowych, Bogdanowicach, Bernaci-
cach, Równem, Chomiąży, Pomorzowiczkach i Zawi-
szycach 

23 Kalina koralowa Viburnum opulus  W zadrzewieniach i okrajkach leśnych 

24 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium w piaskowni Zopowy 

25 Konwalia majowa Convallaria majalis na zachód od Pietrowic, koło Chróstna, Królowych, 
Chomiąży 

26 Kopytnik pospolity Asarum europaeum  na południe od Biernatówka, w Kietlicach, Lesie Głub-
czyckim i Pielgrzymowie 

27 Kruszyna pospolita Frangula alnus W lasach na zachód od Pielgrzymowa, w Lesie Głub-
czyckim, w okolicy Biernatówka,  Chróstna 

28 Miodownik melisowaty Mellittis mellisophyllum  Na południowy wschód od Chróstna 

29 Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora Między Dobieszowem a Opawicą, okolice Pietrowic, 
Pielgrzymowa, Dobieszowa, Chróstna, Krasnego Pola 

30 Pierwiosnek wyniosły Primula elatior Częsty w lasach grądowych 

31 Porzeczka czarna Ribes nigrum 
Na zachód od Pielgrzymowa, na pólnocny wschód od 
Królowych, na północ od Klisina i w Lesie Głubczyc-
kim 

32 Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis W Lesie Głubczyckim 

33 Przytulia wonna Galium odoratum W lasach liściastych 
 Grzyby objęte ochroną : Ogólna lokalizacja 

1 Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa W borze sosnowym w Lesie Głubczyckim 
2 Flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus W alei lipowej na południowy zachód od Klisina 

3 Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea  Na pastwisku na północ od Ciermięcic 

4 Sromotnik bezwstydny Phallus impudicus  Pojedynczo w lasach i zaroślach 
Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Opola, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
 
 Oprócz chronionych gatunków roślin, w gminie stwierdza się występowanie 15 
siedlisk przyrodniczych podlegających w Polsce ochronie na podstawie Rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrod-
niczych podlegających ochronie [Dz.U. z dnia 03.09.2001, nr 92, poz. 1029]. Siedliska chro-
nione przedstawiono w tabeli nr 19. 
 
 
Tabela 19. Wykaz chronionych siedlisk występujących na terenie gminy Głubczyce 
 

L.p. Siedliska objęte ochroną: Ogólna lokalizacja 
1 Starorzecza (Potamion) W dolinie Osobłogi na północ od Klisina 
2 Zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti) W dolinie Osobłogi w północnej części gminy 

3 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami wło-
sieniczników (Ranunculion fluitantis) W Straduni między Biernatowem a Królowymi 

4 
Pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo-
Scleranthetea) 

W piaskowniach w Zopowach i na południe od Zu-
brzyc 

5 
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) W okolicach Braciszowa, Mokrych, Ciermięcic i na 

wschód od Pietrowic 

6 
Wysokogórskie ziołorośla i zarośla liściaste (Ade-
nostylion alliariae) Na zachód od Pielgrzymowa 

7 
Mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-
Polygonetum) 

W Pomorzowiczkach oraz na południe od Bogdanowic 
i północny wschód od Królowych 

8 Torfowiska przejściowe (Caricion lasiocarpae) Między Radynią a Kolonią Mokre 

9 
Źródliska (Montio-Cardaminetea) Okolice Piotrowic, Opawicy, leśniczówki Ściborzyce 

Małe koło Wilczego Stawu 

10 
Szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum 
pseudocyperi) Wilczy Staw 
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11 
Grąd subkontynentalny (Tilio cordatae-Carpinetum 
betuli) 

Las Głubczycki, dolina Straduni między Królowymi a 
Biernatowem, na zachód od Kietlic, w okolicach Mo-
krych, Klisina i Pomorzowiczek 

12 
Acidofilne dąbrowy (Luzulo luzuloidis-Quercetum 
petraeae) 

W okolicach Pielgrzymowa (Fot. 29), Dobieszowa, 
Chróstna, Radyni, Pietrowic, Krasnego Pola, Chomią-
ży oraz między Dobieszowem a Opawicą 

13 
Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum = Circa-
eo-Alnetum) 

W Lesie Głubczyckim, w okolicach Klisina, Bogdano-
wic, Pomorzowiczek, Pietrowic, Grobnik oraz w dolinie 
Straduni 

14 Łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum) W dolinie Osobłogi na północ od Klisina 
15 Olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae) Wzdłuż brzegów Osobłogi, Troji, Straduni i Psiny 
Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Opola, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
 W granicach administracyjnych gminy, pomimo znaczącego przekształcenia śro-
dowiska naturalnego na rzecz wielkopowierzchniowych upraw polowych, stwierdzono wystę-
powanie 125 gatunków zwierząt objętych ochroną prawną na podstawie Rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin obję-
tych ochroną [Dz. U. z dnia 28 lipca 2004r. Nr 168, poz. 1764]. Szczególnie istotnymi, wy-
różniającymi się nagromadzeniem dużej ilości fauny chronionej obszarami są: Las Głubczyc-
ki, obszar muraw, łąk i lasów na zachód od Pielgrzymowa, kompleks stawów koło Głubczy-
ce-Sady oraz rzeka Osobłoga. Wykaz chronionych gatunków zwierząt jest następujący: 
 
� Wśród chronionych bezkręgowców stwierdzono: 1 gatunek pająka - Tygrzyk paskowany 

Argyope bruennichii, 1 gatunek mięczaka - Ślimak winniczek Helix pomatia, 2 gatunki 
motyli dziennych - modraszek nausitous Maculinea mausithous oraz mieniak strużnik 
Apatura ilia. 

 
� 10 gatunków płazów [wszystkie płazy i gady w Polsce podlegają ochronie]: Kumak górski 

Bombina variegata, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, ropucha szara Bufo bufo, ro-
pucha zielona Bufo viridis, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba wodna Rana esculenta, 
żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba trawna Rana temporaria, traszka zwyczajna Tritu-
rus vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus. 

 
� 5 gatunków gadów –: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta 

viviparia, padalec Anguis fragilis, zaskroniec Natrix natrix, żmija zygzakowata Vipera be-
rus. 

 
� Spośród chronionych ptaków potwierdzono występowanie 96 gatunków ptaków, w tym 2 

podlegających ochronie częściowej. Ograniczono się do wymienienia chronionych gatun-
ków ptaków drapieżnych i sów, jako jednych z najrzadszych i traktowanych zwykle jako 
wskaźniki występowania innych gatunków zwierząt: trzmielojad Pernis apivorus, błotniak 
stawowy Circus aeruginosus, krogulec Accipiter nisus, myszołów Buteo buteo, pustułka 
Falco tinnunculus, płomykówka Tyto alba, pójdźka Athene noctua, puchacz Bubo bubo, 
puszczyk Strix aluco, sowa uszata Asio otus, sóweczka Glaucidium passerinum. 

 
� 10 gatunków chronionych ssaków: jeż zachodni Erinaceus europaeus, kret Talpa euro-

paea, ryjówka aksamitna Sorex araneus, ryjówka malutka Sorex minutus, rzęsorek rze-
czek Neomys fodiens, zębiełek Crocidura suaveolens, mroczek późny Eptesicus seroti-
nus, gacek brunatny Plecotus auritus, badylarka Micromys minutus, wiewiórka Sciurus 
vulgaris, łasica Mustela nivalis, borsuk Meles meles. 

 
Ogólnie należy stwierdzić się dość duże zróżnicowanie chronionej bioróżnorodności wy-
stępującej w obrębie gminy, co jest wynikiem głównie dostępności szeregu odmiennych 
siedlisk uwarunkowanych zmiennymi warunkami geomorfologicznymi i krajobrazowymi 
obszaru. 
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1.14.2. Zieleń urządzona 

 
Tereny zieleni definiuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 

2004r, Nr 92, poz. 880) która stwierdza, iż przez tereny zieleni rozumie się - tereny wraz z 
infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, 
znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, 
rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwa-
ry, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń 
towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotni-
skom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym (art. 5, ust. 21). 

 
Zieleń miejska ma duży wpływ na ogólny stan środowiska miejskiego, pełniąc nie-

zwykle ważne funkcje polegające w szczególności na zapewnieniu zrównoważonego funk-
cjonowania układów ekologicznych, poprawie warunków życia ludności poprzez produkcję 
tlenu, pochłanianie zanieczyszczeń powietrza, tłumienie hałasu, pełniąc rolę rekreacyjną 
oraz regulatora warunków klimatu lokalnego, a także stanowiąc istotny walor dekoracyjny i 
krajobrazowy. 
 

Szczegółowa inwentaryzacja terenów zieleni urządzonej nie została przeprowadzona 
dla obszaru całej gminy, dla miasta Głubczyce natomiast został wykonany w 1998 roku Ope-
rat terenów zieleni, przedstawiający szczegółowe uwarunkowania i warunki funkcjonowania 
zieleni miejskiej. Roślinność urządzona i towarzysząca zabudowie w obszarze zurbanizowa-
nym miasta jest wypadkową działania czynników przyrodniczych i działalności człowieka. 
Zgodnie z materiałami Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce zieleń miejska zajmuje tereny o 
powierzchni łącznej 29,5088 ha. Wśród tej zieleni na terenie miasta występują: 

- parki i zadrzewienia o powierzchni 12,1240 ha, 
- skwery i zieleńce, zajmujące powierzchnię 9,7667 ha, 
- zieleń ulic własnych – 5,4514 ha, 
- zieleń ulic obcych – 2,1667 ha. 
W Głubczycach funkcjonuje duży kompleks parkowy, zlokalizowany wzdłuż doliny rzeki 

Psiny, jednakże ze względu na liczne przecięcia ulicami i szlakami komunikacyjnymi, w Ope-
racie terenów zieleni został on przedzielony na mniejsze funkcjonalne obszary [patrz tabela 
poniżej]. Na terenie parku funkcjonuje liczny i dość zróżnicowany gatunkowo drzewostan, 
tworzący w wielu przypadkach dorodny starodrzew, który pretenduje do miana pomnikowego 
ze względu na znaczne rozmiary. Łącznie jest to kilkanaście okazów drzew [Operat terenów 
zieleni miasta Głubczyce]: dąb szypułkowy [1-okaz], grab pospolity [4], klon pospolity[2], klon 
srebrzysty[1], kilka gatunków lip [4] w tym srebrzysta i gwiaździsta, jesion wyniosły [2], wiąz 
[2], grusza [2], buk pospolity w odmianie czerwonej i okaz miłorzębu dwuklapowego.  

Pod względem siedliskowym park odznacza się występowaniem, w najniższej części do-
liny, siedlisk wilgotnych, a w większym oddaleniu od koryta rzeki, siedlisk świeżych. Są to 
więc siedliska lasu świeżego i lasu wilgotnego, antropogenicznie przekształcone.  

Stan zdrowotny poszczególnych części parku jest zróżnicowany, jednakże obserwuje się 
ogólną tendencję polegającą na objawach starzenia drzewostanu [wydzielanie posuszu, 
ubytki] oraz lokalnie silną degradację zieleni niskiej i gleb w wyniku wydeptywania. Na wielu 
pniach drzew stwierdza się ubytki wgłębne i powierzchniowe, na kilku egzemplarzach ślady 
po uderzeniach pioruna. Niektóre drzewa wytwarzają tzw. suchoczuby. Liczne są również 
miejscowe zamieranie, zniszczenie i przerzedzenia żywopłotów. 

Utrzymanie założenia parkowego służy ochronie podstawowego ciągu ekologicznego 
miasta, związanego z doliną rzeki Psiny oraz ochronie zasobów wodnych na terenie strefy 
ochrony pośredniej związanej z ujęciem wody dla Głubczyc. Dlatego też na terenie parku 
występuje zakaz lokalizacji funkcji o wodochronnym procesie produkcji oraz powodujących 
zanieczyszczenie powierzchni [Operat terenów zieleni...], a także zakaz realizacji inwestycji 
powodujących naruszenie warunków ekologicznych bez uprzednich ekspertyz ekologicz-
nych.  
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W mieście funkcjonuje również mały park o powierzchni 1,38ha, zlokalizowany przy ul. 

Sobieskiego. Park został założony na terenie byłego cmentarza. W jego obrębie rośnie 
drzewostan liściasty, który budują głównie lipy, robinie akacjowe, buki, lokalnie dęby. Pod 
względem biotopowym są to siedliska grądowe - lasu świeżego i lasu wilgotnego, antropo-
genicznie przekształcone. 

 
Na terenach parkowych zalecenia pielęgnacyjne polegają głównie na urozmaicaniu struk-

tury drzewostanu poprzez tworzenie budowy wielopiętrowej i zainicjowanie warstwy podszytu 
[dotyczy głównie dużego parku miasta], regenerację i stałą pielęgnację zieleni trawnikowej i 
żywopłotów [w tym usuwanie żywopłotów uszkodzonych], wykonywanie cięć sanitarnych i 
pielęgnacyjnych drzewostanów [w tym usuwanie wyznaczonych okazów], z ich stałą kontrolą 
stanu sanitarnego. 
 

Szczegółowy wykaz terenów zieleni ogólnodostępnej występującej na terenie miasta 
Głubczyce [według Ewidencji Terenów Zieleni, 2002r.] przedstawiono w tabelach nr 20 i 21.  

 
Tabela 20. Wykaz Parków i zadrzewień występujących na terenie miasta Głubczyce 

L.p. Lokalizacja Powierzchnia [ha] 
1 Promenada - Żeromsk.-Św.Dum.-Powst. 1,3300 
2 Las - „św. Dumania” 2,2656 
3 Przy promenadzie - Od str. Mickiewicza 1,0000 
4 Park - Powstańców-Parkowa 0,2200 
5 Park alejka - Powstańców-Parkowa 0,0100 
6 Park - Korty-Niepodległości 1,6800 
7 Park - Staw Łabędzi 1,3503 
8 Teren Zieleni - Przy Stawie Łabędzi  0,4435 
9 Park - Niepodległości – alejka 0,0630 
10 Park – Niepodległości-Kościuszki 0,4300 
11 Park - Kościuszki–Pocztowa 0,7500 
12 Park - Alejka od poczty 0,1400 
13 Park - Parkowa-Pocztowa 0,1100 
14 Park - St. Promenada 0,2700 
15 Park - Pl. Wiosenny 0,8400 
16 Park - Dróżka przy Pl. Wiosennym 0,1100 
17 Amfiteatr - Kochanowskiego 0,4545 
18 Park (b. Cmentarz) - Sobieskiego  1,3768 
19 Zadrzewienie - Żeromskiego 0,0088 
20 Zadrzewienie - Rożnowska Oświęcimska 0,4363 

Źródło: Ewidencja terenów zieleni – Zakład Produkcyjno-Usługowy ELTOR Głubczyce, 2002. Operat terenów zieleni miasta 
Głubczyce – Pomiary i Badania w Ochronie Środowiska Ireneusz Hebda – Firma Projektowa BKB REGION Kazimierz Bogda-
nowicz, Lanckorona, 1998 

 
Tabela 21. Wykaz skwerów, placów i zieleńców występujących na terenie miasta Głubczyce 

SKWERY, PLACE i ZIELEŃCE 
L.p. Lokalizacja Powierzchnia [ha] 

1 Skwer pod basztą – skwer przy murach Pocztowa 0,3424 
2 Mury z basztą – przy Pocztowej 0,0300 
3 Plac zabaw – N.Świat-Moniuszki 0,6596 
4 Skwer – Browarna 0,3100 
5 Skwer – Plebiscytowa 0,6600 
6 St. Rynek ratusz – Plater-Moniuszki 0,3255 
7 Skwer – Bałuckiego 0,3523 
8 Skwer – Zakonna 0,2231 
9 Skwer – Kozielska-Sosnowiecka 0,1400 

10 Skwer – Kozielska nr 19-21 0,3299 
11 Rzeka – Cyna przy Garbarskiej parking 0,0800 
12 Skwer – Moniuszki-Cyna 0,0696 
13 Skwer – Cyna-Sosnowiecka 0,5624 
14 Skwer – Plac Zgody 0,9700 
15 Rzeka Cyna – Plac Zgody 0,2400 
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16 Plac Stary Targ – Pl. Stawowy-Kozielska 0,4300 
17 Plac Stary Targ – Pl. Stawowy-Kozielska 0,6500 
18 Skwer – Staszica-Warszawska 0,0933 
19 Mury z basztami – Staszica 0,0400 
20 Skwer – Sienkiewicza 0,3570 
21 Plac 1 Maja 0,1300 
22 Plac Zwycięstwa – Koszarowa-Kochanowskiego 0,5225 
23 Plac A.K. – Kościelna-Kochanowskiego 0,3955 
24 Skwer – Kościelna 0,1170 
25 Zieleniec – Kościelna  0.0200 
26 Zieleniec – Kościelna 2-4 0,4080 
27 Plac J.P. II 0,2758 
28 Zieleniec – Wałowa 0,0858 
29 Urząd Miejski 0,3000 
30 Skwer – Sobieskiego-Wrocławska 0,0580 
31 Kwietnik – Parkowa 0,0362 
32 Zieleniec – Parkowa-Wałowa 0,0362 
33 Zieleniec – Moniuszki-Sosnowiecka 0,1275 
34 Skwer – I Armii WP 0,0700 
35 Kaplica – Sudecka Kaplica 0,0928 
36 Trawnik – I Armii-Kolejowa 0,6000 
37 Trawnik – I Armii PKP 0,0800 
38 Kaplica – Oświęcimska kaplica 0,0251 
39 Wieża ciśnień – Słowackiego 0,0734 
40 Trawnik – przy Alei Lipowej 0,2262 
41 Łąka-Zieleniec – Żeromskiego-Skłodowskiej 0,8586 
42 Łąka-Zieleniec – Skłodowskiej 0,0362 
43 Boisko i Pl. Cyrku - Żeromskiego 0.8000 

Źródło: Ewidencja terenów zieleni – Zakład Produkcyjno-Usługowy ELTOR Głubczyce, 2002. Operat terenów zieleni miasta 
Głubczyce – Pomiary i Badania w Ochronie Środowiska Ireneusz Hebda – Firma Projektowa BKB REGION Kazimierz Bogda-
nowicz, Lanckorona, 1998 

 
Oprócz powyższych terenów zielonych w mieście funkcjonuje liczna zieleń przyulicz-

na, która łącznie [zieleń ulic własnych i obcych] zajmuje obszar 70732m2. Składa się ona 
oprócz powierzchni trawnikowych z licznych żywopłotów oraz drzewostanów, z których 
przeważają gatunki liściaste, zwłaszcza: lipy drobnolistne, lipy szerokolistne, klony pospolite, 
jesion wyniosły, robinia akacjowa, w mniejszej ilości występują topole, świerki, wierzba biała, 
jarząb pospolity i wiele innych.  
 

Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta prowadzona jest na podstawie zało-
żeń i planów wynikających z wymienionego wcześniej Operatu terenów zieleni miasta Głub-
czyce, opracowanego w 1998 roku. Wynikające z Operatu zalecenia pielęgnacyjne dla skwe-
rów, placów, zieleńców i zieleni przyulicznej są głównie następujące:  

 
- stała pielęgnacja [nawożenie, koszenie, odchwaszczanie] trawników, rabat i żywopło-

tów, 
- stała pielęgnacja, w tym strzyżenie, cięcia sanitarne i formujące żywopłotów i krze-

wów, 
- w przypadku drzewostanów - stała kontrola stanu sanitarnego, cięcia sanitarne, usu-

wanie posuszu oraz stała pielęgnacja do czasu naturalnego obumarcia, 
- selekcja drzewostanów z likwidacją drzew wskazanych do usunięcia oraz wadliwie 

rozwiniętych, 
- zakładanie i regeneracja trawników, zakładanie kwietników, sadzenie krzewów i 

drzew, przesadzanie krzewów. 
 
Na terenie gminy funkcjonuje szereg założeń pałacowo-parkowych i folwarków, z któ-

rych część wykazuje ciągle pogarszający się stan biologicznych i kompozycyjnych wartości. 
Trend ten dotyczy, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 
Głubczyce, miejscowości Grobniki, Gadzowice, Zopowy, Lenarcice. Szczególnie wartościo-
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we są parki wiejskie uznane za zabytki kultury, do których należy park w Klisinie o po-
wierzchni 3,97ha oraz park w Pielgrzymowie zajmujący powierzchnię 1,24ha. Jak stwierdzo-
no w Studium uwarunkowań, należy dążyć do sanacji założeń parkowych w gminie w celu 
poprawy ich funkcjonowania i uwarunkowań przyrodniczych. 
 

Wzdłuż praktycznie wszystkich drogowych szlaków komunikacyjnych gminy funkcjo-
nują zadrzewienia, w których przeważają topole w odmianach euroamerykaźskich Populus x 
canadensis, oraz jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, w mniejszym stopniu występują brzo-
zy, wiązy, lipy i inne gatunki liściaste. Wśród tej zieleni znaczący walor przyrodniczy posiadaj 
aleja z 365 lipami drobnolistnymi Tilia cordata, długości 1km, znajdująca się przy drodze 
Pomorzowice – Klisino, a także aleja z ok. 1500 lipami drobnolistnymi, długości 5800m, 
znajdująca się przy drodze Głubczyce – Tarnkowa. Obydwie aleje posiadają status pomni-
ków przyrody.  
 

1.14.3. Obszary i obiekty chronione  

 
W stanie istniejącym, ochroną konserwatorską wynikającą z ustawy z dnia 16 kwiet-

nia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. z 2004r, Nr 92, poz. 880] objęte są na terenie gminy 
dwie obszarowe formy ochrony przyrody utworzone na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu [nr XXIV/193/88] w sprawie ochrony walorów krajobrazowych, 26 maja 
1988 roku: 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu MOKRE-LEWICE – Jest to teren o powierzchni 6527ha. 
Obszar ustanowiono w celu ochrony malowniczego krajobrazowo fragmentu Gór Opawskich 
położonego w granicach Polski. Szczególnymi walorami obszaru chronionego są: zróżnico-
wana rzeźba terenu, z kulminacjami dochodzącymi do 500m, strome stoki, liczne doliny, w 
których znajdują się niewielkie sadzawki i szczątkowe formy starorzeczy. Obszar znajduje 
się w zlewni rzeki Opawicy w swej części południowej, zlewni rzeki Osobłogi [od północy] i 
rzeki Troi [od strony wschodniej] i przez wykazane rzeki jest odwadniany. W obrębie gminy 
obszar obejmuje zasięgiem większą część kompleksów leśnych, zlokalizowanych w najwięk-
szych powierzchniach na stokach i wierzchowinach górskich, co powoduje, iż jest to jeden z 
najbardziej malowniczych terenów gminy. Na terenie OCK Mokre-Lewice występują różnego 
typu naturalne zbiorowiska leśne: łęgi jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz 
grąd subkontynentalny. W okolicach Pielgrzymowa i Dobieszowa występują płaty dobrze wy-
kształconej podgórskiej dąbrowy acydofilnej. Największe powierzchnie zajmują jednak bory 
sosnowe, świerkowe, modrzewiowe i bory mieszane. Są to najczęściej zbiorowiska wtórne, 
ze sztucznymi nasadzeniami drzew iglastych na siedliskach grądowych.  

Zgodnie z Inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą gminy Głubczyce, stwierdzono 
występowanie szeregu chronionych i rzadkich gatunków roślin, m.in.: buławnik mieczolistny, 
ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny, kukułka bzowa, ku-
kułka szerokolistna, lilia złotogłów, podkolan biały, pokrzyk wilcza jagoda, storczyk męski, 
wawrzynek wilczełyko, pierwiosnek wyniosły, naparstnica zwyczajna, czerniec gronkowy, 
lepiężnik biały, oman szlachtawa, pięciornik wyprostowany, przytulia okrągłolistna, turzyca 
obła, ukwap dwupienny, wyka leśna, zanokcica skalna. Jest to również ostoja dla zwierząt 
zawierająca mozaikę lasów, łąk, muraw kserotermicznych, młak i pól uprawnych. Na terenie 
obszaru chronionego znajdują się jedyne znane w gminie stanowiska rzadkich motyli: pazika 
dębowca, modraszka nausitous, dostojki ino, osadnika kostrzewca. Z innych gatunków zwie-
rząt na uwagę zasługują: chroniony pająk - tygrzyk paskowany, trzmielojad, przepiórka, tur-
kawka, strumieniówka, muchołówka białoszyja i badylarka. Proponowane jest zaliczenie ob-
szaru w skład Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.  
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki – Jest to jeden zwarty kompleks leśny 
położony na Płaskowyżu Głubczyckim, na północny-zachód od Głubczyc i jest to największy 
obszar leśny gminy. Obejmuje swymi granicami źródliskową część zlewni Straduni z licznymi 
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okresowymi i stałymi ciekami oraz licznymi wąwozami i parowami. Południowo-zachodni 
fragment obszaru przynależy do zlewni rzeki Osobłogi. Należy zaznaczyć, że znaczna, połu-
dniowa część obszaru chronionego jest Lasem Komunalnym miasta Głubczyce, administro-
wanym przez Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach, w związku z czym ten fragment 
lasu ma duże znaczenie dla turystyki i wypoczynku mieszkańców Głubczyc. Na terenie chro-
nionym stwierdzono występowanie różnego typu naturalnych zbiorowisk leśnych: łęgi jesio-
nowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grąd subkontynentalny, który występuje na 
największych powierzchniach. Duże obszary zajmują również bory sosnowe i bory mieszane. 
Są to zbiorowiska wtórne, powstałe przez sztuczne nasadzenia sosny, świerka i modrzewia 
na siedliskach grądowych. Spośród chronionych i rzadkich gatunków roślin stwierdza się wy-
stępowanie m.in.: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, ciemiężyca zielona, lilia złotogłów, 
listera jajowata, obrazki alpejskie, podkolan biały, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilcze-
łyk, pierwiosnek wyniosły, porzeczka czarna, czerniec gronkowy, czosnek niedźwiedzi, tu-
rzyca nibyciborowata. Z rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, mających swe stanowi-
ska w Lesie Głubczyckim, na uwagę zasługują: padalec, pustułka, turkawka, krętogłów, dzię-
cioł czarny, muchołówka białoszyja, krzyżodziób świerkowy, wiewiórka. 

Szczegółowe granice, zakazy i ograniczenia dla obszarów chronionego krajobrazu są 
ustanowione Rozporządzeniem Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000r. w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Opolskim [Dz.Urz. Województwa 
Opolskiego nr 33, z dnia 26 maja 2000r.]. 
 

Oprócz powyższych obszarów chronionego krajobrazu, na terenie gminy Głubczyce 
znajduje się pięć pomników przyrody, których charakterystyka jest następująca [Inwentary-
zacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003]: 
 
� Wielorzędowa aleja lip drobnolistnych Tilia cordata [334 drzewa - dawniej 365 drzew] 

długości około 800 m przy drodze z Klisino - Pomorzowice [nr rej. woj. 6]. Najgrubsze 
drzewo – 540 cm w pierśnicy, najcieńsze – 60 cm, przecietnie: 240-360 cm. 

� Miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba rosnący w Pomorzowicach na terenie zabudowań 
gospodarstwa (nr rej. woj. 269). Obwód pnia na wysokości 1, 3 m: 280 cm; wysokość: 14 
m; wiek: około 150 lat. 

� Miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba rosnący w sąsiedztwie dworku w Pomorzowicach [nr 
rej. woj. 330]. Obwód pnia na wysokości 1,3 m wynosi 270 cm, wysokość - 17,5 m, wiek 
około 150 lat. 

� Dąb błotny Quercus palustris rosnący na polu uprawnym w pobliżu nasypu kolejowego 
pomiędzy Pomorzowicami a Racławicami Śl. [nr rej. woj. 379]. Obwód pnia na wysokości 
1,3 m - 300 cm, wysokość -21 m, wiek ok. 200 lat. 

� Wielorzędowa aleja lip drobnolistnych Tilia cordata [1403 drzewa, w innej publikacji - 
1500] długości około 5800 m przy drodze z Tarnkowej do Głubczyc [nr rej. woj. 408]. 
Najgrubsze drzewo – 440 cm w pierśnicy, najcieńsze  – 65 cm, przeciętnie jest to 180-
200 cm. 

 
Na terenie gminy występuje szereg zinwentaryzowanych obszarów i obiektów nie-

zwykle cennych przyrodniczo, które jak dotąd nie zostały objęte żadną z form ochrony praw-
nej, a dla których wskazane byłoby objęcie ochroną. Zgodnie z wynikami wcześniejszych 
publikacji z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, w obrębie gminy Głubczyce propo-
nowane jest utworzenie wielu form ochrony przyrody [patrz tabela poniżej] ustanawianych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. z 2004r, 
Nr 92, poz. 880]: 

− rezerwaty przyrody    – 2 
− parki krajobrazowe    - 1 
− użytki ekologiczne   - 1 
− zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  - 2 
− stanowiska dokumentacyjne  - 8 
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Wobec stwierdzonego występowania szeregu obszarów i obiektów o cennych walo-
rach przyrodniczych, które pretendują do ochrony konserwatorskiej, należy stwierdzić, iż 
obecnie prawna ochrona zasobów środowiska przyrodniczego w gminie jest niewystarczają-
ca i wymaga podjęcia radykalnych działań ochronnych.   
 
Tabela 22. Projektowane i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie gmi-
ny Głubczyce 
L.p. Nazwa obiektu Forma ochrony Lokalizacja Główny przedmiot ochrony 
1 Wilczy Staw Rezerwat Przyrody - 

Projektowany 
Na terenie Lasu Głub-
czyckiego 

� kompleks leśny w dolinie Straduni, 
� śródleśne stawy i źródlisko, 
� stanowisko bobra europejskiego 

2 Góry Opawskie Park Krajobrazowy Obszar Chronionego 
Krajobrazu MOKRE-
LEWICE 

� Malownicze tereny górskie ze zmienną 
rzeźbą, 

� Zróżnicowane siedliskowo kompleksy 
leśne,  

� Wiele rzadkich i chronionych okazów 
fauny i flory 

 
3 Pielgrzymów Rezerwat Przyrody Kompleks leśny na połu-

dniowy-zachód od wsi 
Pielgrzymów 

� Naturalne zbiorowiska leśne 
� Rzadkie i chronione gatunki roślin i 

zwierząt 
� Jedyne w gminie stanowiska rzadkich 

motyli 
 

4 Dolina Straduni Zespół Przyrodniczo-
Krajobrazowy 

Dolina między Zawiszy-
cami a Biernatówkiem 

� Dolina z kompleksami stawów z rzad-
kimi oraz chronionymi zbiorowiskami 
roślin 

� Odsłonięcia tektoniczne kulmu 
� Chronione gatunki roślin 
 

5 Dolina Osobłogi Zespół Przyrodniczo-
Krajobrazowy 

Dolina na północ od Kli-
sina 

� Unikalne walory krajobrazowe – me-
andrująca rzeka i 10m krawędź erozyj-
na 

� Bogaty zespół roślinny i miejsce wy-
stępowania wielu rzadkich gatunków 
zwierząt 

 
6 Łąka w Pomorzo-

wiczkach 
Użytek Ekologiczny Łąki na północny-wschód 

od Pomorzowiczek 
� Unikalne biotopy łąkowe i turzycowych 
� Zasoby genowe chronionych i rzadkich 

gatunków roślin i zwierząt 
 

7 Oczko Stanowisko Dokumen-
tacyjne przyrody nie-
ożywionej 

Kamieniołom na terenie 
Lasu Głubczyckiego 

� Odsłonięcia geologiczne w ścianach 
kamieniołomu 

8 Kietlice Stanowisko Dokumen-
tacyjne przyrody nie-
ożywionej 

Piaskownia przy drodze 
do Bernatowa 

� Odsłonięcia geologiczne na ścianach 
wyrobiska 

9 Zopowy Stanowisko Dokumen-
tacyjne przyrody nie-
ożywionej 

Piaskownia przy drodze z 
Zopowy do Zubrzyc 

� Odsłonięcia geologiczne na ścianach 
wyrobiska 

10 Ciermięcice Stanowisko Dokumen-
tacyjne przyrody nie-
ożywionej 

Kamieniołom na wschód 
od Ciermięcic 

� Odsłonięcia geologiczne w ścianach 
kamieniołomu 

11 Chomiąża Stanowisko Dokumen-
tacyjne przyrody nie-
ożywionej 

Kamieniołom na północ 
od Chomiąży 

� Odsłonięcia geologiczne w kamienio-
łomie 

12 Granica Stanowisko Dokumen-
tacyjne Przyrody Nie-
ożywionej 

Wschodni kraniec Cho-
miąży 

� Wychodnie osadów kulmu na krawędzi 
erozyjnej rzeki Opawicy 

13 Pietrowice Stanowisko Dokumen-
tacyjne Przyrody Nie-
ożywionej 

Na wschód od linii kole-
jowej 

� Zróżnicowane litologicznie odsłonięcia 
geologiczne 

14 Źródła Stanowisko Dokumen-
tacyjne Przyrody Nie-
ożywionej 

Źródlisko Troi na zachód 
od Pietrowic 

� Tereny źródliskowe rzeki Troi z głębo-
kimi rozcięciami erozyjnymi z odsło-
nięciami osadów kulmu 

Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce * BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
Wyszczególnione powyżej projektowane i proponowane indywidualne i obszarowe 

formy ochrony przyrody wyodrębnione zostały na podstawie szczegółowych badań, wykazu-
jących ich szczególne i wysokie walory przyrodnicze niezwykle istotne dla zachowania lokal-
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nej różnorodności roślin, zwierząt oraz elementów przyrody nieożywionej. Wskazują tereny i 
obiekty, które w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę przy wyznaczaniu na-
stępnych prawnie chronionych elementów przyrody na terenie gminy oraz które powinny być 
uwzględniane w dokumentach miejscowych [planach zagospodarowania, opracowaniach 
ekofizjograficznych itp.].  

Na terenie gminy występuje ponadto szereg wymagających szczegółowej inwentary-
zacji drzew, których rozmiary i wiek kwalifikują je do objęcia ochroną poprzez zaliczenie w 
poczet pomników przyrody. W samych Głubczycach, w parku miejskim, stwierdzono wystę-
powanie kilkunastu drzew liściastych, różnych gatunków, pretendujących do tego miana 
[Operat terenów zieleni miasta Głubczyce]. 

Z obszaru gminy nie wytypowano obszarów, których walory, zgodnie z zaleceniami 
Dyrektyw Unii Europejskiej [Dyrektywy Ptasiej - Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków i Dyrektywy Siedliskowej - Dyrektywa Ra-
dy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 
fauny i flory] kwalifikowałyby je do włączenia do europejskiej sieci NATURA 2000. Jednakże 
stwierdzono w gminie występowanie szeregu gatunków zwierząt będących przedmiotem 
szczególnego zainteresowania Wspólnoty Europejskiej [łącznie 40 gatunków], które to ga-
tunki przedstawiono w tabeli nr 23. 

 
Tabela 23. Gatunki ptaków wymienione w załączniku I i II Dyrektywy Ptasiej oraz gatunki zwie-
rząt wymienione w załączniku II i IV Dyrektywy Habitatowej występujące na terenie gminy 
Głubczyce 

L.p. Gatunki ptaków wymienione w załączniku  
I i II Dyrektywy Ptasiej 

Gatunki zwierząt wymienione w załączniku  
II i IV Dyrektywy Habitatowej 

1 bocian biały modraszek nausitous 

2 łabędź niemy kumak górski 

3 krzyżówka grzebiuszka ziemna 

4 czernica ropucha zielona 

5 trzmielojad rzekotka drzewna 

6 błotniak stawowy żaba jeziorkowa 

7 kuropatwa traszka grzebieniasta 
8 przepiórka jaszczurka zwinka 
9 bażant mroczek późny 
10 derkacz gacek brunatny 
11 łyska  

12 czajka  

13 gołąb miejski  

14 grzywacz  

15 sierpówka  
16 turkawka  
17 puchacz  
18 sóweczka  
19 dzięcioł czarny  
20 lerka  
21 skowronek  
22 świergotek polny  
23 kos  
24 kwiczoł  
25 śpiewak  
26 paszkot  
27 muchołówka białoszyja  
28 gąsiorek  
29 ortolan  

Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce * BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 
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1.14.4. Lasy i gospodarka leśna. 

 

1.14.4.1. Ekosystemy leśne 
 
Według ogólnie przyjętej, na podstawach ekologiczno-fizjograficznych, Regionalizacji 

Przyrodniczo-Leśnej [wg L. Trampler i inni], lasy leżą w zasięgu V Śląskiej krainy przyrodni-
czo-leśnej, w 3 Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego oraz w 3b mezoregionie Płaskowyżu Głub-
czyckiego. Również fragment górski gminy zaliczony jest pod względem regionalizacji leśnej 
do mezoregionu Płaskowyż Głubczycki. 

W gminie Głubczyce gatunkowo przeważają gleby w postaci lessów i utworów lesso-
watych ilastych, co predysponuje gminę do funkcji rolniczej. Konsekwencją takiej funkcji jest 
stosunkowo duże wylesienie obszaru i niski udział powierzchni leśnych. Łącznie lasy i grunty 
leśne zajmują 3079 ha, co stanowi ok. 10,5% wszystkich gruntów gminy [stan na 20.V.2002 
wg Rocznika statystycznego województwa opolskiego, 2003r.].Według danych uzyskanych z 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik powierzchnia 
terenów leśnych wg stanu na 31 grudnia 2003 r. wynosi 2733,15 ha. 

Lasy w obrębie gminy znajdują się w terytorialnym zasięgu administrowania przez 
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Prudnik, z siedzibą w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 34, 
zajmującym ogólną powierzchnię 6996,89ha. Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów le-
śnych – Prudnik i Szklary. Administracyjnie lasy gminy Głubczyce należą do obrębu Prudnik i 
wchodzą w skład następujących leśnictwo: Biernatów, Ściborzyce, Opawice.  Podstawą go-
spodarki, warunkującą prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej są uproszczone plany 
urządzenia lasów, które sporządza się na okres dziesięciu lat. 
 

Część dużej powierzchni leśnej, zlokalizowanej na północ od Głubczyc, nosi miano 
Lasu Komunalnego miasta Głubczyce, własność Gminy Głubczyce. Zgodnie z obowiązują-
cym Planem Urządzania Lasu Komunalnego miasta Głubczyce [obecnie trwają prace nad 
nowym planem] powierzchnia lasu wynosi 403,61ha, z czego w granicach powierzchni leśnej 
znajduje się 9,61ha użytków rolnych [nie przewiduje się zalesiania gruntów rolnych], a po-
wierzchnia zalesiona to 379,51ha. Opisywany kompleks leśny klasyfikowany jest jako obiekt 
dla celów małej turystyki, służący mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji. Istotne jest, iż 
Las Komunalny, zgodnie z Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Nr XXV/193/88 
z dnia 26.05.1988r. został w całości zaliczony do Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Na terenie Lasu Komunalnego wyróżniono dwa główne typy siedlisk, mianowicie: Lśw 
[las świeży] i LMśw [las mieszany świeży].  Z wyróżnionych siedlisk tylko część ma charakter 
zbliżony do naturalnego, większość siedlisk jest natomiast zniekształcona, głównie w wyniku 
znaczącego udziału domieszek i monokultur sosnowych i świerkowych. Zestawienie po-
wierzchni zajmowanych przez główne gatunki drzew są następujące: sosna – 222,70ha, dąb 
– 59,62, modrzew – 37,27ha, brzoza – 26,92ha, świerk – 7,99ha, buk – 6,39ha, lipa – 
6,63ha. Znaczny udział sosny wskazuje na konieczność ciągłej przebudowy drzewostanów w 
kierunku bardziej urozmaiconego składu gatunkowego, głównie liściastego. Drzewostany 
osiągają wysokie zadrzewienie – 0,8-0,9 oraz zasobność – 216m3/ha. Układ klas wieku 
drzewostanów jest dość zróżnicowany, zdecydowanie za niski jest udział II, IV, V i VI klasy 
wieku, za duży jest natomiast udział III klasy wieku. Zgodnie z rozpoznaniem szkód przemy-
słowych w 1995 roku, zarówno przylegające lasy Nadleśnictwa Prudnik jak i Las Komunalny 
miasta Głubczyce zaliczono do II strefy uszkodzenia przemysłowego. Lasy te należą również 
do III kategorii zagrożenia pożarowego, tj. małego zagrożenia. Ogólnie stwierdza się, iż stan 
zdrowotny i sanitarny powierzchni leśnej jest zadowalający. Planowane do wykonania w 10-
leciu [1997-2006] zadania i czynności gospodarczo-hodowlane przewidują: ponowne wpro-
wadzenie upraw leśnych – 52,05ha, pielęgnowanie drzewostanów – 206,40ha, pielęgnowa-
nie upraw do 10 lat – 286,51ha oraz założenie pasów przeciwpożarowych – 2830mb. Nie 
przewiduje się natomiast zalesiania gruntów. 
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Jak stwierdzono powyżej, lesistość gminy wynosi jedynie 10,5%. W porównaniu z lesi-
stością województwa wynoszącą 26,2% jest to wartość stosunkowo niska, około 2,5 razy 
mniejsza niż średnia w regionie. Jednocześnie gmina zawiera niewielki, tj. 1,2% odsetek 
ogólnej powierzchni lasów występujących w obrębie województwa opolskiego. Stan taki nie 
powinien zaskakiwać z uwagi na szczególną preferencję i charakter obszaru o funkcji rolnej 
– a zwłaszcza ornej. Niedostatek powierzchni leśnych i zadrzewionych utrzymuje i potęguje 
występowanie zjawisk morfodynamicznych polegających na erozji powierzchni pokrytej utwo-
rami lessowymi.  

Obecna gospodarka leśna w nadleśnictwie Prudnik prowadzona jest na podstawach eko-
logicznych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Lasów Państwowych z 14 lutego 
1995r.Celem wytycznych zawartych w zarządzeniu jest doskonalenie podstawowych zasad 
gospodarki leśnej, mianowicie: 

 
- trwałości lasów i ciągłości wykorzystywania ich wielostronnych funkcji, 
- powiększania zasobów leśnych i wzmagania ich korzystnego wpływu na warunki ży-

cia człowieka i funkcjonowanie całości przyrody, 
- powszechnej ochrony lasów. 

 
Całość corocznych odnowień w nadleśnictwie jest realizowana w formie przebudowy 

z jednoznaczną preferencją gatunków liściastych i bardziej odpornych, co jest szczególnie 
wskazane z uwagi na przewagę gatunków iglastych w drzewostanie: sosna, świerk, mo-
drzew. Pochodzenie drzewostanów macierzystych odpowiada wymogom regionalizacji przy-
rodniczo-leśnej i nasiennej. Generalnie stan gleby umożliwia rozwój odnowienia naturalnego. 
Przy zalesianiu gruntów porolnych w miarę możliwości pozostawia się kępy z odnowieniami 
naturalnymi brzozy, olchy, tarniny czy róż. W latach następnych należy dążyć do ciągłego 
powiększania kompleksów leśnych i wprowadzania zalesień, szczególnie w ramach istnieją-
cej granicy polno-leśnej.  

Przewidywane kierunki działań określone przez Nadleśnictwo Prudnik dla gminy Głubczy-
ce, w zakresie racjonalizacji gospodarki, poprawy struktury siedliskowej i drzewostanowej, 
prac zalesieniowych są następujące: 

 
- intensywna przebudowa drzewostanów o składzie gatunkowym nie dostosowanym do 

siedliska w celu poprawy ich stabilności, odporności i wartości produkcyjnej [zwiększenie 
udziału gatunków liściastych przy ogólnej tendencji do uzyskania drzewostanów miesza-
nych], 

- maksymalne wykorzystanie wartościowych odnowień naturalnych, 
- zalesianie gruntów porolnych w miarę możliwości finansowych i w zależności od podaży 

gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia. 
 
Lokalne rozmieszczenie poszczególnych powierzchni leśnych w obrębie gminy jest 

dość zróżnicowane. Jedyne dwa większe, zwarte kompleksy leśne obejmują tzw. Las Głub-
czycki [Obszar Chronionego Krajobrazu LAS GŁUBCZYCKI] znajdujący się na północny-
zachód od miasta Głubczyce oraz większe powierzchniowo kompleksy leśne zlokalizowane 
w południowej części gminy, w rejonie wierzchowin i stoków Gór Opawskich. Obszar lokali-
zacji tych kompleksów podlega szczególnej ochronie w ramach przynależności do Obszaru 
Chronionego Krajobrazu MOKRE-LEWICE. Reszta powierzchni leśnych tworzy mniejsze i  
rozproszone kompleksy, skupiające się przede wszystkim na terenach górskich, na obsza-
rach trudno dostępnych dla rolnictwa [np.: okolice Braciszowa, Zubrzyc, między Pomorzowi-
cami a Klisinem], a więc na terenach o dużym nachyleniu powierzchni lub w obrębie skarp i 
dolin rzecznych. 

Rozproszenie i niewielkie obszarowo rozmiary szeregu powierzchni leśnych w znacz-
nym stopniu obniża ich funkcję biotopotwórczą i klimatotwórczą, powoduje obniżenie stopnia 
zrównoważenia i zachowania trwałości ekosystemów leśnych, obniża ich zdolność samo-
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obrony przed niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, przy jednoczesnym 
jednakże naturalnym ograniczeniu możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego. 

 
Ponad 90% kompleksów leśnych będących pod nadzorem Nadleśnictwa znajduje się 

pod ujemnym wpływem zanieczyszczeń powietrza i zaliczono je do II strefy uszkodzeń 
przemysłowych, tj. strefy uszkodzeń średnich [igliwie wyraźnie skrócone lub zniekształcone 
do 50% całości, dwa roczniki igieł na pędach, przyrost wysokości całkowicie zahamowany, 
obniżona żywotność drzew].  

Oprócz przynależności do wykazanej powyżej II strefy uszkodzeń, lasy gminy zaliczane 
są do chronionych, głównie ze względu na przynależność do terenów chronionych – Ob-
szar Chronionego Krajobrazu LAS GŁUBCZYCKI oraz Obszar Chronionego Krajobrazu 
MOKRE-LEWICE. 

 
Przeciętny wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Prudnik wynosi 60 lat, przeciętna za-

sobność drzewostanów to 261m3/ha, natomiast przeciętny roczny przyrost bieżący to ok. 
4m3/ha. Siedliskowe typy lasu w obrębie gminy reprezentują: Las świeży ok. 1300 ha [47 %], 
Las wyżynny ok. 600 ha [22 %], Las górski ok. 600 ha [22 %], Las mieszany górski ok. 150 
ha [5 %], Bór mieszany górski ok. 100 ha [4 %]. Orientacyjny skład gatunkowy kompleksów 
leśnych jest następujący: dąb - 50 %, modrzew - 20%, brzoza - 10%, sosna - 5%, świerk - 
10%, olsza - 3%, jesion - 2% [wszystkie dane według stanu na 2004r. z Nadleśnictwa Prud-
nik]. Charakterystyka dominujących siedliskowych typów lasu w obrębie gminy Głubczyce 
jest następująca:  
 

- Las świeży [Lś] – w tym typie siedliskowym naturalnymi, dominującymi gatunkami w 
drzewostanie są najczęściej dąb oraz lipa. Domieszkę stanowią następujące gatunki: 
jodła, jawor, klon, świerk, buk, modrzew, grab. W podszyciu najczęściej spotyka się 
podrost powyższych drzew oraz krzewy: leszczyny, kruszyny, trzmieliny, głogu, dere-
nia, jarząb. Runo jest zwykle bogate, z gatunkami o dużych wymaganiach ekologicz-
nych. Siedliska te w gminie mają najczęściej charakter przekształcony w wyniku po-
zostawania pod wpływem zmienionej roślinności leśnej, zwłaszcza drzewostanów so-
snowych i świerkowych. Siedliska lasu świeżego w największych powierzchniach wy-
stępują w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu LAS GŁUBCZYCKI. 

 
- Las wyżynny i Las górski – Lasy te są typami siedliskowymi, który w Krainie Śląskiej 

występuje najczęściej na terenach powyżej 300m npm, na glebach w typie brunat-
nym, w tym wyługowanych i kwaśnych. W przypadku lasów górskich również na gle-
bach inicjalnych i słabo wykształconych lub pyłowych.  Na terenie gminy występują 
na terenie Gór Opawskich. Naturalnymi składnikami niniejszych typów siedliskowych 
są w drzewostanie: jodła, buk, świerk, w domieszce jawor, olsza na terenach wilgot-
nych, modrzew, klon, lipa, wiąz czy osika. Podszyt najczęściej stanowi jarząb, kru-
szyna, bez koralowy, leszczyna, trzmielina. Jak w przypadku lasu świeżego, lokalnie 
dominuje drzewostan iglasty: sosna, świerk, modrzew. Fragmenty lasów górskich i 
wyżynnych odpowiadają pod względem fitosocjologicznym środkowoeuropejskiej 
kwaśnej dąbrowie. 

 
Jednym z ważnych elementów gospodarki leśnej są zasoby zwierzyny łownej. Go-

spodarka łowiecka na terenie gminy prowadzona jest na terenie obwodów, z których część 
dzierżawią koła łowieckie, a jeden zagospodarowany jest przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny 
w Lisięcicach. Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad gospodarką łowiecką, szczególnie w za-
kresie gospodarowania populacjami zwierzyny.  

 
Koła łowieckie - dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Głubczyce to: 

 
� Koło Łowieckie Nr l „OSTOJA" w Głubczycach: 
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-obwód łowiecki [polny] "BERNACICE" Nr 140 o powierzchni 4.983 ha, 
-obwód łowiecki [polny] "KRZYŻOWICE" Nr 141 o powierzchni 5.114 ha, 
- obwód łowiecki [polny] „RÓWNE" Nr 142 o powierzchni 3.291 ha, 
- obwód łowiecki [polny] "MOKRE" Nr 143 o powierzchni 3.955 ha 

� Koło Łowieckie „TUR" w Bielsku Białej - obwód łowiecki [polny] "KLISINO" Nr 135 o 
powierzchni 3.500 ha. 

� Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Lisięcicach - obwód łowiecki [polny] "LISIĘCICE" Nr 
136 o powierzchni 11.195 ha. 
 
W obrębie gminy trudno jest jednoznacznie określić stan zwierzyny łownej, gdyż ob-

wody łowieckie zwykle nie pokrywają się z granicami gmin. Ogólnie stwierdza się występo-
wanie następujących gatunków zwierząt łownych: jeleń europejski – gatunek przechodni, 
daniel – gatunek przechodni, dzik, sarna, zając szarak, lis, borsuk, kuna, jenot, tchórz, piż-
mak, bażant, kuropatwa. Podstawowym gatunkiem łownym jest sarna, której liczebność wg 
danych z corocznych inwentaryzacji waha się w granicach 1300 do blisko 1500 sztuk. Inne 
gatunki występują mniej licznie, np. dzik od 200 do 300 sztuk a jeszcze inne tylko przechod-
nio [jeleń, daniel]. Pozyskanie w ramach odstrzału nie przekracza 30 % wiosennego stanu 
populacji w przypadku jeleniowatych i 100 % w przypadku dzików. Ze względu na postępują-
cą degradację środowisk polnych [brak zadrzewień, chemizacja] bardzo niskie stany osią-
gnęła zwierzyna drobna, która przestała odgrywać większą rolę w gospodarce łowieckiej na 
terenie gminy. Obecnie Polski Związek Łowiecki realizuje program restytucji kuropatwy w 
województwie opolskim. 
 

Największe stwierdzane w gminie zagrożenia terenów leśnych, w tym Lasu Komunalne-
go Głubczyc, są następujące: 
 

- gradacje owadów, głównie kornika drukarza [częste w latach ubiegłych], 
- okresowe, trwające kilka lat susze, 
- występowanie szkodliwych grzybów [opieńka, wroślak korzeniowy], 
- zgryzanie upraw i spałowanie młodników przez zwierzynę płową. 

 
W założeniach planu urządzania lasu kompleksy leśne gminy zaliczono w ogromnej 

większości do kategorii małej przydatności dla rekreacji. Wynika to głównie z dużego udziału 
drzewostanów w I klasie wieku, dużego zagrożenia pożarowego oraz nagromadzenia cen-
nych gatunków flory i fauny. Jedynym kompleksem leśnym, w którym przewiduje się działa-
nia z zakresu edukacji leśnej i zagospodarowania turystycznego jest Las Głubczycki. Działa-
nia te polegałyby na utrzymaniu istniejących miejsc postoju pojazdów, organizowaniu spo-
tkań i zajęć dla dzieci szkolnych, a także tworzeniu ścieżek edukacyjnych. 
 

Lasy pełnią wielorakie funkcje natury gospodarczej, ekologicznej i społecznej, polega-
jące w szczególności na: produkcji dostarczającej surowca drzewnego, owoców leśnych i 
ziół, korzystnym oddziaływaniu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia człowieka 
oraz na równowagę przyrodniczą, służeniu jako tereny rekreacji i turystyki, działaniu ochron-
nym, krajobrazowym, fizjotaktycznym oraz zdrowotnym, działaniu wpływającym na zacho-
wanie różnorodności biologicznej i zasoby genowe. W obrębie gminy Głubczyce, za nad-
rzędne należy wskazać następujące funkcje lasów: 

- działanie ochronne, w szczególności glebochronne,  
- zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych - przynależność do obszarów 

chronionego krajobrazu, 
- utrzymanie różnorodności biologicznej obszaru, 
- przydatność dla potrzeb turystyki i rekreacji – głównie Las Głubczycki. 
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1.14.4.2. Charakterystyka ekologiczna zbiorowisk leśnych i zaroślowych 
 

Potencjalną roślinnością naturalną na terenie gminy są zbiorowiska leśne, w szcze-
gólności grądy subkontynentalne Tilio–Carpinetum odmiana małopolska forma wyżynna. W 
zasięgu dolin rzecznych roślinnością potencjalną są łęgi olszowe i jesionowo-olszowe Fraxi-
no-Alnetum [Ciraeo-Alnetum], w dolinie Osobłogi również łęgi jesionowo-wiązowe Ficario-
Ulmetum minoris typicum. W obrębie wzniesień górskich potenacjalną roślinność naturalną 
stanowią  podgórskie środkowoeuropejskie dąbrowy acidofilne Luzulo luzuloidis-Quercetum.  
 

Względy przyrodnicze i fitosocjologiczne pozwalają na wyodrębnienie występowania 
na terenie gminy szeregu zbiorowisk leśnych i zaroślowych, których inwentaryzacja i klasyfi-
kacja została  przeprowadzona w 2003 roku na potrzeby Inwentaryzacji i waloryzacji przy-
rodniczej.  

 
Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla ligustru i tarniny Li-

gustro-Prunetum oraz nieco rzadsze zarośla derenia i szakłaka Rhamno-Cornetum sangu-
inei występujące na skrajach zadrzewień, nieużytków, miedzach i obrzeżach dróg polnych. 
Natomiast miejscami wzdłuż brzegów Osobłogi, Troi, Straduni, Opawicy i Psiny występują 
fitocenozy łozowisk z przewagą wierzby szarej Salicetum pentandro-cinereae oraz wikliny 
nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis.  

 
Dominującą rolę w krajobrazie pełnią zbiorowiska leśne. Największy z nich to Las 

Głubczycki, nieco mniejsze kompleksy znajdują się w południowo zachodniej części gminy, 
w rejonie Gór Opawskich [Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice]. Wartości użytko-
we drzewostanów stały się przyczyną ich gospodarczej eksploatacji i dlatego niektóre zbio-
rowiska leśne należą dziś do zanikających. Dotyczy to głównie lasów łęgowych rosnących 
niegdyś w dolinie Osobłogi, Opawicy, Straduni i Psiny. Także inne typy naturalnych i dobrze 
zachowanych lasów należą do rzadkości. Większość to przekształcone strukturalnie i funk-
cyjnie drzewostany gospodarcze.  

Do najważniejszych typów lasów, funkcjonujących na siedliskach wilgotnych, należą 
położone w podmokłych zagłębieniach terenu olsy porzeczkowe Ribeso nigri-Alnetum 
stwierdzone na północ od Klisina, łęgi wierzbowe Salicetum albo-fragilis i łęgi jesionowo-
olszowe Fraxino-Alnetum stwierdzone w dolinie Osobłogi, w dolinie Straduni czy też w doli-
nie Troi oraz podgórskie łęgi jesionowe Carici remotae-Fraxinetum rosnące w Lesie Głub-
czyckim w okolicach Wilczego Stawu. Kompleksy łegowe zwykle nie tworzą większych po-
wierzchniowo płatów lecz funkcjonują głównie jako ciągi lepiej lub gorzej wykształconych za-
drzewień w strefach przykorytowych dolin rzecznych.  

 
Na terenach wyżej położonych, tj. w rejonach zboczy dolinnych i stoków górskich 

[najczęściej na terenach bardzo stromych nie przydatnych do zagospodarowania rolnego] 
występują grądy subkontynentalne Tilio cordatae-Carpinetum betuli, charakteryzujące się 
znacznym udziałem gatunków kontynentalnych oraz obfitszym udziałem lipy drobnolistnej. 
Grądy są bardzo często spotykanym typem lasu w gminie Głubczyce. Największe ich po-
wierzchnie występują w Lesie Głubczyckim oraz na zboczach doliny Straduni. Grądy odzna-
czają się bogatą strukturą, dużym zwarciem drzewostanów oraz bogactwem florystycznym. 
Najważniejszymi gatunkami tworzącymi drzewostan są w nich dąb szypułkowy, lipa drobno-
listna, w mniejszym stopniu inne gatunki, w warstwie podokapowej występuje grab, lipa, je-
sion, klon i inne. Lokalnie grądy tworzą fitocenozy o znacznie zmienionym składzie gatunko-
wym drzewostanów, zwłaszcza poprzez miejscowo nadmierny udział sosny, świerka i mo-
drzewu, co związane jest głównie z prowadzoną gospodarką leśną. 

 
W okolicach Pielgrzymowa i Dobieszowa występują płaty dobrze wykształconej pod-

górskiej dąbrowy acydofilnej Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae. Jest to fitocenoza często 
spotykana w piętrze pogórza i na przedgórzach Sudetów. Są to dość luźne lasy, w których 
drzewostan tworzy dąb bezszypułkowy z udziałem brzozy brodawkowatej, niekiedy z do-
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mieszką świerka, buka, sosny, dębu szypułkowego. Najczęściej warunkiem występowania 
tego typu zbiorowisk leśnych jest klimat podgórski typowy dla wysokości 300-500m npm. 

 
Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na terenie gminy 

największą powierzchnię. Występują m.in. w Lesie Głubczyckim, a w największej ilości w la-
sach zlokalizowanych na terenie górskim czyli w południowej części gminy Głubczyce. Są to 
jednak zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną, świerkiem i modrzewiem na sie-
dliskach grądowych, które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo ubogim pod 
względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. div. oraz 
trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach 
nadmiernie prześwietlonych. Ze względu na antropogeniczny w zasadzie charakter trudno 
jest jednoznacznie zakwalifikować fitosocjologicznie tego typu zbiorowiska. Ogólnie należy 
przypisać je do związku Dicrano-Pinion. 
 

Najcenniejszymi i najbardziej naturalnymi ekosystemami leśnymi są: kompleks lasu 
koło Pielgrzymowa, na obszarze którego proponuje się utworzenie rezerwatu oraz kompleks 
w dolinie Straduni między Królowymi a Bernatowem, na obszarze którego proponuje się 
utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Część lasów, położonych na terenie Ob-
szarów Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki oraz Mokre-Lewice, charakteryzuje się rów-
nież naturalnym charakterem.  
 

Na terenie gminy można wyodrębnić ponadto szereg małych terenów zadrzewionych 
i zakrzewionych, o mniej lub bardziej zróżnicowanym składzie gatunkowym, które trudno jest 
jednoznacznie zakwalifikować taksonomicznie, a które często stanowią pozostałości daw-
nych, naturalnych zespołów leśnych, zwłaszcza grądowych, lub też powstały jako nasadze-
nia zieleni śródpolnej.  
 
 

1.14.5. Przyrodnicze powiązania zewnętrzne gminy 

 
Niewątpliwie jednym z bardziej istotnych czynników kształtujących zależności 

przyrodnicze gminy Głubczyce jest usytuowanie na skraju pasma Sudetów Wschodnich, 
które graniczą z Płaskowyżem Głubczyckim od strony południowo-zachodniej. Część Gór 
Opawskich obejmuje obszar gminy na południowy-zachód od linii Dobieszów – Zubrzyce. 
Takie usytuowanie w stosunku do terenów górskich powoduje między innymi wpływ na 
kształtowanie się warunków klimatycznych, które są często odmienne od centralnej i 
północnej części gminy, a także typowo nizinnej części województwa opolskiego – zwykle 
nieco chłodniejsze. Generalnie obszar gminy należy do obszarów uprzywilejowanych 
termicznie, co ma związek z transformacją mas powietrza w Sudetach, narażony jest 
również na częste zachmurzenia. Na przepływy mas powietrza ma ponadto wpływ 
oddziaływanie Bramy Morawskiej, o czym świadczy występowanie dużego udziału wiatrów z 
południowego wycinka  horyzontu. 
 

Szczególnie ważną rolę w kształtowaniu zewnętrznych zależności przyrodniczych 
pełni w gminie sieć dolin rzecznych przy współudziale zmiennych warunków 
geomorfologicznych. Na badanym obszarze wymienić należy następujące główne struktury 
przyrodnicze zapewniające powiązania zewnętrzne wilgotnych ekosystemów dolinnych, 
głównie łąkowych, łęgowych i wodnych, posiadających znaczny potencjał bioróżnorodności i 
zbliżony do naturalnego charakter, z siedliskami tego samego typu ciągnącymi się poza 
obszarem gminy: 
 
 
Dolina Opawicy - pełni funkcję korytarza ekologicznego o charakterze regionalnym, gdyż 
zapewnia bezpośrednie powiązania przestrzenne z Doliną rzeki Opawicy oraz z terenami 
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górskimi Gór Opawskich po stronie Czeskiej. Rzeka Opawica jest w obrębie gminy 
najbardziej uregulowanym ciekiem. Funkcjonuje w południowej części gminy w obrębie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice.  
 
 
Dolina Psiny – jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu regionalnym. Zajmuje centralny 
obszar gminy, kierując się na wschód, gdzie ostatecznie jako lewobrzeżny dopływ Odry 
zapewnia bezpośrednie powiązania z tą niewątpliwie najważniejszą strukturą przyrodniczą 
opolszczyzny o charakterze korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym. 
 
 
Dolina Troi – również dolina Troi pełni rolę regionalnego korytarza ekologicznego, za czym 
w szczególności przemawia fakt, iż bierze swoje źródła już w strefie Gór Opawskich od 
zachodu, przebiegając dalej przez Płaskowyż Głubczycki, gdzie ostatecznie kontaktuje się z 
doliną Psiny. Troja kontaktuje się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice. 
 
 
Dolina Straduni – stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym północnej części 
gminy Głubczyce. Jak w przypadku doliny Psiny, ostatecznie Stradunia stanowi lewobrzeżny 
dopływ Odry, wobec czego zapewnia powiązania z najważniejszą strukturą przyrodniczą 
opolszczyzny. Strefa źródliskowa Straduni kontaktuje się dużym z kompleksem leśnym – Las 
Głubczycki. 
 
 
Dolina Złotnika – ma już mniejsze znaczenie w powiązania zewnętrznych, gdyż funkcjonuje 
jedynie w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego. Przebiegając w ogólnym zarysie w kierunku 
wschodnim, dolina w okolicy Baborowa kontaktuje się z doliną Psiny.  
 
 
Dolina Osobłogi – w obrębie gminy występuje jedynie fragmentarycznie w jej północnych 
granicach. W tej części województwa dolina Osobłogi jest jednym z głównych regionalnych 
korytarzy ekologicznych zapewniając powiązania elementów górskich z obszarami nizinnymi, 
łącząc się jednocześnie z doliną Odry na wysokości Krapkowic.  
 

W obrębie gminy, oprócz powyższych dolin rzecznych, występują dwa 
wielkoprzestrzenne ekosystemy kompleksów leśnych, które stanowią biocentra, zktórych 
odbywa się zasilanie terenów przyległych, w tym również położonych poza granicami gminy. 
Są to: kompleks leśny Lasu Głubczyckiego oraz kompleksy leśne zlokalizowane między 
Opawicą, Pielgrzymowem, Dobieszowem a Radynią. W tym drugim przypadku tereny leśne 
utrzymują się w strefie górskiej, zwłaszcza w obrębie stoków i kulminacji wzniesień. 
Umożliwiają kontaktowanie się ekosystemów leśnych po stronie Czeskiej. 
 
 

1.14.6. Przyrodnicze powiązania wewnętrzne – ekologiczny system przestrzenny 

 
Wobec stosunkowo niskiego stopnia lesistości i znacznych powierzchni użytkowa-

nych rolniczo, kluczowe znaczenie dla funkcjonowania lokalnego układu ekologicznego w 
zasięgu gminy pełni system nadrzędnych dolin rzecznych, tj. dolina Osobłogi, Straduni, Psi-
ny, Złotnika, Troi, wymienionych w powyższym rozdziale, wraz z mniejszymi dolinami i funk-
cjonującymi w ich obrębie ciekami, będącymi dopływami rzek nadrzędnych.  
 

Ekosystemy dolinne stanowią główne szlaki migracji materii i energii, w tym organi-
zmów, zapewniając stabilizację przyrodniczą terenów doń przyległych, a także zapewniając 
powiązania przestrzenne izolowanych ekosystemów, posiadających względnie dobrze za-
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chowaną strukturę przyrodniczą. Są to równocześnie obszary zapewniające ochronę i miej-
sca żerowania zwierząt oraz sprzyjające zachowaniu wysokiej różnorodności roślin i warun-
ków siedliskowych. Lokalnie funkcjonalność dolin jest istotnie zaburzona czy też ograniczona 
w wyniku lokalizacji w ich zasięgu siedlisk ludzkich. Dotyczy to zwłaszcza doliny Psiny na 
odcinku, w którym funkcjonuje ona w obrębie miasta Głubczyce.  

Doliny na znacznych odcinkach tworzą dobrze funkcjonujące kontinuum siedlisk łą-
kowych i zadrzewieniowo-zaroślowych [głównie są to łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska i 
wikliny nadrzeczne], jak np. dolina Straduni na północ od Zawiszyc, praktycznie cała dolina 
Troi, dolina Osobłogi. Na większości przestrzeni dolinnych powyższe siedliska tworzą płaty 
czy też ciągi przerywane lub fragmentaryczne. Większość zbiorowisk leśnych, zadrzewie-
niowych i zaroślowych utrzymuje się w strefach przykorytowych cieków występując w postaci 
wąskich ciągów.  
 

Oprócz dolin szczególne znaczenie w systemie przyrodniczym gminy mają obszary 
stanowiące centra zasilania biologicznego obszarów przyległych i całego układu przyrodni-
czego. Są to węzły ekologiczne, wśród których na terenie gminy Głubczyce wyodrębniono 
[Inwentaryzacja..., BIO-PLAN, Opole, 2003]: 

 
- Las Głubczycki – węzeł ekologiczny o znaczeniu regionalnym, w obrębie którego 

stwierdzono dużą różnorodność chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także 
zróżnicowane warunki geomorfologiczne i siedliskowe. Jest to jednocześnie obszar 
chronionego krajobrazu, którego część stanowi las komunalny miasta Głubczyce. 
 

- Lasy między Opawicą, Pielgrzymowem, Dobieszowem a Radynią – węzeł ekolo-
giczny o znaczeniu regionalnym. Kompleksy leśne, zróżnicowane siedliskowo [grądy, 
dąbrowy acidofilne, łęgi, bory] utrzymują między sobą ciągłość przestrzenną. Utrzy-
muje się w ich obrębie wysoka bioróżnorodność gatunków chronionych i rzadkich. 
Funkcjonują w rejonie górskim zaliczonym do Obszaru Chronionego Krajobrazu MO-
KRE-LEWICE. 
 

- Kompleks leśny na zachód od Klisina oraz wszelkie kompleksy leśne usytuowane w 
południowej części gminy, w zasięgu terenów górskich [zlokalizowane głównie w ob-
rębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice]  – są to węzły ekologiczne o 
znaczeniu lokalnym, stanowiące w porównaniu do poprzednich, mniejsze powierzch-
niowo obszary . 

 
Wymienione powyżej obszary, tj. ekosystemy dolinne o funkcjach korytarzy ekologicz-

nych stanowiące główne szlaki przemieszczania się materii, energii i organizmów, z którymi 
związana jest duża różnorodność nisz ekologicznych i tym samym potencjalna bioróżnorod-
ność, a także węzły ekologiczne - główne centra zasilania całego układu przestrzennego,  
powinny zostać zachowane i chronione w procesach zagospodarowania przestrzennego.  
 
 

Na terenie gminy wyodrębniono ponadto szereg stref ekologicznych [w obrębie któ-
rych często funkcjonują wymienione wcześniej korytarze i węzły ekologiczne] odznaczają-
cych się w miarę naturalnym funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego oraz dużym po-
tencjałem bioróżnorodności: 

 
� kompleks leśny Las Głubczycki – strefa leśna [największy kompleks leśny w gminie i na 

Płaskowyżu Głubczyckim], 
� kompleks leśny na północ i zachód od Radyni – strefa leśna, 
� dolina Osobłogi - strefa łąkowo-zadrzewieniowa,  
� dolina Straduni - strefa łąkowo-zadrzewieniowa ze znacznym udziałem ekosystemów 

wodnych powyżej Zawiszyc,  
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� dolina Psiny z wyłączeniem terenów zurbanizowanych Głubczyc i Grobnika - strefa łąko-
wo-zadrzewieniowa,  

� dolina Złotnika z wyłączeniem terenów zurbanizowanych Krzyżowic, Bogdanowic, Nowej 
Wsi Głubczyckiej – strefa łąkowo-zadrzewieniowa,  

� dolina Troi z wyłączeniem terenów zurbanizowanych Zubrzyc i Zopowych – strefa leśno-
łąkowo-wodna,  

� kompleksy leśne Pomorzowice – Klisino – strefa leśna, 
� kompleksy leśne koło Braciszowa – strefa leśna, 
� kompleksy leśne koło Krasnego Pola i Pietrowic – strefa leśna, 
� kompleks zadrzewieniowo-łąkowy koło Gołuszowic – strefa leśna, 
� strefy zurbanizowania – obejmują jednostki osadnicze, w największym obszarze miasta 

Głubczyce, 
� strefy rolnicze z przewagą gruntów ornych – tworząca podstawowy element w systemie 

struktury przestrzennej krajobrazu. Wszystkie strefy przyrodnicze są otoczone strefami 
rolniczymi.  

 

 

2. ILOŚĆ ORAZ SKŁAD MORFOLOGICZNY ODPADÓW OBECNIE POWSTAJĄCYCH NA 

TERENIE GMINY GŁUBCZYCE. 

2.1. Odpady komunalne 

2.1. 1. Opis odpadów w kategoriach właściwości, ilości oraz źródeł  

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, definicja odpadów komu-
nalnych brzmi następująco: odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także od-
pady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w go-
spodarstwach domowych. 
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 

− gospodarstwa domowe 
− obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty tury-

styczne i targowiska. 
Do dalszych rozważań przyjęto następujące grupy odpadów wytwarzane przez niżej wymie-
nione źródła: 

− odpady z gospodarstw domowych 
− odpady z obiektów infrastruktury 
− odpady wielkogabarytowe 
− odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
− odpady z ogrodów i parków 
− odpady z czyszczenia ulic i placów 
− odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 

 
 
Odpady komunalne z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury, zakładów -  
odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady 
nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających  w gospodar-
stwach domowych. Ilość odpadów komunalnych powstających w gminie Głubczyce została 
wyliczona na podstawie metody szacunkowej, według współczynników podanych w „Porad-
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nik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”, wydawca – Ministerstwo Środowiska, 
strony 57-58. 
 
 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – głownie odpady 
obojętne z rozbiórki obiektów, jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i 
inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np. ziemia z wykopów). 
Do grupy tej należą również inne odpady, jak drewno, stal, odpady opakowaniowe, odpady 
niebezpieczne (w tym odpady azbestu, urządzenia elektryczne i elektroniczne). Oszacowa-
nie ilości powstających odpadów budowlanych jest trudne i opiera się w głównej mierze na 
metodach wskaźnikowych. Ilość odpadów rozbiórkowych i budowlanych powstających w 
gminie Głubczyce została wyliczona na podstawie metody szacunkowej, według współczyn-
ników podanych w „Poradniku”.  Szacunkowa ilość odpadów tego typu wytwarzanych w Pol-
sce na jednego mieszkańca miasta i wsi wynosi 40-50 kg/rok. W liczbie tej znajdują się 
głównie odpady powstałe w wyniku budowy i remontów  gospodarstw domowych, obiektów 
użyteczności publicznej, usługowych przemysłowych. Dodatkowo powstaje około 20% odpa-
dów pochodzących z remontów i budowy  w poszczególnych sektorach gospodarki. Duża 
część odpadów budowlanych zarówno z terenów prywatnych (głównie na wsiach) oraz z za-
kładów produkcyjnych wykorzystywana jest do niwelacji i rekultywacji terenu, odzyskiwana w 
procesie budowy dróg, fundamentów. Niewielka część trafia na składowiska odpadów lub na 
wysypiska dzikie.  

 

Odpady wielkogabarytowe – są to odpady pochodzące z gospodarstw domowych oraz 
obiektów infrastruktury, w skład wchodzą głównie meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domo-
wego (AGD oraz RTV). Oszacowanie ilości powstających odpadów wielkogabarytowych jest 
trudne i opiera się w głównej mierze na metodach wskaźnikowych. Ilość odpadów wielkoga-
barytowych powstających w gminie Głubczyce wyliczona na podstawie metody szacunkowej, 
według współczynników podanych w „Poradniku”.   

 

Odpady z czyszczenia ulic i placów – odpady mineralne (piasek, pył, błoto) powstające w 
wyniku ręcznego i mechanicznego oczyszczania dróg i placów. Ilość oszacowana na pod-
stawie metod wskaźnikowych podanych w „Poradniku”.   
 
 

Odpady z ogrodów i parków – odpady organiczne z pielęgnacji terenów komunalnych 
(ogrody, parki, zieleńce, cmentarze) oraz ogródków przydomowych, kwiatów domowych, 
balkonowych.  Ilość oszacowana na podstawie metod wskaźnikowych podanych w „Poradni-
ku”.   
 
 

Odpady niebezpieczne – odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunal-
nych to głównie: świetlówki, baterie, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony 
roślin.  Ilość oszacowana na podstawie metod wskaźnikowych podanych w „Poradniku”.   
 
 Potencjalna ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca określona 
została w oparciu o dane wskaźnikowe przyjęte dla 7 w/w źródeł powstawania odpadów z 
uwzględnieniem różnic dla jednostek miejskich i wiejskich. 
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Tabela 24. Źródła powstawania odpadów komunalnych 
Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów 

komunalnych 
[kg/Mieszkańca/rok] 

Lp Źródła powstawania odpadów  
komunalnych 

Miasto Wieś 
1 odpady z gospodarstw domowych 224 116 
2 odpady z obiektów infrastruktury 110 45 
3 odpady wielkogabarytowe 20 15 

4 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych 40 40 

5 odpady z ogrodów i parków 12 5 
6 odpady z czyszczenia ulic i placów 15 0 

7 odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów 
komunalnych 3 2 

RAZEM 424 223 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 
 

 

Tabela 25. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, skład wg PN-
93/Z-15006 

 
Odpady domowe 

Frakcje odpadów Miasto Wieś 
Odpady z obiektów 

infrastruktury 
odpady organiczne pochodzenia roślinne-
go 32 % 13 % 10 % 

odpady organiczne pochodzenia zwierzę-
cego 2 % 1 % - 

inne odpady organiczne 2 % 2 % - 
papier i tektura 19 % 13 % 30 % 
tworzywa sztuczne 14 % 13 % 30 % 
materiały tekstylne 4 % 3 % 3 % 
Szkło 8 % 8 % 10 % 
metale 4 % 4 % 5 % 
odpady mineralne 5 % 10 % 5 % 
frakcja drobna (poniżej 10 mm) 10 % 33 % 7 % 
razem 100 % 100 % 100 % 

 Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 
 
 
Tabela 26. Średni skład odpadów wielkogabarytowych [%] 

 
Odpady wielkogabarytowe 

drewno 60 % 
metale 30 % 
inne (balastowe, materace, plastik, itp.) 10 % 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 
 
 

Tabela 27. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych [%] 

 
Odpady budowlane i poremontowe 

Skład: 100% mineralne 
cegła 40 % 
beton 20 % 
tworzywo sztuczne 1 % 
bitumiczna powierzchnia dróg 8 % 
drewno 7 % 
metale 5 % 
piasek 15 % 
inne 4 % 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 
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Tabela 28. Średni skład odpadów z ogrodów i parków [%] 
Odpady z ogrodów i parków 

Odpady organiczne 80 % 
Odpady nieorganiczne 20 % 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 
 
 
Tabela 29. Skład morfologiczny zmiotek ulicznych [%] 

Zmiotki uliczne 
Odpady nieorganiczne 100 % 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 
 
  
Biorąc pod uwagę wyżej wymieniony podział odpadów komunalnych, konieczność wyróżnie-
nia odpadów opakowań oraz odpadów ulegających biodegradacji, w Krajowym Planie Go-
spodarki Odpadami, wydzielono 20 frakcji odpadów: 

� Odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego, 
� Odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady pochodzenia zwierzęcego ulegają-

ce biodegradacji, 
� Odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów 

domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji, 
� Papier i karton podzielony na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, opakowania 

wielomateriałowe na bazie papieru oraz papier i tektura nieopakowaniowe, 
� Tekstylia 
� Szkło podzielone na dwie grupy: opakowania ze szkła i szkło nieopakowaniowe, 
� Metale podzielone na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania z alumi-

nium i pozostałe odpady metalowe, 
� Odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp., 
� Drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych 

(głównie węgla) 
� Odpady wielkogabarytowe  
� Odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowla-

nych, które wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych 
� Odpady niebezpieczne, które wchodzą w skład odpadów komunalnych. 

 

Odnośnie powyższych frakcji odpadów ustalono wskaźniki ilościowe w przeliczeniu na staty-
stycznego mieszkańca w skali roku, przy zróżnicowaniu na tereny wiejskie i miejskie źródło – 
Krajowy plan gospodarki odpadami 
 

 

 

L.p. Frakcja/skład morfologiczny odpadów komunlanych Miasto [kg/Mr] Wieś [kg/Mr] 
1 Odpady organiczne roślinne 81,4 18,8 
2 Odpady organiczne zwierzęce 4,4 1,1 
3 Odpady organiczne inne 4,4 2,21 
4 Odpady zielone 10,0 4,16 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 28,62 10,64 
6 Opakowania z papieru i tektury 41,52 15,43 
7 Opakowania wielomateriałowe ,66 1,73 
8 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 48,27 21,03 
9 Opakowania z tworzyw sztucznych 15,53 6,77 
10 Tekstylia 12,1 4,65 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 2 1,0 
12 Opakowanie ze szkła 28,12 18,89 
13 Metale 12,79 4,55 
14 Opakowania z blachy stalowej 4,57 1,63 
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15 Opakowania z aluminium 1,33 0,47 
16 Odpady mineralne 14,3 13,25 
17 Drobna frakcja popiołowa 46,7 40,28 
18 Odpady wielkogabarytowe 20,0 15,0 
19 Odpady budowlane 40,0 40,0 
20 Odpady niebezpieczne 3,0 2,0 
Suma odpadów 419,71 223,59 
(źródło: Krajowy plan gospodarki odpadami, plan gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego) 

2.1.2. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
gminy Głubczyce 
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Głubczyce obliczono stosując 
dwie metody szacunkowe przedstawione w: 

− „Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” . 
− Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
Tabela 30. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na tere-
nie gminy Głubczyce, wg wskaźników za Poradnikiem 

Lata Liczba ludności Współczynnik 
kg/M*r 

Ilość odpadów komu-
nalnych  
Mg/rok 

ogółem: gmina Głubczy-
ce 

24602 - 4326,52 

miasto Głubczyce -
zabudowa miejska 13636 224 3054,46 

stan w dniu 
31.12.2003r. 

gmina zabudowa wiej-
ska 

10966  116 1272,06 

ogółem: gmina Głubczy-
ce 24593 - 4325,15 

miasto Głubczyce-
zabudowa miejska 

13633 224 3053,79 
stan w dniu 
 31.12.2002r. 

gmina zabudowa wiej-
ska 10960  116 1271,36 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003 oraz 2004 

 
 

Tabela 31.  Ilość i skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych na terenie gminy 
Głubczyce; skład morfologiczny wg PN-93/Z-15006 
 

Ilość odpadów wytwa-
rzanych na terenach 

miejskich 

Ilość odpadów wytwa-
rzanych na terenach 

wiejskich Lp Frakcje odpadów 

% wagowy ton/rok % wagowy ton/rok 

Razem 
ton/rok 

1 odpady organiczne pochodzenia roślinnego 32 977,440 13 165,373 1142,813 

2 odpady organiczne pochodzenia zwierzę-
cego 

2 61,090 1 12,721 73,811 

3 inne odpady organiczne 2 61,090 2 25,442 86,532 

4 papier i tektura 19 580,355 13 165,373 745,728 

5 tworzywa sztuczne 14 427,630 13 165,373 593,003 

6 materiały tekstylne 4 122,180 3 38,163 160,343 

7 szkło 8 244,360 8 101,768 346,128 

8 metale 4 122,180 4 50,884 173,064 

9 odpady mineralne 5 152,725 10 127,210 279,935 

10 frakcja drobna (poniżej 10 mm) 10 305,450 33 419,793 725,243 

razem 100 3054,5 100 1272,1 4326,6 

 

Źródło  - Krajowy plan gospodarki odpadami 
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Tabela 32. Ilość odpadów i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w obiek-
tach infrastruktury; skład morfologiczny wg PN-93/Z-15006  
 

Lp Frakcje odpadów % wago-
wy 

Tereny miej-
skie 

Tereny wej-
skie 

Razem 
Ilość odpadów wytwarzanych w 

obiektach infrastruktury – 
Gmina Głubczyce 

ton/rok 

1 odpady organiczne pochodzenia 
roślinnego 

10% 150 49,346 199,346 

2 odpady organiczne pochodzenia 
zwierzęcego - 0 0 0 

3 inne odpady organiczne - 0 0 0 

4 papier i tektura 30% 450 148,038 598,038 

5 tworzywa sztuczne 30% 450 148,038 598,038 

6 materiały tekstylne 3% 45 14,8038 59,8038 

7 Szkło 10% 150 49,346 199,346 

8 Metale 5% 75 24,673 99,673 

9 odpady mineralne 5% 75 24,673 99,673 

10 frakcja drobna (poniżej 10 mm) 7% 105 34,5422 139,5422 

Razem 100% 1500 493,46 1993,46 

 

* Źródło  - Krajowy plan gospodarki odpadami 
 
 

Tabela 33. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład odpadów wielkogabarytowych 
 

Ilość odpadów wytwarzanych [ton/rok] Lp Frakcje % wagowy 
tereny miejskie tereny wiejskie razem 

1 Drewno 60% 163,62 98,7 262,32 

2 metale 30% 81,81 49,35 131,16 

3 inne (balastowe, materace, plastik, 
itp.) 

10% 27,27 16,45 43,72 

RAZEM 100% 272,7 164,5 437,2 

 
 

Tabela 34. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład odpadów budowlanych i poremonto-
wych 

Ilość odpadów wytwarzanych [ton/rok] 
 Lp Frakcje % wagowy 

tereny  
miejskie 

tereny  
wiejskie 

razem 

1 cegła 40% 218,16 175,44 393,6 

2 beton 20% 109,08 87,72 196,8 

3 tworzywo sztuczne 1% 5,454 4,386 9,84 

4 bitumiczna powierzchnia dróg 8% 43,632 35,088 78,72 

5 drewno 7% 38,178 30,702 68,88 

6 metale 5% 27,27 21,93 49,2 

7 piasek 15% 81,81 65,79 147,6 

8 inne 4% 21,816 17,544 39,36 

RAZEM 100% 545,4 438,6 984 
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Tabela 35. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład odpadów z ogrodów i parków 

Ilość odpadów wytwarzanych [ton/rok] 
Lp Frakcje % wagowy 

tereny  
miejskie 

tereny wiej-
skie razem 

1 Odpady organiczne 80% 130,88 43,84 174,72 

2 Odpady nieorganiczne 20% 32,72 10,96 43,68 

RAZEM 100% 163,6 54,8 218,4 

 
 
Tabela 36. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład zmiotek ulicznych 

Ilość odpadów wy-
twarzanych [ton/rok] 

Ilość odpadów wytwa-
rzanych [ton/rok] Lp Frakcje % wagowy 

tereny miejskie tereny wiejskie 

1 Odpady nieorganiczne 100% 204,5 0 

 
 
Tabela 37. Całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Głubczyce 
 

Ilość odpadów komunalnych wytworzona na terenie gminy 
Głubczyce 

Wskaźniki 
[kg/mieszkańca/rok] 

Lp 
 

Źródła powstawania odpadów komu-
nalnych 

Miasto Wieś 

Tereny  
Miejskie 
[Mg/rok] 

Tereny  
Wiejskie 
[Mg/rok] 

całkowita 
ilość 

[Mg/rok] 
1 odpady z gospodarstw domowych 224 116 3054,464 1272,056 4326,52 
2 odpady z obiektów infrastruktury 110 45 1499,96 493,47 1993,43 
3 odpady wielkogabarytowe 20 15 272,72 164,49 437,21 

4 odpady z budowy, remontów i demon-
tażu obiektów budowlanych 40 40 545,44 438,64 984,08 

5 odpady z ogrodów i parków 12 5 163,632 54,83 218,462 
6 odpady z czyszczenia ulic i placów 15 0 204,54 0 204,54 

7 odpady niebezpieczne wytwarzane w 
grupie odpadów komunalnych 

3 2 40,908 21,932 62,84 
RAZEM 424 223 5781,664 2445,418 8227,082 

 
Tabela 38. Całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Głubczyce 
 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie 
Łącznie dla gminy 

Głubczyce 

Lp. Frakcja 
ton/rok 

% wa-
gowy 

kg/ 
M*rok 

ton/rok 
% wa-
gowy 

kg/ 
M*rok 

ton/rok 
kg/ 

M*rok 

Średnia 
dla kraju 
kg/mies
zkańca 
miasta * 

rok 

Średnia 
dla kraju 
kg/miesz

kańca 
wsi * rok 

1 odpady organiczne pochodze-
nia roślinnego 

1127,440 19,470 82,681 214,719 8,713 19,580 1342,159 54,555 81,40 18,80 

2 odpady organiczne pochodze-
nia zwierzęcego 

61,090 1,055 4,480 12,721 0,516 1,160 73,811 3,000 4,40 1,10 

3 zielone 130,906 2,261 9,600 43,864 1,780 4,000 174,770 7,104 10,00 4,16 
4 inne odpady organiczne 61,090 1,055 4,480 25,442 1,032 2,320 86,532 3,517 4,40 2,21 
5 papier i tektura 1030,355 17,793 75,561 313,411 12,718 28,580 1343,766 54,620 70,14 26,07 
6 tworzywa sztuczne 877,630 15,156 64,361 313,411 12,718 28,580 1191,041 48,412 63,80 27,80 
7 materiały tekstylne 167,180 2,887 12,260 52,967 2,149 4,830 220,147 8,948 12,10 4,65 
8 szkło 394,360 6,810 28,921 151,114 6,132 13,780 545,474 22,172 30,12 19,89 
9 metale 197,180 3,405 14,460 75,557 3,066 6,890 272,737 11,086 18,69 6,65 

10 odpady mineralne 464,951 8,029 34,097 162,849 6,608 14,850 627,800 25,518 14,30 13,25 
11 frakcja drobna (poniżej 10 mm) 410,450 7,088 30,100 454,335 18,436 41,431 864,785 35,151 46,70 40,28 
12 odpady wielkogabarytowe 272,720 4,710 20,000 164,490 6,675 15,000 437,210 17,771 20,00 15,00 
13 odpady budowlane 545,400 9,419 39,997 438,600 17,798 39,996 984,000 39,997 40,00 40,00 
14 odpady niebezpieczne 40,908 0,706 3,000 21,932 0,890 2,000 62,840 2,554 3,00 2,00 
15 Opakowania wielomateriałowe 9,000 0,155 0,660 18,971 0,770 1,730 27,971 1,137 4,66 1,73 

 RAZEM 5790,66 100 424,658 2464,383 100 224,727 8255,043 335,542 423,71 223,59 

 

Dla celów prognozy ilości i rodzajów odpadów opakowaniowych jakie będą powstawać w latach następnych do-
konano szacunkowych obliczeń, na podstawie danych w Krajowym planie gospodarki odpadami, ich ilości.
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Tabela 39. Całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Głubczyce 
 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie Łącznie dla gminy 
Głubczyce 

Uśrednione wskaźniki  
dla kraju 
kg/M*rok Lp. Frakcja 

ton/rok % wa-
gowy 

kg/M*ro
k 

ton/rok % wa-
gowy 

kg/M*ro
k 

ton/rok % wago-
wy 

Tereny 
miejskie 

Tereny 
wiejskie 

1 Odpady organiczne pochodze-
nia roślinnego 1127,44 19,47 82,68 214,72 8,71 19,58 1342,16 16,26 81,40 18,80 

2 Odpady organiczne pochodze-
nia zwierzęcego 61,09 1,05 4,48 12,72 0,52 1,16 73,81 0,89 4,40 1,10 

3 Odpady zielone 130,91 2,26 9,60 43,86 1,78 4,00 174,77 2,12 10,00 4,16 
4 Odpady organiczne inne 61,09 1,05 4,48 25,44 1,03 2,32 86,53 1,05 4,40 2,21 

5 Papier i tektura (nieopakowa-
niowe) 420,43 7,26 30,83 127,91 5,19 11,66 548,34 6,64 28,62 10,64 

6 Opakowania z papieru i tektury  609,93 10,53 44,73 185,50 7,53 16,92 795,42 9,64 41,52 15,43 

7 Tworzywa sztuczne (nieopa-
kowaniowe) 77,27 1,33 5,67 23,82 0,97 2,17 101,09 1,22 48,27 21,03 

8 Opakowania  z tworzyw 
sztucznych 800,36 13,82 58,69 289,59 11,75 26,41 1089,95 13,20 15,53 6,77 

9 Tekstylia 167,18 2,89 12,26 52,97 2,15 4,83 220,15 2,67 12,10 4,65 
10 Szkło (nieopakowaniowe) 338,42 5,84 24,82 124,37 5,05 11,34 462,79 5,61 2,00 1,00 
11 Opakowania ze szkła 55,94 0,97 4,10 26,75 1,09 2,44 82,68 1,00 28,12 18,89 
12 Metale 121,92 2,11 8,94 56,93 2,31 5,19 178,85 2,17 12,79 4,55 
13 Opakowania z blachy 55,45 0,96 4,07 13,71 0,56 1,25 69,16 0,84 4,57 1,63 
14 Opakowania z aluminium 19,81 0,34 1,45 4,91 0,20 0,45 24,73 0,30 1,33 0,47 
15 Odpady mineralne 464,95 8,03 34,10 162,85 6,61 14,85 627,80 7,61 14,30 13,25 

16 Frakcja drobna - popiołowa 
(poniżej 10 mm) 410,45 7,09 30,10 454,34 18,44 41,43 864,79 10,48 46,70 40,28 

17 Odpady wielkogabarytowe 272,72 4,71 20,00 164,49 6,67 15,00 437,21 5,30 20,00 15,0 
18 Odpady budowlane 545,40 9,42 40,00 438,60 17,80 40,00 984,00 11,92 40,00 40,0 

19 Odpady niebezpieczne (wytw. 
w grupie odp. Komunalnych) 40,91 0,71 3,00 21,93 0,89 2,00 62,84 0,76 3,00 2,00 

20 Opakowania wielomateriałowe 9,00 0,16 0,66 18,97 0,77 1,73 27,97 0,34 4,66 1,73 
 RAZEM 5790,67 100 424,66 2464,38 100,02 224,73 8255,04 100,02 423,71 223,59 
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2.1.3. Odpady niebezpieczne 
 
Na podstawie danych zawartych w KPGO oszacowano ilości i rodzaje odpadów niebez-
piecznych wchodzących w skład strumienia odpadów komunalnych (tabela nr 40). Z powodu 
braku badań szczegółowych dotyczących morfologii tej grupy odpadów podany poniżej skład 
jest szacunkowy. Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem MŚ w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) 
 
Tabela 40. ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunal-
nych wytworzonych na terenie gminy Głubczyce 

 

Ilość odpadów niebezpiecznych [Mg] 
Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Udział w 
masie 

odpadów 
niebez-
piecz-

nych [%] 
Tereny  

miejskie 
Tereny 

wiejskie Razem 

20 01 33 Baterie i akumulatory 12% 4,91 2,52 7,54 

20 01 29 Detergenty zawierające odpady 
niebezpieczne 5% 2,05 1,05 3,14 

20 01 19 Odczynniki fotograficzne 2% 0,82 0,42 1,26 

20 01 27 
Farby, tłuszcze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcza i żywice zawiera-
jące substancje niebezpieczne 

35% 14,32 7,36 21,99 

20 01 14 
20 01 15 Kwasy i alkalia 1% 0,41 0,21 0,63 

20 01 21 
Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady 
zawierające rtęć 

5% 2,05 1,05 3,14 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatycz-
ne 4% 1,64 0,84 2,51 

20 01 26 Oleje i tłuszcze 10% 4,09 2,10 6,28 
20 01 19 Środki ochrony roślin 5% 2,05 1,05 3,14 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 10% 4,09 2,10 6,28 

20 01 37 Drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 5% 2,05 1,05 3,14 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3% 1,23 0,63 1,89 

20 01 13 Rozpuszczalniki 3% 1,23 0,63 1,89 
Razem 100% 40,91 21,93 62,84 

 

2.2. Odpady sektora gospodarczego 

2.2.1. Ilości i rodzaje wytarzanych odpadów 
 
 Na terenie Gminy Głubczyce w grudniu 2003 r. zarejestrowanych było 2206 podmio-
tów gospodarczych. (z tego1699 w mieście ) Około 88 % z nich funkcjonuje w sektorze pry-
watnym.  
 
 Najwięksi wytwórcy odpadów to: 
 

• Zakłady Piwowarskie S.A. w Głubczycach – produkcja piwa i słodu,  
• „Toska” Sp. z o.o. Grupa Bongrain– przetwórstwo mleka,  
• Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach,  
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• PSS „Społem” Głubczyce – piekarnia, produkcja cukiernicza,  
• Top Farms „Głubczyce” Kombinat Rolny Sp. z o.o. – podstawowa produkcja 

rolna, hodowla bydła, produkcja mleka, rzeźnia.   
 
 
Do oceny aktualnego stanu gospodarki odpadami sektora gospodarczego w gminie Głub-
czyce wykorzystano: 

− dane Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Opolu 
− materiały Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 
− bazę danych Wojewódzkiego wytwórcach odpadów niebezpiecznych „SIGOP” – Wo-

jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Opolu 
− dane przekazane przez zakłady na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji 
− dane własne INTEREKO 

 
Odpady z działalności gospodarczej stanowią główny strumień wytwarzanych odpadów. Ich 
ilości i rodzaje są bezpośrednio powiązane z charakterem produkcji przemysłowej regionu. 
 
Tabela 41. Odpady sektora gospodarczego wytworzone w powiecie Głubczyckim w 2003r.  

 

Odpady wytworzone w ciągu roku  

Wyszczególnienie Wytworzone 
ogółem 
[tys. ton] 

Poddane  
odzyskowi 

[tys. ton] 

unieszkodliwio-
ne  

[tys. ton] 

magazynowane 
czasowo 
[tys. ton] 

Powiat Głubczycki 43,0 43,0 - - 

Województwo opolskie 1824,9 1576,6 182,2 66,1 

              Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003 r. 

 
 
Tabela 42. Tereny składowania wytworzonych odpadów 2003r.  

 

Wyszczególnienie 

Odpady dotychczas składowane 
(nagromadzone; 

 stan w końcu roku) 
 

[tys. ton]  

Tereny składowania odpadów nie 
zrekultywowane  

(stan w końcu roku)  
 

[ha] 

Powiat Głubczycki - - 

Województwo opolskie 23457,5 231,0 

              Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003 r. 

 
 
 
Ilości i rodzaje odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2003 w gminie Głubczyce 
oszacowane zostały na podstawie danych Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskie-
go Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, informacji uzyskanych bezpośrednio od 
firm, danych własnych INTEREKO,  dane przedstawiono w tabelach nr 43, 44 i 45. 
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Tabela 43. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym (z wyłączeniem komunalnych) w latach 2002-2004 [Mg/rok], wg danych Opolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego 
 

Tereny miejskie Tereny wiejskie Razem tereny miejskie i wiejskie 
Lp. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Rok 
2002 

Rok 
2003 

Rok 
2004 

Rok 
2002 

Rok 
2003 

Rok 
2004 

Rok 
2002 

Rok 
2003 

Rok 
2004 

1.             

2.  020181 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szcze-
gólnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 

0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,8 

3.  020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 0 0 28 0 0 0 0 0 28 
4.  020502 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.  020580 Odpadowa serwatka 1764,8 9202,4 8923,2 0 0 0 1764,8 9202,4 8923,2 
6.  020599 Inne nie wymienione odpady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7.  020680 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze  6253,2 0 0 0 0 0 6253,2 0 0 
8.  020799 Inne nie wymienione odpady 9552,5 0 0 0 0 0 9552,5 0 0 

9.  030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 
03 01 04 

0 2 4,7 0 0 0 0 2 4,7 

10.  070213 Odpady tworzyw sztucznych 0 0,8 6,3 0 0 1 0 0,8 7,3 
11.  080299 Inne nie wymienione odpady 0 4,5 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5 
12.  080312* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 0 0 0,063 0 0 0 0 0 0,063 
13.  080313 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.  080317* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0,01 
15.  080318 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.  100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04) 

509,4 1039,9 602,3 0,9 2,5 11,5 510,3 1042,4 613,8 

17.  110105* Kwasy trawiące 0,588 3,973 25,655 0 0 16,5 0,588 3,973 42,155 
18.  110501 Cynk twardy 13,7 32,1 0 3,8 43 21,6 17,5 75,1 21,6 
19.  110502 Popiół cynkowy 30,5 22,8 0 7,6 19 0 38,1 41,8 0 
20.  120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 0 403,4 589,6 0 0 0 0 403,4 589,6 
21.  120102 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 0 0 0 0 534,5 426,1 0 534,5 426,1 
22.  120199 Inne nie wymienione odpady 442,6 0 0 0 0 0 442,6 0 0 

23.  130205* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związ-
ków chlorowcoorganicznych 

3,116 3,889 5,81 1,185 2,84 1,132 4,301 6,729 6,942 

24.  130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0 1,35 1,5 0 0 0 0 1,35 1,5 
25.  130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0 0,18 0 0 0 0 0 0,18 0 
26.  130502* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 0 0 3 0 0 0 0 0 3 
27.  140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0 0 0,147 0 0 0 0 0 0,147 
28.  150101 Opakowania z papieru i tektury 81 78,8 75,6 0 0 0 81 78,8 75,6 
29.  150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 32 64,9 21,6 0 0 0 32 64,9 21,6 
30.  150103 Opakowania z drewna 19 48,4 0 0 0 0 19 48,4 0 
31.  150104 Opakowania z metali 3,3 5,6 5 0 0 0 3,3 5,6 5 
32.  150105 Opakowania wielomateriałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33.  150107 Opakowania ze szkła 51,5 131 35,9 0 0 0 51,5 131 35,9 

34.  150110* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 
bardzo toksyczne i toksyczne) 

0 1,197 1,286 0 0 0,02 0 1,197 1,306 

35.  150202* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych gru-
pach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanie-
czyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0 0 0,063 0,008 0,03 0,182 0,008 0,03 0,245 
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36.  150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 

37.  160103 Zużyte opony 0 15,4 13,3 0 0 0 0 15,4 13,3 
38.  160107* Filtry olejowe 0 0,007 0,15 0,1 0 0 0,1 0,007 0,15 
39.  160117 Metale żelazne 8,4 0 0 0 0 0 8,4 0 0 

40.  160213* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymie-
nione w 16 02 09 do 16 02 12 

0 0,032 0,169 0,005 0,01 0,065 0,005 0,042 0,234 

41.  160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 
42.  160215* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43.  160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 0 0 11,7 0 0 0 0 0 11,7 

44.  160506* 
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawiera-
jące substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryj-
nych i analitycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45.  160507* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

0 0 0,19 0 0 0 0 0 0,19 

46.  160508* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. 
przeterminowane odczynniki chemiczne) 

0 0 0,166 0 0 0 0 0 0,166 

47.  160601* Baterie i akumulatory ołowiowe 0 2,343 1,519 0,133 0 1,098 0,133 2,343 2,617 
48.  168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49.  170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0 6 3,5 0 0 0 0 6 3,5 
50.  170102 Gruz ceglany 0 22,5 0 0 0 0 0 22,5 0 

51.  170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

7,6 0 0 0 0 0 7,6 0 0 

52.  170201 Drewno 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 
53.  170402 Aluminium 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 
54.  170405 Żelazo i stal 33,2 64 131,7 0 0 23,9 33,2 64 155,6 
55.  170406 Cyna 0 0 0 0 0 22,2 0 0 22,2 
56.  170407 Mieszaniny metali 0 2,8 47,7 0 0 0 0 2,8 47,7 
57.  170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 
58.  170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 0 138,5 0 0 0 0 0 138,5 0 
59.  170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest 0 0 0,603 0 0 0 0 0 0,603 
60.  190801 Skratki 0 20,3 0 0 0 0 0 20,3 0 
61.  190802 Zawartość piaskowników 0 165 0 0 0 0 0 165 0 
62.  190807* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 18806,604 11484,171 10545,631 13,731 601,88 526,097 18820,335 12086,051 11071,728 
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
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Tabela 44. Odpady sektora gospodarczego wytworzone w roku 2003 oszacowane wg danych 
Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska, informacji uzyskanych bezpośrednio od firm, danych własnych INTEREKO 

 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Ton/rok 

1.  020181 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i 
wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 

0 

2.  020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 0 
3.  020502 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0 
4.  020580 Odpadowa serwatka 9202,4 
5.  020599 Inne nie wymienione odpady 0 
6.  020680 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze  0 
7.  020799 Inne nie wymienione odpady 0 

8.  030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 
04 

2 

9.  070213 Odpady tworzyw sztucznych 0,8 
10.  080299 Inne nie wymienione odpady 4,5 
11.  080312* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 0 
12.  080313 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12  0 
13.  080317* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 0 
14.  080318 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 0 

15.  100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymie-
nionych w 10 01 04) 

1042,4 

16.  110105* Kwasy trawiące 4,6 
17.  110501 Cynk twardy 75,1 
18.  110502 Popiół cynkowy 53,22 
19.  120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 845 
20.  120102 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 534,5 
21.  120199 Inne nie wymienione odpady 0 

22.  130205* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

6,729 

23.  130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,35 
24.  130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,18 
25.  130502* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 0 
26.  140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0 
27.  150101 Opakowania z papieru i tektury 78,8 
28.  150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 64,9 
29.  150103 Opakowania z drewna 48,4 
30.  150104 Opakowania z metali 5,6 
31.  150105 Opakowania wielomateriałowe 0 
32.  150107 Opakowania ze szkła 131 

33.  150110* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanie-
czyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksycz-
ne i toksyczne) 

1,2 

34.  150202* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,03 

35.  150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

0,1 

36.  160103 Zużyte opony 15,4 
37.  160107* Filtry olejowe 0,007 
38.  160117 Metale żelazne 0 

39.  160213* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 
16 02 09 do 16 02 12 

0,042 

40.  160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0 
41.  160215* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 0 
42.  160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 0 

43.  160506* 
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające 
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i anali-
tycznych 

0 

44.  160507* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. prze-
terminowane odczynniki chemiczne) 

0 

45.  160508* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeter-
minowane odczynniki chemiczne) 

0 

46.  160601* Baterie i akumulatory ołowiowe 2,343 
47.  168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0 
48.  170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 6 
49.  170102 Gruz ceglany 22,5 

50.  170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicz-
nych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

0 

51.  170201 Drewno 0 
52.  170402 Aluminium 0 
53.  170405 Żelazo i stal 64 
54.  170406 Cyna 0 
55.  170407 Mieszaniny metali 2,8 
56.  170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0 
57.  170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 138,5 
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58.  170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest 0 
59.  190801 Skratki 20,3 
60.  190802 Zawartość piaskowników 165 
61.  190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 3598,0 
62.  190807* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 0 

RAZEM 16137,701 

 

W tabeli nr 45 przedstawiono ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych 
wytworzonych w roku 2003 z podziałem na grupy (wg katalogu odpadów). 
 
Tabela 45. Odpady niebezpieczne i inne niebezpieczne w sektorze gospodarczym wytworzone 
w roku 2003.   

 

Nr 
gru-
py 

Nazwa grupy 

Odpady inne 
niż niebez-

pieczne 
[Mg/rok] 

Odpady nie-
bezpieczne 

[Mg/rok] 

Ogółem od-
pady wytwo-

rzone 
[Mg/rok] 

01 odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycz-
nej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin  0 0 0 

02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności  

9202,4 0 9202,4 

03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, 
masy celulozowej, papieru i tektury 2 0 2 

04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0 0 0 

05 odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemne-
go oraz pirolitycznej przeróbki węgla 

0 0 0 

06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pro-
duktów przemysłu chemii nieorganicznej 0 0 0 

07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pro-
duktów przemysłu chemii organicznej 

0,8 0 0,8 

08 
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania po-
włok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

4,5 0 4,5 

09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych  0 0 0 
10 odpady z procesów termicznych 1042,4 0 1042,4 

11 
odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali 
oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali 
nieżelaznych 

128,32 4,6 132,92 

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i tworzyw sztucznych 

1379,5 0 1379,5 

13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów 
jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

0 8,259 8,259 

14 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelen-
tów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 

0 0 0 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, mate-
riały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

328,8 1,23 330,03 

16 odpady nieujęte w innych grupach 15,4 2,392 17,792 

17 
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowla-
nych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych)  

233,8 0 233,8 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 0 0 0 

19 
odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu 
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych 

3783,3 0 3783,3 

RAZEM 16121,22 16,481 16137,7 

% masowy 99,90 0,10 100 
 

Żadna aktualnie prowadzona baza danych nie jest kompletna.  
Pełny obraz ilości i rodzajów powstających odpadów w gminie Głubczyce będzie możliwy po 
wprowadzeniu systemu ewidencji elektronicznej gospodarki odpadami i objęciu nim wszyst-
kich podmiotów. 
 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   70 

 

2.2.2. Odpady niebezpieczne 
 
 Dane opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Wojewódzkim Inspektora-
cie Ochrony Środowiska (WIOŚ), który prowadzi bazę danych o wytwórcach odpadów nie-
bezpiecznych w województwie opolskim. 
 

Liczba zarejestrowanych w 2002 r. wytwórców odpadów niebezpiecznych na terenie: 
Województwa Opolskiego………………………..……… 132 
na terenie gminy Głubczyce…...…………………………….2 
 
Liczba zarejestrowanych w 2003 r. wytwórców odpadów niebezpiecznych na terenie: 
Województwa Opolskiego………………………..……… 186 
na terenie gminy Głubczyce…...…………………………….8 
 
Tabela 46. Odpady niebezpieczne ogółem wytworzone na terenie Gminy Głubczyce w latach 
2002-2003, Mg/rok (dane z WIOŚ w Opolu) 

 

Odpady niebezpieczne rok 2002 rok 2003 

Wytworzone ogółem 26,598 65,077 
Magazynowane - 2,180 
Poddane odzyskowi 3,049 36,477 
Unieszkodliwione poza składowaniem 23,549 26,420 
Unieszkodliwione poprzez składowanie - - 
Żródło: dane uzyskane z WIOŚ w Opolu (baza danych SIGOP) 

 

Po raz kolejny zwraca uwagę fakt, że aktualnie dostępne bazy danych są nie komplet-
ne. Wg danych dostępnych u Urzędzie Marszałkowskim, prowadzącym wojewódzką 
bazę danych w zakresie gospodarki odpadami ilość wytworzonych w roku 2003r od-
padów niebezpiecznych w gminie Głubczyce wynosi 16,481 ton, wg bazy SIGOP, pro-
wadzonym przez WIOŚ, wynosi 65,077 ton.  
 
Tabela 47. Odpady niebezpieczne ogółem wytworzone w powiatach Województwa Opolskiego 
w roku 2002, Mg/rok 

  

powiat 
Wytworzone ogó-

łem 
[tys. t] 

Poddane  
odzyskowi 

[tys. t] 

Unieszkodliwione 
[tys. t] 

Magazynowane 
czasowo 

[tys. t] 
brzeski 84,6 76,5 2,0 6,1 
głubczycki 43,0 43,0 - - 
k-kozielski 301,1 175,9 106,3 18,9 
kluczborski 7,2 7,2 - - 
krapkowicki 92,5 62,3 26,4 3,8 
namysłowski 13,4 12,8 0,4 0,2 
nyski 197,1 148,9 14,3 33,9 
oleski 1,7 1,7 - - 
opolski 70,2 70,0 0,2 - 
miasto Opole 991,1 962,7 27,9 0,5 
prudnicki 11,7 4,7 4,3 2,7 
strzelecki 11,3 10,9 0,4 - 
województwo 1824,9 1576,6 182,2 66,1 
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2.2.3. Wybrane grupy odpadów z sektora gospodarczego 

2.2.3.1. Odpady medyczne i weterynaryjne 

 
 Odpady medyczne powstają medycznych procesach diagnozowania, leczenia me-
dycznych profilaktyki medycznej medycznych weterynaryjnej, prowadzonych medycznych 
sieci lecznictwa otwartego medycznych zamkniętego. 
 Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego odpady dzieli się na trzy 
grupy: 

� bytowo gospodarcze – nie stanowiące zagrożenia 
� specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami 

mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy zaliczane: zużyte mate-
riały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, 
materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych 

� specjalne, do których zaliczane są substancje radioaktywne, pozostałości cytostaty-
ków i cytotoksyków, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termome-
try i świetlówki, odpady srebrononośne 

 
Odpady pierwszej grupy nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, natomiast odpady grupy 
trzeciej wymagają oddzielnych technik unieszkodliwienia. Zasadniczym problemem są odpa-
dy grupy drugiej, które powinny być gromadzone selektywnie, gdyż wymagają unieszkodli-
wienia na drodze termicznego przekształcenia. 
 
W sektorze weterynaryjnym powstają odpady takie jak: 

� Odpady zakaźne (padłe zwierzęta) 
� Zużyte igły, strzykawki i inny sprzęt jednorazowego użytku 
� Materiał biologiczny: organy z operacji, narodzin, odpady z laboratoriów patologicz-

nych 
� Zwierzęta poddane eutanazji (przeważnie koty i psy) 
� Przeterminowane lekarstwa 

 
 
Z informacji przekazanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głub-
czycach wynika, że w placówkach podległych wytworzono: 

- w roku 2002 – 22,19 ton medycznych odpadów niebezpiecznych 
- w roku 2003 – 20,40 ton medycznych odpadów niebezpiecznych 
- w roku 2004 – 14,352 ton medycznych odpadów niebezpiecznych 

 
Odpady odbierane są do unieszkodliwienia termicznego (proces D10 wg ustawy o odpa-
dach) przez firmy wybierane w postępowaniu przetargowym. 
 
 
Brak danych o ilościach wytworzonych odpadach medycznych oraz o sposobie gospodaro-
wania tymi odpadami w niepublicznych ośrodkach zdrowia, wiejskich ośrodkach zdrowia 
oraz gabinetach prywatnych. 
  
Ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych obliczono metodą wskaźnikową 
podaną w „Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, MS, 2002r” i KPGO.  
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Tabela 48. Szacunkowe ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych  
 

 Ilość porad w 
roku* 

Wskaźnik na-
gromadzenia 

odpadów 
kg/poradę 

Ilość lóżek 

Wskaźnik na-
gromadzenia 

odpadów 
kg/łóżko/rok 

Łączna ilość 
powstających 
odpadów me-

dycznych 
ton/rok 

Przychodnia - - 
Praktyki lekarskie - - 
Ośrodki zdrowia 

152900 
- - 

172 300,0 Domy i zakłady 
opieki 

- 

Szpitale - 

0,005 

187 300,0 

108,4645 

Źródło:  „Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, MS, 2002r”  
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2002 i 2003, 

 
 

Można założyć, że całość odpadów medycznych niebezpiecznych wytwarzanych 
przez przychodnie, szpitale oraz domy i zakłady opieki (w tym ośrodki niepubliczne oraz 
wiejskie ośrodki zdrowia) objęta jest 100% selektywną zbiórką i unieszkodliwianiem w spe-
cjalistycznych instalacjach.   

Nie ustalony pozostaje sposób postępowania z odpadami medycznymi wytworzonymi 
w prywatnych gabinetach lekarskich. 
 

Brak danych dotyczących ilości odpadów powstających w przychodniach weteryna-
ryjnych. Za KPGO można, z dużym prawdopodobieństwem, przyjąć że odpady weterynaryj-
ne stanowią około 10 % powstających odpadów medycznych. Można oszacować, że na te-
renie gminy powstaje rocznie około 10 ton niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych.  
 

2.2.3.2. Wraki samochodowe 

 

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu od-
padów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) pojazdy wycofane z użytkowania zostały zakwalifikowane 
pod następującymi kodami: 

⇒ 160104* - zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 
⇒ 160106 - zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych elementów 
 

Na terenie gminy Głubczyce prowadzi działalność jedna firma posiadająca zezwole-
nie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku wraków samochodowych; jest to: PHU 
„JUNKA AUTOMOBILE”, Ryszard Junka, ul. Oświęcimska 1, Głubczyce, decyzja Wojewody 
Opolskiego nr OŚ.III.-IŻ-6620-33/04 z dnia 01.08.2004r. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202) decyzje na wytwarzanie odpadów 
powstających w związku z demontażem (odzyskiem) pojazdów wycofanych z użytkowania 
powyższa decyzja straciła moc dnia 30.06.2005r.  

Na podstawie informacji zawartych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, a  
uzyskanych w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Głubczyckiego na terenie po-
wiatu kasacji poddano następujące ilości pojazdów:  
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Tabela 49. Ilość pojazdów poddanych kasacji. 
 

Rok Ilość pojazdów poddanych kasacji 

2002-2004 145 

 

Przyjmując iż średnia waga pojazdu wynosi 1 tona, na terenie powiatu głubczyckiego 
złomowaniu w latach 2002 – 2004 poddano kasacji łącznie ok.145 ton pojazdów, można za-
łożyć, że ok. 70% tej ilości pochodziła z terenu gminy Głubczyce.  

 
Wycofane z użytkowania środki transportu przekazywane winny być do uprawnionych 

odbiorców posiadających wymagane prawem zezwolenia. Brak jednolitego systemu informa-
cji, wymiany danych między Wydziałem Komunikacji i Transportu oraz firmami zajmującymi 
się rozbiórka pojazdów. Aktualnie brak jest systemu rozwiązującego gospodarkę  wrakami 
samochodowymi w skali powiatu głubczyckiego. 

 

2.2.3.3. Odpady z oczyszczalni ścieków 

 

 Na terenie miasta gminy Głubczyce funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków. Eksploato-
wana jest przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki bytowo-
gospodarcze z terenu gminy. 

 
Tabela 50. Odpady z oczyszczalni ścieków wytworzone w 2003r. 
 

Lp Typ oczyszczalni Zarząd-
ca/eksploatator 

Kod od-
padu 

Rodzaj odpadu Ilość 
ton/rok 

190801 skratki 20,3 
190802 Zawartość piaskowników 165,0 1 

Oczyszczalnia ście-
ków bytowo-
gospodarczych 

Wodociągi i Ka-
nalizacja w Głub-
czycach 190805 Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe 3598,0 

 

Odpady skratek i zawartość piaskowników składowane są na gminnym składowisku 
odpadów komunalnych w Głubczycach.  

Osady ściekowe podlegają higienizacji wapnem na terenie oczyszczalni ścieków, a 
następnie kierowane do rekultywacji terenów zdegradowanych. Niewielka ich ilość składo-
wana jest na w/w składowisku odpadów. 

 

2.2.3.4. Opony 

 Wg danych inwentaryzacyjnych o ilościach i rodzajach odpadów wytworzonych na 
terenie gminy Głubczyce oszacowano, że w roku 2003 powstało ok. 15,4 Mg odpadowych 
opon samochodowych. Brak danych o wytworzonych odpadowych oponach przez osoby fi-
zyczne. 

Cześć odpadowych opon poza ewidencją zagospodarowywana jest poprzez bieżni-
kowanie (wulkanizacja), część trafia na składowiska lub na wysypiska dzikie.  
 Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z póź. 
zm.) wprowadziła z dniem 01.07.2003r. zakaz składowania opon całych, z dniem 
01.07.2006r. zakaz składowania części opon. 
 Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie postępo-
wania z niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, 
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poz. 639, z póź. zm.) nakłada na producentów i importerów opon obowiązek ich odzysku i 
recyklingu. 
 

2.2.3.5. Akumulatory i baterie  

 
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalo-

gu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) akumulatory i baterie zostały zakwalifikowane pod 
następującymi kodami: 

⇒ 160601* - baterie i akumulatory ołowiowe 
⇒ 160602* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 
⇒ 160603* - baterie zawierające rtęć 
⇒ 160604  - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603) 
⇒ 160605  - inne baterie i akumulatory 
⇒ 160606* - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów  
⇒ 200133* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienio-

nymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

⇒ 200134 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 
 
 Wg danych inwentaryzacyjnych o ilościach i rodzajach odpadów wytworzonych na 
terenie gminy Głubczyce oszacowano, że w roku 2003 powstało 2,343 Mg odpadowych 
akumulatorów ołowiowych (kod 160601*). 
 

Dzięki ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie po-
stępowania z niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 
Nr 63, poz. 639, z póź. zm.) rynek odpadowymi akumulatorami ołowiowymi został uregulo-
wany.  

Część akumulatorów ołowiowych przekazywana jest bezpośrednio przez sklepy oraz 
hurtownie akumulatorów do punktów ich skupu. Firmy te nie zawsze prowadzą obrót ewi-
dencyjny odpadami. Jednak można przyjąć, że 100% akumulatorów pochodzących ze zbiór-
ki, dokonanej dzięki opłacie depozytowej trafia do legalnych instalacji ich unieszkodliwienia i 
odzysku (najbliżej Głubczyce – firma Baterpol w Świętochłowicach i Huta Orzeł Biały w By-
tomiu).  

 
 W/w  ustawa nakłada na producentów i importerów akumulatorów i baterii obowiązek 
ich odzysku i recyklingu. 
 

2.2.3.6. Urządzenia elektroniczne i elektryczne 

 

W grupie zużytych i wycofanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych znajdują się: 

− wielko- i małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego (ilości Mg/rok oszacowa-
ne w rozdz. 2.1.2) 

− sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny 
− sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny 
− sprzęt oświetleniowy 
− zabawki elektroniczne  
− sprzęt rekreacyjny i sportowy 
− sprzęt medyczny 
− przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące 
− automatyczne urządzenia dozujące 
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Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu od-
padów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpadowe urządzenia elektroniczne i elektryczne (z wyłą-
czeniem urządzeń zawierających PCB) zostały zakwalifikowane pod następującymi kodami: 

⇒ 160211* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 
⇒ 160212* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 
⇒ 160213* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wy-

mienione w 160209 do 160212 
⇒ 160214 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 
⇒ 160215* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń 
⇒ 160216 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 

160215 
⇒ 200121* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
⇒ 200123* - urządzenia zawierające freony 
⇒ 200135* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 

200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 
⇒ 200136 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 

200121, 200123 i 200135 zawierające niebezpieczne składniki 
 

Tabela 51.Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych wytworzone na terenie gminy 
Głubczyce w roku 2003, wg danych Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, informacji uzyskanych bezpośrednio od firm, 
Mg/rok 

 

Kod Ilość wytworzona w roku 2003  
Mg/rok 

160213* 0,042 

 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie postępowania z 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 
639, z póź. zm.) nakłada na producentów i importerów n/w urządzeń obowiązek ich odzysku 
i recyklingu: 
− urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i 

HCFC) 
− urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospo-

darstw domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)  
− chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę ozo-

nową (CFC i HCFC) 
− lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych 
 

Ilość podana w tabeli nr 51 jest niedoszacowana. Do powyższych odpadów należy do-
liczyć odpady urządzeń AGD i TV znajdujące się w strumieniu odpadów wielko i małogabary-
towych komunalnych.  

Aktualnie brak na terenie gminy Głubczyce oraz powiatu głubczyckiego selektywnej 
zbiórki odpadów urządzeń elektronicznych i elektrycznych pochodzenia komunalnego. Brak 
również, w tym na terenie województwa opolskiego, instalacji i urządzeń bezpiecznego 
unieszkodliwiania urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową.  
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2.2.3.7. Odpady PCB 

 
 PCB – (definicja -  art. 3, ust. 3 pkt. 12 ustawy o odpadach) rozumie się przez to poli-
chlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, 
monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny za-
wierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie 

 
PCB, obok azbestu, została zakwalifikowana do substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska (art. 160, ust. 2 POŚ).  
 
Od stycznia 2003r. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Opolskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego prowadzi, na mocy art. 162, ust. 7 rejestr urządzeń zawierających PCB. 
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalo-

gu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) urządzenia zawierające PCB zostały zakwalifikowane 
pod następującymi kodami: 

⇒ 160209* - transformatory i kondensatory zawierające PCB 
⇒ 160210* - zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne 

niż wymienione w 160209 
 

Wg danych inwentaryzacyjnych o ilościach i rodzajach odpadów wytworzonych na te-
renie gminy Głubczyce (tabela nr 43) w latach 2002 – 2004 nie wytworzono odpadów o ko-
dach 160209* i 160210*.  
 

Od stycznia 2003r. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Opolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, na mocy art. 162, ust. 7, prowadzi rejestr rodzaju, ilości i miejsc występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – w tym urządzeń zawiera-
jących PCB. 

 
 

Na podstawie informacji przesłanej przez właścicieli urządzeń Wojewodzie Opolskie-
mu ustalono, że na terenie gminy Głubczyce, wg stanu na dzień 10.06.2005r, brak zare-
jestrowanych urządzeń, w których jednoznacznie stwierdzono obecność PCB.  
 
 W tabeli nr 52 przedstawiono wykaz urządzeń eksploatowanych przez EnergiaPro 
Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu, które mogą zawierać PCB.   
 
Tabela 52. Wykaz urządzeń znajdujących się na terenie gminy Głubczyce, które mogą zawierać 
PCB (stan na dzień 10.06.2005r). 

 
 

Nazwa instalacji urzą-

dzenia 
Miejsce występowania Ilość oleju w kg 

TO GŁUBCZYCE 475 

TO GŁUBCZYCE SADY WARSZ 220 

TOHb CHOMIAZA WSCHOD 150 

TOHb RADYNIA SLUPOWA 150 

TONb ZOPOWA SUSZARNIA 560 

TONb PIETROWICE ZALEW 300 

TONb PIETROWICE WIES 300 

TONb PIETROWICE RSP 280 

TONb GROBNIKI PGR OSIEDLE 460 

TAO CHOMIAZA 300 
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TONz LISIECICE PGR 200 

TONz SCIBORZYCE WLK. PGR 200 

TAOa POMORZOWICE PGR 300 

TAOa GROBNIKI PGR ROZGAL. 370 

TAOa CIERMIECICE 300 

TAOa BRACISZOW WODOCIAGI 230 

TAOa MOKRE KOLONIA 230 

TAOb MOKRE WIES 130 

TOC ROWNE RSP 285 

aTO KIETLICE 300 

TAOb DEBRZYCE 125 

TAOb KLISINO BUKACIARNIA 125 

TAOb SCIBORZYCE MALE 125 

Źródło: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

 
 

Art. 40 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z 
póź. zm.) stanowi: „posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z 
nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodli-
wienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r”. 
 
 
 W kraju aktualnie nie ma instalacji mogącej unieszkodliwiać urządzenia (w całości) 
zawierające PCB. Zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie na 
eksport tych urządzeń celem ich unieszkodliwienia w instalacjach zlokalizowanych w krajach 
Unii Europejskiej posiadają dwie firmy w Polsce: 
− INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu 
− POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie 
 
 Dekontaminację (oczyszczanie) olejów zanieczyszczonych PCB wykonuje firma 
„CHEMEKO” Sp. z o.o. we Włocławku. 

 

2.2.3.8. Odpady azbestowe 

 
 Właściwości azbestu spowodowały, że znalazł on duże zastosowanie w budownic-
twie. W Polsce ponad 90% azbestu zużyto do produkcji wyrobów cementowo-azbestowych.  
 
 W 1997r. wprowadzono zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest. W maju 
2002r Rada ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski”.  
 W oparciu o oszacowania przyjęte w powyższym dokumencie ocenia się, że w woje-
wództwie opolskim ilość wyrobów cementowo-azbestowych wynosi: 
 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   78 

 

Tabela 53. Ilość wyrobów cementowo-azbestowych w województwie opolskim. 
 

Płyty cementowo-azbestowe Rury cementowo-azbestowe Razem 
tys. m2 Mg Mg Mg 
27 810 305 910 19 800 325 710 

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

 

Zgodnie z art. 2, ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i prze-
mieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których 
był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876): wykorzystanie azbestu lub 
wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urzą-
dzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r. 
 
 Zgodnie z w/w rozporządzeniem właściciel, zarządca lub użytkownik miejsca w któ-
rym znajduje się azbest do maja 2004r. musi przeprowadzać przegląd oraz przedstawić Wo-
jewodzie informację o ilości materiałów zawierających azbest. Informacja podlega corocznej 
aktualizacji. Osoby fizyczne w/w informacje przedkładają prezydentowi/burmistrzowi/wójtowi 
gminy.  
 

W oparciu o powyższe rozporządzenie Urząd Miejski Głubczyce dokonał inwentary-
zacji ilości i rodzajów materiałów zawierających azbest. 

 
W tabelach nr 54 i 55 przedstawiono wyniki inwentaryzacji materiałów zawierających 

azbest. Stan na dzień 09.06.2005r.  
 
Tabela 54. Wykaz miejsc występowania i ilości materiałów zawierających azbest zewidencjo-
nowane w obiektach zarządzanych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Głubczyce, 
stan na dzień 09.06.2005r. 
 

Lp. 
Nazwa i adres przedsiębiorstwa / firmy 

Miejsce występowania wyrobu zawierającego 
azbest 

Nazwa wyrobu zawierającego 
azbest 

 

Jed-
nost-

ka 
miary 

Ilość 

Przewi-
dywany 
termin 
usunię-

cia 
1 Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne „NIWA”  

Równe 90 
48-100 Głubczyce 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie m2 6300 2031 

2 Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „BU-
DOMEX” Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 20 
48-100 Głubczyce 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie m2 1561 2028 

3 Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 8 
48-100 Głubczyce 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie m2 1110 2015 

4 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Sa-
mochodowej  
ul. Kołłątaja 5 
48-100 Głubczyce 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie m2 436 2020 

5 ul. Wolności 50, Lisięcice Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie m2 2645  

6 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o., 
Ul. Pocztowa 8, Chrobrego 1, Dworcowa 18, 
Dworcowa 30, Fabryczna 11, Grunwaldzka 2, 
Kościuszki 13, Kościuszki 15-17, Kochanowskie-
go 7-Niepodległości 11, Grunwaldzka 11, Ratu-
szowa 10, Piastowska 1, Bałuckiego 2, Sobie-
skiego 6, Mokre Kolonia 5 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie 

m2 3268  

7 Powszechna  Spółdzielnia Spożywców w Głub-
czycach, ul. Kościuszki 11, 48-100 Głubczyce 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie 

m2 506  

RAZEM 15826  
Źródło: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
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Tabela 55. Zestawienie ilości azbestu zinwentaryzowanego w obiektach należących do osób 
prywatnych na terenie gminy Głubczyce, stan na 09.06.2005r.  
 

 
Lp. 

 
Nazwa wyrobu zawierającego azbest 

Miejsce występowania pokryć 
dachowych  

zawierających azbest 

 

Powierzchnia 
w m2 

 
Ilość 
[ Mg ] 

1. Płyty azbestowo-cementowe Bernacice 16.605 182,6 
2. Płyty azbestowo-cementowe Biernatów 190 2,1 
3. Płyty azbestowo-cementowe Bogdanowice 8.338 91,7 
4. Płyty azbestowo-cementowe Braciszów 666 7,3 
5. Płyty azbestowo-cementowe Chomiąża 5.748 63,2 
6. Płyty azbestowo-cementowe Ciermięcice 1.009 11,1 
7. Płyty azbestowo-cementowe Debrzyca 685 7,5 
8. Płyty azbestowo-cementowe Dobieszów 3.896 42,9 
9. Płyty azbestowo-cementowe Gadzowice 3.687 40,6 
10. Płyty azbestowo-cementowe Głubczyce 368 4,0 
11. Płyty azbestowo-cementowe Głubczyce Sady 1.262 13,9 
12. Płyty azbestowo-cementowe Gołuszowice 662 7,3 
13. Płyty azbestowo-cementowe Grobniki 5.404,5 59,4 
14. Płyty azbestowo-cementowe Kietlice 4.176 45,9 
15. Płyty azbestowo-cementowe Klisino 731 8,0 
16. Płyty azbestowo-cementowe Krasne Pole 6.835,5 75,2 
17. Płyty azbestowo-cementowe Królowe 377 4,1 
18. Płyty azbestowo-cementowe Krzyżowice 2.380 26,2 
19. Płyty azbestowo-cementowe Kwiatoniów 2.029 22,3 
20. Płyty azbestowo-cementowe Lenarcice 2.523 27,7 
21. Płyty azbestowo-cementowe Lisięcice 8.351 91,9 
22. Płyty azbestowo-cementowe Lwowiany 1.557 17,1 
23. Płyty azbestowo-cementowe Mokre Kolonia 699 7,7 
24. Płyty azbestowo-cementowe Nowa Wieś 786 8,6 
25. Płyty azbestowo-cementowe Nowe Gołuszowice 960 10,6 
26. Płyty azbestowo-cementowe Nowy Rożnów 2.880 31,7 
27. Płyty azbestowo-cementowe Opawica 2.015 22,2 
28. Płyty azbestowo-cementowe Pielgrzymów 4.592 50,5 
29. Płyty azbestowo-cementowe Pietrowice 2.507 27,6 
30. Płyty azbestowo-cementowe Pomorzowiczki 235 2,6 
31. Płyty azbestowo-cementowe Radynia 5.014 55,1 

32. Płyty azbestowo-cementowe Równe 4.113 45,2 

33. Płyty azbestowo-cementowe Stara Wieś 360 4,0 
34. Płyty azbestowo-cementowe Ściborzyce Małe 2.809 30,9 
35. Płyty azbestowo-cementowe Widok 3.300 36,3 
36. Płyty azbestowo-cementowe Zawiszyce 1.753 19,3 
37. Płyty azbestowo-cementowe Zubrzyce 860 9,5 

RAZEM 110.363 1.214 
źródło: Urząd Miasta Głubczyce 

 

 

2.2.3.9. Oleje odpadowe 

 
Oleje odpadowe to wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe nie nadające się już do 

zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje sil-
ników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hy-
drauliczne. Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych są stacje obsługi pojazdów, 
bazy transportowe i remontowe oraz urządzenia pracujące w przemyśle.  

 
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalo-

gu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady olejowe zakwalifikowano do grupy 13.  
 

Z danych inwentaryzacyjnych o ilościach i rodzajach odpadów wytworzonych na tere-
nie gminy Głubczyce w roku 2003 wynika, że powstało 8,259 ton odpadów olejowych. Jest to 
ilość nieodoszacowana.  
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3. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY 

GŁUBCZYCE 
 

3.1. Organizacja i zarządzanie 
 

 Art. 3. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z póź. zm.) stanowi: 
 
1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych 

gminy. 
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do 

ich utrzymania, a w szczególności: 
1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich 
jednostek organizacyjnych, 

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gmi-
nami: 
a) instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty 
c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzę-

cych lub ich części 
d) szaletów publicznych 

3) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności 
przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu 
oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomo-
ści oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach 
ustawionych na chodniku, 

4) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bez-
pieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, 

5) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w od-
rębnych przepisach, 

6) organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunal-
nych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z 
przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodza-
ju odpadami, 

7) (skreślony), 
8) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub 

ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym 
zakresie, 

9) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt. 
 
 
3. Gminy prowadzą ewidencję: 

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozby-
wania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju 
sieci kanalizacyjnej. 

 
 Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez właściwy wydział Urzędu Miej-
skiego Głubczyce.  
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Rada Gminy na podstawie art. 18, ustawy z dn. 8 marca 1990 r o samorządzie teryto-

rialnym (Dz.U.  Nr 13 , poz. 74 z dn. 10 lutego 1996r. z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 
póź. zm.) wydała dnia 24 kwietnia 1997 r. uchwałę nr XXVI/304/97 w sprawie szczegółowych 
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Głubczyce. 
 
Uchwała nakłada obowiązki na właścicieli/administratorów nieruchomości: 

− do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów ko-
munalnych 

− gromadzenie odpadów stałych na terenie nieruchomości musi być prowadzone w po-
jemnikach w zależności od ilości wytwarzanych odpadów; systematyczne usuwanie 
nagromadzonych odpadów,  

− utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym w/w pojemników,  

− odpady komunalne powinny być usuwane przez uprawnione przedsiębiorstwa wywo-
zowe np. firmę Usługi Komunalne 

− właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków usuwania odpadów, zobo-
wiązani są do dokumentowania korzystania z usług firmy wywożącej, 

− oczyszczania  ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości 

 
 Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu zadania związane z ochroną środo-
wiska leżą w kompetencji Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego (wypis):  
 
� prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska 
� prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, pomników przyrody i stanowisk 

archeologicznych 
� realizacja zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji dróg, ulic gminnych oraz terenów 

zieleni miejskiej 
� prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych 
� prowadzenie spraw związanych z akcją zimową, utrzymanie gminnych terenów przy-

domowych oraz nadzór nad prowadzeniem dzierżaw ogródków, komórek i lokali użyt-
kowych 

 

3.2. Zakres działalności i podział kompetencji firm świadczących usługi 
komunalne 
 

3.2.1. Odbiór odpadów komunalnych 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) na prowadzenie przez przedsię-
biorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 

 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   82 

 

Tabela 56. Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie 
gminy Głubczyce: 

 

Lp Nazwa Adres Nr decyzji data wydania data ważno-
ści 

1 Usługi Komunalne  
Sp. z o.o.  

48-100 Głubczyce,  
ul. Pocztowa 8 

KI-7050 / 7 / 03 23.05.2003r 23.05.2013 

2 RETHMANN PUS   
Sp. z o.o.  

44-100 Gliwice,  
ul. Kaszubska 2 

KI-7050 /16 / 03 14.10.2003r 31.12.2010 

3 
Przedsiębiorstwo        
Komunalne      „HYDRO-
KAN”    Sp.   z  o.o. 

ul. Traugutta 15 
48-130  Kietrz 
 

KI-7050 /19 / 03 2003.11.20 20.11.2013 

4 
Mariusz Łankowski 
Firma Handlowo-Usługowa 
„MARIOX” Import-Eksport 

48-100 Głubczyce, 
Aleja Śląska 18/1 

KI-7050 / 9 / 03 2003.05.22 22.05.2013 

 

Do wszystkich w/w firm wysłano do wypełnienia ankiety dotyczące prowadzonej dzia-
łalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Głubczyce.  

 
Ustalono, że czynną działalność w zakresie odbioru opadów świadczy tylko 

jedna firma: Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach.  
 

 

Gromadzenie odpadów* 
*Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz firmy Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach 

 
Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystywane są po-
jemniki o pojemnościach: 7 m3 (kontenery KP 7), 1100 litrów, 240 litrów, 110 litrów,. W obrę-
bie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  przeważa model oparty o gromadzenie odpa-
dów w małych pojemnikach 110 l. i 240 l. ustawionych na terenie poszczególnych posesji. 
Na obszarach zabudowy wielorodzinnej do gromadzenia odpadów wykorzystywane są głów-
nie pojemniki 1100 l.  
 
 
Tabela 57. Rodzaje i ilości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, stan na dzień 
30.06.2005r. 

 

Firma Rodzaj pojemnika 

Domy 
jednoro-
dzinne 

[szt. po-
jemników] 

Budynki 
wieloro-
dzinne 

[szt. po-
jemników] 

Instytucje, 
zakłady i 

inne  
[szt. po-

jemników] 

RAZEM 

Kontenery KP7 3 61 28 92 
Pojemniki o pojemności  
1100 l 47 304 74 425 

Pojemniki o pojemności  
240 l 1072 0 0 1072 

Usługi Komu-
nalne Sp. z 
o.o. 

Pojemniki o pojemności  
110 l 

207 0 0 207 

RAZEM 1329 365 102 1796 

 

Ponadto na terenie gminy w różnych punktach ustawiono pojemniki do selektywnego groma-
dzenia surowców wtórnych – szczegółowy opis w rozdziale nr 3.2.7. 
 
Odbiory odpadów 
*Źródło: dane firmy Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach 

 
Odpady komunalne wymieszane odbierane są na podstawie zawartych umów (określających 
rodzaj opróżnianych pojemników i częstotliwość wywozu) lub zleceń. 
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Tabela 58. Ilość zawartych umów na obiór odpadów komunalnych oraz częstotliwość wywozu 
odpadów, stan na dzień 30.06.2005r 

 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach 

Wyszczególnienie 
Ilość umów częstotliwość wywozu 

Umowy indywidualne z 
właścicielami domów 
jednorodzinnych  

3102 Raz na tydzień 

Umowy zbiorowe (spół-
dzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkanio-
we, zarządcy budynków) 

65 Raz na tydzień + na zgłoszenie 

Instytucje, firmy 255 Na zgłoszenie 

 

 
 
Tabela 59. Wykaz środków transportu będących na wyposażeniu firmy Usługi Komunalne Sp. z 
o.o. w Głubczycach. 

 

Lp Nazwa Typ Rok zakupu 
Przeznaczenie 

(śmieciarka, konte-
nerowy, inne) 

1 Sam.ciężarowy Star 1142 2003 r kontener 
2 Sam.ciężarowy Star 28 2005 r kontener 
3 Sam. ciężarowy specj. Bóbr 1974 r śmieciarka 
4 Sam.cieżarowy specj. Liaz 2001 r śmieciarka 
5 Sam. ciężarowy specj. Liaz 1996 r śmieciarka 
6 Sam.ciężarowy specj. Renault 2005 r śmieciarka 
7 Ciągnik Ursus 1997 r  
8 Ciągnik Zetor 1997 r  
9 Samochód zamiatarka IFA 2000 r zamiatanie 

10 Zamiatarka Pover Bosch 1996 r zamiatanie 
11 Zamiatarka ZS-13 1996 r zamiatanie 

 
 
 
Ceny odbioru odpadów 
*Źródło: dane firmy Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach 

 
Tabela 60. Ceny odbioru odpadów komunalnych (cennik na rok 2005) 

 

wyszczególnienie Odpady komunalne wymieszane 
[zł/opróżnienie] 

Surowce wtórne groma-
dzone selektywnie (pa-
pier, szkło, tworzywa 

sztuczne) 
Indywidualne z właścicielami domów jednorodzinnych 
od osoby  3,10 zł/m-c nieodpłatnie 
Odpady luzem, m3 40,0 zł/opróżnienie pojemnika nieodpłatnie 
Zbiorowe  - spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy budynków 
od osoby  3,10 zł/m-c nieodpłatnie 
Odpady luzem, m3 40,0 zł/opróżnienie pojemnika nieodpłatnie 
Instytucje, firmy, itp. 
1,1 m3 38,0 zł/m-c nieodpłatnie 
Kontenery 7 m 3 150,0 zł/opróżnienie pojemnika nieodpłatnie 

 

Średnioroczny koszt wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w roku 2004 
wyniósł ok. 37,2 zł. brutto/osobę, co daje obciążenie w rocznych wydatkach przeciętnego 
gospodarstwa domowego w gminie Głubczyce (2,82 osoby na gospodarstwo) kwotę ok. 
104,90 zł.  
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Bilans odpadów bytowo-gospodarczych wymieszanych odebranych w latach 2002 - 
2004 od wytwórców (gospodarstwa domowe i obiekty infrastruktury) z terenu gminy 
Głubczyce. 
  
 
Tabela 61. Ilość odpadów komunalnych wymieszanych z terenu gminy Głubczyce zeskładowa-
ne na gminnym składowisku odpadów  
 

Rok 
Ilość odpadów zeskłado-

wanych 
Mg/rok 

Ilość odpadów wytworzonych, na pod-
stawie obliczeń statystycznych 

Mg/rok 
Rok 2003 2425,2 8255,04 
Rok 2004 2969,6 8273,5 

 
 
 Na podstawie danych statystycznych wyliczono, że na terenie gminy Głubczyce po-
wstaje ok. 8250 ton odpadów komunalnych (łącznie z odpadami wielkogabarytowymi, odpa-
dami budowlanymi, z pielęgnacji terenów zielonych z utrzymania czystości ulic i placów wy-
twarzanych przez mieszkańców oraz w instytucjach, firmach, zakładach  (tabela nr 39).  
 

3.2.2. Likwidacja dzikich wysypisk 
 Zadania związane z likwidacją dzikich wysypisk prowadzone są Wydział Komunalno-
Inwestycyjny. Likwidacja dzikich wysypisk zlecana jest firmom, po przeprowadzeniu procedu-
ry przetargowej 
 
Na terenie gminy Głubczyce zinwentaryzowano „dzikie wysypiska”*: 

- teren wsi Gadzowice – brak danych o rodzaju i ilości zdeponowanych odpadów i zaj-
mowanej powierzchni    

- teren wsi Gołuszowice – brak danych o rodzaju i ilości zdeponowanych odpadów i 
zajmowanej powierzchni    

- teren wsi Kietlice – brak danych o rodzaju i ilości zdeponowanych odpadów i zajmo-
wanej powierzchni 

- wyrobisko po piaskowni w miejscowości Zopowy - brak danych o rodzaju i ilości zde-
ponowanych odpadów i zajmowanej powierzchni 

- teren firmy TOP-FARMS Głubczyce Sp. z o.o., w miejscowości Nowa Wieś,  dzikie 
wysypisko gruzu, po kontroli Urzędu Miejskiego e dniu 20.05.2004r. uzgodniono: gruz 
z rozbiórek będzie na bieżąco plantowany, a po zakończeniu dowożenia gruzu, teren 
zostanie przykryty ziemia i obsiany trawą 

- teren agencji Nieruchomości Rolnych – Debrzyca – dzikie wysypisko gruzu, ustalono:  
że teren zostanie przykryty ziemią, po realizacji dróg transportu rolnego w Debrzycy, 
zostanie zamontowana tablica: „Zakaz wywozu i składowania nieczystości stałych i 
płynnych”. 

- teren dawnego tartaku Głubczyce – dzikie wysypisko gruzu i eternitu; właściciel tere-
nu zobowiązał się do likwidacji wysypiska. 

 
* źródło: Urząd Miejski w Głubczycach 

 
Średnioroczne kwoty wydatkowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej na zadania likwidacji dzikich wysypisk wynoszą 10 tys. zł. 
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3.2.3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach lokalnych i placach, 
letnie i zimowe oczyszczanie dróg 
 
 Zgodnie z informacją otrzymaną od Urzędu Miejskiego zadania związane z utrzyma-
niem czystości i porządku na drogach lokalnych i placach leżą w gestii firmy Usługi Komu-
nalne Sp. z o.o. w Głubczycach z siedzibą przy ul. Pocztowej 8  
 
 Na podstawie danych statystycznych wyliczono, że na terenie gminy Głubczyce śred-
niorocznie powstaje ok. 204,5 ton odpadów z czyszczenia ulic i placów  (tabela nr 39).  
 

3.2.4. Pielęgnacja terenów zieleni 
 
 Pielęgnacja terenów zieleni ogólnodostępnych (koszenie trawy, utrzymanie czystości, 
cięcie żywopłotów,  cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, jesienne grabienie liści, itp.) pod-
ległych Urzędowi wykonuje firma Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach z siedzibą 
przy ul. Pocztowej 8  
 
 Pielęgnacją pozostałych terenów zieleni zajmują się ich administratorzy.  
 
 Na podstawie danych statystycznych wyliczono, że na terenie gminy Głubczyce po-
wstaje średniorocznie ok. 218,4  ton odpadów z pielęgnacji terenów zielonych (tabela nr 39).  
 

3.2.5. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
 

Zorganizowaną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych objęci są mieszkańcy zabudo-
wy wielorodzinnej i jednorodzinnej. 

Z informacji przesłanej przez firmę Usługi Komunalne Sp z o.o w Głubczycach wyni-
ka, że na terenie gminy Głubczyce w wyniku selektywnej zbiórki w roku 2004 zebrano 150 
ton opadów wielkogabarytowych.   
 

Na podstawie danych statystycznych wyliczono, że na terenie gminy Głubczyce po-
wstaje średniorocznie ok. 437,2 ton odpadów wielkogabarytowych (tabela nr 39).  
 
 

3.2.6. Zbieranie zwłok bezdomnych i wolnożyjących zwierząt 
 
 Zbieranie z terenów publicznych, w tym przede wszystkich z dróg, zwłok zwierząt 
bezdomnych lub wolnożyjących (leśnych, polnych) jest uregulowana.  

Usługę w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów zwłok zwierząt wykonuje na 
podstawie zawartej umowy współpracy Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” z sie-
dzibą w Śmiłowie. W/w usługi wykonywane są również dla rolników i hodowców na terenie 
gminy. 
 
 

3.2.7. Selektywna zbiórka surowców wtórnych 
 
 Aktualnie selektywną zbiórkę surowców wtórnych na terenie gminy Głubczyce wyko-
nuje jedna firma Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach z siedzibą przy ul. Pocztowej 8. 
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Selektywna zbiórka prowadzona jest od 2002 r.  
 
Tabela 62. Ilości i rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, dane za rok 
2004 
 

Rodzaj pojemni-
ka Rodzaj odpadu 

Domy jednoro-
dzinne 

[szt. pojemników] 

Budynki wieloro-
dzinne 

[szt. pojemników] 

Instytucje, 
zakłady i 

inne 
[szt. pojem-

ników] 

 

Tworzywa sztuczne 5.000 3.000 600  
Makulatura, karto-
ny 60 50 4.410  

Worki (pojem-
ność, ilość wor-
ków w zestawie, 
system rozprowa-
dzania)  Szkło kolorowe 2.100 2.000 500  

Tworzywa sztuczne 41 - 20  
Makulatura, karto-
ny - - 9  1,1 m3 

Szkło kolorowe 41 - 20  
Kontenery 7 m 3 Tworzywa sztuczne - - 2  

 

 

Odpady transportowane są na teren gminnego składowiska odpadów w Głubczycach, gdzie 
podlegają segregacji, pakowaniu i spedycji do firm recyklingowych. 
 
Zebrane przez Usługi Komunalne Sp. z o.o. butelki segregowane są na kolory (segregacji 
dokonuje się na terenie składowiska odpadów w Głubczycach) następnie butelki są spraso-
wywane i sprzedawane do firmy Polowat w Bielsku Białej, która poddaje je recyklingowi prze-
twarzając  na płatki poliestrowe do produkcji włókien i tkanin poliestrowych typu elana. 
 
Gmina Głubczyce zawarła porozumienie z gminą Baborów i na mocy tego porozumienia 
gmina Baborów przekazuje zebrane butelki typu PET Spółce Usługi Komunalne. 
 
 
Tabela 63. Ilości odpadów z selektywnej zbiórki, dane za okres: 01.01.2004 – 
20.06.2005 
 
 Tworzywa 

sztuczne 
[ton] 

Makulatu-
ra, karto-
ny [ton] 

Szkło 
kolorowe 

[ton] 

Szkło 
białe [ton] 

Złom  
aluminium 

[ton] 

Odpady 
wielkoga-
barytowe 

[ton] 
Indywidualne z właścicielami 
domów jednorodzinnych 

4,1 6,0 39,4 11,6 - 30,0 

Zbiorowe  - spółdzielnie mieszka-
niowe, wspólnoty mieszkaniowe, 
zarządcy budynków 

- - - - - 120,0 

Instytucje, firmy, itp 27,04 35,48 2,0 2,0 3,28 - 
RAZEM 27,04 41,48 41,4 13,6 3,28 150 

 
 
Ponadto na terenie gminy Głubczyce zorganizowano selektywną zbiórkę baterii i akumulato-
rów małogabarytowych. W sześciu sklepach na terenie miasta zostały ustawione pojemniki 
do ich selektywnej zbiórki. Operatorem zbiórki również jest Spółka Usługi Komunalne. Ze-
brane baterie i akumulatory odbierane są następnie nieodpłatnie przez Organizację odzysku 
REBA z Warszawy. Od roku 2003 r, selektywna zbiórka baterii i akumulatorów prowadzona 
jest również na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gm. Głubczyce. 
W roku 2003 zebrano ok. 600 kg odpadowych baterii.  
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3.2.8. Składowisko odpadów komunalnych. 
źródło:  
„Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Głubczycach”, listopad 2002, autor: B. Jakubowska, Biuro Ochro-
ny Środowiska BAJ-EKO  
„Ocena stanu technicznego składowiska w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej”, grudzień 2004, autor: M. Mańczak WAMECO 
S.C. 
dane przekazane przez eksploatatora – Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
 

 
Na terenie gmina Głubczyce zlokalizowane jest składowisko odpadów. Zgodnie z Wo-

jewódzkim Planem Gospodarki Odpadami  jego eksploatację planuje się do roku 2020. 
 
Składowisko przyjmuje odpady komunalne oraz wybrane rodzaje odpadów spoza 

grupy 20 (inne niż komunalne).  
 

Zlokalizowane jest ono  w południowej części miasta Głubczyce, bezpośrednio przy 
drodze  z Głubczyc do Nowego Rożnowa. 
Stan formalno-prawny obiektu jest następujący: 

� Decyzja Starosty Powiatu Głubczyckiego nr OŚ 7626/30/2002 z dn. 14.12.2002 r.  
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska  odpadów komunalnych w Głub-
czycach (uchylona) 

 
� Decyzja Wojewody Opolskiego nr ŚR.IIIIŻ-6621-17/03 z dn. 27.11.2003 zatwierdza-

jąca instrukcję eksploatacji składowiska (ważna do 30.06.2004 r.) 
 

� Decyzja Starosty Powiatu Głubczyckiego nr OŚ 7624/13/2003  z dn. 10.07.2003 za-
twierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwalająca na 
prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu (ważna do 30.06.2013r.) 

 
� Decyzja Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-HS/IŻ-6622-9/03 z dn. 05.12.2003 r. zezwa-

lająca Spółce Usługi Komunalne  na działalność w zakresie odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów (ważna do 31.12.2009 r.). 

 
� Decyzja Kierownika Urzędu rejonowego w Głubczycach nr NB-7351b/16/92 z dn. 

11.08.1992- pozwolenie na budowę składowiska 
 

� Decyzja Wojewody Opolskiego nr ÓŚ.III.7626/0/II/7/1/98 z dn. 08.06.1998 r. uzgad-
niająca rozwiązania projektowe składowiska 

 
� Decyzja Starosty Powiatu Głubczyckiego nr OŚ. 7624/2/2005 z dn. 08.02.2005 r. 

zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego nr OŚ 7624/13/2003 z dn. 10.07.2003 r. 
(w sprawie zbierania i transportu)  

 

 

3.2.8.1. Dane techniczno-technologiczne 

 
Na terenie gminy Głubczyce zlokalizowane jest składowisko odpadów obojętnych i innych niż 
niebezpieczne. Adres przedmiotowej instalacji to: ul. Rożnowskiej w Głubczycach. Obiekt 
zlokalizowany jest na terenie wyeksploatowanego wyrobiska glin – surowca ilastego ceramiki 
budowlanej „Głubczyce 2”. Tereny te były wykorzystywane w latach 1955-1992, a powstałe 
wyrobisko znajduje się w północnej części złoża glin zajmującego centralną część płaskowy-
żu Głubczyckiego. 
 
Projekt techniczny składowiska z 1992 r. zakładał powierzchnię 5,78 ha w granicach we-
wnętrznego obrysu pasa zieleni izolacyjnej. 
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Składowisko zostało podzielone na trzy kwatery, z których wybudowano dwie I i II, najbliżej 
wjazdu na składowisko. Powierzchnie składowania odpadów w tych kwaterach wynoszą od-
powiednio 1,42 ha oraz 1,40 ha. Powierzchnia dwóch kwater z zapleczem w granicach ogro-
dzenia wynosi ok. 3,30 ha. Zaplecze techniczno-socjalne zlokalizowane jest w północno-
wschodnim narożniku jego terenu. 
 
Na składowisko przeznaczono 5,72 ha, z tego m. in.: 
− kwatera I –   1,42 ha 
− kwatera II –  1,40 ha 
− kwatera III – 1,02 ha 
− powierzchnia dróg i placów – 0,203 ha 
Z zaplanowanych 3 kwater, wybudowano 2 (kwatery nr I i II) wraz z zapleczem o łącznej po-
wierzchni ok. 3,30 ha. 
 
 
Tabela 64. Parametry charakterystyczne kwater gminnego składowiska odpadów  
 

wyszczególnienie kwatera I kwatera II kwatera III 

Powierzchnia dna 10.047,3 m2 10.452,5 m2 6.858,2 m2 

Powierzchnia w koronie 
obwałowań 

14.216,0 m2 13.955,0 m2 10.206,0 m2 

Wysokość składowania 5,4 m 6,0 m 5,3 m 
Planowany okres eksplo-
atacji 7-10 lat 6-8 lat 5-7 lat 

 
Kwatery są obwałowane skarpami wyprofilowanymi do rzędnej ok. 284 m npm., przy rzędnej 
dna od 279 do 282 m npm. 
 
Dno skarpy kwater składowiska zostały uszczelnione folią PCV o grubości 2 mm 
 
Na uszczelnieniu ułożono drenaż odcieków. Składa się on z 14 sączków drenażowych (rury 
PCV o średnicy 100 mm) ułożonych wzdłuż kwater ze spadkiem ku północy. Sączki drenar-
skie posiadają warsztatowo wykonane nacięcia. Ułożono Również 2 kolektory zbiorcze z 
kamionki perforowanej o pełnej średnicy 200 mm, które odprowadzają odcieki poza skłądo-
wisko. Połączenia drenażowe zapewniono poprzez zabudowanie studzienek przepływowych 
ślepych. Na końcówkach sączków drenarskich zainstalowano na skarpach 15 kominków 
wywiewnych odprowadzających  gromadzące się w systemie drenażu gazy. Do osypki cało-
ści systemu drenażowego wykorzystano glinę, żużel, piasek oraz tłuczeń. Grubość warstwy 
waha się od 0,5 do 0,6 m. 
 
 
Do odgazowania złoża deponowanych odpadów przewidziano zabudowę 19 studni odgazo-
wujących rozmieszczonych we wszystkich kwaterach: 
w kwaterze I    - 9 szt 
w kwaterze II   -12 szt 
w kwaterze III  - 8 szt 
 
studnie wykonano z kręgów  betonowych o średnicy 1 m z wybitymi otworami o średnicy od 
10-12 cm. 
Studnie winny być wypełnione materiałem porowatym np. żużlem lub koksem 
Pierwotna wysokość studni to 2,4 m. W miarę eksploatacji kwater należy podwyższać stu-
dzienki odgazowujące. 
 
Komora zbiorcza odcieków zwana komorą napowietrzania to żelbetowy zbiornik o średnicy 3 
m i pojemności 14 m3. Projektowo zakładano, że w komorze tej zainstalowany będzie aparat 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   89 

 

napowietrzający odcieki pracujący na bazie pompy 80 KDFU zapewniający dostarczanie 1 
kg O2 /godz. Przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej ścieki miały być podczyszczane 
przez 20 min. Co 2 h. Z chwilą uruchomienia miejskiej oczyszczalni ścieków (2000r.) zrezy-
gnowano z napowietrzania odcieków (powodem była również bardzo duża awaryjność sys-
temu). 
 
Odcieki do komory napowietrzania i komory pompowni spływają grawitacyjnie. Obie komory 
usytuowane są szeregowo i posiadają takie same parametry. 
Dodatkowymi strugami dopływającymi do pompowni są ścieki z zaplecza socjalnego i bro-
dzika. 
Periodyczne pompownie ścieków do kanalizacji miejskiej następuje pompą zanurzeniową 
typu RPX-65-200. 
 
 
Infrastruktura techniczna obiektu obejmuje aktualnie: 

� Budynek socjalny o łącznej powierzchni ok. 53 m2  
� Wiatę magazynowo-garażową na sprzęt eksploatacyjny (spychacz, prasa do surow-

ców) 
� Brodzik dezynfekcyjny kół samochodowych o pojemności wodnej ok. 8 m3 

� przepompownię odcieków , 
� zbiornik napowietrzania odcieków, 
� studnie odgazowujące (21 sztuk) 
� myjnię płytową wraz z przyłączeniem i pompownią wody myjącej oraz przyłączem 

elektrycznym z tablicą rozdzielczą 
� waga samochodowa (zainstalowana w roku 2005) 

 
Kwatery składowania posiadają sztucznie uszczelnione podłoża. Jako materiał uszczelniają-
cy zastosowano geomembranę PCV gr. 2 mm łączoną przez klejenie. Zabezpieczenie geo-
membrany przed uszkodzeniem stanowi warstwa gruntu przepuszczalnego o grubości 0,5 m. 
 
W 2002 r. Zarząd Gminy Głubczyce zlecił opracowanie rozbudowa istniejącego składowiska 
odpadów komunalnych. Rozbudowa obejmuje 2,7 ha w granicach ogrodzenia, w ramach tej 
rozbudowy powstanie jedna kwatera o powierzchni 2,04 ha. Całkowita pojemność kwatery  
wyniesie ok. 86 tys. m3. Nowymi elementami zagospodarowania terenu składowiska w ra-
mach rozbudowy są: 

− kwatera składowania odpadów (2,04 ha) 
− drenaż odcieków z nowej kwatery  
− przepompownia odcieków z nowej kwatery  
 
 

3.2.8.2. Rodzaje odpadów dopuszczonych do składowania.  

 

Tabela 65.  Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku na gminnym składowisku od-
padów 
 

Lp. Kod Rodzaj odpadu Ilość Mg/rok 
1.  100101 Żużle, popioły paleniskowe 80 
2.  170102 Gruz ceglany 70 
3.  170107 Zmieszane odpady gruzu, betonu 50 
4.  170504 Gleba, ziemia i kamienie 350 
5.  190802 Zawartość piaskowników 140 
6.  200202 Gleba i ziemia 100 
7.  200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych (deszczowych) 180 
źródło: informacje przekazane przez Usługi Komunalne Sp. z o.o w Głubczycach 

 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   90 

 

Tabela 66.  Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na gminnym składo-
wisku odpadów 
 

Lp. Kod Rodzaj odpadu Ilość 
Mg/rok 

1.  100101 Żużle, popioły paleniskowe 20 
2.  150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 10 
3.  160103 Zuzyte opony 20 
4.  170102 Gruz ceglany 30 
5.  170107 Zmieszane odpady gruzu, betonu 10 
6.  170504 Gleba, ziemia i kamienie 10 
7.  190801 Skratki 60 
8.  190802 Zawartośc piaskowników 10 
9.  190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 3000 
10.  200201 Odpady ulegające biodegradacji 20 
11.  200202 Gleba i ziemia 100 
12.  200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 
13.  200301 Niesegregowane odpady komunalne 4500 
14.  200302 Odpady z targowisk 80 
15.  200303 Odpady z czyszczenia placów i ulic 100 
16.  200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych (deszczowych) 20 
17.  200307 Odpady wielkogabarytowe 60 

razem 8070 
źródło: informacje przekazane przez Usługi Komunalne Sp. z o.o w Głubczycach 

 

3.2.8.2. Ilość odpadów dowożonych na składowisko.  

 

Tabela 67. Ilość odpadów składowanych na gminnym składowisku odpadów 
 
Rok Ilość unieszkodliwio-

nych odpadów 
[Mg] 

Ilość odpadów podda-
nych odzyskowi 

[Mg] 
Rok 2002 8272,94 592,88 
Rok 2003 3389,94 798,94 
Rok 2004 3022,52 746,44 
źródło: informacje przekazane przez Usługi Komunalne Sp. z o.o w Głubczycach 
 
 
Tabela 68. Rodzaj odpadów składowanych na gminnym składowisku odpadów 
 

Rok 

Rodzaj  
odpadów poddanych 

unieszkodliwieniu 
poprzez zeskałdowa-
nieskładowanych od-

padów 
D5 

Ilość  
odpadów 

poddanych 
unieszkodli-

wieniu 

Rodzaj  
odpadów pod-
danych odzy-

skowi 
R14 

Ilość 
odpadów 

pddanych od-
zyskowi 

190801 20,25 170504 253,00 
190805 944,50 100101 251,94 
200301 2425,19 200306 129,00 

- - 190802 165,00 
2003 

Razem 3389,94 - 798,94 
190801 21,42 170504 228,00 
190805 31,50 100101 209,44 
200301 2969,60 200306 68,0 

-  190802 241,0 
2004 

Razem 3022,52 - 746,44 
źródło: informacje przekazane przez Usługi Komunalne Sp. z o.o w Głubczycach 
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4. AKTUALNY STAN W ZAKRESIE USŁUG TRANSPORTU, ZBIÓRKI, ODZYSKU, 
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
 

4.1. Stan prawny 
 
 Do 7 lutego 2003r. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, 
unieszkodliwienia, transportu i zbierania odpadów komunalnych (grupa 20 wg katalogu od-
padów) wydawane były na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.). 
 
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, dzień wejścia w życie – 9 luty 2003r)  zastąpi-
ła pojęcia zezwolenia na zbieranie i transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komu-
nalnych, pojęciem zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości. 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) – gminne jednostki organizacyjne 
prowadzące na obszarze własnej gminy działalność w zakresie określonym w art. 7 pkt. 1 tj. 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (do 9 lutego 2003r. w zakre-
sie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych), nie miały 
obowiązku uzyskania zezwoleń na jej prowadzenie. 
 
 Aktualnie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszko-
dliwienia  i zbierania odpadów komunalnych wydawane są w oparciu o art. 26 i 28 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. - o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z póź. zm.) natomiast zezwo-
lenia na odbieranie (transport) odpadów komunalnych wydawane są w oparciu o art. 7, 
ust. 1, pkt. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) 
 
 Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwienia, 
transportu i zbierania odpadów innych niż komunalne (grupy 01 – 19 wg katalogu odpa-
dów) wydawane są w oparciu o art. 26 i 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - o odpadach 
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, z póź. zm.). 
 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o odpadach odzysk lub unieszkodliwianie odpa-
dów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospo-
darowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone 
wymagania.  
 
 Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zaliczono do 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla której obowiązek sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany (w pełnym zakresie), instalacje do odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpiecznych zaliczono do mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko dla której obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
może być wymagany - rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r.  w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573). 
 
 Wykaz procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów ujęto w załączniku nr 5 i 6 do 
ustawy o odpadach. 
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4.2. Sektor komunalny 

4.2.1. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
 

 Na podstawie wykazu uzyskanego w Urzędzie Miejskim w Głubczycach oraz Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalono że na tere-
nie gminy Głubczyce istnieje aktualnie jedna instalacja odzysku i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych. Jest to gminne składowisko odpadów:  

1. Kwatera składowania odpadów miejskiego składowisko odpadów komunalnych, za-
stosowane procesy (wg załączników nr 5 i 6 do ustawy o odpadach): 

D 5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowi-
skach odpadów innych niż niebezpiecznych 

Lokalizacja instalacji: Głubczyce, ul. Rożnowska, 

Eksploatujący instalację – Usługi komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach, ul. Pocztowa 8,  

moc przerobowa: 

D 5 –  8070,00 ton/rok odpadów innych niż niebezpiecznych, włączając komunalne 

           3170,0 ton/rok z wyłączeniem komunalnych 

R14 (warstwy izolacyjne) –970,00 ton/rok 

Szczegółowy opis miejskiego składowiska odpadów komunalnych przedstawiono w 
rozdziale nr 3.2.7. 

 

 

4.2.2. Transport i zbieranie odpadów. 
 

 Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych wydane w 
oparciu o zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zamieszczono w tabeli 
nr 56 (rozdział 3.2.1.)  

 Wykaz firm posiadających zezwolenie na zbieranie (w tym transport) odpadów komu-
nalnych wydane w oparciu o zapisy ustawy o odpadach zamieszczono w tabeli nr 69. 

 

Tabela 69. Wykaz firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunal-
nych. 
 

Nazwa firmy Adres nr decyzji i okres obowią-
zywania 

Rodzaj odpadów 
objętych zezwole-
niem na zbiórkę  

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. 

Ul. Powstańców Śląskich 2 
48-100 Głubczyce 

ÓŚ.7626/16/2003/2004 
03.02.2004-31.12.2013 

200306 
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Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych SA 

Ul. Kolejowa 1 
Głubczyce 

ÓŚ. 7623/9/2003 
11.09.2003-30.08.2013 

200202 
200203 
200303 

PPUH „GALMET” S.D.R. Galara 
spółka jawna 

Ul. Raciborska 36 
Głubczyce 

OŚ. 7626/7/2003/2005 
z dn 07.04.2005-31.07.2013 
(zm. ÓŚ.7626/7/2003 z dn 
07.08.2003) 
 

200140 

Usługi Komunalne Sp. z o.o. Ul.Pocztowa 8 
Głubczyce 

ÓŚ 7624/13/2003 
10.07.2003-30.06.2013 

200101 
200102 
200139 
200201 
200202 
200203 
200301 
200302 
200303 
200306 
200307 

 

4.3. Sektor gospodarczy 

4.3.1. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
  

 Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów, dane dotyczące eksploatowanych instalacji, mocy przero-
bowych, zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszej dokumentacji.  

Wg wykazu na terenie gminy Głubczyce funkcjonują n/w instalacje do odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów: 

1. Miejskie składowisko odpadów komunalnych, zastosowane procesy (wg załącz-
ników nr 5 i 6 do ustawy o odpadach): 

D 5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowi-
skach odpadów innych niż niebezpiecznych 

R 14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub 
do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzysta-
niem, niewymienione obojętnych punktach od R1 do R13; odpady obojętne wy-
korzystywane są jako warstwy izolacyjne odpadów zeskładowanych na kwate-
rze składowiska 

 

Eksploatujący instalację – Usługi komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach, ul. Pocztowa 8, 
moc przerobowa: 

D 5 –  8070,00 ton/rok odpadów innych niż niebezpiecznych, włączając komunalne 

           3170,0 ton/rok z wyłączeniem komunalnych 

R14 (warstwy izolacyjne) –970,00 ton/rok 
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2. Instalacja odzysku i unieszkodliwiania  pianki polistyrenowej i poliuretanowej 

tworzyw sztucznych oraz odpadów złomu stalowego i kolorowego . Odpady 
poddane procesom odzysku i unieszkodliwienia w miejscu powstawania - przy ul Ra-
ciborskiej 36 w Głubczycach – (zakład produkujący urządzenia służące do podgrze-
wania i magazynowania ciepłej wody, grzejników elektrycznych) 

            
Działalność odzysku w przypadku odpadu o kodzie 080299 polega na mieszaniu od-
padów pianki polistyrenowej ze świeżo spienionym polistyrenem i zawracaniu jej do 
procesu wytwarzania izolacji, rozdrabnianiu pianki poliuretanowej i wykorzystaniu jej 
do wykonania izolacji termicznej budynków należących do przedsiębiorstwa. 
 
W przypadku odpadów 070213 działalność polega na mieleniu i przerabianiu na ele-
menty niższej kategorii odpadów tworzyw sztucznych (wybrakowane elementy 
ogrzewaczy z tworzyw sztucznych). 
 
Sposób odzysku złomu stalowego oraz metali to poddanie przeróbce wyeksploato-
wanych elementów stalowych i metali kolorowych na części maszyn i konstrukcje sta-
lowe przy pomocy dostępnych na terenie zakładu technologii i urządzeń (napawania, 
spawania, obróbki skrawaniem) 

 

Eksploatujący instalację: 

- PPUH „Galmet” S.D.R. Galara s.j. w Głubczycach, ul. Raciborska 36 
 
- moc przerobowa:  odpad o kodzie 080299:  5,5 ton/rok 

odpad o kodzie 070213 12,0 ton/rok  

odpad o kodzie  170405    50,0 ton/rok 
odpad o kodzie  191202  100,0 ton/rok 
odpad o kodzie  191203      2,0  ton/rok 

 

 

 

3. Odzysk opon odpadowych opon -160103;   
Zezwolenie na odzysk dotyczy odpadowych opon wytworzonych w zakładach nale-
żących do Spółki TOP-FARMS, powstałych w wyniku eksploatacji pojazdów. Zyżyte 
opony są wykorzystywane jako obciążniki dociskowe folii, którą przykrywane są  ko-
mory silosowe pasz objętościowych na terenie Zakładów Rolniczych  w Lisięcicach, 
Pomorzowicach, Kwiatonowi, Głubczycach- Sady, Grobnikach, Zopowej, Gołuszowi-
cach, Chróstnie, Ciermięcicach, Bogdanowicach, Lewicach, Debrzycach i Wysokiej. 
Odpady opon po okresie wykorzystania przekazywane będą odbiorcy odpadów po-
siadającemu stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i 
unieszkodliwiania odpadów 
 
Eksploatujący instalację: 

          -  Spółka TOP-FARMS „Głubczyce”,  Ul. Bolesława Chrobrego 23 Głubczyce   
          - moc przerobowa:  odpad o kodzie 160103: 8,0 ton/rok 

 
 

4. Odzysk odpadów o kodzie 160104* - zużyte lub nie nadające się do użytkowania 
pojazdy.  
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Odzysk odpadów odbywa się na terenie PHU „Junka Automobile” w Głubczycach 
przy ul. Oświęcimskiej 1 w budynku technologicznym. Odzysk odpadów z pojazdów 
nie nadających się  do użytku polega na diagnozowaniu pojazdów, następnie osu-
szaniu ich w celu odprowadzenia wszystkich płynów eksploatacyjnych takich jak: ole-
je silnikowe, przekładniowe, płyny hamulcowe oraz wymontowaniu filtrów olejowych. 
Kolejnym etapem jest demontaż podzespołów i materiałów nadających się do wyko-
rzystania np. metale, tworzywa sztuczne, szkło itp.   

            Zastosowane procesy (wg załączników nr 5 i 6 do ustawy o odpadach): 

R1  – wykorzystanie jako paliwa lub odzyskiwanie rozpuszczalników 

R2 – regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników 

R4 – recykling lub regeneracja metali i związków metali 

R9 – powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju 

R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpaów w całości lub części lub 
do odzyskania z odpaów substancji lub materiałów, łacznie z ich wykorzysta-
niem, niewymienione w punktach od R1 do R13 

 

Eksploatujący instalację: 

              -  PHU „JUNKA AUTOMOBILE”, Ryszard Junka, Ul. Oświęcimska 1 Głubczyce 
  -  moc przerobowa: 38,0 ton/rok  

 

4.4. Import, e ksport odpadów. 
 

Główną masę eksportowanych (wywożonych) odpadów stanowią: 

� Odpady z selektywnej zbiórki: odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, makulatury , 
baterii – w całości eksportowane są poza teren gminy Głubczyce. 

� Odpady przemysłowe odbierane od wytwórców z sektora gospodarczego terenu gmi-
ny, przekazywane do instalacji odzysku gospodarczego unieszkodliwienia (głównie 
odpady: medyczne, azbest, tzw warsztatowe, złom metali) 

 

Główną masę importowanych (wwożonych) odpadów stanowią: 

� Odpady z selektywnej zbiórki: gł odpadów z tworzyw sztucznych z terenu Gm. Babo-
rów 

� Zużyte pojazdy (wraki samochodowe) – zgodnie z opisem na str. 94 

� Tworzywa sztuczne – zgodnie z opisem na str. 93-94 

 

Z uwagi na brak bazy ewidencji i kontroli działalności firm świadczących usługi transportu i 
zbierania odpadów, dokładne ilości odpadów na dzień dzisiejszy są nie do ustalenia. 
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5. GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE GŁUBCZYCE 
 

 

Poniżej przedstawiono główne problemy gospodarki odpadami na terenie gminy 
Głubczyce, wymagające pilnego rozwiązania. 

 

SEKTOR KOMUNALNY 

- Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia wymogów krajowego 
planu gospodarki odpadami:  

- zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów, 
- recyklingu, 
- odzysku 

 

- Dominuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez ich składowanie.  
 

- Konieczna rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, maku-
latury, wielkogabarytowych. Konieczna budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów 
budowlanych i odpadów niebezpiecznych komunalnych. 

 

- Ze względu na brak systemu selektywnej zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecz-
nych na składowisko trafiają  niebezpieczne odpady komunalne np. baterie, świetlów-
ki, zużyte leki inne toksyczne środki. 

 
 
 
 
SEKTOR GOSPDARCZY 
 

- Brak systemu ewidencji „wytwórców odpadów”.  Brak wiarygodnej bazy danych o ro-
dzajach i ilościach wytwarzanych odpadach. Bazę danych należy stworzyć we współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.  

 

- Konieczna kontrola zgodności z prawem zakresu działalności firm posiadających ze-
zwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbiera-
nia i transportu odpadów. Konieczna budowa systemu kontroli. System należy stwo-
rzyć we współpracy z  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.  

 

- Brak informacji o systemie gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. 
Należy więc stworzyć system informacji gospodarowania nimi. Wskazana większa 
kontrola systemu selektywnej zbiórki odpadów medycznych powstających w prywat-
nych gabinetach lekarskich i dentystycznych.  

 
 

- Wymagana rozbudowa systemu kontroli gospodarki odpadami sektora gospodarcze-
go, głównie firmy małe i średnie. 
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6. PROGNOZY ZMIAN 
 

 Długofalowe planowanie gospodarki odpadami  związane jest z uwzględnieniem 
zmian zachodzących na terenie objętym opracowaniem. Na zmiany ilości i jakościowe wy-
twarzanych odpadów główny wpływ mają: 

� zmiany demograficzne, 
� ekonomiczno-społeczne. 

6.1. Dane demograficzne 
Zgodnie z danymi GUS pod koniec 2002 r. Polskę zamieszkiwało 38 milionów 632 ty-

siące osób, czyli o dwanaście tysięcy mniej niż w 2000 roku. Demografowie oceniają, że  rok 
2004 będzie kolejnym, w którym liczba ludności Polski zmaleje. Wynikać to będzie z ujem-
nego lub bliskiego zera przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych.  

Z najnowszych danych demograficznych wynika, że nadal utrzymały się wszystkie 
tendencje z ostatnich lat: czyli spadek liczby urodzeń i systematyczne obniżanie się liczby 
zgonów.  Według najnowszej prognozy nie przewiduje się w Polsce do roku 2010 znacznie 
zwiększonej liczby urodzeń, czyli wystąpienia wyżu demograficznego.  Demografowie prze-
widują również, że po 2010 roku liczba ludności w kraju ustabilizuje się, a obserwując ten-
dencje zachodzące w krajach Unii Europejskiej, nieznacznie wzrośnie. Tendencje obserwo-
wane w Polsce są również miarodajne dla gminy Głubczyce.  
 Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne przyjęto, za „Poradnikiem…” następujące 
spodziewane zmiany demograficzne: 
 
Tabela 70 Roczna stopu wzrostu demograficznego 
 

Roczna stopa wzrostu Miasto Wieś 
Do 2010 r. 0,2 % - 0,1 % 
Do 2020 r. 0,2 % - 0,1 % 

 

 
Tabela 71. Szacunkowa prognoza demograficzna dla gminy Głubczyce 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
miasto 16 363 13 636 13 663 13 691 13 718 13 745 13 773 13 800 13 828 13 856 13 883 13 911 13 939 
tereny 
wiejskie 9 869 10 966 10 955 10 944 10 933 10 922 10 911 10 900 10 889 10 879 10 868 10 857 10 846 
RAZEM 26 233 24 602 24 618 24 635 24 651 24 668 24 684 24 701 24 718 24 734 24 751 24 768 24 785 

6.2. Zmiany wynikające z prognoz społeczno-ekonomicznych 

 Istotne znaczenie przy opracowywaniu programu gospodarki odpadami odgrywają 
zmiany ilości i struktury wytwarzanych odpadów pod wpływem zachodzących zmian spo-
łeczno-gospodarczych. W przypadku Polski zmiany te trudno jest oszacować, gdyż przystą-
pienie do Wspólnoty Europejskiej w 2004 r. może w pierwszym okresie wywołać trudne do 
przewidzenia zmiany w gospodarce Polski. Prawdopodobnie zmieni się struktura przemysłu 
przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości gospodarstw rolnych.  

Jednocześnie nastąpi dalszy wzrost PKB, który jest istotnym czynnikiem ekonomicz-
nych mogących mieć wpływ na wytwarzanie odpadów w przyszłości. Główne uwarunkowania 
wpływające na wzrost PKB to: bezrobocie, siła nabywcza konsumentów, inflacja i zmiany w 
kluczowych sektorach gospodarczych. Im zamożniejsze jest społeczeństwo tym więcej od-
padów komunalnych jest wytwarzanych. Zmienia się również ich struktura (zwiększenie ilości 
odpadów opakowaniowych, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, rośnie ilość odpadów 
wielkogabarytowych, sprzętu TV, AGD oraz elektronicznego). Na skład morfologiczny odpa-
dów wpływa też świadomość ekologiczna społeczeństwa (np. kształtowanie postaw proeko-
logicznych spowoduje zmniejszenie ilości opakowań z tworzyw sztucznych). 
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Istotny wpływ na wytwarzanie odpadów będzie miała struktura  gospodarki krajowej.  
Wzrost produkcji w tym przypadku nie musi wpływać bezpośrednio na wzrost ilości wytwa-
rzanych odpadów, gdyż zastosowanie nowoczesnych technologii małoodpadowych może 
prowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. 

Wzrost kosztów budowy i utrzymania składowisk odpadów komunalnych będzie 
wpływał korzystnie na rozwój selektywnej zbiórki odpadów.  

6.3. Zmiany prawa 

Dyrektywa Rady nr 91/156/EEC w sprawie odpadów określa ramy prawne dla gospo-
darki odpadami w Unii Europejskiej.  

Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia odzysku lub 
usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w 
środowisku. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia zakazu funkcjonowania 
niekontrolowanych składowisk odpadów.  

 
Dyrektywa ustanawia w szczególności następującą hierarchię zasad: 

1. Państwa członkowskie mają obowiązek zapobiegać tworzeniu się odpadów lub ograni-
czać ilość odpadów i ich szkodliwość. 

2. Jeżeli działania wymienione w pkt.1 nie są możliwe, państwa członkowskie powinny pro-
pagować odzysk odpadów poprzez takie działania, jak np. recykling. 

3. W ostateczności składowanie odpadów na składowiskach lub ich spalanie. 
 
Państwa członkowskie mają obowiązek utworzenia zintegrowanego systemu urzą-

dzeń technicznych do usuwania odpadów, aby umożliwić Wspólnocie jako całości osiągnię-
cie samowystarczalności w usuwaniu odpadów. Dyrektywa określa, że zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” koszty usuwania odpadów muszą być pokryte przez jednostki po-
siadające odpady i/lub producentów wyrobów, z których odpady pochodzą. 
 
 W związku z koniecznością dostosowania prawodawstwa polskiego do wymogów 
Unii  Europejskiej w 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U. Nr 62,poz. 628  z póź. zm.). W ślad za ustawą ukazały się akty wykonawcze do niej. 
Określono okresy przejściowe, które umożliwią dostosowanie gospodarki odpadami do wy-
mogów prawa. Spowoduje to zintensyfikowanie działań w kierunku poprawy gospodarki od-
padami.  Rozłożenie w czasie głównych zadań w zakresie gospodarki odpadami spowoduje 
również zmiany w zakresie ilości i składu wytwarzanych odpadów. Główne terminy okresów 
przejściowych wpływających na stan gospodarki odpadami w powiecie to: 

� do 30.06.2003 r. miały zostać opracowanie wojewódzkich planów gospodarki odpa-
dami, które w sposób istotny wpływają na założenia planów gospodarki odpadami w 
powiatach, 

� do 31.12.03 r. opracowanie powiatowych planów gospodarki odpadami, 
� do 31.12.2003 r. na podstawie przeglądów ekologicznych należało wydać decyzje: 

- o zamknięciu składowiska, gdy brak jest możliwości dostosowania obiektu do 
wymogów prawa,  

- określające sposób dostosowania składowiska do wymogów prawa, 
- zobowiązujące zarządzającego składowiskiem do wystąpienia z wnioskiem         

o wydanie pozwolenia na budowę lub jego zmianę, której przedmiotem będzie 
przebudowa składowiska, 

� do 30.04 2004 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla składowisk oddanych do 
użytkowania po 30.10.2000r i przyjmujących powyżej 10 t/dobę lub o pojemności po-
wyżej 25 000 t.  

� do 30.04 2004 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności 
przetwarzania ponad 10 ton na dobę, dla instalacji oddanych do użytkowania po 
30.10.2000r. 
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� do 30.04 2004 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, komunalnych zdolności przetwarzania ponad 
3 tony na dobę, dla instalacji oddanych do użytkowania po 30.10.2000r. 

� do 30.04 2004 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do unieszkodli-
wiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności 
przetwarzania ponad 50 ton na dobę, dla instalacji oddanych do użytkowania po 
30.10.2000r. 

� do 30.06 2004 muszą zostać uchwalone gminne plany gospodarki odpadami, 
� do 30.06.2004 r. wytwórcy odpadów muszą uzyskać decyzje na wytwarzanie odpa-

dów, o ile wydane na podstawie poprzednich przepisów decyzje wcześniej nie straciły 
mocy, 

� do 31.12.2005 r. należy przeprowadzić „modernizację prostą” składowisk zgodnie         
z decyzją „dostosowawczą”, 

� od 1.07.2006 wprowadzony zakaz składowania opon 
� do 30.09 2006 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji odzysku lub 

unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności 
przetwarzania ponad 10 ton na dobę, dla instalacji oddanych do użytkowania przed 
31.10.2000r. 

� do 30.09 2006 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, komunalnych zdolności przetwarzania ponad 
3 tony na dobę, dla instalacji oddanych do użytkowania przed 31.10.2000r. 

� do 30.09.2006r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do unieszkodliwia-
nia, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności prze-
twarzania ponad 50 ton na dobę, dla instalacji oddanych do użytkowania przed  
31.10.2000r. 

� do 30.04 2007 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla składowisk oddanych do 
użytkowania przed 31.10.2000r i przyjmujących powyżej 10 t/dobę lub o pojemności 
powyżej 25 000 t.  

� do 31.12.2009 r. należy wykonać „modernizację przebudowy” składowisk zgodnie z 
decyzją dostosowawczą, (dostosowanie składowisk do wymogów unijnych), 

� 31.12.2009 r. – zamknięcie składowisk odpadów, dla których brak jest możliwości do-
stosowania do wymogów prawa lub które pomimo wykonania obowiązków określo-
nych w decyzji oddziałują negatywnie na środowisko, 

� do 31.12.2010 r. unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB. 
� do 31.12.2032r. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  

 
Jednym z istotniejszych aktów prawnych ograniczających deponowanie odpadów 

komunalnych na składowiskach, a tym samym mającym wpływ na planowanie gospodarki 
odpadami, jest ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektó-
rymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz 639 z 
2002 r.). 

Ustawa określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów związane z wpro-
wadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz produktów: 
• urządzeń klimatyzacyjnych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową (CFC 

i HCFC), 
• urządzeń chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła poza urządzeniami dla gospo-

darstw domowych zawierające substancje zubażające warstwę ozonową (CFC i HCFC), 
• akumulatorów ołowiowych (kwasowe), 
• akumulatorów niklowo - kadmowych, 
• ogniw i baterii galwanicznych, 
• olei smarowych, z wyłączeniem olei bazowych, olei przepracowanych, 
• lamp wyładowczych, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych, 
• opon nowych, używanych regenerowanych (bieżnikowanych), używanych nieregenero-

wanych (bieżnikowanych). 
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 Zgodnie z ustawą przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia odzysku, a w szcze-
gólności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych i zobowiązany jest do dnia 31 
grudnia 2007 roku osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i po-
użytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4 do ustawy. Rada Mini-
strów określiła, w drodze rozporządzenia, poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowa-
niowych i poużytkowych. Wdrożenie ustawy pozwala na znaczną redukcję ilości odpadów 
opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów. 
 

 W przygotowaniu jest jeszcze szereg aktów prawnych związanych z gospodarką od-
padami zarówno Unii Europejskiej jak i Polski. Systematyczne i zgodne z prawem wdrażanie 
prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami musi zostać uwzględnione przy tworzeniu 
planów gospodarki odpadami.  

 

6.4. Prognoza zmiany ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych w gminie 
Głubczyce w latach 2004-2014. 

6.4.1. Odpady komunalne 

  

 Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się   
2 czynniki: liczba ludności oraz jednostkowy wskaźnik emisji odpadów liczony                            
w kg/mieszkańca/rok, którego zmiany wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczego                  
i społecznego.    

Za podstawę  prognozowania ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
gminy Głubczyce przyjęto: 

− liczba ludności gminy Głubczyce zgodnie z prognozą ujętą w tabeli nr 71.  
− wskaźniki zmian składu morfologicznego wytwarzanych odpadów określone w „Porad-

niku powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”.  
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Tabela 72. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Głubczyce w roku 2003r,  

Tereny miejskie  Tereny wiejskie 
Łącznie dla gminy 

Głubczyce 

Uśrednione wskażniki  
dla kraju 
kg/M*rok Lp. Frakcja 

ton/rok % wa-
gowy 

kg/M*rok ton/rok % wa-
gowy 

kg/M*rok ton/rok % wagowy Tereny 
miejskie 

Tereny 
wiejskie 

1 Odpady organiczne pochodzenia roślin-
nego 1127,44 19,47 82,68 214,72 8,71 19,58 1342,16 16,26 81,40 18,80 

2 Odpady organiczne pochodzenia zwie-
rzęcego 61,09 1,05 4,48 12,72 0,52 1,16 73,81 0,89 4,40 1,10 

3 Odpady zielone 130,91 2,26 9,60 43,86 1,78 4,00 174,77 2,12 10,00 4,16 
4 Odpady organiczne inne 61,09 1,05 4,48 25,44 1,03 2,32 86,53 1,05 4,40 2,21 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 420,43 7,26 30,83 127,91 5,19 11,66 548,34 6,64 28,62 10,64 
6 Opakowania z papieru i tektury  609,93 10,53 44,73 185,50 7,53 16,92 795,42 9,64 41,52 15,43 
7 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 77,27 1,33 5,67 23,82 0,97 2,17 101,09 1,22 48,27 21,03 
8 Opakowania  z tworzyw sztucznych 800,36 13,82 58,69 289,59 11,75 26,41 1089,95 13,20 15,53 6,77 
9 Tekstylia 167,18 2,89 12,26 52,97 2,15 4,83 220,15 2,67 12,10 4,65 
10 Szkło (nieopakowaniowe) 338,42 5,84 24,82 124,37 5,05 11,34 462,79 5,61 2,00 1,00 
11 Opakowania ze szkła 55,94 0,97 4,10 26,75 1,09 2,44 82,68 1,00 28,12 18,89 
12 Metale 121,92 2,11 8,94 56,93 2,31 5,19 178,85 2,17 12,79 4,55 
13 Opakowania z blachy 55,45 0,96 4,07 13,71 0,56 1,25 69,16 0,84 4,57 1,63 
14 Opakowania z aluminium 19,81 0,34 1,45 4,91 0,20 0,45 24,73 0,30 1,33 0,47 
15 Odpady mineralne 464,95 8,03 34,10 162,85 6,61 14,85 627,80 7,61 14,30 13,25 

16 Frakcja drobna - popiołowa (poniżej 10 
mm) 410,45 7,09 30,10 454,34 18,44 41,43 864,79 10,48 46,70 40,28 

17 Odpady wielkogabarytowe 272,72 4,71 20,00 164,49 6,67 15,00 437,21 5,30 20,00 15,0 
18 Odpady budowlane 545,40 9,42 40,00 438,60 17,80 40,00 984,00 11,92 40,00 40,0 

19 Odpady niebezpieczne (wytw. w grupie 
odp. Komunalnych) 40,91 0,71 3,00 21,93 0,89 2,00 62,84 0,76 3,00 2,00 

20 Opakowania wielomateriałowe 9,00 0,16 0,66 18,97 0,77 1,73 27,97 0,34 4,66 1,73 
 RAZEM 5790,67 100 424,66 2464,38 100,02 224,73 8255,04 100,02 423,71 223,59 
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Tabela 73. Wskaźniki zmian składu morfologicznego odpadów – za KPGO. 
 

Lp. ROK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tereny miejskie 

1 
Odpady organiczne 
roślinne 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 
Odpady organiczne 
zwierzęce 

0,0% 0,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% 

3 
Odpady organiczne 
inne 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

4 Odpady zielone 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

5 
Papier i tektura 
(nieopakowaniowe) 

2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6 
Opakowania z 
papieru i tektury 

6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 

7 
Opakowania wie-
lomateriałowe 

6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 

8 
Tworzywa sztuczne 
(nieopakowaniowe) 

1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% 

9 
Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 

10 Tekstylia 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

11 
Szkło (nieopako-
waniowe) 

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

12 
Opakowanie ze 
szkła 

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

13 Metale 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

14 
Opakowania z 
blachy stalowej 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 

15 
Opakowania z 
aluminium 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 

16 Odpady mineralne 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

17 
Drobna frakcja 
popiołowa -2,0% -2,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% 

18 
Odpady wielkoga-
barytowe 8,45% 8,45% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

19 Odpady budowlane 8,45% 8,45% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 

20 
Odpady niebez-
pieczne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tereny wiejskie 

1 
Odpady organiczne 
roślinne 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 
Odpady organiczne 
zwierzęce 0,00% 0,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% 

3 
Odpady organiczne 
inne 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

4 Odpady zielone 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

5 
Papier i tektura 
(nieopakowaniowe) 

2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 
Opakowania z 
papieru i tektury 

2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7 
Opakowania wie-
lomateriałowe 

2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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8 
Tworzywa sztuczne 
(nieopakowaniowe) 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% 

9 
Opakowania z 
tworzyw sztucznych 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% 

10 Tekstylia 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

11 
Szkło (nieopako-
waniowe) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

12 
Opakowanie ze 
szkła 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

13 Metale 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

14 
Opakowania z 
blachy stalowej 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

15 
Opakowania z 
aluminium 

1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

16 Odpady mineralne 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

17 
Drobna frakcja 
popiołowa 

-2,00% -2,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% 

18 
Odpady wielkoga-
barytowe 

5,92% 5,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

19 Odpady budowlane 8,45% 8,45% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 

20 
Odpady niebez-
pieczne 8,45% 8,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 
 
 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   104 

 

Tabela 74. Odpady wytwarzane na terenach miejskich gminy Głubczyce w latach 2004 – 2014, wskaźnik kg/M*rok 
 

L.p Strumień odpadów 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 

1 Odpady organiczne roślinne 82,68 84,33 86,02 86,88 87,75 88,63 89,51 90,41 90,41 90,41 90,41 90,41 

2 Odpady organiczne zwierzę-
ce 4,48 4,48 4,48 4,44 4,39 4,35 4,30 4,26 4,18 4,09 4,01 3,93 

3 Odpady organiczne inne 4,48 4,57 4,66 4,75 4,85 4,95 5,05 5,15 5,20 5,25 5,30 5,36 
4 Odpady zielone 9,60 9,79 9,99 10,19 10,39 10,60 10,81 11,03 11,14 11,25 11,36 11,48 

5 Papier i tektura (nieopako-
waniowe) 30,83 31,45 32,08 32,40 32,72 33,05 33,38 33,71 33,71 33,71 33,71 33,71 

6 Opakowania z papieru i 
tektury 44,73 47,77 51,02 54,49 58,19 62,15 66,38 70,89 75,71 80,86 86,36 92,23 

7 Opakowania wielomateria-
łowe 0,66 0,70 0,75 0,80 0,86 0,92 0,98 1,05 1,12 1,19 1,27 1,36 

8 Tworzywa sztuczne (nieopa-
kowaniowe) 5,67 5,76 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,72 5,61 5,50 5,39 

9 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 58,69 62,68 66,94 71,50 76,36 81,55 87,09 93,02 99,34 106,10 113,31 121,02 

10 Tekstylia 12,26 12,51 12,76 12,88 13,01 13,14 13,27 13,41 13,54 13,68 13,81 13,95 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 24,82 25,56 26,33 27,12 27,94 28,77 29,64 30,53 30,83 31,14 31,45 31,76 
12 Opakowanie ze szkła 4,10 4,30 4,50 4,72 4,95 5,18 5,43 5,69 5,97 6,25 6,55 6,87 
13 Metale 8,94 9,03 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 

14 Opakowania z blachy stalo-
wej 4,07 4,22 4,39 4,55 4,72 4,90 5,09 5,28 5,49 5,69 5,91 6,13 

15 Opakowania z aluminium 1,45 1,50 1,56 1,61 1,67 1,73 1,79 1,86 1,92 1,99 2,07 2,14 
16 Odpady mineralne 34,10 34,44 34,79 35,48 36,19 36,91 37,65 38,41 39,17 39,96 40,76 41,57 
17 Drobna frakcja popiołowa 30,10 29,50 28,91 28,04 27,20 26,38 25,59 24,82 24,08 23,36 22,66 21,98 
18 Odpady wielkogabarytowe 20,00 21,69 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 
19 Odpady budowlane 40,00 43,38 47,05 49,83 52,78 55,91 59,21 62,72 66,85 71,25 75,93 80,93 
20 Odpady niebezpieczne 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

suma 424,66 440,66 457,71 471,16 485,45 500,6 516,65 533,72 550,02 567,43 586,01 605,86 
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Tabela 75. Odpady wytwarzane na terenach miejskich gminy Głubczyce w latach 2004 – 2014, wskaźnik Mg/rok 
 

L.p Strumień odpadów 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 1127,42 1152,27 1177,67 1191,82 1206,15 1220,65 1235,32 1250,17 1252,67 1255,17 1257,68 1260,20 
2 Odpady organiczne zwierzęce 61,09 61,21 61,33 60,84 60,35 59,87 59,39 58,91 57,85 56,81 55,78 54,78 
3 Odpady organiczne inne 61,09 62,44 63,81 65,22 66,66 68,12 69,63 71,16 72,02 72,88 73,76 74,64 
4 Odpady zielone 130,91 133,79 136,74 139,75 142,83 145,98 149,20 152,49 154,32 156,17 158,05 159,95 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 420,40 429,66 439,13 444,41 449,75 455,16 460,63 466,17 467,10 468,03 468,97 469,91 
6 Opakowania z papieru i tektury 609,94 652,72 698,50 747,49 799,91 856,01 916,05 980,30 1049,05 1122,63 1201,37 1285,63 
7 Opakowania wielomateriałowe 9,00 9,63 10,31 11,03 11,80 12,63 13,52 14,46 15,48 16,56 17,72 18,97 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 77,32 78,63 79,97 80,13 80,29 80,45 80,61 80,77 79,32 77,89 76,48 75,10 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 800,30 856,43 916,49 980,77 1049,56 1123,17 1201,95 1286,25 1376,46 1473,00 1576,31 1686,86 
10 Tekstylia 167,18 170,86 174,63 176,73 178,85 181,00 183,18 185,38 187,61 189,86 192,14 194,45 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 338,45 349,30 360,50 372,05 383,98 396,29 409,00 422,11 427,18 432,32 437,51 442,77 
12 Opakowanie ze szkła 55,91 58,71 61,65 64,74 67,98 71,39 74,96 78,72 82,66 86,80 91,15 95,72 
13 Metale 121,91 123,37 124,85 125,10 125,35 125,60 125,86 126,11 126,36 126,61 126,87 127,12 
14 Opakowania z blachy stalowej 55,50 57,72 60,04 62,44 64,94 67,55 70,25 73,07 76,00 79,04 82,21 85,51 
15 Opakowania z aluminium 19,77 20,52 21,31 22,12 22,96 23,83 24,74 25,68 26,66 27,68 28,73 29,82 
16 Odpady mineralne 464,99 470,58 476,23 486,73 497,46 508,42 519,63 531,08 542,78 554,75 566,97 579,47 
17 Drobna frakcja popiołowa 410,44 403,04 395,77 384,66 373,87 363,38 353,18 343,27 333,64 324,28 315,18 306,33 
18 Odpady wielkogabarytowe 272,72 296,36 322,04 322,69 323,33 323,98 324,63 325,27 325,93 326,58 327,23 327,88 
19 Odpady budowlane 545,44 592,71 644,08 683,58 725,49 769,98 817,19 867,30 926,22 989,14 1056,33 1128,09 
20 Odpady niebezpieczne 40,91 40,99 41,07 41,15 41,24 41,32 41,40 41,48 41,57 41,65 41,73 41,82 
Suma  5790,69 6020,94 6266,12 6463,45 6672,75 6894,78 7130,32 7380,15 7620,88 7877,85 8152,17 8445,02 
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Tabela 76. Odpady wytwarzane na terenach wiejskich gminy Głubczyce w latach 2004 – 2014, wskaźnik kg/M*rok 
 

L.p Strumień odpadów 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 19,58 19,78 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 
2 Odpady organiczne zwierzęce 1,16 1,16 1,16 1,15 1,14 1,13 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 
3 Odpady organiczne inne 2,32 2,37 2,41 2,46 2,51 2,56 2,61 2,66 2,69 2,72 2,75 2,77 
4 Odpady zielone 4,00 4,08 4,16 4,24 4,33 4,42 4,50 4,59 4,64 4,69 4,73 4,78 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 11,66 11,89 12,13 12,25 12,37 12,50 12,62 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 
6 Opakowania z papieru i tektury 16,92 17,26 17,60 17,78 17,96 18,14 18,32 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 
7 Opakowania wielomateriałowe 1,73 1,76 1,80 1,82 1,84 1,85 1,87 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 2,17 2,19 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,17 2,13 2,08 2,04 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 26,41 26,67 26,94 26,94 26,94 26,94 26,94 26,94 26,40 25,87 25,36 24,85 
10 Tekstylia 4,83 4,93 5,03 5,08 5,13 5,18 5,23 5,28 5,33 5,39 5,44 5,50 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 11,34 11,57 11,80 12,03 12,27 12,52 12,77 13,03 13,16 13,29 13,42 13,55 
12 Opakowanie ze szkła 2,44 2,49 2,54 2,59 2,64 2,69 2,75 2,80 2,83 2,86 2,89 2,92 
13 Metale 5,19 5,24 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 
14 Opakowania z blachy stalowej 1,25 1,26 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 
15 Opakowania z aluminium 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 
16 Odpady mineralne 14,85 14,85 14,85 15,00 15,15 15,30 15,45 15,61 15,76 15,92 16,08 16,24 
17 Drobna frakcja popiołowa 41,43 40,60 39,79 38,60 37,44 36,31 35,23 34,17 33,14 32,15 31,18 30,25 
18 Odpady wielkogabarytowe 15,00 15,89 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 
19 Odpady budowlane 40,00 43,38 47,05 49,83 52,78 55,91 59,21 62,72 66,85 71,25 75,93 80,93 
20 Odpady niebezpieczne 2,00 2,17 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

Suma  224,73 229,99 235,65 238,16 240,89 243,84 247 250,43 253,38 256,67 260,25 264,21 
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Tabela 77. Odpady wytwarzane na terenach wiejskich gminy Głubczyce w latach 2004 – 2014, wskaźnik Mg/rok 
 

Lp Strumień odpadów 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 214,71 216,64 218,59 218,37 218,15 217,94 217,72 217,50 217,28 217,07 216,85 216,63 
2 Odpady organiczne zwierzęce 12,72 12,71 12,70 12,56 12,42 12,28 12,15 12,01 11,88 11,75 11,62 11,49 
3 Odpady organiczne inne 25,44 25,92 26,42 26,92 27,43 27,95 28,48 29,02 29,28 29,54 29,81 30,08 
4 Odpady zielone 43,86 44,70 45,54 46,41 47,29 48,19 49,10 50,03 50,48 50,94 51,40 51,86 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 127,86 130,29 132,76 133,96 135,16 136,38 137,60 138,84 138,70 138,56 138,42 138,29 
6 Opakowania z papieru i tektury 185,55 189,07 192,66 194,39 196,13 197,90 199,68 201,47 201,27 201,07 200,87 200,67 
7 Opakowania wielomateriałowe 18,97 19,33 19,70 19,88 20,05 20,23 20,42 20,60 20,58 20,56 20,54 20,52 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowanio-
we) 23,80 24,01 24,23 24,20 24,18 24,15 24,13 24,10 23,60 23,10 22,62 22,14 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 289,61 292,22 294,84 294,55 294,25 293,96 293,67 293,37 287,22 281,19 275,29 269,52 
10 Tekstylia 52,97 53,97 55,00 55,49 55,99 56,49 57,00 57,51 58,03 58,55 59,08 59,61 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 124,35 126,71 129,12 131,57 134,07 136,61 139,20 141,85 143,12 144,41 145,71 147,02 
12 Opakowanie ze szkła 26,76 27,26 27,78 28,31 28,85 29,39 29,95 30,52 30,80 31,07 31,35 31,63 
13 Metale 56,91 57,43 57,94 57,88 57,83 57,77 57,71 57,65 57,60 57,54 57,48 57,42 
14 Opakowania z blachy stalowej 13,71 13,83 13,96 13,94 13,93 13,91 13,90 13,89 13,87 13,86 13,84 13,83 
15 Opakowania z aluminium 4,94 4,98 5,02 5,02 5,01 5,01 5,00 5,00 4,99 4,99 4,98 4,98 
16 Odpady mineralne 162,85 162,68 162,52 163,98 165,45 166,94 168,44 169,96 171,49 173,03 174,58 176,15 
17 Drobna frakcja popiołowa 454,32 444,79 435,46 421,97 408,90 396,24 383,97 372,08 360,55 349,39 338,57 328,08 
18 Odpady wielkogabarytowe 164,49 174,05 184,17 183,99 183,81 183,62 183,44 183,25 183,07 182,89 182,70 182,52 
19 Odpady budowlane 438,64 475,23 514,87 544,81 576,48 610,00 645,46 682,99 727,20 774,28 824,40 877,77 
20 Odpady niebezpieczne 21,93 23,76 25,74 25,72 25,69 25,67 25,64 25,62 25,59 25,56 25,54 25,51 

Suma 2464,39 2519,58 2579,02 2603,92 2631,07 2660,63 2692,66 2727,26 2756,6 2789,35 2825,65 2865,72 
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Tabela 78. Odpady ogółem wytwarzane na terenie gminy Głubczyce w latach 2004 – 2014, wskaźnik kg/M*rok 
 

Lp Strumień odpadów 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 54,55 55,61 56,68 57,21 57,74 58,28 58,83 59,38 59,43 59,48 59,53 59,59 
2 Odpady organiczne zwierzęce 3,00 3,00 3,01 2,98 2,95 2,92 2,90 2,87 2,82 2,77 2,72 2,67 
3 Odpady organiczne inne 3,52 3,59 3,66 3,74 3,81 3,89 3,97 4,05 4,10 4,14 4,18 4,23 
4 Odpady zielone 7,10 7,25 7,40 7,55 7,71 7,87 8,03 8,19 8,28 8,37 8,46 8,55 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 22,29 22,75 23,22 23,46 23,71 23,96 24,22 24,48 24,49 24,51 24,52 24,54 
6 Opakowania z papieru i tektury 32,33 34,19 36,17 38,21 40,38 42,70 45,17 47,81 50,55 53,48 56,61 59,97 
7 Opakowania wielomateriałowe 1,14 1,18 1,22 1,25 1,29 1,33 1,37 1,42 1,46 1,50 1,54 1,59 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 4,11 4,17 4,23 4,23 4,24 4,24 4,24 4,24 4,16 4,08 4,00 3,92 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 44,30 46,66 49,17 51,73 54,48 57,41 60,55 63,91 67,26 70,87 74,76 78,93 
10 Tekstylia 8,95 9,13 9,32 9,42 9,52 9,62 9,72 9,83 9,93 10,04 10,14 10,25 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 18,81 19,34 19,88 20,43 21,00 21,59 22,19 22,82 23,06 23,30 23,55 23,80 
12 Opakowanie ze szkła 3,36 3,49 3,63 3,77 3,93 4,08 4,25 4,42 4,59 4,76 4,95 5,14 
13 Metale 7,27 7,34 7,42 7,42 7,43 7,43 7,43 7,43 7,44 7,44 7,44 7,45 
14 Opakowania z blachy stalowej 2,81 2,91 3,00 3,10 3,20 3,30 3,41 3,52 3,63 3,75 3,88 4,01 
15 Opakowania z aluminium 1,00 1,04 1,07 1,10 1,13 1,17 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 
16 Odpady mineralne 25,52 25,72 25,93 26,40 26,87 27,36 27,86 28,36 28,88 29,40 29,94 30,49 
17 Drobna frakcja popiołowa 35,15 34,44 33,74 32,72 31,73 30,77 29,84 28,94 28,07 27,22 26,39 25,60 
18 Odpady wielkogabarytowe 17,77 19,11 20,55 20,55 20,56 20,56 20,57 20,57 20,58 20,58 20,59 20,59 
19 Odpady budowlane 40,00 43,38 47,05 49,83 52,78 55,91 59,21 62,72 66,85 71,25 75,93 80,93 
20 Odpady niebezpieczne 2,55 2,63 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,72 2,72 2,72 2,72 

Suma  335,53 346,93 359,06 367,81 377,17 387,1 397,67 408,91 419,58 430,98 443,21 456,37 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   109 

 

Tabela 79. Odpady ogółem wytwarzane na terenie gminy Głubczyce w latach 2004 – 2014, wskaźnik Mg/rok 
 

Lp Strumień odpadów 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 1342,14 1368,92 1396,26 1410,20 1424,30 1438,58 1453,04 1467,67 1469,95 1472,24 1474,53 1476,83 
2 Odpady organiczne zwierzęce 73,81 73,92 74,03 73,40 72,77 72,15 71,54 70,93 69,73 68,56 67,40 66,27 
3 Odpady organiczne inne 86,53 88,36 90,23 92,14 94,08 96,07 98,11 100,18 101,30 102,43 103,57 104,72 
4 Odpady zielone 174,77 178,49 182,28 186,16 190,12 194,17 198,30 202,52 204,80 207,11 209,45 211,81 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 548,26 559,95 571,90 578,37 584,92 591,54 598,23 605,01 605,80 606,60 607,39 608,19 
6 Opakowania z papieru i tektury 795,48 841,78 891,15 941,87 996,05 1053,91 1115,73 1181,77 1250,32 1323,70 1402,23 1486,29 
7 Opakowania wielomateriałowe 27,97 28,96 30,00 30,90 31,86 32,86 33,93 35,06 36,06 37,12 38,26 39,49 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 

101,11 102,64 104,20 104,33 104,47 104,61 104,74 104,88 102,92 100,99 99,10 97,25 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 1089,91 1148,64 1211,34 1275,32 1343,81 1417,13 1495,61 1579,62 1663,67 1754,19 1851,60 1956,38 
10 Tekstylia 220,14 224,83 229,62 232,22 234,84 237,49 240,18 242,89 245,64 248,41 251,22 254,06 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 462,80 476,01 489,61 503,62 518,05 532,90 548,20 563,96 570,30 576,73 583,22 589,79 
12 Opakowanie ze szkła 82,67 85,97 89,43 93,05 96,83 100,78 104,92 109,24 113,46 117,88 122,50 127,35 
13 Metale 178,82 180,80 182,80 182,99 183,18 183,37 183,57 183,76 183,96 184,15 184,35 184,54 
14 Opakowania z blachy stalowej 69,21 71,55 73,99 76,38 78,87 81,46 84,15 86,96 89,87 92,90 96,06 99,34 
15 Opakowania z aluminium 24,71 25,50 26,33 27,14 27,97 28,84 29,74 30,68 31,65 32,66 33,71 34,80 
16 Odpady mineralne 627,83 633,26 638,75 650,71 662,91 675,36 688,07 701,04 714,27 727,77 741,56 755,62 
17 Drobna frakcja popiołowa 864,77 847,83 831,23 806,64 782,77 759,62 737,15 715,35 694,19 673,66 653,75 634,42 
18 Odpady wielkogabarytowe 437,21 470,41 506,21 506,67 507,14 507,60 508,06 508,53 509,00 509,46 509,94 510,41 
19 Odpady budowlane 984,08 1067,94 1158,95 1228,38 1301,97 1379,98 1462,66 1550,29 1653,42 1763,42 1880,73 2005,86 
20 Odpady niebezpieczne 62,84 64,75 66,82 66,87 66,93 66,99 67,04 67,10 67,16 67,21 67,27 67,33 

Suma odpadów 8255,06 8540,51 8845,13 9067,36 9303,84 9555,41 9822,97 10107,44 10377,47 10667,19 10977,84 11310,75 
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6.4.2. Odpady sektora gospodarczego 

6.4.2.1.Odpady medyczne i weterynaryjne 

 
Szacuje się, że nastąpi wzrost ilości wytwarzanych odpadów medycznych.  
 
Przesłanki: 
� wzrost średniej wieku mieszkańców, a przez co wzrost ilości porad medycz-

nych/mieszkańca  
� wzrost ilości usług medycznych świadczonych przez placówki miasta Głubczyce 

dla mieszkańców terenów wiejskich gminy. 
 
Kontrola gospodarki odpadami w prywatnych gabinetach lekarskich i dentystycznych 

również przyczyni się do wzrostu ilości odpadów. 
 
Szacowana ilość wytworzonych w roku 2003 niebezpiecznych odpadów medycznych 

wynosi ok. 108,5 tony, odpadów weterynaryjnych ok. 10 ton. 
 
Prawdopodobny poziom wzrostu do roku 2010 ilości odpadów medycznych i wetery-

naryjnych: 10%.  
 
Wymagany aktualny poziom unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryj-

nych: 100% 
 
 

6.4.2.2. Wraki samochodowe i opony 

 Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami należy przypuszczać, że ilość 
wyeksploatowanych pojazdów będzie systematycznie rosła, przy czym do 2006 r. ilość wy-
eksploatowanych pojazdów podwoi się, natomiast do roku 2010 wzrośnie o dalsze 30%. 
 Szacuje się również, że do roku 2010 nastąpi około 20% wzrost masy zużytych opon 
samochodowych.  

Szacuje się następujące ilości odpadów wraków samochodowych: 

- rok 2006 – 290 ton/rok 

- rok 2010 – 380 ton/rok  

Szacunkowa ilość odpadowych opon samochodowych w roku 2010 wyniesie 25 
ton/rok. 

Docelowe w roku 2007 poziomy odzysku opon: 75 %.  

 

6.4.2.3.Odpady z oczyszczalni ścieków 

Zgodnie z KPGO prognozuje się, że wzrost ilości osadów ściekowych będzie nastę-
pował sukcesywnie i do 2006 r. ilość produkowanego odpadu wzrośnie o około 70%, nato-
miast do 2010 r. o dalszych 20%.  

Ilość wytwarzanych odpadów w oczyszczalni ścieków uzależniona będzie od realiza-
cji planu włączania kolejnych miejscowości gminy Głubczyce, oraz ewentualnie gmin sąsied-
nich, do gminnego systemu kanalizacji ściekowej. 
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6.4.2.4. Akumulatory i baterie  

 
 Zgodnie z KPGO należy przypuszczać, że ilość akumulatorów ołowiowych będzie 
systematycznie rosła: w latach 2003 – 2006 o 30 %, latach 2007-2010 o kolejne 30%, w la-
tach 2011 – 2014 o 25%. 
 

Szacuje się powstawanie następujące ilości odpadów akumulatorów ołowiowych w 
gminie Głubczyce: 

- rok 2006 – 4 ton/rok 

- rok 2010 – 5,2 ton/rok  

- rok 2014 – 6,5 ton/rok 

 
 Zgodnie z KPGO należy przypuszczać, że ilość akumulatorów kadmow-niklowych 
będzie systematycznie malała, średnio o 10 – 15 % dla w/w przedziałów czasowych.  
 

Ze względu na brak danych inwentaryzacyjnych o powstawaniu odpadu akumulato-
rów kadmowo-niklowowych w gminie Głubczyce nie dokonano prognozy ich powstawania. 
 
Docelowe w roku 2007 poziomy odzysku: 
  
- Akumulatory ołowiowe (kwasowe Recykling - 

wszystkie ze-
brane 

- Akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe 70% recyklingu  

- Akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe (wraz z pakietami)  50% recyklingu 

 
 

6.4.2.5. Urządzenia elektroniczne i elektryczne 

 

 Zgodnie z KPGO należy przypuszczać, że ilość urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych będzie przyrastać śr. 3 – 5 % w skali roku, co oznacza dwukrotny przyrost do roku 
2014. 
 
 
Docelowe w roku 2007 poziomy odzysku: 
  
- Urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubażające war-

stwę ozonową (CFC i HCFC) 
50 % recyklingu 

- Urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urzą-
dzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubo-
żające warstwę ozonową (CFC i HCFC) 

70% recyklingu 

- Chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje 
zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) 

50 % recyklingu 
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6.4.2.6. Oleje odpadowe 

 
 Zgodnie z KPGO należy przypuszczać, że ilość odpadowych olejów możliwych do 
pozyskania z rynku będzie systematycznie maleć: w latach 2003 – 2006 o 3,5 %, latach 
2007-2010 o kolejne 4,5%, w latach 2011 – 2014 o 5%. 
 

Związane jest to z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże oraz 
zwiększeniem czasu ich eksploatacji. 
 

Szacuje się powstawanie następujące ilości olejów odpadowych w gminie Głubczyce: 

- rok 2006 – 8,15 ton/rok 

- rok 2010 – 7,8 ton/rok  

- rok 2014 – 7,4 ton/rok 

 
 
Docelowe w roku 2007 poziomy odzysku: 
  
- Oleje smarowe (z wyłączeniem: olejów bazowych i przepracowa-

nych)  
50 % odzysku 
w tym 25 % re-
cykling 

 

 

6.4.2.7. Urządzenia zawierające PCB 

 
Aktualnie nie zinwentaryzowano na terenie gminy urządzeń zawierających PCB. 

 
Całość urządzeń zawierających PCB do roku 2010 należy poddać unieszkodliwieniu. 

 
 

6.4.2.8. Odpady zawierające azbest 

 
Inwentaryzację ilości i rodzajów materiałów zawierających azbest znajdujących się na 

terenie gminy Głubczyce przedstawiono w rozdziale nr 2.2.3.8. (tabele nr 53 i 54).  
 

Materiały zawierające azbest do końca roku 2032 należy poddać unieszkodliwianiu 
(zeskładowaniu na składowiskach odpadów azbestowych).  

Ich ilości roczne będą zależeć od sprawnego systemu dopłat do ich likwidacji, syste-
mu zbiórki odpadów, skutecznego nadzoru nad gospodarką odpadami. 

 

 

6.4.2.9. Odpady przemysłowe 

 
Należy mieć na uwadze fakt, iż obecnie brak pełnej informacji o rzeczywiście wytwa-

rzanych odpadach w sektorze przemysłowym w powiecie, zwłaszcza z małych zakładów 
produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych. 
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 Zmiany ilości i jakości odpadów wytwarzanych w perspektywie czasowe do 2010 r. 
zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i 
usług.  Z doświadczeń światowych wynika, że na każdy 1% wzrostu PKB przypada 2% 
wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Zakładany wzrost ilości wytwarzanych odpadów do 
roku 2006 wynikać będzie z następujących czynników: 

� powstanie nowych instalacji podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów, 
� zwiększenie produkcji lub jej asortymentu poprzez istniejących wytwórców, co w 

okresie poprzedzającym wprowadzenie nowych technologii można spowodować 
wzrost ilości wytwarzanych odpadów (pamiętać należy o wprowadzaniu technologii 
małoodpadowych). 
 

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 
do 2006 r. ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych utrzyma się na zbliżonym poziomie 
lub nastąpi ich nieznaczny wzrost (około 1%). 

 W dalszej przyszłości przewiduje się relatywne zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów(w stosunku do wielkości produkcji), związane z wprowadzeniem technologii mało- i 
bezodpadowych. Jednakże stały wzrost rozwoju gospodarczego może w efekcie spowodo-
wać nieznaczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych na poziomie 1% w la-
tach 2007-2010. Skład odpadów pozostanie na zbliżonym poziomie z wyjątkiem sytuacji kie-
dy na teren gminy będą wprowadzone nowe instalacje o dużej mocy przerobowej.  

 

 

7. CELE I ZADANIA DO REALIZACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMI-

NIE GŁUBCZYCE 

 

7.1. Cele i zadania ujęte w planach wyższego szczebla 

7.1.1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  
 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został sporządzony jako realizacja usta-
leń ustawy z dnia 27 kwietnie 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 
41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984), która wprowadza obowiązek opracowania planów na 
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

Cele określone w „II Polityce ekologicznej państwa” oraz określone w ustawie o od-
padach zasady postępowania z odpadami, stanowią podstawę formułowania zadań w planie 
gospodarki odpadami.  

Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie po-
wstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie 
surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe 
unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych. Cel nadrzędny o charakterze  ogólnym zo-
stał uszczegółowiony poprzez określenie celów krótkoterminowych, średnioterminowych oraz 
perspektywicznych.  

 W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami główne cele zostały określone w stosunku 
do poszczególnych sektorów działalności społecznej. 
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Sektor komunalny 
 

W KPGO w części dotyczącej odpadów pochodzących z sektora komunalnego przy rozpa-
trywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność: 
 
1. Dopuszczalny procent odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji jaki może 
być składowany w danym roku, w stosunku do bazowej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. : 

− w roku 2010 – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

− w roku 2013 – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

− w roku 2020 – 35 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

 
Realizacja  wyżej wymienionych celów w zakresie redukcji odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji (odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, 
tzw. odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały 
naturalne typu drewno, tekstylia) wymagać będzie budowy w Polsce do roku 2006 in-
stalacji odzysku      i unieszkodliwiania o łącznej przepustowości na poziomie ok. 720 
tys. Mg odpadów, w tym: 

- 680 tys. Mg odpadów typu organicznego wchodzących w strumień odpadów 
komunalnych, 

- około 36 tys. Mg komunalnych osadów ściekowych (ok. 10% całości wytwo-
rzonych osadów). 

 
Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) prowadzone będzie głównie metoda-
mi kompostowania i fermentacji beztlenowej. Preferuje się kojarzenie gospodarki odpa-
dami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami 
ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania (kompostowa-
nie oraz termiczne przekształcenie).   

 
2. Zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w ro-
ku 2007: 

- poziomu odzysku – 50%, 

- poziomu recyklingu – 25%, 
 

Wiąże się to z budową systemu zbiórki tych opakowań, budową zakładów segregacji 
oraz uszlachetniania pozyskanych surowców oraz docelowo budową instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów. Instalacje te powinny zabezpieczyć przyjmowanie w 
roku 2007 ok. 2 400 tys. Mg odpadów opakowaniowych. 

 
3. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, 
założono rozwój selektywnej zbiórki: 

− w roku 2005 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
− w roku 2006 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
− w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
− w roku 2014 – 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
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Konieczna budowa odpowiednich linii technologicznych demontażu i sortowania zebra-
nych odpadów wielkogabarytowych.  

 
 
 
4. Wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych, za-
łożono rozwój selektywnej zbiórki: 

− w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych  
− w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych 
− w roku 2010 – 40% wytwarzanych odpadów budowlanych 
− w roku 2014 – 60% wytwarzanych odpadów budowlanych 

 
Konieczna budowa odpowiednich linii technologicznych rozdrabniania i sortowania ze-
branych odpadów budowlanych. 

 
 
 
 
5. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, zało-
żono rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

− w roku 2005 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2006 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2010 –  50% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2014 –  80% odpadów będzie zbieranych selektywnie  

 
Konieczna budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych przed ich 
transportem do instalacji unieszkodliwiania. 

 
W okresie od 2007-2010 r. zakłada się intensyfikację działań, które spowodują rozbudowę i 
budowę nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacji związanych 
z termicznym przekształcaniem odpadów. Łączna przepustowość obiektów w tym sektorze 
określona jest na poziomie 4 100 tys. Mg w skali roku. Instalacje związane z kompostowa-
niem, fermentacją beztlenową, biologiczno-mechanicznym przetwarzaniem oraz termicznym 
przekształceniem powinny mieć przepustowość na poziomie 3 270 tys. Mg w skali roku. Na 
tę przepustowość składają się: 

- organiczne odpady komunalne – 2 070 tys. Mg, 

- osady ściekowe – 150 tys. Mg, 

- odpady opakowaniowe z papieru – 1 050 tys. Mg. 
 
W wymienionym okresie następować powinna dalsza rozbudowa i budowa instalacji demon-
tażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Budowa i eksploatacja insta-
lacji odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów spowoduje znaczną reduk-
cję ilości odpadów składowanych. Szacuje się, że pojemność składowisk odpadów komunal-
nych w Polsce w okresie do 2006 r. wynosić powinna 47 937 tys. m3, w latach 2007-2010 – 
44 580 tys. m3, a w latach 2011 – 2014 – 40 715 tys. m3. 
Zamykać się będzie stare składowiska niespełniające wymogów  technicznych oraz dążyć do 
maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju. Szacuje się, że w okresie do 2006 r. 
powstanie w kraju  ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych składowisk, w latach 2006-2010 
dalszych 50 obiektów. 
 
 

Sektor gospodarczy 
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „II Polityce ekologicznej państwa”, wskazano następują-
ce cele do osiągnięcia w latach 2003-2014: 
 

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach 
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r. (w 1990 
r. procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg), 

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumen-
tów ekonomicznych, 

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospoda-
rowywania (bazy danych), 

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych skła-
dowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji tere-
nów zdegradowanych, 

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, 
w tym prowadzenie monitoringu, 

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzy-
sku i ponownego zastosowania odpadów, 

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych 
oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów. 

 

Potrzeby organizacyjne: 

- rozpoznanie stanu  gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodar-
czych, 

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do 
unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza prze-
pisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami, 

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odnie-
sieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich 
składników przerabianych surowców, 

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarzą-
dzania środowiskowego (normy ISO 14 000), 

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiega-
nia/minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania ich szkodliwości, 

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami w zakresie odzysku/unieszkodliwiania 
odpadów, 

- organizacja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, 

- ewidencja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, 

- ewidencja zakładowych składowisk odpadów przemysłowych, 

- uwzględnienie w planach gospodarki odpadami na poziomie powiatu i gminy wykazu 
zwałowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych do odzysku lub rekultywacji, 

- sporządzenie wykazu terenów pogórniczych zdegradowanych, przeznaczonych do 
rekultywacji, 

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów 
gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez 
nich odpadów, oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania 
lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania, 
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- opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub moderni-
zacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji, 

- utworzenie nowej struktury lub wykorzystanie istniejącej, prowadzącej bazę danych o 
najlepszych dostępnych technikach (BAT/BREF) dla przemysłu i usług związanych z 
wytwarzaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydającej rekomen-
dacje i wytyczne dotyczące zużycia materiałów, energii i wody w procesach produk-
cyjnych, 

- opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i nisz-
czenia odpadów pochodzenia zwierzęcego, 

- organizacja systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i nisz-
czenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpa-
dów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłącze-
nie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt, 

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym. 
 

Potrzeby  inwestycyjne przewidują między innymi: 

- budowa 10 instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie odpadów 
energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogo-
wych o wydajności 30 tys. m3/rok, 

- rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych 
odpadów, 

- modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych, 

- budowa systemu do unieszkodliwiania odpadów poubojowych: 

- urządzenie zbiornic zwierząt padłych, 

- modernizacja istniejących zakładów utylizacyjnych, 

- budowa 4 nowych zakładów utylizacyjnych, 

- dostosowanie istniejących instalacji do spalania mączek i tłuszczów do norm obowią-
zujących w UE, 

 
 

Odpady niebezpieczne 
 

W KPGO w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych przy rozpatrywaniu poszczegól-
nych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność: 

- całkowitego zniszczenia i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez 
kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie 
urządzeń zawierających PCB, 

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 
719), 

- zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających 
azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich 
negatywne oddziaływanie, 

- likwidacji do 2010 r. mogielników zawierających przeterminowane środki ochrony ro-
ślin, 

- zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 
zwierających CFC HCFC do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
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dnia 30  czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpa-
dów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719), 

- zapewnienia odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

- minimalizacji ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających 
szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, po-
przez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a także poprzez 
eliminację nieprawidłowych  praktyk w gospodarce odpadami medycznymi. 

 

 

Potrzeby organizacyjne  
Organizacja gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stacji prze-
ładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON). Punkty gromadzenia odbierałyby odpady 
niebezpieczne ( w tym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne jako zawierające odpa-
dy niebezpieczne) od mieszkańców i przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół bez 
ponoszenia opłat, odpłatnie zaś (na zasadzie usługi) od małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zadaniem stacji przeładunkowych  (jedna na ok. 50 punktów gminnych) będzie magazyno-
wanie, przygotowywanie do wysyłki i przesyłanie do właściwych instalacji zebranych odpa-
dów. Transport odpadów niebezpiecznych do i ze stacji przeładunkowych może być realizo-
wany bądź środkami własnymi będącymi na wyposażeniu stacji lub poprzez specjalistyczne 
firmy transportowe posiadające stosowne zezwolenia. Koszty unieszkodliwiania odpadów 
zebranych od mieszkańców i ze szkół powinny być pokrywane z funduszy gminnych. 

Konieczne jest również doskonalenie istniejącej zbiórki odpadów: akumulatorów, olejów itp. 
W sieciach organizowanych przez producentów i organizacje odzysku. Ponadto celowym jest 
prowadzenie kontroli prawidłowości gospodarki odpadami poprzez kontynuację dotychcza-
sowych działań w zakresie  monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a także 
wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów u źródła powstawania. 

 

Potrzeby inwestycyjne 

Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi niezbędne jest 
międzyinnymi: 

- wybudowanie instalacji do termicznego przekształcania szerokiej gamy odpadów nie-
bezpiecznych o wydajności 20 tys. Mg/rok lub alternatywnie instalacji do plazmowego 
spalania odpadów. 

- wybudowanie ogólnokrajowego składowiska odpadów niebezpiecznych o pojemności 
500 tys. Mg, 

- budowa 40 składowisk dla odpadów azbestowych o łącznej pojemności 6 650 tys. Mg 
lub alternatywnie dobudowanie oddzielnych kwater dla odpadów azbestowych na istnie-
jących składowiskach odpadów, 

- uruchomienie instalacji do unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych, 

- budowa stacji do dekontaminacji transformatorów zawierających PCB, 

- uruchomienie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych (po usunięciu elementów szczególnie niebezpiecznych typu: elementy 
zawierające rtęć, PCB, akumulatory i baterie itp.), 

- budowa 2 492 gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON), 

- budowa 43 stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON). 
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W Krajowym planie gospodarki odpadami przyjęto następujące cele krótkookresowe 
2003-2006: 
 
Sektor komunalny: 

− objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie 
wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowi-
ska, 

− podnoszenie świadomości społecznej obywateli, 
− podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnie-

niem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów 

komunalnych, 
− intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektyw-

nych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk regionalnych 
wg standardów UE. 

 

Sektor gospodarczy: 

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach 
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.  

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumen-
tów ekonomicznych, 

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospoda-
rowywania (bazy danych), 

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych skła-
dowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji tere-
nów zdegradowanych, 

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, 
w tym prowadzenie monitoringu, 

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzy-
sku i ponownego zastosowania odpadów, 

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych 
oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów. 

 

 

 

7.1.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 
 
Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi przedstawiono w 

odniesieniu do dwóch okresów czasu.  
 
Cele krótkookresowe przewidziane do osiągnięcia w latach 2003-2006 dotyczą: 
• objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów; 

a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów 
komunalnych do środowiska, 

• podniesienia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, 

• rozwoju selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
• rozwoju selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
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• rozwoju selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 
odpadów komunalnych, 

• intensyfikacji działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefek-
tywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; tworzenie składowisk re-
gionalnych wg standardów UE. 

• podnoszenia świadomości społecznej obywateli, 
 

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów za niezbędne uważa się podjęcie na-
stępujących działań: 

• utworzenie w skali województwa w początkowej fazie 11 ponadgminnych 
struktur gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji wspólnych 
przedsięwzięć, 

• planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględnia-
jących wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, 
niezależnie od źródła ich pochodzenia, 

• utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpa-
dów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospo-
darki odpadami. 

 
Cele długookresowe obejmujące lata 2007-2014 ustalono następująco: 

• doskonalenie organizacji ponadlokalnych i lokalnych systemów  gospodarki od-
padami komunalnymi, 

• dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
• intensyfikacja szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, 
• wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

w tym metod termicznego przekształcania odpadów, ukierunkowanego na 
przemysł cementowy – budowa nowoczesnego zakładu przetwarzania odpa-
dów, 

• intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, bu-
dowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, 

• organizacja składowisk regionalnych wg standardów UE. 
 

W planach perspektywicznych, obejmujących okres po roku 2014, zaproponowano podział 
województwa na trzy obszary organizacji gospodarki odpadami. Wiodącą rolę w organi-
zacji mają spełniać: Opole, Kędzierzyn-Koźle i Nysa. Gminy tworzące dany obszar mają 
prowadzić wspólną gospodarkę odpadami w oparciu o komunalne związki celowe. W po-
szczególnych obszarach docelowo może funkcjonować zakład przetwarzania odpadów oraz 
zbiorcze składowiska odpadów. Powyższe wynika z przesłanek: ilości zbieranych odpadów 
w poszczególnych obszarach, wskaźniki opłacalności budowy oraz eksploatacji zakładów 
przetwarzania odpadów, ograniczenia lokalizacyjne nowych składowiska.  
 
 
Sektor komunalny 
 
Plan działań – lata 2003 – 2006, wytyczne do planów powiatowych i 
gminnych: 
 
1. Unieszkodliwianie (poza składowaniem) lub odzysk odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji  (odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, tzw. od-
pady zielone, odpady papieru i tektury, materiały naturalne typu drewno, tekstylia).  
 Przyjęto, że w okresie 2003 – 2006 zmierzać się będzie do uzyskania 12% poziomu 
unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
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(bez odpadów opakowaniowych). Unieszkodliwieniu lub odzyskowi należy poddać łącznie 
13400 ton odpadów na rok.  
Realizacja powyższych zadań wymaga działań: 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegredowalnych 
− budowa instalacji zapewniających przyjęcie i przerób ok. 13 500 Mg odpadów w 

roku 2006 – np. zainstalowanie w całym województwie  - 11 szt. kontenerowych 
kompostowni, w każdym powiecie po jednej. 

 
Wybór metod i technologii ma być dokonany na poziomie powiatów i gmin. Jednocześnie 
zalecono wspieranie (poprzez odpowiednie akcje władz lokalnych) kompostowanie odpadów 
we własnym zakresie przez mieszkańców peryferyjnych rejonów miast i mieszkańców wsi. 
Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z go-
spodarką komunalnymi osadami ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i 
unieszkodliwiania. 
 
2. Odpady wielkogabarytowe 
 
Zakłada się rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, który zapewni spełnie-
nie limitu krajowego (20% masy ogółu wytworzonych odpadów wielkogabarytowych).  
Masa odpadów wielkogabarytowych selektywnie zebrana na terenie Województwa Opol-
skiego powinna osiągnąć w roku 2006 poziom 5400 ton. 
 
Wybór technologii związanych z odzyskiem i unieszkodliwieniem (budowa instalacji) odpa-
dów wielkogabarytowych ma zapaść na szczeblu planów powiatowych i gminnych.  
 
 
3. Odpady budowlane 
 
Zakłada się rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, który zapewni spełnienie limi-
tu krajowego (15% masy ogółu wytworzonych odpadów budowlanych).  
Masa odpadów budowlanych selektywnie zebrana na terenie Województwa Opolskiego po-
winna osiągnąć w roku 2006 poziom 9700 ton. 
 
Wybór technologii związanych z organizacją zbiórki oraz budowa instalacji odzysku odpadów 
budowlanych ma zapaść na szczeblu planów powiatowych i gminnych.  
 
4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 
 
Zakłada się rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 
odpadów komunalnych, który zapewni spełnienie limitu krajowego (15% masy ogółu wytwo-
rzonych odpadów niebezpiecznych).  
Masa odpadów niebezpiecznych selektywnie zebrana na terenie Województwa Opolskiego 
powinna osiągnąć w roku 2006 poziom 400 ton. 
 
Wybór technologii związanych z organizacją zbiórki oraz budowa instalacji odzysku odpadów 
ma zapaść na szczeblu planów powiatowych i gminnych.  
 
 
5. Odpady opakowaniowe. 
 
Zapewnienie do roku 2007, przez system gospodarki odpadami opakowaniowymi, minimal-
nych poziomów odzysku w wysokości 50% w tym recyklingu 25%.  
Recykling jest metodą preferowaną. 
Wymagane jest osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla przedsiębiorców opakowań 
z: 
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• papieru i tektury – 45%   
• z aluminium  35%, 
• ze szkła – 35%, 
• z tworzyw sztucznych -  22%, 
• wielkomateriałowych 20%, 
• ze stali 18%,  
• z drewna i materiałów naturalnych – 13% 

 
W województwie opolskim łączna ilość odpadów opakowaniowych jaką należy w roku 2007 
poddać recyklingowi wyniesie 40 tys. ton. 
 
Przewiduje się budowę instalacji segregacji odpadów opakowaniowych (stacje segregacji, 
stacje przeładunkowe) oraz rozwój selektywnego ich gromadzenia i ich transportu (pojemniki 
do segregacji, środki transportu, wiejskie punkty gromadzenia odpadów). 
 
Na terenie Województwa Opolskiego planuje się wybudowanie po jednej stacji do-
czyszczania odpadów zebranych selektywnie w każdym powiecie. Celowym jest do-
konywanie w tym samym punkcie segregacji materiałów opakowaniowych. 
 
 
Plan działań – lata 2007 – 2014, wytyczne do planów powiatowych i 
gminnych: 
 
1. Unieszkodliwianie (poza składowaniem) lub odzysk odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji.  
 Dla osiągnięcia w roku 2010 wymaganego poziomu odzysku lub unieszkodliwienia  
(poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (bez odpadów opa-
kowaniowych) konieczne są działania:  

− dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegredowalnych 
− budowa instalacji zapewniających przyjęcie i przerób łącznie ok. 28 000 Mg od-

padów w roku 2010, przy założeniu, że w roku 2006 powstaną instalacje zapew-
niające przerób odpadów na poziomie 13 500, 00 ton/rok, niezbędna przepusto-
wość obiektów do zainstalowania w okresie 2007 – 2010 wynosi 14 500,00 ton. 

 
Zaleca się wykorzystanie następujących metod odzysku i unieszkodliwiania: 
− Odzysk energii - produkcja paliwa alternatywnego dla przemysłu cementowego 
− Kompostowanie we własnym zakresie 
− Budowa centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji 
− Budowa mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów 
 
 
2. Odpady wielkogabarytowe 
 
Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, który zapewni spełnienie 
limitu krajowego: 

� do roku 2010 – 50% masy ogółu wytworzonych odpadów wielkogabarytowych 
� do roku 2014 – 70% masy ogółu wytworzonych odpadów wielkogabarytowych 

a zatem ilość odpadów wielkogabarytowych selektywnie zebrana na terenie Województwa 
Opolskiego powinna osiągnąć: 

� do roku 2010 - 13600 ton. 
� do roku 2014 - 19100 ton. 
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3. Odpady budowlane 
 
Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, który zapewni spełnienie limitu 
krajowego: 

� do roku 2010 – 40% masy ogółu wytworzonych odpadów budowlanych 
� do roku 2014 – 60% masy ogółu wytworzonych odpadów budowlanych 

a zatem ilość odpadów budowlanych selektywnie zebrana na terenie Województwa Opol-
skiego powinna osiągnąć: 

� do roku 2010 - 34500 ton. 
� do roku 2014 - 71100 ton. 

 
 
4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 
 
Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpa-
dów komunalnych, który zapewni spełnienie limitu krajowego limitu krajowego: 

� do roku 2010 – 50% masy ogółu wytworzonych odpadów niebezpiecznych 
� do roku 2014 – 80% masy ogółu wytworzonych odpadów niebezpiecznych 

a zatem ilość odpadów niebezpiecznych selektywnie zebrana na terenie Województwa 
Opolskiego powinna osiągnąć: 

� do roku 2010 - 1000 ton. 
� do roku 2014 - 2000 ton. 

 
 
5. Odpady opakowaniowe. 
W okresie powyżej 2007r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z Komisją Eu-
ropejską zgodnie z projektem nowelizacji Dyrektywy 94/62/WE. Projekt ten przewiduje 
wprowadzenie następujących poziomów: 
� odzysk w wysokości: 60 - 75%  
� w tym recykling w wysokości: 55 – 70 %.  
 
 
Sektor gospodarczy, wytyczne do planów powiatowych i gminnych: 
 
Tabela 80. Harmonogram realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami przemysłowym 
 

  
 L.p. 

                    
                           Zadanie 

Jednostka realizująca Termin realizacji 

W okresie 2003-2006 
    1. 
 

Wdrożenie pełnego systemu ewidencji odpadów powstających w 
sektorze gospodarczym. 

Urząd Marszałkowski  
 2003-2004 

    
   2. 

Inwentaryzacja ilości i jakości odpadów powstających w małych i 
średnich firmach i działalności rzemieślniczej. 

WIOŚ, Urząd Marszał-
kowski, powiaty i gminy 

 
  2003-2006 

   
   3. 

Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów z 
sektora małych i średnich firm i zakładów rzemieślniczych. 

 Podmioty gosp. 
Urząd Marszałkowski, 
powiaty, gminy 

 
  2003-2006 

 
  4. 

Opracowanie i wdrożenie systemu edukacyjnego i informacyjnego z 
zakresu racjonalnej  gospodarki odpadami dla w/w sektora.  

Urząd Marszałkowski, 
Izby gospodarcze i rze-
mieślnicza, 
podmioty 

 
 
 2003-2006 
 

5. Pełna inwentaryzacja ilościowa i jakościowa istniejących i nieczyn-
nych składowisk odpadów przemysłowych. 

Urząd  Marszałkowski, 
WIOS,  powiaty, gminy, 
podmioty gosp. 

 2004-2006 

6. Opracowanie programu i harmonogramu likwidacji i rekultywacji 
składowisk odpadów przemysłowych. 

Urząd Marszałkowski, 
powiaty, gminy, 
podmioty gosp. 

    2006 
 

7. Organizacja zbiornic padłych zwierząt  Przedsiębiorstwa 2003-2006 
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8.  Rozbudowa i modernizacja systemu do unieszkodliwiania odpadów 
poubojowych i padłych zwierząt 

  

 9. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Gospodarki  
Odpadami. 

Urząd Marszałkowski, 
Jednostki naukowo-
badawcze 

2003-2005 

W okresie 2007-2014 
  1. Realizacja przyjętego programu modernizacji i rekultywacji składo-

wisk odpadów przemysłowych 
Podmioty gospodarcze 2007-2014 

 
  2. Budowa instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na 

bazie lokalnych odpadów energetycznych do wykonywania stabili-
zacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogowych 

 
 
Przedsiębiorstwa 

 
 
2007-2008 

  3. Budowa instalacji do wytwarzania materiałów do makroniwelacji i 
rekultywacji terenu przy wykorzystaniu odpadów energetycznych. 

 
Przedsiębiorstwa 

 
 
2008-2010 

  4. Budowa systemu transportu odpadów z ZAK Kędzierzyn-Kożle do 
kopalni piasku w Kotlarni. 

Przedsiębiorstwa  
2007-2008 

  5. Wdrożenie systemu utylizacji odpadów z odbarwiania makulatury Przedsiębiorstwa 2007-2008 
 

  6. Monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospo-
darczym 

WIOŚ, Urząd Marszał-
kowski 

2003-2014 

 
Źródło: Plan gospodarki odpadami w województwie opolskim 

 

Potrzeby inwestycyjne: 

− budowa instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie lokalnych odpadów 
energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogowych 

− budowa instalacji do wytwarzania materiałów do makroniwelacji  
i rekultywacji terenu przy wykorzystaniu odpadów energetycznych.  

− budowa systemu transportu zezwalającego na rekultywację trenu kopalni piasku odpadami 
ze spalania paliw. 

− przystosowanie jednego zakładu przemysłu materiałów budowlanych do wykorzystania 
odpadów z odbarwiania makulatury. 

− rekultywacja składowisk dla których braku jest możliwości odzysku  nagromadzonych od-
padów, 

− modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych, 
− urządzenie zbiornic padłych zwierząt, 
− rozbudowa i modernizacja systemu do unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych 

zwierząt. 
 
Odpady niebezpieczne, wytyczne do planów powiatowych i gmin-
nych  
 

Potrzeby organizacyjne i inwestycyjne: 

− wprowadzenie pełnej ewidencji odpadów niebezpiecznych i stworzenie banku danych o 
odpadach powstających w przemyśle, MSP, sektorze usług, szkolnictwie i sektorze me-
dycznym, 

− opracowanie systemu szerokiej edukacji społeczeństwa o substancjach niebezpiecznych 
i ich wpływie na zdrowie. 

− stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych, MSP oraz szkolnictwie i sektorze medycznym, 

− likwidacja istniejących mogielników i zawartości magazynów gdzie przechowuje się prze-
terminowane  środki ochrony roślin, 

− wybudowanie odpowiednich składowisk dla wycofywanych z budynków i budowli ele-
mentów zawierających azbest, 

− stworzenie możliwości składowania odpadów niebezpiecznych w przypadku niemożliwo-
ści ustalenia ich właściciela i pochodzących z akcji ratunkowych. 
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− utworzenie w każdej gminie co najmniej jednego punktu zbiórki odpadów niebezpiecz-
nych od mieszkańców i małych producentów tzw. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (GPZON), przewiduje się budowę 71 GPZON  

− utworzenie stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON), przyjmujących 
odpady niebezpieczne z punktów gminnych oraz od małych wytwórców, przewiduje się 
budowę 11 SPON; zaleca się kojarzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi z go-
spodarka odpadami komunalnymi, SPON powinny być zlokalizowane w miejscach, gdzie 
będą stacje doczyszczania odpadów zebranych selektywnie 

− budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz kilku  in-
stalacji do fizykochemicznego i fizycznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
(zestalanie/stabilizacja, witryfikacja), 

 
 
Tabela 81. Harmonogram wdrażania systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych 
w województwie opolskim 
 
Lp. Zadanie Jednostka odpowiedzialna Termin realizacji 
Zadania pozainwestycyjne 

1 Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno - informacyjnego dla 
społeczeństwa i przedsiębiorstw 

województwo 
powiaty 
gminy 

 
2004-2014 

Zadania inwestycyjne 
1 Projekty GPZON gminy 2003-2009 
2 Budowa GPZON gminy 2004-2010 

3 Projekty SPON przedsiębiorcy 
województwo 

2003, 2009 

4 Budowa 11 SPON przedsiębiorcy 
województwo 

2004, 2010 

 

 
Program zagospodarowania/unieszkodliwiania szczególnych rodza-
jów odpadów, wytyczne do planów powiatowych i gminnych. 
 

Komunalne osady ściekowe. 
 
Cele 
� zwiększenie przyrodniczego wykorzystania osadów zarówno w rolnictwie jak i poza rolnic-

twem głownie do rekultywacji terenów i  wytwarzania kompostu. 
� zwiększenie stopnia przetwarzania osadów a następnie ich unieszkodliwianie na drodze 

spalania.  
� zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska obrotu osadami komunalnymi. 

 
Zadanie 
� ograniczenie ilości osadów ściekowych składowanych na składowiskach do ok. 47% całej 

wytwarzanej masy. 
 
 
Odpady zawierające azbest. 
Zadania: 

� utworzenie bazy danych o lokalizacji, ilości i stanie istniejących wyrobów zawierają-
cych azbest, przewidzianych do usunięcia jako odpad niebezpieczny  - w skali gmin, 
powiatów i województwa – na podstawie danych z przeglądów realizowanych prze 
właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych  - sukcesywnie do 2005 r. 

� budowa składowisk odpadów azbestowych (proponowana lokalizacja: Ziemiełowice, 
gm. Namysłów:  

− o powierzchni 2 ha do 2005 r  
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− o powierzchni 1 ha po 2013 r 
� działalność edukacyjna dla pracowników administracji publicznej oraz informacyjno – 

popularyzacyjną w mediach w zakresie przepisów i procedur dotyczących azbestu. 
 
Odpady zawierające PCB. 
Zadania: 

� wdrożenie wojewódzkiego systemu i przeprowadzenie akcji eliminacji PCB poprzez:  

− opracowanie i wdrożenie monitoringu PCB w systemie Wojewódzkiego Moni-
toringu Gospodarki Odpadami, 

− zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki PCB jako odpadu specjalnego. 
 
Odpady medyczne i weterynaryjne. 
Cele: 

� minimalizacja ilości odpadów wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania 
(na drodze termicznego przekształcania ) poprzez pierwotną segregację u źródła po-
wstawania  

� eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami – np. spalanie w piecach 
centralnego ogrzewania lub innych spalarniach nieposiadających odpowiednich urzą-
dzeń do oczyszczania gazów odlotowych. 

Zadania: 
� przeprowadzenie systematycznych badań na terenie województwa dla określenia po-

ziomu generowania odpadów, 
� opracowanie wojewódzkiej bazy danych dotyczących ilości i sposobu gospodarowania 

i unieszkodliwiania odpadów z działalności medycznej i weterynaryjnej, 
� opracowanie powiatowych planów gospodarki odpadami medycznymi 

i weterynaryjnymi, 
� okresowa weryfikacja tych planów, 
� wzmożenie działalności kontrolnej w celu egzekwowania przez placówki medyczne i 

weterynaryjne prawidłowej gospodarki odpadami. 
 
W zakresie zadań inwestycyjnych nie przewiduje się na terenie województwa budowy no-
wych instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.  
 
 
Wycofane z eksploatacji pojazdy. 
Cele 
� stworzenia w skali województwa optymalnych metod zbiórki i recyklingu pojazdów, za 

szczególnym uwzględnieniem elementów odpadowych stanowiących odpady niebez-
pieczne. Celem systemu jest wdrożenie na terenie województwa systemu spełniającego 
wymogi Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/EC z dnia 18 września 2000 r.  

 
Zadanie: 
� utworzenie przez Wojewodę Opolskiego rejestru wyspecjalizowanych punktów zbiórki i 

zakładów demontażu pojazdów 
� pełna ewidencja złomowanych pojazdów  

 
 

Baterie i akumulatory.  
Cel 
� odzysk 100% akumulatorów kwasowych oraz pełna realizacja poziomu odzysku i recy-

klingu pozostałych: akumulatorów wielkogabarytowych Ni-Cd – 60%, akumulatorów Ni-Cd 
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małogabarytowych – 45%, pozostałe (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) 
– 30%. 

 
Zadanie 
� do czasu uruchomienia w kraju technologii unieszkodliwiania baterii i akumulatorów mało-

gabarytowych przewiduje się składowanie ich w wydzielonej kwaterze istniejącego skła-
dowiska odpadów niebezpiecznych. Odpad zbierany zostanie w systemie zbiórki odpa-
dów niebezpiecznych poprzez sieć GPZON I SPON- ów. 

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 
Cel 
� odzysk i recykling urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, zamrażających i pomp ciepła 

zawierających substancje zubożające warstwę ozonowa (CFC i HCFC ).  
 
Zadanie 
� organizacja zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w systemie zbiórki odpadów 

niebezpiecznych.  
 

7.1.3. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Głubczyckiego 
 
Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi 
 

Cele krótkookresowe 2004-2007 
 
Za Krajowym oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami jako cele krótkookresowe 
należy przyjąć: 
− Współdziałanie przy prowadzeniu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów przez Mar-

szałka Województwa 
− Uchwalenie gminnych planów gospodarki odpadami 
− Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów 
− Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej – przygotowanie i wdroże-

nie systemu edukacji ekologicznej 
− Podnoszenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
− Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
− Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych 
− Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w 

grupie odpadów komunalnych 
− Likwidacja dzikich wysypisk 
− Rozpoczęcie likwidacji azbestu na terenie powiatu 
− Budowa instalacji przeznaczonej do unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
− Budowa instalacji przeznaczonej do unieszkodliwiania osadów ściekowych 
 
Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów konieczne jest podjęcie następujących przedsię-
wzięć: 
− Utworzenie międzygminnych bądź międzypowiatowych, zintegrowanych struktur gospo-

darki odpadami komunalnymi dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
− Planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, integrowanych, uwzględniających 

wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od 
źródła ich pochodzenia 

− Wdrożenie i rozbudowa systemów selektywnego gromadzenia odpadów w tym odpadów 
niebezpiecznych 
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− Utrzymanie przez samorządy kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunal-
nych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami. 

 
  
 Cele długookresowe 2004-2011 
 

- Dalszy rozwój i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki od-
padami 

- Dalsza rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów 
- Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej 
- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym 

metod termicznego przekształcenia odpadów 
- Intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowla-

nych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych 
 
W celu osiągnięcia redukcji odpadów komunalnych kierowanych na składowiska zapropono-
wano kolejne fazy związane z powstawaniem, zbiórką, odzyskiem i unieszkodliwianiem tych 
odpadów, a także rynkiem zbytu końcowych produktów. 
 
Faza 1 – wytwarzanie odpadów 
Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów. Działania obejmują m.in.: 

- Edukację prowadzoną w celu zachęcania  społeczeństwa do ograniczania wytwarza-
nych odpadów 

- Edukację prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do selektywnego groma-
dzenia odpadów 

- Kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji (istotne dla gmin rolniczych) 

- Zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograni-
czania ilości odpadów 

 
Faza 2 – zbiórka i transport odpadów 

- Opracowanie i wdrożenie  regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów w po-
staci zmieszanej 

- Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów surow-
cowych i występujących w odpadach zmieszanych 

- Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów niebez-
piecznych występujących w odpadach zmieszanych 

- Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów wielko-
gabarytowych 

- Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów budow-
lanych 

 
Faza 3 – odzysk i unieszkodliwianie 
Wybór optymalnej metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w najwięk-
szym stopniu jest uzależniony od takich czynników jak: 

- Dostępny teren, 
- Ilość i jakość odpadów w danym obszarze 
- Możliwość zbytu na produkty powstające w procesach odzysku i unieszkodliwiania (w 

tym kompost, gaz, energia elektryczna, energia cieplna i inne produkty procesu 
unieszkodliwiania odpadów 

- Akceptacja społeczna 
- Możliwości finansowe 
- Wybór może nastąpić w oparciu o studium wykonalności 
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7.1.4. Strategia rozwoju gminy Głubczyce 
 
W strategii rozwoju gminy Głubczyce jako jeden z priorytetów rozwoju wpisano: 
� ekorozwój prowadzący w dłuższej perspektywie do zrównoważenia rozwoju. Oznacza to, 
że działalność gospodarcza winna uwzględniać zasady wykorzystania środowiska w swo-
im istnieniu. Zmniejszenie energochłonności, wodochłonności i materiałochłonności w 
działalności gospodarczej musi towarzyszyć każdemu programowi rozwojowemu. Prowa-
dzi to w prostej linii do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

 
Do słabych stron gminy zaliczono: 
� brak zagospodarowania odpadów stałych 
 
Do zagrożeń dla rozwoju gminy zaliczono: 
� brak zagospodarowania odpadów stałych 
 
Ochrona środowiska została wpisana jako pierwszy strategiczny kierunek rozwoju gminy 
Głubczyce. 
 

7.2. Cele do osiągnięcia zadań w gospodarce odpadami dla gminy Głubczy-
ce 
Przyjmując jako podstawę, określone prawnie podstawowe zasady postępowania z odpada-
mi: 

− zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów 
− zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
− bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub 

unieszkodliwienia (poza składowaniem) 
 
oraz przyjmując strategię wyznaczoną w dokumentach: „Polityka ekologiczna Państwa”, 
„Krajowy plan gospodarki odpadami”, „Plan gospodarki odpadami dla Województwa 
Opolskiego” , Plan gospodarki odpadami dla powiatu Głubczyckiego” wyznaczono dla gmi-
ny Głubczyce następujące cele strategiczne: 
 

1. Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarzą-
dzania odpadami komunalnymi 

2. Stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru nad gospodarką 
odpadami sektora gospodarczego 

 
W Planie gospodarki odpadami zostały określone cele i zadania dla następujących ro-

dzajów odpadów:  

• komunalnych,  

• opakowaniowych, 

• medycznych i weterynaryjnych, 

• odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych), 

• budowlanych 

• wraków samochodowych, opon 
 

 Zadania przewidziane do realizacji w okresie 2005 – 2008 i wstępnie na okres 2009 – 
2012 należą do zadań: 
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- koordynowanych - inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, obciążających głównie 
podmioty gospodarcze, organy administracji rządowej i samorządowej stopnia wo-
jewódzkiego, finansowanych ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków ze-
wnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i 
centralnego,  

- własnych - inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, realizowanych przez samorząd lo-
kalny i podległe mu jednostki organizacyjne, finansowane w całości lub częściowo 
ze środków będących w dyspozycji gminy 

 
Cele i działania zostały przedstawione w tabelach 82 – 87. 
 
Kursywą zaznaczono zadania do realizacji wynikające z Planu gospodarki odpadami dla Wo-
jewództwa Opolskiego”  
Kolorem zielonym zaznaczono zadania do realizacji wg Planu gospodarki odpadami 
dla powiatu Głubczyckiego 
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Tabela 82. Główne cele i  zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  
 

Jednostka 
Lp. Cel Zadania 

odpowiedzialna współpracująca, 

Termin 
reali-
zacji 

STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Cel: Doskonalenie lokalnego systemu odbioru wymieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy  z obiektów infrastruktury 

− Przyjęcie przez gminę określonego systemu zbierania odpadów.  

− Weryfikacja i dostosowanie uchwały o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie do wymogów prawa, ujęcie wszystkich elementów do-
tyczących selektywnej zbiórki odpadów odpadach (opis w rozdziale 
nr 8.2) 

− Zmiana zakresu kompetencji i obowiązków  Wydziału Komunalno-
Inwestycyjnego w zakresie: zarządzanie gospodarką odpadami, 
dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa POŚ i ustawy o 
odpadach (opis w rozdziale nr 8.2) 

 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

Firmy świadczące 
usługi odbioru od-
padów komunal-
nych,  
Firmy prowadzące 
działalność w za-
kresie unieszko-
dliwienia i odzysku 
odpadów 

2006-
2007 

− Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami  w gospo-
darstwach indywidualnych 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

Straż Miejska Praca 
ciągła 

1. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorgani-
zowanym systemem gospodarki odpadami 

− Edukacja ekologiczna Urząd Miejski w 
Głubczycach 

Organizacje ekolo-
giczne, media 

Praca 
ciągła 

Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych zlokalizo-
wanego w Głubczycach przy al. Lipowej, monitoring środowiska przy-
rodniczego 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

Organizacje ekolo-
giczne, media 

2010 - 
2012 

2 Likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych 
przez nielegalne składowanie odpadów 

Inwentaryzacja i bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk” Urząd Miejski w 
Głubczycach 

Straż Miejska, 
właściciele nieru-
chomości, organi-
zacje ekologiczne, 
media 

Praca 
ciągła 

3 Minimalizacja zagrożeń środowiska powstających 
w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń: awarie, po-
wodzie, pożary, wypadki, zdarzenia losowe 

Opracowanie i wdrożenie planu reagowania oraz postępowania z odpa-
dami pochodzącymi z nadzwyczajnych zagrożeń: awarie, powodzie, 
pożary, wypadki, zdarzenia losowe 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

Straż Pożarna 
WIOŚ 

2007 

Cel: Stworzenie międzygminnego systemu segregacji, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadami 
1 Minimalizacja ilości składowanych odpadów oraz 

uzyskanie maksymalnych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów. Ograniczenie oddziaływania 

Zgodnie w Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami: Opracowanie 
koncepcji Południowego Związku Gospodarki Odpadami (PZGO) i 
rozpoczęcie tworzenia Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na składo-

Starostwo Kędzie-
rzyn –Koźle, Sta-
rostwo Głubczyc-

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

Do 
2007 
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Jednostka 
Lp. Cel Zadania 

odpowiedzialna współpracująca, 

Termin 
reali-
zacji 

      

Rozwój działalności Południowego Związku Gospodarki Odpadami i 
zakończenie tworzenia Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na skła-
dowisku w Kędzierzynie-Koźlu 

PZGO Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2007-
2011 

Budowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na terenie Miejskiego 
Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu: 
− Budowa instalacji odzysku (rozdrabniania) odpadów budowlanych 

− Budowa instalacji rozbiórki odpadów wielkogabarytowych 

− Budowa zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych (PP,PE, PET, 
PS) oraz tworzyw wielowarstwowych, szkła, papieru    

− Budowa Powiatowego Punktu gromadzenia Odpadów Niebezpiecz-
nych (GPGON) 

Starostwo Kędzie-
rzyn –Koźle, Sta-
rostwo Głubczyc-
kie, MSO  
Urząd Miejski w 
Głubczycach, 
Pozostałe gminy 
zainteresowane 
wejściem do 
Związku 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

Do 
2007 

- Budowa kompostowni pryzmowej odpadów zielonych 

- Budowa instalacji demontażu wraków samochodowych 

2 Zapewnienie wymaganych poziomów selektywnej 
zbiórki/odzysku/unieszkodliwienia odpadów:  
- biodegradowalnych 
- opakowaniowych 
- wielkogabarytowych  
- budowlanych 
- niebezpiecznych  

- Budowa instalacji demontażu elektroniki użytkowej, AGD, odpadów 
wielkogabarytowych,  

j/w j/w Do 
2011 

Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu od-
padów wymieszanych  

Starostwo Powia-
towe w Głubczy-
cach 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

2005 

Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu od-
padów surowcowych występujących w odpadach zmieszanych 

Starostwo Powia-
towe w Głubczy-
cach 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

2005 

Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu od-
padów niebezpiecznych występujących w odpadach zmieszanych 

Starostwo Powia-
towe w Głubczy-
cach 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

2005 

3 Osiągnięcie  do roku 2014 wysokiego poziomu 
segregacji odpadów komunalnych, w tym: 
� biodegradowalne – 50% 
� wielkogabarytowe – 70% 
� budowlane – 60% 
� niebezpieczne – 80% 

Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu od-
padów wielkogabarytowych występujących w odpadach zmieszanych 

Starostwo Powia-
towe w Głubczy-
cach 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

2005 
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Jednostka 
Lp. Cel Zadania 

odpowiedzialna współpracująca, 

Termin 
reali-
zacji 

Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu od-
padów budowlanych występujących w odpadach zmieszanych 

Starostwo Powia-
towe w Głubczy-
cach 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

2005 

2006 Rozpoczęcie wdrażania segregacji odpadów biodegradowlanych u źró-
deł 

2007 Osiągnięcie 12% segregacji i odzysku odpadów biodegradowlanych 
2010 Osiągnięcie 25 % segregacji i odzysku odpadów biodegradowlanych 

Osiągnięcie 50 % segregacji i odzysku odpadów biodegradowlanych 

Starostwo Głub-
czyckie, Urząd 
Miejski w Głubczy-
cach, Urzędy 
Gmin, PZGO, 
MSO, Usługi Ko-
munalne Sp. z o.o. 
w Głubczycach 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2013 

Rozpoczęcie wdrażania segregacji odpadów zielonych u źródeł 2006 

  

Osiągnięcie 35% segregacji i odzysku odpadów zielonych 

Starostwo Głub-
czyckie, Urząd 
Miejski w Głubczy-
cach, Urzędy 
Gmin, PZGO, 
MSO, Zarządcy 
Cmentarzy, Lasy 
Państwowe, Usługi 
Komunalne Sp. z 
o.o. w Głubczy-
cach 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2007 

  Osiągnięcie 50 % segregacji i odzysku odpadów zielonych   2011 

  Budowa pryzmowej kompostowni odpadów zielonych Urząd Miejski w 
Głubczycach, 
Usługi Komunalne 
Sp. z o.o. w Głub-
czycach 

 2008 

2006   Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych na 
terenie gminy 

2007   Osiągniecie 20% segregacji odpadów wielkogabarytowych 
2010   Osiągniecie 50% segregacji odpadów wielkogabarytowych 

  Osiągniecie 70% segregacji odpadów wielkogabarytowych 

Starostwo Głub-
czyckie, Urząd 
Miejski w Głubczy-
cach, Urzędy 
Gmin, PZGO, 
MSO,  Usługi Ko-
munalne Sp. z o.o. 
w Głubczycach 
 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2014 
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Jednostka 
Lp. Cel Zadania 

odpowiedzialna współpracująca, 

Termin 
reali-
zacji 

2006 Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów budowlanych na terenie 
gminy 

2007 Osiągniecie 15% segregacji odpadów budowlanych 
2010 Osiągniecie 40% segregacji odpadów budowlanych 

Osiągniecie 60% segregacji odpadów budowlanych 

Starostwo Głub-
czyckie, Urząd 
Miejski w Głubczy-
cach, Urzędy 
Gmin, PZGO, 
MSO, Usługi Ko-
munalne Sp. z o.o. 
w Głubczycach 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2014 

Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów niebezpiecznych wchodzą-
cych w skład odpadów komunalnych na terenie gminy 

Starostwo Głub-
czyckie, Urząd 
Miejski w Głubczy-
cach, Urzędy Gmi-
ny, PZGO, MSO,  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2006 

Ustalenie lokalizacji na terenie gminy Głubczyce Gminnego Punktu Zbie-
rania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), wykonanie projektu 

2007 

Wykonanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON) 

Urząd Miejski w 
Głubczycach, 
Usługi Komunalne 
Sp. z o.o. w Głub-
czycach 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2008 

Ustalenie lokalizacji Miejsc Zbierania Wybranych Odpadów Niebez-
piecznych (MZWON), wykonanie projektów 

2006 

Wykonanie MZWON 

Urząd Miejski w 
Głubczycach, za-
rządcy obiektów 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2007 

Osiągniecie 15% segregacji odpadów niebezpiecznych wchodzących w 
skład odpadów komunalnych 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2006 

Osiągniecie 50% segregacji odpadów niebezpiecznych wchodzących w 
skład odpadów komunalnych 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2010 

  

Osiągniecie 80% segregacji odpadów niebezpiecznych wchodzących w 
skład odpadów komunalnych 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2014 

4 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów, system „u 
źródła” i w „sąsiedztwie” 

Zakup i rozmieszczenie na terenie gminy dodatkowych pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i makulatury,  

Urząd Miejski w 
Głubczycach , 
Usługi Komunalne 
Sp. z o.o. w Głub-
czycach 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2006-
2012 

5 Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego 
zbierania odpadów organicznych do specjalnych 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości I porządku w gminie w zakresie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów zielonych dla zarządców 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

Organizacje ekolo-
giczne, media 

2006 
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Jednostka 
Lp. Cel Zadania 

odpowiedzialna współpracująca, 

Termin 
reali-
zacji 

pojemników 
 

eksploatatorów terenów zieleni ogólnodostępnej, osiedlowej, cmentarnej 

  Stworzenie indywidualnego systemu kompostowania odpadów orga-
nicznych. Wspieranie rozwoju indywidualnych kompostowni wykorzystu-
jących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie (odpady 
kuchenne, odpady zielone) przez odpowiednie akcje władz gminy.  
Program pilotażowy – wybór sołectwa, promocja kompostowania wła-
snych odpadów bioorganicznych 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2006-
2007 

2005 Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości I porządku w gminie w zakresie 
dobrowolnego I nieodpłatnego zbierania odpadów niebezpiecznych  

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

2007 
2008 

6 Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego 
zbierania odpadów niebezpiecznych 

Uruchomienie MZWON (Miejsc Zbierania Wybranych Odpadów Niebez-
piecznych)  

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

  Przetarg i wybór firmy świadczącej usługi zbierania odpadów niebez-
piecznych  

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

  Ustalenie harmonogramu odbioru opadów Urząd Miejski w 
Głubczycach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2008 

2006 7 Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i budowlanych.  
Odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpłatny,  
odbiór odpadów budowlanych płatny 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości I porządku w gminie w zakresie 
dobrowolnego I nieodpłatnego zbierania odpadów wielkogabarytowych 
oraz dobrowolnego i odpłatnego zbierania odpadów budowlanych 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

  Inwentaryzacja podmiotów gospodarczych świadczących usługi budow-
lane i remontowe 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2006 

  Akcja informacyjna do firm budowlanych działających na terenie gminy  Urząd Miejski w 
Głubczycach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy, firmy budowla-
ne 

Praca 
ciągła 

8 Zadania ujęte w Planie gospodarki odpadami po-
wiatu Głubczyce 

Stworzenie programu i podjęcie działań w celu stworzenia efektywnego 
systemu zbiórki i ponownego wykorzystania odpadów budowlanych, 
który obejmie także drobnych wytwórców tych odpadów (małe i średnie 
firmy budowlane) 

Starostwo powia-
towe w Głubczy-
cach 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

bd 

  Stworzenie ewidencji podmiotów wytwarzających odpady budowlane, 
obejmujący także małe i średnie przedsiębiorstwa 

Starostwo powia-
towe w Głubczy-
cach 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

bd 

  Opracowanie założeń i zorganizowanie systemu zbiórki odpadów takich 
jak gruz budowlany, tynki, odpadowy beton, płyty, cegły, itp. 

Starostwo powia-
towe w Głubczy-
cach 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

bd 

  Opracowanie i stworzenie systemu selekcji odpadów budowlanych przez 
podmioty wytwarzające odpady 

Starostwo powia-
towe w Głubczy-
cach 

Urząd Miejski w 
Głubczycach  

bd 
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Jednostka 
Lp. Cel Zadania 

odpowiedzialna współpracująca, 

Termin 
reali-
zacji 

9 Doskonalenie lokalnego systemu gospodarki od-
padami 

Analiza i weryfikacja  działania istniejącego systemu gospodarowania 
odpadami. Działania edukacyjne. 

ZPGO, Starostwo 
Powiatowe K-K, 
Starostwo Głub-
czyckie, Urząd 
Miejski w Głubczy-
cach 

Organizacje ekolo-
giczne, mieszkań-
cy 

2007-
2010 
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Tabela 83.Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi 
 

Jednostka Termin Lp. Cel Zadanie 
odpowiedzialna współpracująca  

STWORZENIE SYSTEMU NADZORU NAD GOSPODARKA OPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO 

2005-2007 
Praca ciągła 
2005-2006 
2005-2006 

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych – w ramach 
systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, włączenie w system 
obiektów infrastruktury i firm   

Urząd Miejski Głubczyce, Przedsię-
biorcy/Podmioty posiadające zezwo-
lenia na transport i zbiórkę odpadów, 
w tym Usługi Komunalne Sp. z o.o. w 
Głubczycach 

Praca ciągła Rozwój technik odbioru odpadów z 
miejsc ich wytwarzania oraz właściwej 
segregacji odpadów  
 

Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głub-
czycach, inni przedsiębiorcy, podmio-
ty posiadające zezwolenia na trans-
port i zbiórkę odpadów  

Analiza i weryfikacja zezwoleń na pro-
wadzące działalność w zakresie trans-
portu, zbierania, odzysku, unieszkodli-
wiania odpadów  

Starostwo Głubczyckie, Wojewoda 
Opolski, WIOŚ 

Analiza i weryfikacja pozwoleń na wy-
twarzanie odpadów. 

Starostwo Głubczyckie, Wojewoda 
Opolski 

Kontrola prowadzonej gospodarki opa-
kowaniami – wytwórcy odpadów  i  firmy 
prowadzące działalność w zakresie 
transportu, zbierania, odzysku, uniesz-
kodliwiania odpadów 

WIOŚ 

1. Zapewnienie, przez system gospodarki odpa-
dami opakowaniowymi, minimalnych poziomów 
odzysku                   w wysokości 50% i recy-
klingu 25%.    
Osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla 
przedsiębiorców dla opakowań z: 

• papieru i tektury – 45%, 

• z aluminium  35%, 

• ze szkła – 35%, 

• z tworzyw sztucznych -  22%, 

• wielkogabarytowych 20%, 

• ze stali 18%,  

• z drewna i materiałów naturalnych – 
13% 

Nawiązanie współpracy z przedsiębior-
cami prowadzącymi działania w zakresie 
odzysku i recyklingu odpadów. 

Urząd Miejski Głubczyce, organizacje 
odzysku 

 

2005-2006 

2. Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych 
deponowanych na składowiskach 

Ewidencja odpadów deponowanych na 
składowiskach odpadów,  

 

Zarządzający gminnym składowiskiem 
odpadów  (Usługi Komunalne Sp. z 
o.o. w Głubczycach) 

Urząd Miejski w Głub-
czycach, WIOŚ, 
Wydział ochrony środo-
wiska Starostwa Powia-
towego w Głubczycach 

2005-2010 

3. Rozwój działalności w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych 

Budowa i modernizacja zakładów odzysku 
i recyklingu odpadów. 

Przedsiębiorcy Starostwo Powiatowe, 
Wojewoda Opolski  

2005-2010 
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Tabela 84. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi 
 

Jednostka Lp. Cel Zadanie 
odpowiedzialna współpracująca 

Termin 
realizacji 

STWORZENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU NADZORU NAD GOSPODARKĄ OPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO 

1 Weryfikacja systemu zbierania 
zwłok padłych zwierząt 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie (opis w rozdziale 8.2.) 

Urząd Miejski Głubczyce Powiatowy Inspektor Weterynaryjny 2006 

Opracowanie planu gospodarki odpadami me-
dycznymi i weterynaryjnymi 2005 

Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi  

Starostwo Powiatowe w Głub-
czycach, Powiatowy Inspektor 
Weterynarii, Powiatowy In-
spektor Sanitarny 

Urząd Miejski Głubczyce 
Praca cią-
gła 

Inwentaryzacja źródeł wytwarzania odpadów, Starostwo Powiatowe w Głub-
czycach, Urząd Miejski Głub-
czyce, WIOŚ 

Powiatowy Inspektor Sanitarny, Po-
wiatowy Inspektor Weterynaryjny 2005-2006 

Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami medycznymi i weterynaryjnymi – w ramach 
gminnego systemu ewidencji odpadów 

 

Urząd Miejski Głubczyce,  Powiatowy Inspektor Sanitarny, Po-
wiatowy Inspektor Weterynaryjny, 
Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

2006 

Kontrola realizacji obowiązków w zakresie go-
spodarowania odpadami w zakładach medycz-
nych i weterynaryjnych 

WIOŚ,  Praca cią-
gła 

Nadzór nad procesem powstawania i niszczenia 
odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególne-
go ryzyka (SRM) i odpadów wysokiego ryzyka 
(HRM) 

Powiatowy Inspektor Wetery-
narii 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach, 
Urząd Miejski Głubczyce,  

Praca cią-
gła 

2 Eliminacja nieprawidłowych działań 
w gospodarce odpadami medycz-
nymi i weterynaryjnymi 

Wspomaganie i koordynacja działań poprawiają-
cych funkcjonowanie systemu zbiorki, przecho-
wywania i transportu niebezpiecznych odpadów 
medycznych do firm zajmujących się ich końco-
wym unieszkodliwieniem  

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

Urząd Miejski Głubczyce,  Brak da-
nych 

3 Całkowite wyeliminowanie niepra-
widłowości w gospodarowaniu od-
padami medycznymi, weterynaryj-
nymi i zwłokami padłych zwierząt 

Nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami WIOŚ 
Właściciele zakładów,  
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny, Powiatowy Inspektor Wetery-
naryjny, Starostwo Powiatowe w 
Głubczycach, Urząd Miejski Głubczy-
ce 

Praca cią-
gła 

 

Kolorem zielonym zaznaczono zadania do realizacji wg Planu gospodarki odpadami dla powiatu Głubczyckiego



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   139 

 

Tabela 85. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi 
 

Jednostka Lp. Cel Zadanie 
odpowiedzialna współpracująca 

Termin 
realizacji 

STWORZENIE SYSTEMU NADZORU NAD GOSPODARKA OPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO 

Utworzenie gminnej bazy danych gospodarki odpadami 
sektora gospodarczego  Urząd Miejski Głubczyce,  Starostwo Głubczyckie,   2006 

Wdrożenie gminnego systemu ewidencji wytwórców, 
posiadaczy, ilości i rodzajów  odpadów wytwarzanych, 
magazynowanych, ewidencja sposobów usuwania odpa-
dów  

Urząd Miejski Głubczyce,  Starostwo Głubczyckie,  
Urząd Marszałkowski, WIOŚ 2006 

Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania odpadów z 
wydanymi decyzjami administracyjnymi 

WIOŚ, Starostwo Głubczyc-
kie 

Urząd Miejski Głubczyce Praca 
ciągła 

Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i 
średnich podmiotach gospodarczych w tym w rzemiośle 

WIOŚ, Starostwo Głubczyc-
kie Urząd Miejski w Głubczycach 2006-2008 

1 Budowa systemu kontroli zgodności z 
prawem gospodarki odpadami w sek-
torze gospodarczym 

Kontrola i monitoring działalności firm posiadających 
zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, transport i 
zbieranie odpadów, weryfikacja wydanych decyzji 

WIOŚ, Starostwo Głubczyc-
kie Urząd Miejski Głubczyce, Praca 

ciągła 

Dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii 
produkcji oraz zapewniających produkcyjne wykorzysta-
nie wszystkich składników przerabianych surowców 

Przedsiębiorcy  Praca 
ciągła 

Uczestniczenie wytwórców odpadów w programach za-
rządzania środowiskowego (wg normy ISO serii 14000) Przedsiębiorcy  Praca 

ciągła 

Kontynuacja badań nad nowymi technologiami przyczy-
niającymi się do zapobiegania/minimalizacji powstawania 
odpadów oraz zmniejszania ich szkodliwości 

Przedsiębiorcy, ośrodki na-
ukowe  Praca 

ciągła 

2 Rozwój i doskonalenie technologii 
małoodpadowych oraz technologii 
odbioru odpadów 

Rozwój systemu zbiórki, gromadzenia, transportu odpa-
dów powstających w sektorze małych i średnich przed-
siębiorstw 

Przedsiębiorcy (wytwórcy i 
odbiorcy odpadów) Urząd Miejski w Głubczycach Praca 

ciągła 

3 Całkowite zniszczenie i wyeliminowa-
nie PCB ze środowiska  

Zidentyfikowanie źródeł  wytwarzania odpadów zawiera-
jących PCB.  
 

  

Opracowanie programu likwidacji urządzeń zawierają-
cych PCB będących w posiadaniu osób fizycznych, w 
tym ustalenie miejsca magazynowania w GPZON, usta-
lenie sposobu  finansowania zadania unieszkodliwienia 
lub kontaminacji PCB 

Posiadający urządzenia za-
wierające PCB 
WIOŚ  
Urząd Miejski Głubczyce, 
Starostwo Głubczyckie,   

Organizacje ekologiczne 2007-2008 
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Jednostka Lp. Cel Zadanie 
odpowiedzialna współpracująca 

Termin 
realizacji 

  
Utworzenie harmonogramu eliminacji urządzeń zawiera-
jących PCB będących w posiadaniu osób fizycznych,  

   

  Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających 
PCB 

Posiadający urządzenia za-
wierające PCB 

WIOŚ, Urząd Miejski Głub-
czyce, Starostwo Głubczyc-
kie,   

2005-2010 

  Kontrola zakładów posiadających urządzenia zawierają-
ce PCB. 

WIOŚ Urząd Miejski Głubczyce, 
Starostwo Głubczyckie,   

Praca 
ciągła 

Ewidencja źródeł powstawania odpadów azbestowych Inspektor nadzoru budowla-
nego starostwa powiatowego 
w Krapkowicach, Urząd Miej-
ski Głubczyce, WIOŚ 

Organizacje ekologiczne 

Praca 
ciągła 

Nadzór i realizacja eliminacji wyrobów zawierających 
azbest, zbieranie (magazynowanie) odpadów azbesto-
wych w GPZON, składowanie na składowisku odpadów 
w Ziemiełowicach (po wybudowaniu) 

Urząd Miejski Głubczyce Posiadający zezwolenia na 
transport odpadów azbesto-
wych, posiadacze materiałów 
zawierających azbest 

Praca 
ciągła 

Akcja informacyjna (w ramach akcji edukacyjnej) w za-
kresie szkodliwości azbestu oraz postępowania z odpa-
dami zawierającymi azbest 

Urząd Miejski Głubczyce Organizacje ekologiczne, 
media 

Praca 
ciągła 

Opracowanie systemu dopłat/dotacji dla osób fizycznych Urząd Miejski Głubczyce  2005 

4 Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunię-
cie wyrobów zawierających azbest i 
zdeponowanie ich na składowiskach 
w sposób eliminujący ich negatywne 
oddziaływanie  

Opracowanie programów usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest na poziomie powiatowym 

Starostwo powiatowe w 
Głubczycach 

 Brak da-
nych 

Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania odpadów z 
wydanymi decyzjami administracyjnymi 

WIOŚ, Starostwo Głubczyc-
kie 

Urząd Miejski Głubczyce,  Praca 
ciągła 

Organizacja MZWON (w ramach systemu selektywnej 
zbiórki odpadów niebezpiecznych sektora komunalnego), 
wyznaczenie sklepów, dystrybutorów sprzętu,  

Urząd Miejski Głubczyce Starostwo Głubczyckie 2007 

5 Eliminacja nieprawidłowej gospodarki 
odpadami zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych. 
Organizacja systemu zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego, realizacja wy-
mogów ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym  i 
elektronicznym 

Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpadami 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – w 
ramach gminnego systemu ewidencji odpadów 

Urząd Miejski Głubczyce Starostwo Głubczyckie 2006 

6 Likwidacja zagrożenia środowiska z 
tytułu nielegalnego składowania od-
padów środków ochrony roślin 

Likwidacja magazynu przeterminowanych środków 
ochrony roślin Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłop-
ska w Głubczycach 

Właściciel terenu Urząd Miejski w Głubczy-
cach, Starostwo Powiatowe 
w Głubczycach 

2006 

7 Racjonalna gospodarka odpadami z za-
kładów energetycznego spalania paliw 

Stworzenie systemu informacji zawierającego informacje o pro-
ducentach odpadów i możliwościach ich odzysku  

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Promowanie działań zmierzających do zmniejszania energo-
chłonności oraz opracowanie i wdrażanie programów oszczęd-
ności energii i racjonalizacji jej zużycia 

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 
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Jednostka Lp. Cel Zadanie 
odpowiedzialna współpracująca 

Termin 
realizacji 

  Podjecie działań mających na celu zmniejszenie udziału węgla 
kamiennego w zapotrzebowaniu na energię pierwotną, w tym 
zwiększenie udziału źródeł dawanych w bilansie energetycznym 
powiatu 

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Prowadzenie ciągłego monitoringu stanu gospodarki odpadami 
z sektora energetycznego 

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Opracowanie wytycznych dotyczących stosowania odpadów z 
energetyki do budowy dróg, rekultywacji terenu i makroniwelacji 

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Wspieranie budowy niezbędnych instalacji w celu zwiększenia 
odzysku odpadów powstających w przemyśle energetycznym 

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

8 Racjonalna gospodarka odpadami  prze-
mysłu rolno-spożywczego 

Podjęcie działań zmierzających do stworzenia systemu zbiórki 
odpadów z rolniczej produkcji podstawowej oraz przetwórstwa 
żywności obsługujący przede wszystkim małych i drobnych 
producentów rolnych  

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Opracowanie i wdrożenie mechanizmów pozwalających na 
szerokie upowszechnienie i wdrażanie zasad zawartych w „Ko-
deksie dobrych praktyk rolniczych”. 

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Rozwój edukacji ekologicznej na wsi, ze szczególnym uwzględ-
nieniem małych i średnich producentów rolnych 

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Uzupełnienie i rozbudowa systemu ewidencji odpadów powsta-
jących w sektorze rolno-spożywczym, który powinien uwzględ-
niać również małych i średnich producentów  

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Wspieranie działań skierowanych na powiększanie bazy tech-
nicznej sektora przetwarzającego odpady zwierzęce i roślinne 

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

9 Racjonalna gospodarka olejami odpado-
wymi oraz odpadami z kształtowania i 
obróbki powierzchniowej metali (emulsje 
olejowe i odpadowe oleje 

Rozbudowa i doskonalenie systemów zbiórki, przechowywania i 
transportu odpadowych olejów oraz opadów z procesów kształ-
towania i obróbki powierzchniowej obejmujący również małe, w 
tym rozproszone źródła wytwarzające te odpady  

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Wspieranie działań zmierzających do minimalizacji ilości odpa-
dów. Popieranie wdrażania w firmach normy ISO 14000 oraz 
programu „Czystsza produkcja”  

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 

  Podjęcie działań zmierzających do budowy sprawnego systemu 
zbiórki, przechowywania i transportu odpadów z procesów 
kształtowania i obróbki powierzchniowej metali 

Starostwo powiatowe w Głub-
czycach 

 Brak da-
nych 
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Tabela 86. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki wycofanymi z eksploatacji pojazdami i oponami 
 

Jednostka Lp. Cel Zadanie 
odpowiedzialna współpracująca 

Termin re-
alizacji 

STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Prowadzenie ewidencji stacji demontażu i punktów zbierania po-
jazdów wycofanych z eksploatacji  

Wojewoda Opolski 
 

Praca ciągła 1 Spełnienie wymogów ustawy z dnia 20 
stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005r., 
Nr 25, poz. 202) oraz Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
września 2000 r. w sprawie pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji  

Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska i prawa budow-
lanego przez zakłady recyklingu. 

WIOŚ  
 

Urząd Miejski w 
Głubczycach, 
Starostwo powiatowe 
w Głubczycach 
 

Praca ciągła 

  Wspomaganie działań zmierzających do stworzenia działania sys-
temu zbiórki, magazynowania i demontażu wycofanych z eksplo-
atacji pojazdów samochodowych 

Starostwo powiatowe 
w Głubczycach 

 Brak danych 

2 Uzyskanie wymaganych poziomów odzy-
sku opon samochodowych 

Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki, gromadzenia i trans-
portu odpadowych opon – w ramach systemu kontrola podmiotów 
oraz selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Usługi Komunalne Sp. 
z o.o. w Głubczycach, 
Posiadacze odpadów, 

Urząd Miejski w 
Głubczycach 

2005 - 2010 
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Tabela 87. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami ściekowymi 
 

 

 

Jednostka 
 Lp. Cel Zadanie 

odpowiedzialna współpracująca 

Termin reali-
zacji 

1. Wyeliminowanie nieprawidłowości w gospodarce 
osadami ściekowymi 

• Stworzenie ewidencji i aktualizacja systemu go-
spodarowania osadami ściekowym. 

•  Kontrola i nadzór nad gospodarką osadami. 

Zarządzający 
oczyszczalniami,  
WIOŚ  

Wojewoda 
Opolski, Staro-
stwo Głubczyc-
kie, Urząd Miej-
ski w Głubczy-
cach 

2005-2006 

2. Zwiększanie stopnia przetwarzania osadów komu-
nalnych osadów ściekowych • ocena możliwości wykorzystania osadów ście-

kowych do rekultywacji terenów zdegradowa-
nych,  

Zarządzający 
oczyszczalniami 
przedsiębiorcy 

Starostwo Głub-
czyckie, Urząd 
Miejski w Głub-
czycach 

2005-2010 

  
• budowa ponadgminnej instalacji odzy-

sku/unieszkodliwiania osadów ściekowych 

Starostwo powiatowe 
w Głubczycach 

 Brak danych 

3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji 
biogennych zawartych w osadach ściekowych 

• Systematyczne badanie osadów w celu wyse-
lekcjonowania osadów nadających się do rolni-
czego wykorzystania i badania gleb 

Zarządzający 
oczyszczalniami, 

Starostwo Głub-
czyckie, Urząd 
Miejski w Głub-
czycach, WIOŚ, 
Ośrodki nauko-
we, 
przedsiębiorcy 

2005-2010 
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7.3. Prognoza emisji (wytwarzania) odpadów komunalnych podlegających 
limitom obowiązkowej selektywnej zbiórki, recyklingu, odzysku i uniesz-
kodliwienia 
 

7.3.1. Emisja odpadów opakowaniowych, wymagane poziomy odzysku i 
recyklingu 
 
Na podstawie prognozy (tabela nr 79) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną 
masę odpadów opakowaniowych, które z ogólnej masy wytworzonych odpadów należy wy-
segregować w celu realizacji obowiązku osiągnięcia do 2007r poziomu odzysku w wysokości 
50% w tym recyklingu 25%.   
 

Tabela 88. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych w gminie Głubczyce, jednostka 
Mg/rok 
 

Odpady opakowaniowe 2003 2004 2005 2006 2007 

Opakowania z papieru i tektury 795,48 841,78 891,15 941,87 996,05 

Opakowania wielomateriałowe 27,97 28,96 30,00 30,90 31,86 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 1089,91 1148,64 1211,34 1275,32 1343,81 

Opakowanie ze szkła 82,67 85,97 89,43 93,05 96,83 

Opakowania z blachy stalowej 69,21 71,55 73,99 76,38 78,87 

Opakowania z aluminium 24,71 25,50 26,33 27,14 27,97 
RAZEM 2089,95 2202,4 2322,24 2444,66 2575,39 

 

 
W oparciu o roczne poziomy odzysku i recyklingu ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 104, poz. 982) oszacowano ilości odpadów opa-
kowaniowych przewidzianych do recyklingu i odzysku. 
 
Tabela 89. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych 
latach do dnia 31.12.2007  
 

Odpady opakowaniowe 2004 2005 2006 2007 

Opakowania z papieru i tektury 39% 42% 45% 48% 

Opakowania wielomateriałowe 12% 16% 20% 25% 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

14% 18% 22% 25% 

Opakowanie ze szkła 22% 29% 35% 40% 

Opakowania z blachy stalowej 11% 14% 18% 20% 

Opakowania z aluminium 25% 30% 35% 40% 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   145 

 

Tabela 90. Wymagany recykling i odzysk odpadów opakowaniowych w latach 2004 - 2007– 
Mg/rok 
 

Odpady opakowaniowe 2004 2005 2006 2007 

     

Opakowania z papieru i tektury [Mg/rok] 328,30 374,28 423,84 478,10 

Opakowania wielomateriałowe [Mg/rok] 3,48 4,80 6,18 7,96 

Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg/rok] 160,81 218,04 280,57 335,95 

Opakowanie ze szkła [Mg/rok]  18,91 25,94 32,57 38,73 

Opakowania z blachy stalowej [Mg/rok] 7,87 10,36 13,75 15,77 

Opakowania z aluminium [Mg/rok]  6,38 7,90 9,50 11,19 
Razem  [Mg/rok] 525,75 641,32 766,41 887,7 

Łączny uzyskany procent recyklingu 23,87% 27,62% 31,35% 34,47% 
Wymagany dodatkowy odzysk % 0% 0% 0% 15,53% 

Wymagany dodatkowy odzysk Mg/rok 0% 0% 0% 400,0 
Łączny odzysk w tym recykling odpadów 
opakowaniowych Mg/rok 

525,75 641,32 766,41 1287,7 

% odzysku odpadów opakowaniowych 23,87% 27,62% 31,35% 50% 
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7.3.2. Emisja odpadów biodegradowalnych, wymagane poziomy odzysku/unieszkodliwiania   
 

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji: 
− w roku 2006 – 12 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995 
− w roku 2010 – 25% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995 
− w roku 2013 – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995 
− w roku 2020 - 65% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

 
Na podstawie prognozy (tabela nr 79) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną masę odpadów ulegających biodegradacji, które z 
ogólnej masy wytworzonych odpadów należy wysegregować w celu realizacji w/w obowiązku. 
 
Jako wyjściową ilość odpadów biodegradowalnych wytworzoną w roku 1995 przyjęto 2 799,16 Mg (na podstawie wyliczeń własnych) 
  
Tabela 91. Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych oraz ilości przeznaczone do odzysku/unieszkodliwienia, Mg/rok 
 

odpady biodegradowalne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
            

Odpady organiczne roślinne 
1342,14 1368,92 1396,26 1410,20 1424,30 1438,58 1453,04 1467,67 1469,95 1472,24 1474,53 1476,83 

Odpady organiczne zwie-
rzęce 73,81 73,92 74,03 73,40 72,77 72,15 71,54 70,93 69,73 68,56 67,40 66,27 

Odpady organiczne inne 86,53 88,36 90,23 92,14 94,08 96,07 98,11 100,18 101,30 102,43 103,57 104,72 
Odpady zielone 174,77 178,49 182,28 186,16 190,12 194,17 198,30 202,52 204,80 207,11 209,45 211,81 
Papier i tektura (nieopako-
waniowe) 548,26 559,95 571,90 578,37 584,92 591,54 598,23 605,01 605,80 606,60 607,39 608,19 
Opakowania z papieru i 
tektury 795,48 841,78 891,15 941,87 996,05 1053,91 1115,73 1181,77 1250,32 1323,70 1402,23 1486,29 
RAZEM 3020,99 3111,42 3205,85 3282,14 3362,24 3446,42 3534,95 3628,08 3701,9 3780,64 3864,57 3954,11 

             

Obowiązkowy odzysk 0% 0%  12% 12% 12% 12% 12% 12% 25% 25% 25% 50% 

Dozwolone składowanie 100% 100% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 75% 75% 75% 50% 

             
Całkowita ilość biodegradowalnych wytworzona w roku 1995 – 2799,16 Mg     

             



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   147 

 

             
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Całkowita ilość odpadów 
ulegających biodegradacji 3 020,99 3 111,42 3 205,85 3 282,13 3 362,24 3 446,43 3 534,94 3 628,08 3 701,91 3 780,63 3 864,58 3 954,12 
Ilość poddanych odzyskowi 
odpadów opakowań papie-
rowych 0,00 328,30 374,28 423,84 478,10 505,88 535,55 567,25 600,16 635,38 673,07 713,42 
Dodatkowy konieczny od-
zysk/unieszkodliwienie od-
padów 0,00 0,00 368,30 395,03 420,88 477,29 536,13 961,46 1 002,38 1 045,89 1 791,93 1 841,12 
Dopuszczalne składowanie 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 3 020,99 3 111,42 2 463,26 2 463,26 2 463,26 2 463,26 2 463,26 2 099,37 2 099,37 2 099,37 1 399,58 1 399,58 

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00
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Rysunek 8. Ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w przedziałach czasowych.
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7.3.3. Emisja odpadów wielkogabarytowych, wymagane poziomy selektywnej zbiórki 
 

Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, założono rozwój selektywnej zbiórki: 
− w roku 2005 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
− w roku 2006 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
− w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
− w roku 2014 – 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 

 
Na podstawie prognozy (tabela nr 79) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną masę odpadów wielkogabarytowych, które z 
ogólnej masy wytworzonych odpadów należy selektywnie zebrać w celu realizacji w/w obowiązku. 
 

Tabela 92. Prognoza wytwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki, Mg/rok 
 

             
wielkogabarytowe 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość wyprodukowanych 
Mg/rok 437,21 470,41 506,21 506,67 507,14 507,60 508,06 508,53 509,00 509,46 509,94 510,41 
poziom odzysku/recyklingu 
%     20% 20% 20% 20% 20% 50% 50% 50% 50% 70% 
poziom odzysku/recyklingu 
Mg 0,00 0,00 101,24 101,33 101,43 101,52 101,61 254,26 254,50 254,73 254,97 357,28 
Dopuszczone składowanie 
Mg/rok 437,21 470,41 404,97 405,34 405,71 406,08 406,45 254,26 254,50 254,73 254,97 153,12 
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7.3.4. Emisja odpadów budowlanych, wymagane poziomy selektywnej zbiórki 
 

Prognoza uzależniona jest od rozwoju lub recesji w budownictwie przemysłowym, komunalnym, drogownictwie. Należy się liczyć ze 
zwiększeniem ilości powstających odpadów, zwłaszcza powstających z modernizacji starych obiektów budowlanych przemysłowych i komunal-
nych.  
 
Wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych,  założono rozwój selektywnej zbiórki: 

− w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych  
− w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych 
− w roku 2010 – 40% wytwarzanych odpadów budowlanych 
− w roku 2014 – 60% wytwarzanych odpadów budowlanych 

 
Na podstawie prognozy (tabela nr 79) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną masę odpadów budowlanych, które z ogólnej ma-
sy wytworzonych odpadów należy selektywnie zebrać w celu realizacji w/w obowiązku. 
 
Tabela 93. Prognoza wytwarzania odpadów budowlanych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki, Mg/rok 
 

budowlane 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość wyprodukowanych 
Mg/rok 984,08 1 067,94 1 158,95 1 228,38 1 301,97 1 379,98 1 462,66 1 550,29 1 653,42 1 763,42 1 880,73 2 005,86 
poziom odzysku/recyklingu 
%     15% 15% 15% 15% 15% 40% 40% 40% 40% 60% 
poziom odzysku/recyklingu 
Mg 0,00 0,00 173,84 184,26 195,30 207,00 219,40 620,12 661,37 705,37 752,29 1 203,52 
Dopuszczone składowanie 
Mg/rok 984,08 1 067,94 985,11 1 044,13 1 106,68 1 172,98 1 243,26 930,18 992,05 1 058,05 1 128,44 802,34 
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7.3.5. Emisja odpadów niebezpiecznych, wymagane poziomy selektywnej zbiórki 
 
Założono rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

− w roku 2005 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2006 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2010 –  50% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
− w roku 2014 –  80% odpadów będzie zbieranych selektywnie  

 
Na podstawie prognozy (tabela nr 79) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną masę odpadów niebezpiecznych, które z ogólnej 
masy wytworzonych odpadów należy selektywnie zebrać w celu realizacji w/w obowiązku. 
 

Tabela 94. Prognoza wytwarzania komunalnych odpadów niebezpiecznych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki, Mg/rok 
 

niebezpieczne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość wyprodukowanych 62,84 64,75 66,82 66,87 66,93 66,99 67,04 67,10 67,16 67,21 67,27 67,33 
poziom selektywnego zbie-
rania %     15% 15% 15% 15% 15% 40% 40% 40% 40% 60% 
poziom selektywnego zbie-
rania Mg 0,00 0,00 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 26,84 26,86 26,89 26,91 40,40 
Dopuszczone składowanie 
Mg/rok 62,84 64,75 56,79 56,84 56,89 56,94 56,99 40,26 40,29 40,33 40,36 26,93 
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7.3.6. Łączne zestawienie emisji odpadów dla których ustalono limity od-
zysku, unieszkodliwiania i selektywnej zbiórki 
 

Tabela 95. Łączne zestawienie prognozy emisji odpadów komunalnych oraz wymaganych po-
ziomów odzysku, unieszkodliwienia, selektywnej zbiórki 
 

Ilość wy-
tworzona 

Poziom odzy-
sku/unieszkodliwian

ia 

Poziom selektywnej 
zbiórki 

Dopuszczone skła-
dowanie L

p Frakcja odpadu 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2005 

1 Biodegradowalne 3205,85 12 374,28 - - 88 2463,26 
2 Wielkogabarytowe 506,21 - - 20 101,24 80 404,41 
3 Budowlane 1158,95 - - 15 173,84 85 985,11 
4 Niebezpieczne 66,82 - - 15 10,02 85 56,79 

Rok 2006 

1 Biodegradowalne 3282,14 12 423,84 - - 88 2463,26 
2 Wielkogabarytowe 506,67 - - 20 101,33 80 405,34 
3 Budowlane 1228,38 - - 15 184,26 85 1044,13 
4 Niebezpieczne 66,87 - - 15 10,03 85 56,84 

Rok 2010 

1 Biodegradowalne 3628,08 25 567,25 - 567,25 75 2099,37 
2 Wielkogabarytowe 508,53 - - 50 254,26 50 254,26 
3 Budowlane 1550,29 - - 40 620,12 60 930,18 
4 Niebezpieczne 67,10 - - 50 26,84 50 40,26 

Rok 2014 

1 Biodegradowalne 3954,11 50 713,42 - 1841,12 50 1399,58 
2 Wielkogabarytowe 510,41 - - 70 357,28 30 153,12 
3 Budowlane 2005,86 - - 60 1203,52 40 802,34 
4 Niebezpieczne 67,33 - - 80 40,40 20 26,93 

 

 

Tabela 96. Prognoza emisji odpadów opakowaniowych w roku 2007 oraz wymaganych pozio-
mów odzysku  
 

Ilość wy-
tworzona 

Poziom 
recyklingu 

Poziom 
odzysku 

Dopuszczone 
składowanie Lp Frakcja odpadu 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2007 

1 Opakowania z papieru i 
tektury 

996,05 48 478,10 

2 Opakowania wielomateria-
łowe 

31,86 25 7,96 

3 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

1343,81 25 335,95 

15,53 400,0 

4 Opakowanie ze szkła 96,83 40 38,73 - - 

5 Opakowania z blachy sta-
lowej 

78,87 20 15,77 - - 

6 Opakowania z aluminium 27,97 40 11,19 - - 
razem 2575,39 34,47 887,72  400,0 

50 1287,7 
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8. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, HARMONOGRAM, KOSZTY 

INWESTYCYJNE 
 

8.1. Analiza strategii działań w sferze organizacyjno-prawnej i techniczno-
technologicznej gospodarki odpadami komunalnymi. 
 

Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu w gospodarce odpadami komunalnymi 
w aktualnych uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych może napotkać na bariery z uwagi 
na fakt, że w skutek długoletnich umów z głównymi przewoźnikami, gmina Głubczyce nie jest 
posiadaczem odpadów komunalnych i w związku z tym nie ma podstaw do egzekwowania 
ustaleń planu. 
 
Analizie poddano następujące warianty działań: 

1. Przeprowadzenie referendum gminnego o przejęciu przez gminę obowiązków odbio-
ru odpadów od właścicieli nieruchomości – (podstawa prawna art. 6a, ust. 1 ustawy z 
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. Nr 132, 
poz. 622, z póź. zm.). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku gmina staje się posiada-
czem odpadów i przejmuje 100% strumienia odpadów komunalnych w mieście. W 
ramach Urzędu Miejskiego konieczne będzie powołanie jednostki organizacyjnej, któ-
ra będzie wykonywać całość zadań związanych z zarządzaniem odpadami komunal-
nymi.  

2. Gmina Głubczyce nie ingeruje w rozwiązania planowane przez firmy transportowe 
oraz eksploatujące instalacje odzysku/unieszkodliwienia odpadów na terenie gminy. 

3. Wariant łączący obie w/w opcje, przewiduje trzy podwarianty: 
a) Gmina jest posiadaczem odpadów z selektywnej zbiórki odpadów objętych 

odbiorem bezpłatnym: papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych i 
metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego, organicznych i niebezpiecz-
nych - odbiór przez firmy wyłonione w przetargu, gmina nie ingeruje w system 
odbioru odpadów komunalnych objętych opłatami. 

b) Powołanie Spółki: gmina + firmy zainteresowane udziałem w gospodarce od-
padami. Spółka gospodaruje odpadami powstającymi na terenie gminy Głub-
czyce. 

c) Porozumienie z gminami ościennymi, utworzenie Miedzygminnego Związku 
Gospodarki Odpadami lub Spółki prawa handlowego), budowa jednego 
wspólnego zakładu gospodarki odpadami 

 
 
W każdym wariancie wzięto pod uwagę konieczność wypełnienia przez jednostki sa-
morządowe wymogów ustawowych oraz wymogów ujętych w dokumentach: Polityka 
ekologiczna Państwa i Krajowy plan gospodarki odpadami. 
  
Ocenę każdego z powyższych wariantów przedstawiono w tabeli nr 97. 
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Tabela 97. Analiza wariantów systemu gospodarki odpadami 
 

Lp Wariant Koszty Wady Zalety Wykonanie założeń planu 
Komplekso-
wość roz-

wiązań 

Możli-
wość 
ubie-

gania o 
środki 
unijne 

Aspekt ekologiczny 

1 Wygrane referen-
dum 

Gmina w całości partycypuje w kosztach 
inwestycyjnych:  
- budowa GPZON (w tym zbiornicy 

padłych zwierząt oraz plac maga-
zynowy odpadów azbestu),  

- instalacji przerobu (rozdrabniania) 
gruzu budowlanego,   

- kompostowni pryzmowej odpadów 
zielonych,  

- instalacji ręcznego doczyszczania 
surowców wtórnych z selektywnej 
zbiórki,  

- placu magazynowania odpadów 
wielkogabarytowych;  

- po zakończeniu eksploatacji gmin-
nego składowiska budowa stacji 
przeładunkowej wymieszanych 
odpadów komunalnych  

  
Niskie koszty transportu odpadów 
 

Wysokie koszty inwestycyjne i 
eksploatacyjne obiektów.  
Konieczność całkowitej zmiany 
istniejącego rynku usług transpor-
tu odpadów. 
 
Przyjęcie na gminne instalacje 
odpadów wytwarzanych tylko na 
terenie gminy Głubczyce  generu-
je wysokie ryzyko braku możliwo-
ści pokrycia koszów z opłat za 
odbiór odpadów wymieszanych 
oraz  ze sprzedaży wysegrego-
wanych surowców wtórnych oraz 
sprzedaży kompostu, rozdrobnio-
nego gruzu budowlanego.  
 

Niskie koszty transportu odpa-
dów.  
Możliwość pozyskania dodatko-
wych środków finansowych od 
Organizacji Odzysku (sprzedaż 
surowców wtórnych oraz kart 
przekazania odpadów).  
 

Po pokonaniu barier organi-
zacyjno-prawnych wysoka 

wysoka wysoka Przy rozwiązaniu 
kompleksowym – 
zapewniony wysoki 
poziom rozwiązań 
spełniający BAT (naj-
lepsza dostępna tech-
nika zapewniająca 
spełnienie wymogów 
ochrony środowiska) 

2 Brak ingerencji w 
gospodarkę od-
padami 

Gmina nie partycypuje w kosztach inwe-
stycji. Po wyczerpaniu pojemności kwa-
tery miejskiego składowiska firmy trans-
portowe wywożą odpady na składowiska 
poza miasto. Możliwe wysokie koszty 
transportu. 

Gmina nie ma możliwości oddzia-
ływania na decyzje dot. realizacji 
zadań zgodnych z planem. 
 

brak Istnieje tylko pod warunkiem 
uzyskania przez gminę 
gwarancji że firmy zrealizują 
zamierzenia ujęte w planie 

Brak gwaran-
cji, że firmy 
zrealizują 
założenia 
komplekso-
wości gospo-
darki odpa-
dami 

Nie 
istnieje 

Jeżeli obiekty związa-
ne z gospodarką 
odpadami uzyskają 
pozwolenie zintegro-
wane – można mieć 
gwarancje, że spełnia-
ją wymogi BAT (naj-
lepszej dostępnej 
techniki) gwarantują-
cej najmniejsze emisje 
do środowiska. Istnieje 
obawa, że przy roz-
proszeniu obiektów 
nie wszystkie będą 
podlegały wymogom 
uzyskania pozwoleń 
zintegrowanych, czyli 
nie ma gwarancji 
uzyskania rozwiązań 
najkorzystniejszych 
dla środowiska 

3a Gmina jest posia-
daczem odpadów 
z selektywnej 
zbiórki, gmina nie 

Gmina partycypuje w kosztach: 
- budowa GPZON (w tym zbiornicy 

padłych zwierząt oraz plac maga-
zynowy odpadów azbestu),  

Konieczny przetarg na wyłonienie 
firmy, która będzie opróżniać 
pojemniki do selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych (opłata za kg 

Gmina ma możliwość częściowe-
go oddziaływania na decyzje 
dotyczące realizacji zadań zgod-
nych z planem. 

Istnieje tylko pod warunkiem 
uzyskania przez gminę  
gwarancji że firmy zrealizują 
zamierzenia ujęte w planie 

Brak gwaran-
cji, że firmy 
zrealizują 
założenia 

możli-
wa 

j/w 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   154 

 

ingeruje w system 
odbioru odpadów 
komunalnych 
objętych opłatami. 

- instalacji przerobu (rozdrabniania) 
gruzu budowlanego,   

- kompostowni pryzmowej odpadów 
zielonych,  

- instalacji ręcznego doczyszczania 
surowców wtórnych z selektywnej 
zbiórki,  

- placu magazynowania odpadów 
wielkogabarytowych;  

- po zakończeniu eksploatacji gmin-
nego składowiska budowa stacji 
przeładunkowej wymieszanych 
odpadów komunalnych  

Niskie koszty transportu odpadów 
 

pozyskanych surowców wtórnych)   
Konieczność kontroli firm  obsłu-
gujących system.  
 
Średnie ryzyko braku możliwości 
pokrycia koszów ze sprzedaży 
wysegregowanych surowców 
wtórnych oraz sprzedaży kompo-
stu, rozdrobnionego gruzu bu-
dowlanego.  
Wysokie ryzyko braku możliwości 
osiągnięcia wymaganych pozio-
mów odzysku/unieszkodliwiania 
odpadów.  
 

Możliwość pozyskania dodatko-
wych środków finansowych od 
Organizacji Odzysku (sprzedaż 
surowców wtórnych oraz kart 
przekazania odpadów).  
 
 

komplekso-
wości gospo-
darki odpa-
dami 

3b Powołanie Spółki 
gmina Głubczyce 
+ firmy zaintere-
sowane 

Spółka w całości partycypuje w kosztach 
inwestycyjnych: 
- budowa GPZON (w tym zbiornicy 

padłych zwierząt oraz plac maga-
zynowy odpadów azbestu),  

- instalacji przerobu (rozdrabniania) 
gruzu budowlanego,   

- kompostowni pryzmowej odpadów 
zielonych,  

- instalacji ręcznego doczyszczania 
surowców wtórnych z selektywnej 
zbiórki,  

- placu magazynowania odpadów 
wielkogabarytowych;  

- po zakończeniu eksploatacji gmin-
nego składowiska budowa stacji 
przeładunkowej wymieszanych 
odpadów komunalnych  

Niskie koszty transportu odpadów 
 

Wysokie koszty inwestycyjne i 
eksploatacyjne obiektów.  
 
 
Przyjęcie na obiekt odpadów 
wytwarzanych tylko na terenie 
gminy Głubczyce generuje wyso-
kie ryzyko braku możliwości 
pokrycia koszów z opłat za odbiór 
odpadów wymieszanych oraz  ze 
sprzedaży wysegregowanych 
surowców wtórnych oraz sprze-
daży kompostu, rozdrobnionego 
gruzu budowlanego.  
  

Niskie koszty transportu odpa-
dów. 
Możliwość pozyskania dodatko-
wych środków finansowych od 
Organizacji Odzysku (sprzedaż 
surowców wtórnych oraz kart 
przekazania odpadów).  
 

Po pokonaniu barier organi-
zacyjno-prawnych bardzo 
wysoka 

wysoka wysoka Przy rozwiązaniu 
kompleksowym – 
zapewniony wysoki 
poziom rozwiązań 
spełniający BAT 

3c Zgodnie z pla-
nem Woje-
wódzkim utwo-
rzenie  
Południowego 
Związku Go-
spodarki Od-
padami 
(PZGO) i roz-
poczęcie two-
rzenia Centrum 
Unieszkodliwia-
nia Odpadów 
na składowisku 
w Kędzierzynie-
Koźlu. 
 
Ewentualnie 

Budowa Centrum Unieszkodliwienia 
Odpadów (CUO). Związek w całości 
partycypuje w kosztach inwestycyjnych: 
− budowa instalacji rozdrabniania 

odpadów budowlanych, 
− budowa stacji rozbiórki odpadów 

wielkogabarytowych,  
− budowa zakładu przetwarzania two-

rzyw sztucznych oraz tworzyw wie-
lowarstwowych, szkła i papieru 

− budowa kompostowni 
− budowa instalacji demontażu wraków 

samochodowych 
− budowa instalacji demontażu elek-

troniki uzytkowej, AGD 
 
Wysokie koszty transportu 
Na terenie powiatu Głubczyce (wskaza-
na na terenie gminy Głubczyce) ko-
nieczna budowa: 

Wysokie koszty inwestycyjne i 
eksploatacyjne obiektów.  
Duży „strumień odpadów” trafia-
jący do obiektu - niewielkie ryzyko 
braku możliwości pokrycia ko-
szów z opłat za odbiór odpadów 
wymieszanych.  
Duża „produkcja” wysegregowa-
nych surowców wtórnych, kom-
postu, rozdrobnionego gruzu 
budowlanego.   
Istnieje możliwość pozyskania 
dodatkowych środków finanso-
wych od  Organizacji Odzysku 
(sprzedaż kart przekazania odpa-
dów).  
  

Dla powiatu Głubczyckiego wyso-
kie koszty transportu odpadów do 
CUO.  
Możliwość pozyskania dodatko-
wych środków finansowych od 
Organizacji Odzysku (sprzedaż 
surowców wtórnych oraz kart 
przekazania odpadów).  
 
Gminy, które w latach później-
szych będą wchodzić w skład 
Związku/Spółki będą wnosić aport 
finansowy lub rzeczowy. 

Po pokonaniu barier organi-
zacyjno-prawnych bardzo 
wysoka 

Bardzo wy-
soka 

Naj-
wyższa 
z 
wszyst-
kich 
powy-
żej 
opisa-
nych 

Przy rozwiązaniu 
kompleksowym – 
zapewniony wysoki 
poziom rozwiązań 
spełniający BAT 
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utworzenie 
innego Mię-
dzygminnego 
Związku Go-
spodarki Odpa-
dami lub Spółki 
prawa handlo-
wego 
 
 

- budowa GPZON (w tym zbiornicy 
padłych zwierząt oraz plac maga-
zynowy odpadów azbestu),  

- plac magazynowania gruzu bu-
dowlanego,   

- instalacji ręcznego doczyszczania 
surowców wtórnych z selektywnej 
zbiórki,  

- placu magazynowania odpadów 
wielkogabarytowych;  

- po zakończeniu eksploatacji gmin-
nego składowiska budowa stacji 
przeładunkowej wymieszanych 
odpadów komunalnych  
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Wariant nr 1 jest problematyczny, a jego realizacja uzależniona jest od wyników referendum. 
 
Przyjęto, iż wariantu nr 2 nie będzie się uwzględniać w scenariuszu działań, jako niezgodne-
go z polityką ekologiczną państwa oraz strategią rozwoju gminy. 
 
Wariant nr 3c jest w całości zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz Wojewódzkim Pla-
nem Gospodarki Odpadami.  
 
 
Bez względu na wybór przedstawionych powyżej wariantów przyjęto, iż należy podjąć 
działania w kierunku uruchomienia:  
- Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (w tym plac magazynowy odpa-

dów azbestu),  
- placu magazynowania gruzu budowlanego   
- instalacji ręcznego doczyszczania surowców wtórnych z selektywnej zbiórki,  
- placu magazynowania odpadów wielkogabarytowych;  
- po zakończeniu eksploatacji gminnego składowiska budowa stacji przeładunkowej wy-

mieszanych odpadów komunalnych (po roku 2020) 
 
Ponadto wskazana budowa ręcznej instalacji doczyszczania surowców wtórnych pochodzą-
cych z selektywnej zbiórki  
 
 

8.2. Podstawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

 
 Projekt systemu gospodarki odpadami w gminie Głubczyce opracowano w oparciu o: 

o wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, 
o wytyczne Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 
o wytyczne Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami,  
o działania w zakresie minimalizacji ilości wytwarzania odpadów, 
o objęcia programem odbioru wszystkich mieszkańców, 
o wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów u źródła i w sąsiedztwie, 
o odzysk frakcji organicznej, 
o odbiór odpadów problemowych i niebezpiecznych, 
o składowanie odpadów, których nie da się przetworzyć 
o analizę możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej w go-

spodarce odpadami   
 

System selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi będzie polegał na zbieraniu i odbie-
raniu odpadów komunalnych: 
� Wymieszanych – obowiązkowo w miejscu powstawania (źródła) do pojemników stano-

wiących wyposażenie nieruchomości, odbiór odpłatny przez firmy posiadające zezwolenia 
 
� Papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła bia-

łego i kolorowego – gromadzone dobrowolnie, odbiór bezpłatny, sposób gromadzenia  
− zabudowa niska – metoda „u źródła”, worki do selektywnego gromadzenia odpadów 

przekazywane nieodpłatnie, po 3 szt. worków w zestawie, selektywne gromadzenie 
do każdego worka odpadów w/w  

− zabudowa wysoka oraz wyznaczone miejsca ogólnodostępne na terenie miejscowo-
ści, wszystkie placówki edukacyjne – metoda „w sąsiedztwie”, zestawy ogólnodo-
stępnych pojemników, zakup nowych zestawów; po 3 szt. w zestawie, selektywne 
gromadzenie do każdego pojemnika odpadów w/w.  
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� Organicznych domowych i zielonych   

− zieleń ogólnodostępna, zieleń osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – zarządcy 
zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów zielonych (na mocy uchwały o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie), pojemniki do selektywnej zbiórki zapew-
nią zarządcy, odbiór odpadów zielonych bezpłatny, miejsce dostarczenia odpadów 
zielonych wg wskazania Urzędu Miejskiego 

− program pilotażowy – promocja kompostowania własnych odpadów bioorganicznych, 
wybór sołectwa, dotacja na zakup 100 szt. indywidualnych biokompostowników (ok. 
200,00 zł/szt.), po dwuletnim okresie funkcjonowania systemu ocena efektywności, 
wdrożenie na terenie kolejnych sołectw/dzielnic lub rezygnacja z systemu 

 
� Wielkogabarytowych (meble, elementy wyposażenia mieszkań, AGD, RTV) – obowiąz-

kowo w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarcza-
nych doraźnie, odbiór bezpłatny, sposób gromadzenia: „wystawki” we wskazanych miej-
scach lub kontenery, terminy odbioru wg harmonogramu ogłaszanego w prasie, radiu, in-
ternecie; zorganizowanym odbiorem odpadów wielkogabarytowych objęci będą miesz-
kańcy zabudowy niskiej i wysokiej 

 
� Budowlanych – obowiązkowo w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub do 

pojemników dostarczanych doraźnie, odbiór płatny (w ramach opłaty jak za odpady wy-
mieszane komunalne), miejsce dostarczenia odpadów budowlanych wg wskazania Urzę-
du Miejskiego  

 
� Niebezpiecznych – gromadzenie dobrowolne, odbiór bezpłatny. Zbieranie w systemach 

systemie: „Miejsca Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych”: 

• Wytypowanie i organizacja Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych 
(MZWON) Zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gminy oraz z sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw będzie rozszerzana w wytypowanych pla-
cówkach: 
− apteki -zbiórka nieużytecznych, przeterminowanych lekarstw 
− szkoły – zbiórka zużytych baterii 
− punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zużytych akumulatorów i 

przepracowanych olejów 
− specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych ole-

jów i zużytych akumulatorów 
− stacje benzynowe – zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów 
− sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym – zbiórka zużytych baterii, akumulato-

rów, sprzętu ADG, RTV 
 
Wykaz Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych ogłaszany jest w pra-
sie, radiu, Internecie” 

 

Przyjęcie powyższego schematu gospodarki odpadami wymaga 
wprowadzenia zmian lub całkowitą zmianę uchwały o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminie.  
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Zgodnie z wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami projektuje się powsta-
nie  Południowego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami; jej członkiem ma zo-
stać gmina Głubczyce.   
 
 

8.3. Harmonogram działań. 
 
W wyniku konsultacji z Urzędem Miejskim przyjęto do realizacji następujące zadania:   
 
1. Przystąpienie do projektowanego Południowego Związku Międzygminnego Go-

spodarki Odpadami. Na etapie negocjacji akcjonariuszy Związku zostaną ustalone 
koszty, zakres kompetencji, obowiązków i praw.  

 
2. Działania organizacyjne: 

Gmina Głubczyce samodzielnie realizuje zadania związane z kontrolą zbiórki odpadów 
komunalnych, rozszerza, zarządza i kontroluje selektywną zbiórkę surowców wtórnych, 
odpadów zielonych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych zawartych w 
strumieniu komunalnych. Po utworzeniu Związku Miedzygminnego zadania te przejmie 
Związek. Do czasu oddania do użytkowania instalacji odzysku/unieszkodliwiania odpa-
dów ustalenie miejsc dostarczania odpadów z selektywnej zbiórki: opakowaniowych, ma-
kulatury, zielonych, budowlanych, wielkogabarytowych. Odpady niebezpieczne wyselek-
cjonowane z komunalnych dostarczane będą do GPZON. Odpady budowlane i wielkoga-
barytowe dostarczane na wskazany przez gminę plac magazynowy. W roku 2008 na te-
renie gminnego składowiska odpadów powstaną: pryzmowa kompostownia odpadów zie-
lonych, GPZON, plac magazynowy odpadów budowanych zawierających azbest. 

 
Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu w gospodarce odpadami komunalnymi 
w aktualnych uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych może napotkać na bariery z uwagi 
na fakt, że gmina Głubczyce nie jest posiadaczem odpadów komunalnych i w związku z tym 
nie ma podstaw do egzekwowania ustaleń planu. W związku z tym w roku 2006 zostaną 
podjęte następujące działania organizacyjno-prawne: 

a) Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie: 
• gmina Głubczyce wdraża i kontroluje selektywną zbiórkę opakowań z tworzyw 

sztucznych i metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego, makulatury, od-
padów budowlanych, odpadów organicznych, odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunal-
nych z terenu gminy Głubczyce 

• gmina Głubczyce kontroluje zbiórkę wymieszanych odpadów komunalnych w 
zakresie zgodności z prawem wykonywania usług przez firmy odbierające od-
pady  

• wskazanie miejsca dostarczenia i składowania odpadów komunalnych odbie-
ranych od mieszkańców i firm z terenu gminy Głubczyce, zobowiązanie firm 
transportujących do respektowania obowiązku  

• wskazanie miejsca dostarczenia odpadów: z selektywnej zbiórki opakowań z 
tworzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego, maku-
latury, odpadów budowlanych, odpadów organicznych, odpadów wielkogaba-
rytowych, odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów 
komunalnych z terenu gminy Głubczyce  

• wprowadzenie zapisu o dobrowolnym i selektywnym gromadzeniu przez 
mieszkańców gminy odpadów: opakowań z tworzyw sztucznych i metali, opa-
kowań ze szkła białego i kolorowego, makulatury, odpadów niebezpiecznych; 
odbiór odpadów bezpłatny wg harmonogramu ustalonego przez gminę 
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• wprowadzenie zapisu o obowiązkowym gromadzeniu przez mieszkańców 
gminy odpadów wielkogabarytowych; odbiór odpadów bezpłatny wg harmo-
nogramu ustalonego przez gminę 

• wprowadzenie zapisu o obowiązkowym gromadzeniu przez mieszkańców 
miasta odpadów budowlanych; odbiór odpadów płatny, miejsce dostarczenia 
ustala gmina 

• wskazanie Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON), 
miejsce dostarczenia odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych z ko-
munalnych – GPZON. 

• zobowiązanie zarządców/właścicieli terenów zielonych do selektywnego gro-
madzenia odpadów zielonych, miejsce dostarczenia ustala gmina 

 
 

b) wprowadzenie do uchwały zapisu:  
 

„ System selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Głubczyce pole-
ga na zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych: …… dalej tekst jak na stronach 159-
160. 
 
Wszystkie obowiązki związane z realizacją zadań ujętych w „Programie ochrony środowiska 
wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce” przyjęte uchwałą Rady Gminy 
Głubczyce, realizowane będą przez Wydział Komunalno-Inwestycyjny.  
Wydział zostanie powiększony o 1 nowy etat, osoba zatrudniona będzie pełnić równocześnie 
obowiązki Pełnomocnika Burmistrza ds. Programu Ochrony Środowiska. 
 
Proponuje się następujący harmonogram rzeczowo-finansowy, punktem wyjścia jest założe-
nie, że gmina jest posiadaczem odpadów z selektywnej zbiórki, utrzymuje całkowitą kontrolę 
nad ich gospodarką - tabela nr 98. 
 

W zestawieniu uwzględniono następujące zadania:  

- zadania własne (W) - przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w części 
ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji miasta), 

- zadania koordynowane (K) - przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjo-
nalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków 
przedsiębiorstw oraz ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, bę-
dących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i 
centralnego  

 

Wśród proponowanych do realizacji przedsięwzięć wydzielone przedsięwzięcia o charak-
terze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym, przy czym pod pojęciem „inwestycyjny” należy 
rozumieć zamierzenia, których realizacja wymaga przeprowadzenia procedury lokalizacyjnej 
i budowlanej.
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Tabela 98. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2005-2012 2005 2006 2007 2008 

Źródło fi-
nansowania 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

STWORZENIE NOWOCZESNEGO KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Odpady komunalne 
Cel: Doskonalenie lokalnego systemu odbioru wymieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców i z obiektów infrastruktury 

− Przyjęcie przez gminę określonego systemu 
zbierania odpadów.  

− Weryfikacja i dostosowanie uchwały o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie do 
wymogów prawa, ujęcie wszystkich elemen-
tów dotyczących selektywnej zbiórki odpa-
dów  

− Zmiana zakresu kompetencji i obowiązków  
Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego w za-
kresie: zarządzanie gospodarką odpadami, 
dostosowanie do obowiązujących przepisów 
prawa POŚ i ustawy o odpadach, wydziele-
nie stanowiska pełnomocnika Burmistrza ds. 
realizacji Programu Ochrony Środowiska i 
Planu Gospodarki Odpadami 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2007 b.d.k.  b.d.k. b.d.k. b.d.k.  1 Objęcie wszystkich 
mieszkańców i obiek-
tów infrastruktury 
zorganizowanym 
systemem gospodarki 
odpadami 

− Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodar-
ką odpadami w gospodarstwach indywidual-
nych 

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, 
Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

W Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Opracowanie programu edukacji 2005  b.d.k. b.d.k. b.d.k. 2 Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa Wdrożenie i stosowanie programu edukacji 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 
Praca ciągła 

Ujęto w 
kosztach 

POŚ 
b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. 

GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

2007 b.d.k.  b.d.k. b.d.k. b.d.k.  Opracowanie planu reagowania oraz postępo-
wania z odpadami pochodzącymi z nadzwyczaj-
nych zagrożeń: awarie, powodzie, pożary, wy-
padki, zdarzenia losowe 

3 Minimalizacja zagro-
żeń środowiska po-
wstających w wyniku 
nadzwyczajnych za-
grożeń: awarie, po-
wodzie, pożary, wy-
padki, zdarzenia lo-
sowe 

Wdrożenie planu reagowania oraz postępowa-
nia z odpadami pochodzącymi z nadzwyczaj-
nych zagrożeń: awarie, powodzie, pożary, wy-
padki, zdarzenia losowe 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 
Praca ciągła 80,0 Wydatki wg bieżących potrzeb, konieczna coroczna  

rezerwa w GFOŚiGW w wysokości ok. 10 tys. zł. 
GFOŚiGW 
 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   161 

 

Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2005-2012 2005 2006 2007 2008 

Źródło fi-
nansowania 

4 Likwidacja zagrożeń 
środowiska powodo-
wanych przez niele-
galne składowanie 
odpadów 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” 
(poziom wydatków zależny od skuteczności 
edukacji ekologicznej oraz kontroli firm i miesz-
kańców, konieczna coroczna rezerwa w budże-
cie na koszty likwidacji „dzikich wysypisk”) 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W Praca ciągła 105,0  Wg potrzeb, konieczna coroczna  
rezerwa w GFOŚiGW w wysokości 
min 15 tys. zł. 

GFOŚiGW 
Budżet 
gminy 
 

5 Likwidacja zagrożeń 
środowiska powodo-
wanych przez niezre-
kultywowane wysypi-
sko odpadów  

Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów 
komunalnych zlokalizowanego w Głubczycach 
przy al. Lipowej, monitoring środowiska przyrod-
niczego 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2008- 2012 2000     PFOŚiGW 
GFOŚiGW 
Budżet 
gminy 
 

Zakup 2 pojazdów do transportu odpadów ko-
munalnych 
Zakup zamiatarki 

K  180 30 150   Środki 
własne 
przedsię-
biorcy 

K  100     Środki 
własne 
przedsię-
biorcy 

6 Modernizacja syste-
mu odbioru i groma-
dzenia wymieszanych 
odpadów komunal-
nych 

Zakup kompaktora do zagęszczania odpadów 
zdeponowanych na składowisku 

Usługi Komu-
nalne Sp. z 
o.o. w Głub-
czycach 

K 2009-2012 400     PFOŚiGW 
GFOŚiGW 
Budżet 
gminy 

Cel: Stworzenie międzygminnego zintegrowanego systemu segregacji, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów  
1 
 
 
 

Opracowanie koncepcji Południowego Związku 
Gospodarki Odpadami (PZGO) i rozpoczęcie 
tworzenia Centrum Unieszkodliwiania Odpadów 
na składowisku w Kędzierzynie-Koźlu 

Starostwo 
Powiatowe 

K 2007 b.d.k.    b.d.k.  

 
 
 
 

Rozwój działalności Południowego Związku 
Gospodarki Odpadami i zakończenie tworzenia 
Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na skła-
dowisku w Kędzierzynie-Koźlu 

PZGO K 2008-2011 b.d.k.    b.d.k.  

Budowa CUO: Podział kosztów budowy między członków związku po zakończeniu negocjacji 
o utworzeniu PZGO 

 

2007      
− Budowa instalacji odzysku (rozdrabniania) 

odpadów budowlanych 
2007      
2007      

− Budowa instalacji rozbiórki odpadów wielko-
gabarytowych 

2007      
− Budowa zakładu przetwarzania tworzyw 

sztucznych (PP,PE, PET, PS) oraz tworzyw 
wielowarstwowych, szkła, papieru    

− Budowa Powiatowego Punktu Zbierania 
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 

 

Minimalizacja ilości 
składowanych odpa-
dów oraz uzyskanie 
maksymalnych po-
ziomów recyklingu i 
odzysku odpadów. 
Ograniczenie oddzia-
ływania odpadów na 
środowisko 
Zapewnienie wyma-
ganych poziomów 
selektywnej zbiór-
ki/odzysku/unieszkodli
wienia odpadów:  

− biodegradowal-
nych 

− opakowaniowych 

− wielkogabaryto-
wych  

− budowlanych 

- Budowa kompostowni pryzmowej odpadów 
zielonych 

PZGO K 

2011      

WFOŚiGW 
NFOŚiGW, 
fundusze 
strukturalne, 
pożyczki, 
budżet gmi-
ny,  
budżet 
PZGO 
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2005-2012 2005 2006 2007 2008 

Źródło fi-
nansowania 

- Budowa instalacji demontażu wraków samo-
chodowych 

  2011         

− Budowa instalacji demontażu elektroniki 
użytkowej, AGD, odpadów wielkogaba-
rytowych 

  2011       

2 Zakup i rozmieszczenie pojemników do selek-
tywnej zbiórki: 

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, 
Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

W        
 

Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów opa-
kowaniowych i maku-
latury, system „u źró-
dła” i w „sąsiedztwie” 

− Zakup po jednym zestawie (po jednym po-
jemniku na: szkło, makulatura+kartony, opa-
kowania z tworzyw sztucznych + metalowe) 
dla wszystkich placówek edukacyjnych (z 
wyłączeniem żłobków): 16 sztuk zestawów, 
razem 48 pojemników 1100l na surowce 
wtórne 

 W 

2008 35,0    35,0 

PFOŚiGW 
środki wła-
sne Spółki 
Usługi 
Komunalne 
 

  − Zakup nowych zestawów do selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie zabudowy miej-
skiej (w zestawie po jednym pojemniku na: 
szkło, makulatura+kartony, opakowania z 
tworzyw sztucznych + metalowe): 10 sztuk 
zestawów, razem 30 pojemników 1100l 

 W 

2007 22,0   22,0  

PFOŚiGW 
środki wła-
sne Spółki 
Usługi Ko-
munalne 

  − Zakup nowych zestawów do selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie zabudowy miej-
skiej (w zestawie po jednym pojemniku na: 
szkło, makulatura+kartony, opakowania z 
tworzyw sztucznych + metalowe): 92 sztuk 
zestawów, razem 276 pojemników 1100l 

 W 

2008-2011 193,2     

PFOŚiGW 
środki wła-
sne Spółki 
Usługi Ko-
munalne 

  − Zakup nowych zestawów do selektywnej 
zbiórki odpadów na terenach wiejskich (w 
zestawie po jednym pojemniku na: szkło, 
makulatura+kartony, opakowania z tworzyw 
sztucznych + metalowe): 42 sztuk zesta-
wów, razem 126 pojemników 1100l 

 W 

2008-2011 88,2     

PFOŚiGW 
środki wła-
sne Spółki 
Usługi Ko-
munalne 

  − Objęcie wszystkich gospodarstw w zabudo-
wie niskiej selektywną zbiórką surowców 
wtórnych w systemie workowym (u źródła). 
Zakup worków do selektywnego gromadze-
nia odpadów (po jednym worku na: szkło, 
makulatura+kartony, tworzywa sztucz-
ne+opakowania metalowe).  

Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

K Praca ciągła 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Budżet 
gminy, 
środki wła-
sne Spółki 
Usługi 
Komunalne 
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2005-2012 2005 2006 2007 2008 

Źródło fi-
nansowania 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości I po-
rządku w gminie w zakresie obowiązkowej se-
lektywnej zbiórki odpadów zielonych dla zarząd-
ców eksploatatorów terenów ziel eni ogólnodo-
stępnej, osiedlowej, cmentarnej 

Urząd Miejski 
w Głubczycach  

W 2006 b.d.k.  b.d.k.    3 wprowadzenie do-
browolnego i nieod-
płatnego zbierania 
odpadów organicz-
nych do specjalnych 
pojemników, osią-
gnięcie wymaganych 
poziomów odzysku 
odpadów biodagra-
dowalnych 
 

Zawarcie umowy z zarządcami terenów ogólno-
dostępnych, osiedlowych, cmentarzy, ogródków 
działkowych na bezpłatny odbiór selektywnie 
gromadzonych odpadów zielonych 

Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

K 2006 - 2007 b.d.k.  b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Stworzenie indywidualnego systemu komposto-
wania odpadów organicznych. Wspieranie roz-
woju indywidualnych kompostowni wykorzystu-
jących selektywne zbieranie odpadów we wła-
snym zakresie (odpady kuchenne, odpady zie-
lone) przez odpowiednie akcje władz gminy. 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W Praca ciągła  W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

  Program pilotażowy – wybór sołectwa, promocja 
kompostowania własnych odpadów bioorga-
nicznych, dotacja do zakupu indywidualnych 
kompostowników odpadów bio – ok. 100 szt.) 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2010 2,0     Budżet gmi-
ny 
GFOŚiGW 

  Budowa na terenie gminnego składowiska od-
padów w Głubczycach kompostowni pryzmowej 
odpadów zielonych i osadów ściekowych (lub 
instalacji unieszkodliwiania odpadów zielonych 
w tym osadów ściekowych) 

Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

K 2008 10000,0    10000,0 PFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Budżet 
starostwa 
powiatowe-
go,  
 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości I po-
rządku w gminie w zakresie dobrowolnego I 
nieodpłatnego zbierania odpadów niebezpiecz-
nych  

Urząd Miejski 
w Głubczycach  

W 2006 b.d.k.  b.d.k.    

Projekt i budowa Gminnego Punktu Zbierania 
Odpadów Niebezpiecznych (wraz z placem 
magazynowym odpadów zawierających azbest) 

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, 
Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

W 2007-2009 30,0   10,0 20,0 Usługi Ko-
munalne Sp. 
zo.o. 

4 Wprowadzenie do-
browolnego i nieod-
płatnego zbierania 
odpadów niebez-
piecznych 
 

Uruchomienie i obsługa MZWON (Miejsc Zbie-
rana Wybranych Odpadów Niebezpiecznych), 
zakłada się śr. roczny koszt obsługi MZWON na 
poziomie 1000 zł.  

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, 
Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

W praca ciągła 5,0    1,0 Budżet gmi-
ny 
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
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Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2005-2012 2005 2006 2007 2008 

Źródło fi-
nansowania 

  Przetarg i wybór firmy świadczącej usługi zbie-
rania odpadów niebezpiecznych  

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach  

W 2008    b.d.k. b.d.k.  

  Ustalenie harmonogramu odbioru opadów Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach  

W 2008    b.d.k. b.d.k.  

5 
 

Opracowanie systemu finansowania selektywnej 
zbiórki (zaleca się wkalkulowanie kosztów ob-
sługi selektywnej zbiórki odpadów wielkogabary-
towych w opłaty za odbiór wymieszanych odpa-
dów komunalnych) 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2009 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości I po-
rządku w gminie w zakresie dobrowolnego I 
nieodpłatnego zbierania odpadów wielkogabary-
towych oraz dobrowolnego i odpłatnego zbiera-
nia odpadów budowlanych 

Urząd Miejski 
w Głubczycach  

W 2006-2007   b.d.k. b.d.k. 
 

b.d.k. 
 

 

 

Wdrożenie systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów wielkogaba-
rytowych i budowla-
nych.  
Odbiór odpadów wiel-
kogabarytowych bez-
płatny.  
Opłata za odbiór od-
padów budowlanych 
jak za odpady komu-
nalne 

Objecie systemem mieszkańców zabudowy 
jednorodzinnej (odbiory min. 1 raz na kwartał) 

Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

K 2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z 
terenu zabudowy wielorodzinnej (min. 1 raz na 
kwartał)  

Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

K 2006       

  Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

K 2006 b.d.k.  b.d.k.    

  Inwentaryzacja podmiotów gospodarczych 
świadczących usługi budowlane i remontowe 

Urząd Miejski 
w Głubczycach  

W 2006-2007   b.d.k.    

  Akcja informacyjna do firm budowlanych działa-
jących na terenie gminy (brak konieczności za-
kupu kontenerów – wykorzystanie będących na 
stanie firm transportowych) 

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, 
Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

W 2006 w ramach kosztów edukacja ekologiczna  

6 Zadania ujęte w Pla-
nie gospodarki odpa-
dami powiatu Głub-
czyce 

Stworzenie programu i podjęcie działań w celu 
stworzenia efektywnego systemu zbiórki i po-
nownego wykorzystania odpadów budowlanych, 
który obejmie także drobnych wytwórców tych 
odpadów (małe i średnie firmy budowlane) 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Stworzenie ewidencji podmiotów wytwarzają-
cych odpady budowlane, obejmujący także małe 
i średnie przedsiębiorstwa 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Opracowanie założeń i zorganizowanie systemu 
zbiórki odpadów takich jak gruz budowlany, 
tynki, odpadowy beton, płyty, cegły, itp. 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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realizacji 2005-2012 2005 2006 2007 2008 

Źródło fi-
nansowania 

  Opracowanie i stworzenie systemu selekcji od-
padów budowlanych przez podmioty wytwarza-
jące odpady 
 
 
 
 
 
 
 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Pojazdy wycofane z użytkowania i zużyte opony 
1 Prowadzenie ewidencji zakładów recyklingu 

pojazdów upoważnionych do wydawania sto-
sownych zaświadczeń o złomowaniu samocho-
du w celu jego wyrejestrowana.  

Wojewoda 
Opolski,  

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Kontrola spełniania wymogów ochrony środowi-
ska i prawa budowlanego przez zakłady recy-
klingu. 

WIOŚ K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Spełnienie wymogów 
ustawy z dnia 20 
stycznia 2005r. o 
recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksplo-
atacji (Dz.U. z 2005r., 
Nr 25, poz. 202) oraz 
Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 wrze-
śnia 2000 r. w spra-
wie pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji  

Wspomaganie działań zmierzających do stwo-
rzenia działania systemu zbiórki, magazynowa-
nia i demontażu wycofanych z eksploatacji po-
jazdów samochodowych 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Uzyskanie wymaga-
nych poziomów odzy-
sku opon samocho-
dowych. 
 

Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki, 
gromadzenia i transportu odpadowych opon – w 
ramach systemu kontrola podmiotów oraz selek-
tywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Usługi Komu-
nalne Sp. z 
o.o. w Głub-
czycach 

K 2005 - 2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

STWORZENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU NADZORU NAD GOSPODARKA ODPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO 
Odpady opakowaniowe 
1 
 
 

Zapewnienie, przez 
system gospodarki 
odpadami opakowa-
niowymi, minimalnych 
poziomów odzysku                   
w wysokości 50% i 
recyklingu 25%.    
Osiągnięcie do 2007r. 
zakładanych limitów 
recyklingu dla przed-

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpa-
dów opakowaniowych – w ramach systemu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
włączenie w system obiektów infrastruktury i 
firm  
 
  

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, Przed-
siębiorcy  
Podmioty po-
siadające ze-
zwolenia na 
transport  
i zbiórkę odpa-
dów 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Źródło fi-
nansowania 

Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc ich 
wytwarzania oraz właściwej segregacji odpa-
dów  
 
 

Przedsiębiorcy  
Podmioty po-
siadające ze-
zwolenia na 
transport  
i zbiórkę odpa-
dów 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Analiza i weryfikacja zezwoleń na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku, unieszkodliwiania odpadów  
 

Starostwo 
Głubczyckie,  
Wojewoda 
Opolski 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Analiza i weryfikacja pozwoleń na wytwarzanie 
odpadów. 

Starostwo 
Głubczyckie,  
Wojewoda 
Opolski 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Kontrola prowadzonej gospodarki opakowa-
niami – wytwórcy odpadów  i  firmy prowadzą-
ce działalność w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku, unieszkodliwiania odpadów 
 

WIOŚ K Praca ciągła  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  

Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami 
prowadzącymi działania w zakresie odzysku i 
recyklingu odpadów. 

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach,  organi-
zacje odzysku 

K 2005-2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Ograniczenie masy 
odpadów opakowa-
niowych deponowa-
nych na składowi-
skach 

Ewidencja odpadów deponowanych na skła-
dowiskach odpadów,  

 

Usługi Komu-
nalne Sp. z 
o.o. w Głub-
czycach 
 

K Praca ciągła  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Rozwój działalności w 
zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania 
odpadów opakowa-
niowych 

Budowa i modernizacja zakładów odzysku i 
recyklingu odpadów. 

Przedsiębiorcy K        

Odpady medyczne i weterynaryjne 
1 Weryfikacja systemu 

zbierania zwłok pa-
dłych zwierząt 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 
 

Opracowanie planu gospodarki odpadami me-
dycznymi i weterynaryjnymi 

Starostwo 
Powiatowe w 
Głubczycach 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Eliminacja nieprawi-
dłowych działań w 
gospodarce odpadami 
medycznymi i wetery-
naryjnymi 

Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi 
i weterynaryjnymi  

Starostwo 
Powiatowe w 
Głubczycach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Źródło fi-
nansowania 

Inwentaryzacja źródeł wytwarzania odpadów, Starostwo 
Powiatowe w 
Głubczycach 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.    

Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami medycznymi i weterynaryjnymi – w ramach 
gminnego systemu ewidencji odpadów 

 

Urząd Miejski 
Głubczyce,  

W Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Kontrola realizacji obowiązków w zakresie go-
spodarowania odpadami w zakładach medycz-
nych i weterynaryjnych 

WIOŚ, K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Nadzór nad procesem powstawania i niszczenia 
odpadów pochodzenia zwierzęcego szczegól-
nego ryzyka (SRM) i odpadów wysokiego ryzyka 
(HRM) 

Powiatowy 
Inspektor We-
terynarii 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Wspomaganie i koordynacja działań poprawia-
jących funkcjonowanie systemu zbiorki, prze-
chowywania i transportu niebezpiecznych odpa-
dów medycznych do firm zajmujących się ich 
końcowym unieszkodliwieniem  

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K        

3 Całkowite wyelimino-
wanie nieprawidłowo-
ści w gospodarowaniu 
odpadami medycz-
nymi, weterynaryjnymi 
i zwłokami padłych 
zwierząt 

Nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami WIOŚ 
 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Odpady przemysłowe (odpady grup 01 – 19 wg katalogu odpadów) 
1       

 2008 5,0    5,0 
Utworzenie gminnej bazy danych gospodarki 
odpadami sektora gospodarczego (zakres – 
patrz monitoring planu): 
− Zakup sprzętu komputerowego 

 

Budowa systemu 
kontroli zgodności z 
prawem gospodarki 
odpadami w sektorze 
gospodarczym 

− Zakup specjalistycznego oprogramowania 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2008 20,0    20,0 
Budżet 
gminy 

 

 
 

Wdrożenie gminnego systemu ewidencji wy-
twórców, posiadaczy, ilości i rodzajów  odpadów 
wytwarzanych, magazynowanych, ewidencja 
sposobów usuwania odpadów  

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2008 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania 
odpadów z wydanymi decyzjami administracyj-
nymi 

WIOŚ K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
 

 

Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w 
małych i średnich podmiotach gospodarczych w 
tym w rzemiośle 

WIOŚ 
Starostwo 
Powiatowe w 
Głubczycach 

K 2006-2008 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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  Kontrola i monitoring działalności firm posiada-
jących zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, 
transport i zbieranie odpadów, weryfikacja wy-
danych decyzji 

WIOŚ, 
Starostwo 
Powiatowe w 
Głubczycach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Całkowite zniszczenie 
i wyeliminowanie PCB 
ze środowiska  

Zidentyfikowanie źródeł  wytwarzania odpadów 
zawierających PCB.  

WIOŚ, Urząd 
Miejski w 
Głubczycach 

K 2007-2008 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

 

Opracowanie programu likwidacji urządzeń za-
wierających PCB będących w posiadaniu osób 
fizycznych, w tym ustalenie miejsca magazyno-
wania w GPZON, ustalenie sposobu  finanso-
wania zadania unieszkodliwienia lub kontamina-
cji PCB 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2007-2008 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

 

Utworzenie harmonogramu eliminacji urządzeń 
zawierających PCB będących w posiadaniu 
osób fizycznych,  

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, Staro-
stwo Głub-
czyckie,  

K 2007-2008 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawiera-
jących PCB 

przedsiębiorcy K 2005-2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Kontrola zakładów posiadających urządzenia 
zawierające PCB. 

WIOŚ K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 
 
 

Ewidencja źródeł powstawania odpadów WIOŚ, Urząd 
Miejski w 
Głubczycach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.   

Nadzór nad realizacją eliminacji wyrobów zawie-
rających azbest; miejsce magazynowania odpa-
dów azbestowych – Gminny Punkt Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych lub inna wskazana 
jednostka, składowanie na składowisku odpa-
dów w Kuniowie  

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, 
Starostwo 
powiatowe 

W Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k.    

Akcja informacyjna (w ramach akcji edukacyjnej) 
w zakresie szkodliwości azbestu oraz postępo-
wania z odpadami zawierającymi azbest 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W Praca ciągła W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

 

Bezpieczne dla zdro-
wia ludzi usunięcie 
wyrobów zawierają-
cych azbest i zdepo-
nowanie ich na skła-
dowiskach w sposób 
eliminujący ich nega-
tywne oddziaływanie  

Opracowanie systemu dopłat/dotacji dla osób 
fizycznych  

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2005 Wg potrzeb Budżet 
gminy, 
GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

  Dotacja dla osób fizycznych na usuwanie  odpa-
dów zawierających azbest 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W Praca ciągła 160,0 20 20 20 20 GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

  Opracowanie programów usuwania wyrobów 
zawierających azbest na poziomie powiatowym 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

4 
 

Eliminacja nieprawi-
dłowej gospodarki 

Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania 
odpadów z wydanymi decyzjami administracyj-

WIOŚ, 
Starostwo 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2005-2012 2005 2006 2007 2008 

Źródło fi-
nansowania 

          
Organizacja MZWON (w ramach systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych sektora 
komunalnego), wyznaczenie sklepów, dystrybu-
torów sprzętu,  

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2007 b.d.k.   b.d.k. b.d.k.  
  

Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych – w ramach gminnego systemu ewi-
dencji odpadów 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

W 2008 w ramach kosztów gminnego systemu  

Likwidacja magazynu przeterminowanych środ-
ków ochrony roślin Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Głubczycach 

Właściciel 
terenu,  

K 2006   30,0   

Środki 
własne 
przedsie-
biorcy,  
GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

5 

Likwidacja zagrożenia 
środowiska z tytułu 
nielegalnego składo-
wania odpadów środ-
ków ochrony roślin Nadzór nad likwidacją magazynu przetermino-

wanych środków ochrony roślin Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Głubczycach 

Urząd Miejski 
w Głubczycach 

K  
b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. 

 

6 Racjonalna gospo-
darka odpadami z 
zakładów energetycz-
nego spalania paliw 

Stworzenie systemu informacji zawierającego 
informacje o producentach odpadów i możliwo-
ściach ich odzysku  

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Promowanie działań zmierzających do zmniej-
szania energochłonności oraz opracowanie i 
wdrażanie programów oszczędności energii i 
racjonalizacji jej zużycia 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Podjecie działań mających na celu zmniejszenie 
udziału węgla kamiennego w zapotrzebowaniu 
na energię pierwotną, w tym zwiększenie udzia-
łu źródeł dawanych w bilansie energetycznym 
powiatu 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Prowadzenie ciągłego monitoringu stanu gospo-
darki odpadami z sektora energetycznego 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Opracowanie wytycznych dotyczących stosowa-
nia odpadów z energetyki do budowy dróg, re-
kultywacji terenu i makroniwelacji 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Wspieranie budowy niezbędnych instalacji w 
celu zwiększenia odzysku odpadów powstają-
cych w przemyśle energetycznym 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

7 Racjonalna gospo-
darka odpadami  
przemysłu rolno-
spożywczego 

Podjęcie działań zmierzających do stworzenia 
systemu zbiórki odpadów z rolniczej produkcji 
podstawowej oraz przetwórstwa żywności ob-
sługujący przede wszystkim małych i drobnych 
producentów rolnych  

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2005-2012 2005 2006 2007 2008 

Źródło fi-
nansowania 

  Opracowanie i wdrożenie mechanizmów pozwa-
lających na szerokie upowszechnienie i wdraża-
nie zasad zawartych w „Kodeksie dobrych prak-
tyk rolniczych”. 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Rozwój edukacji ekologicznej na wsi, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem małych i średnich pro-
ducentów rolnych 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Uzupełnienie i rozbudowa systemu ewidencji 
odpadów powstających w sektorze rolno-
spożywczym, który powinien uwzględniać rów-
nież małych i średnich producentów  

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Wspieranie działań skierowanych na powięk-
szanie bazy technicznej sektora przetwarzają-
cego odpady zwierzęce i roślinne 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

8 Racjonalna gospo-
darka olejami odpa-
dowymi oraz odpa-
dami z kształtowania i 
obróbki powierzch-
niowej metali (emulsje 
olejowe i odpadowe 
oleje 

Rozbudowa i doskonalenie systemów zbiórki, 
przechowywania i transportu odpadowych ole-
jów oraz opadów z procesów kształtowania i 
obróbki powierzchniowej obejmujący również 
małe, w tym rozproszone źródła wytwarzające te 
odpady  

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Wspieranie działań zmierzających do minimali-
zacji ilości odpadów. Popieranie wdrażania w 
firmach normy ISO 14000 oraz programu 
„Czystsza produkcja”  

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Podjęcie działań zmierzających do budowy 
sprawnego systemu zbiórki, przechowywania i 
transportu odpadów z procesów kształtowania i 
obróbki powierzchniowej metali 

Starostwo 
powiatowe w 
Głubczycach 

K  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Odpady z oczyszczalni ścieków 
Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami gminnego oczyszczalni (w ramach gmin-
nego systemu ewidencji odpadów) 

Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, zarządca 
oczyszczalni 

K 2006-2007 w ramach kosztów gminnego systemu  1 Wyeliminowanie nie-
prawidłowości w go-
spodarce osadami 
ściekowymi 

Kontrola i nadzór nad gospodarką osadami. Urząd Miejski 
w Głubczy-
cach, WIOŚ 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2005-2012 2005 2006 2007 2008 

Źródło fi-
nansowania 

2 Zwiększanie stopnia 
przetwarzania osa-
dów komunalnych 
osadów ściekowych, 
Maksymalizacja stop-
nia wykorzystania 
substancji biogennych 
zawartych w osadach 
ściekowych 

ocena możliwości wykorzystania osadów ście-
kowych do rekultywacji terenów zdegradowa-
nych,  
 
 
 
 
 
 

Eksploatatorzy 
oczyszczalni, 
przedsiębiorcy, 
ośrodki na-
ukowe 

K 2005-2010      Środki 
własne 
zarządców 

  Budowa na terenie gminnego składowiska od-
padów w Głubczycach kompostowni pryzmowej 
odpadów zielonych i osadów ściekowych (lub 
instalacji unieszkodliwiania odpadów zielonych 
w tym osadów ściekowych) 

Usługi Komu-
nalne Sp. zo.o. 

K 2008 Ujęto w kosztach, patrz tabela na str. 162  

3 Maksymalizacja stop-
nia wykorzystania 
substancji biogennych 
zawartych w osadach 
ściekowych 

Systematyczne badanie osadów w celu wyse-
lekcjonowania osadów nadających się do rolni-
czego wykorzystania i badania gleb 

Eksploatatorzy 
oczyszczalni, 
przedsiębiorcy, 
ośrodki na-
ukowe 

K 2005-2010      Środki 
własne 
zarządców 

RAZEM  Koszty całkowite w latach 2005 – 2008 –  1508,0 tys. PLN,  
w tym koszty inwestycyjne gminy Głubczyce – 0 tys. PLN  
+ koszty budowy Centrum Utylizacji Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Objaśnienia: 
Druk kursywą – zadania określone w wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami 
b.d.k. – bez kosztów dodatkowych 
Kolorem zielonym zaznaczono zadania do realizacji wg Planu gospodarki odpadami dla powiatu Głubczyckiego 
 
UWAGA 
W strukturze nakładów finansowych na realizację planu nie uwzględniono kosztów inwestycyjnych związanych z budową Centrum Utylizacji Od-
padów w Kędzierzynie-Koźlu, aport finansowy każdej gminy wchodzącej w skład Związku Południowego Gospodarki Odpadami zostanie ustalony 
na etapie negocjacji  
 

Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 
łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane 

Lp. Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne 
1 2005 – 2012 1030,0 3485,4 0 2337,0 1030,0 1148,4 
2 2005 – 2008 1030,0 478,0 0 151,0 1030,0 327,0 
3 2009 - 2012 0 3007,4 0 2186,0 0 821,4 
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Harmonogram działań w celu realizacji zadań planu przedstawiono w tabeli nr 99. W harmonogramie przedstawiono również zadania 

związane z wdrożeniem celów i realizacji zadań związane z gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym. 
 
Tabela 99 Harmonogram najważniejszych działań w zakresie gospodarki odpadami w gminie Głubczyce w latach 2005-2012 
 

Rok/ Kwartał 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lp
. 

Zadanie programu 
III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym sys-
temem gospodarki odpadami  

                              

2 Weryfikacja i dostosowanie uchwały utrzymaniu czystości i 
porządku w gminie do wymogów prawa, ujęcie wszystkich ele-
mentów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów (opakowa-
niowe, makulatura, biodegradowlane, niebezpieczne, wielkoga-
barytowe, budowlane); ujecie w uchwale zagadnień: postępo-
wanie z odpadami pochodzącymi z nadzwyczajnych zagrożeń, 
system kontroli prawidłowej gospodarki odpadami w gospodar-
stwach domowych, jednostkach infrastruktury 

                              

3 Opracowanie koncepcji Południowego Związku Gospodarki 
Odpadami (GPZO) 

                              

4 Rozwój działalności Południowego Związku Gospodarki Odpa-
dami (GPZO) 

                              

5 Budowa, na terenie składowiska odpadów w Kędzierzynie-
Koźlu, instalacji rozdrabniania gruzu budowlanego, rozbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, zakładu przetwarzania tworzyw 
sztucznych, wielowarstwowych, szkła i makulatury, Powiatowe-
go Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych  

                              

6 Budowa, na terenie składowiska odpadów w Kędzierzynie-
Koźlu, pryzmowej kompostowni odpadów zielonych, instalacji 
demontażu wraków samochodowych, instalacji demontażu 
elektroniki użytkowej, AGD, odpadów wielkogabarytowych 

                              

7 Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecz-
nych (GPZON) wraz z placem magazynowym azbestu 

                              

8 Zakup dla placówek edukacyjnych pojemników do selektywnej 
zbiorki odpadów opakowaniowych, makulatury,  

                              

9 Zakup pojemników do selektywnej zbiorki odpadów opakowa-
niowych, makulatury na terenach miejskich 

                              

10 Zakup pojemników do selektywnej zbiorki odpadów opakowa-
niowych, makulatury na terenach wiejskich 

                              

11 Selektywna zbiórka surowców wtórnych  „u źródła” w zabudo-
wie niskiej, zakupy worków do gromadzenia odpadów 

                              

12 Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego selektywnego 
zbierania odpadów organicznych, stworzenie lokalnego syste-
mu kompostowania odpadów organicznych 
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Rok/ Kwartał 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lp
. Zadanie programu 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
13 Program pilotażowy, promocja indywidualnego kompostownia 

własnych odpadów biodegredowlanych dobrowolnego, wybór 
sołectwa 

                              

14 Ocena systemu indywidualnego kompostowania własnych od-
padów biodegradowlanych, dalszy rozwój, objecie systemem 
terenów wiejskich całej gminy 

                              

15 Budowa na terenie gminnego składowiska odpadów w Głubczy-
cach kompostowni pryzmowej odpadów zielonych i osadów 
ściekowych (lub instalacji unieszkodliwiania odpadów zielonych 
w tym osadów ściekowych) 

                              

16 Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego selektywnego 
zbierania odpadów niebezpiecznych, uruchomienie Miejsc 
Zbiorki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON)  

                              

17 Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych i budowlanych  

                              

18 Opracowanie i wdrożenie gminnego planu reagowania oraz 
postępowania z odpadami pochodzącymi z nadzwyczajnych 
zagrożeń 

                              

19 Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk                               
20 Opracowanie programu edukacji społeczeństwa                               
21 Wdrożenie i stosowanie programu edukacji społeczeństwa                               
22 Opracowanie planu gospodarki odpadami medycznymi i wete-

rynaryjnymi 
                              

23 Utworzenie gminnej bazy danych gospodarki odpadami sektora 
gospodarczego 

                              

24 Opracowanie programu likwidacji urządzeń zawierających PCB, 
będących w posiadaniu osób fizycznych, ustalenie sposobu 
finansowania zadania unieszkodliwiania urządzeń  

                              

25 Bezpieczne usunięcie odpadów zawierających PCB                               
26 Ewidencja źródeł powstawania odpadów azbestowych, utwo-

rzenie programu eliminacji odpadów, w tym systemu do-
płat/dotacji dla osób fizycznych 

                              

27 Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest                               
28 Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych 

zlokalizowanego w Głubczycach przy al. Lipowej, monitoring 
środowiska przyrodniczego 

                              

29 Zakup pojazdów do transportu odpadów komunalnych                               
30 Zakup zamiatarki                               
31 Zakup kompaktowa do zagęszczania odpadów zdeponowanych 

na składowisku 
                              

32 Likwidacja magazynu przeterminowanych środków ochrony 
roślin Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Głubczy-
cach 
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8.4. Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu gospodarki 
odpadami 

 
Szacunkowe koszty przedstawiono w tabeli nr 100.  
Tabela 100. Szacunkowe koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne 

Koszty w latach (tys. zł) Wyszczególnienie 
2005 2006 2007 2008 

GOSPODARKA ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO 
Koszty nieinwestycyjne 
Zakup dla placówek edukacyjnych 16 szt. zestawów (po 3 
szt. pojemników o pojemności 1100l.) pojemników do selek-
tywnej zbiórki opakowań i makulatury 

   35,0 

Zakup 10 szt. zestawów (po 3 szt. pojemników o pojemności 
1100l.) pojemników do selektywnej zbiórki opakowań i maku-
latury na terenach miejskich 

  22,0  

Zakup worków do selektywnego gromadzenia odpadów su-
rowców wtórnych (opakowania i makulatura) w gospodar-
stwach zabudowy niskiej  

5,0 5,0 5,0 5,0 

Koszty obsługi Miejsc Zbierania Wybranych Odpadów Nie-
bezpiecznych 

   1,0 

Dotacja dla osób fizycznych na usuwanie odpadów zawiera-
jących azbest 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Zakup 2 pojazdów do transportu odpadów komunalnych 30,0 150,0   
Wdrożenie i stosowanie planu reagowania oraz postępowania 
z odpadami pochodzącymi z nadzwyczajnych zagrożeń: awa-
rie, powodzie, pożay, wypadki, zdarzenia losowe 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Inwentaryzacja i bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk odpa-
dów” 

 15,0 15,0 15,0 

Likwidacja magazynu przeterminowanych środków ochrony 
roślin w GSSCh 

 30,0   

Koszty inwestycyjne 
Projekt i budowa na terenie gminnego składowiska odpadów 
w Głubczycach Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Nie-
bezpiecznych wraz z placem magazynowym odpadów zawie-
rających azbest 

  10,0 20,0 

Budowa na terenie gminnego składowiska odpadów w Głub-
czycach kompostowni pryzmowej odpadów zielonych 

   1000,0 

Budowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów  w ramach 
Południowej Związku Gospodarki Odpadami z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu 

   

Koszty zosta-
ną ustalone 
na etapie 
tworzenia 
PZGO 

ZARZĄDZANIE GOSPODARKA ODPADAMI, MONITORING 
Koszty nieinwestycyjne  
Utworzenie gminnej bazy danych o gospodarce odpadami 
sektora przemysłowego 

   25,0 

Wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 Koszty obciążające bu-
dżet gminy Wydatki nieinwestycyjne 10,0 45,0 45,0 51,0 

Wydatki inwestycyjne 0 0 10 1020,0 Koszty obciążające 
przedsiębiorców.  
Pożyczki dotacje z fun-
duszy  Wydatki nieinwestycyjne 55,0 185,0 27,0 60,0 

Wydatki inwestycyjne 0 0 10,0 1020,0 OGÓŁEM KOSZTY 
REALIZACJI PLANU Wydatki nieinwestycyjne 65,0 230,0 72,0 111,0 

OGÓŁEM KOSZTY REALIZACJI PLANU 65,0 230,0 82,0 1131,0 

Objaśnienia: 
10 – koszty nieinwestycyjne obciążające budżet gminy 
0 – koszty inwestycyjne w części dotyczącej udziału gminy w realizacji przedsięwzięć, tys. PLN 
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Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto w modelu  symulacyj-
nym zastosowanym dla Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Ilości odpadów zgodnie z 
wyliczonymi prognozami wytwarzania oraz limitami odzysku/unieszkodliwiania i selektywnej 
zbiórki. 
 
Tabela 101. Szacunkowe koszty świadczonych usług w zakresie odpadów komunalnych (w tym 
odpadów komunalnych z innych sektorów) 
 
 

Ilość odpadów w latach Koszt  całkowity 
(tys. zł) Rodzaj procesu Jednostka 

Cena 
jednost-

kowa 
 2007 2011 2007 2011 

Zbieranie odpadów komunal-
nych  

zł/Mg 25,0 9303 10377 232,575 259,425 

Selektywne zbieranie odpadów  zł./Mg 50,0 200* 300* 10 15 
Sortowanie zł./Mg 75,0 7000** 8000** 525 600 
Kompostowanie odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji 

zł./Mg 110,0 0 550 0 60,5 

Składowanie zł./Mg 70,0 8200 7000 574 490 
Razem zł. - 24703 26227 1341,575 1424,925 

 

* szacowana ilość odpadów, którą można pozyskać z selektywnej zbiórki 
** prawdopodobna ilość, która będzie poddana segregacji mechanicznej 
 

 

Tabela 102. Szacunkowe koszty gospodarki pozostałymi odpadami  
 

Ilość Mg odpadów  
zebranych selek-

tywnie 
w latach 

Sumaryczny koszt 
zbiórki, odzysku i 
unieszkodliwiania 

(tys. zł) 
w  latach 

Rodzaj procesu 

Wskaźnik 
jednostko-

wych nakła-
dów inwe-
stycyjnych 
zł/Mg prze-
pustowości 

Wskaźnik 
kosztów 

odzysku i 
unieszkodli-
wiania od-
padów w 
obiekcie 

zł/Mg 

Jednostko-
wy koszt 

zbiórki i wy-
wozu 
zł/Mg 

2007 2011 2007 2011 

Odzysk i unieszkodliwia-
nie odpadów budowla-
nych 

900 122 50 195,3 661,37 33,592 113,756 

Odzysk i unieszkodliwia-
nie odpadów wielkoga-
barytowych 

500 164 80 101,43 254,5 24,749 62,098 

Odzysk i unieszkodliwia-
nie odpadów niebez-
piecznych wytwarzanych 
w grupie odpadów ko-
munalnych 

- - 200 10,04 26,86 2,008 5,372 

Razem -  - - - 60,349 181,226 
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9. ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU EDUKACJI. 
 

Efektywność systemu gospodarki odpadami zależeć będzie od wyników zbiórki selek-
tywnej odpadów, a te od właściwie prowadzonej edukacji i promocji tej działalności. 
 
Zadaniem edukacji powinno być: 

1. Wyjaśnienie mieszkańcom celów i korzyści selektywnego zbierania odpadów 
2. Wyjaśnienie mieszkańcom sposobu uczestnictwa w zbiórce, wskazanie rodzajów od-

padów które powinny być gromadzone w pojemnikach określonego przeznaczenia 
3. Informowanie mieszkańców o wynikach zbiórki i wykorzystaniu odzyskanych surow-

ców wtórnych 
 
Techniki promocji 
Informacje bezpośrednie – dostarczone mieszkańcom do domów, obejmujące: 

1. List Burmistrza zapraszający do udziału w zbiórce, wyjaśniający cele i korzyści.  
2. Instrukcja zbiórki selektywnej 

a) Ulotka w czytelnej formie graficznej, z zachowaniem kolorystyki odpowiadają-
cej kolorom pojemników do selektywnej zbiórki. 

b) Informacje na ulotce; 
c) Logo miasta, ewentualnie powołanej Spółki/Związku Gmin, telefony 
d) Wskazanie firmy transportowej 
e) Postać i rodzaj odpadów, które należy wrzucać do odpowiednich pojemników 

(w układzie: należy wrzucać, nie wolno wrzucać) 
f) Częstotliwość odbioru 
g) Adres aktywnej strony internetowej programu zbiórki 
h) Uruchomienie aktywnej strony internetowej (przedstawiająca: wyniki zbiórki 

podawane systematycznie co miesiąc, problemy zgłaszane przez organizato-
rów, uczestników) 

 
Informacje pośrednie: 
Należy wykorzystać lokalne media (TV, radio, prasa, Internet) 
 
 
 
 
 

10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI 
  

 

 Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami można podzielić na trzy gru-
py: 
• publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych 

inwestycji publicznych, 
• prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingo-

wych, 
• prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy. 

Możliwe jest łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na 
wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prywatne. 

 

Najczęściej występujące w Polsce formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki od-
padami: 
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− fundusze własne inwestorów 

− pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane 
przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 

− kredyty preferencyjne udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z dopłatami do 
oprocentowania 

− zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. 
z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, funduszu ISPA) 

− kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i rozwo-
ju – EBOiR, Bank Światowy) 

− kredyty i pozyczki udzielane przez banki komercyjne 

− leasing 

 

10.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 

Zasady funkcjonowania funduszu narodowego, a także wojewódzkich oraz gminnych 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2002 r. 
– Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z kolejnymi zmianami). Zasadniczym 
celem funkcjonowania funduszy jest wspieranie przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy 
stanu środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działania określa II Polityka  Ekologiczna 
Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe. 

 Podstawowe źródła zasilania wymienionych funduszy stanowią środki z opłat za ko-
rzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. 
Przychodami funduszy mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadcze-
nia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na 
rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne wpływy. Do przychodów Narodo-
wego Funduszu należą także m.in. wpływy z opłat produktowych. Fundusze ekologiczne słu-
żą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgod-
nie z celami wskazanymi w cytowanej wyżej ustawie. Zasady gospodarowania funduszami 
określone są w przywołanej wyżej ustawie oraz w regulaminach poszczególnych funduszy. 

Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną i prowadzą 
samodzielną gospodarkę finansową. Fundusze powiatowe i gminne są funduszami celowymi 
pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. 

 

10.1.1. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Celem działalności Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o 
znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z 
punktu widzenia potrzeb środowiska. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia o znacze-
niu priorytetowym z punktu widzenia Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu 
Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej oraz zobowiązań międzynarodowych 
Polski, a także przedsięwzięcia ujęte w listach priorytetów wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi, obejmującej 
ochronę środowiska przed odpadami, za priorytetowe kierunki inwestowania uznane są: 

� rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapew-
niających ich minimalizację w procesach produkcji, 

� kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, 

� rekultywacja terenów zdegradowanych, 
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� oszczędzanie surowców i energii,co w szczególności odnosi się do przedsięwzięć 
ujętych w programach: 

� rekultywacjiaterenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko 
Polskie i przemysł, 

� likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych, 

� unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym 
(autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz 
zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych, 

� przeciwdziałania powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpa-
dów niebezpiecznych,  

� realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów 
komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie sys-
temów zagospodarowywania osadów ściekowych). 

Wysokość dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz jest uzależniona od efek-
tywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalne-
go efektu ekologicznego i ekonomicznego. 

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek i kredytów general-
nie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być czę-
ściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych 
w nich efektów. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji 
oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane corocznie 
przez Radę Nadzorczą Funduszu. 

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowania: 

� Finansowanie pożyczkowe  

� Finansowanie dotacyjne  

� Finansowanie kapitałowe  

 

10.1.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
 
Fundusz wspiera finansowo przedsięwzięcia proekologiczne o zasięgu regionalnym. 
 
Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu mogą być przyznawane na cele określone w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz 
zgodnie z priorytetami WFOŚiGiW w Opolu, określanymi w oparciu o aktualną politykę eko-
logiczną Państwa, „Program ochrony środowiska Województwa Opolskiego na lata 2003 – 
2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 wraz z Planem Gospodarki Odpa-
dami w Województwie Opolskim”, gminne i powiatowe programy ochrony środowiska  oraz 
zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć, o których mowa w art. 414 
ust. 1pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 w/w ustawy. Przyznawane pożyczki i dotacje służą realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzą-
cych z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną. 
Fundusz udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w formie 
pisemnej z podmiotem realizującym zadanie, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez 
ten podmiot. Wnioski mogą być składane w dowolnym czasie i rozpatrywane są na bieżąco. 
Wzory wniosków określa Zarząd Funduszu. 
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Fundusz może udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kre-
dytów w ramach tzw. linii kredytowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie pro-
gramy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
 
Pożyczki 
Fundusz udziela pożyczek inwestycyjnych i pomostowych (płatniczych). 
1. Pożyczka inwestycyjna, przyznawana na cele określone w ustawie Prawo ochrony śro-

dowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), współfinansuje koszty zadania i służy pełnemu zbilan-
sowaniu źródeł finansowania. 

2. Pożyczka pomostowa (płatnicza), przyznawana na zadania współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej zgodnie z celami określonymi w ustawie (Prawo ochrony środowi-
ska), zapewnia czasowe finansowanie inwestycji do momentu otrzymania przez pożycz-
kobiorcę środków przyznanych z programów pomocowych Unii Europejskiej.  

 
Fundusz udzielając pożyczek stosuje preferencyjne oprocentowanie, a nie może ono być 
niższe niż 2,0 procent w stosunku rocznym dla zadań z listy przedsięwzięć priorytetowych i 
3,5 procenta w stosunku rocznym dla zadań dofinansowywanych spoza tej listy. 
 
Udzielona pożyczka nie może przekroczyć 60% kosztów zadania netto. Kwota pożyczki mo-
że być zwiększona: 
� nie więcej niż o 20% na zadania umieszczone na liście przedsięwzięć priorytetowych 
Funduszu,  
� nie więcej niż o 20% na zadania realizowane przez gminy i ich spółki prawa handlowego 
świadczące usługi komunalne,  
� nie więcej niż o 35% na zadania umieszczone na liście przedsięwzięć priorytetowych 
Funduszu realizowane przez gminy i ich spółki prawa handlowego świadczące usługi komu-
nalne,  

 

Okres kredytowania stosowany przy udzielaniu pożyczek nie może przekraczać 15 lat. 

 
Dotacje 
Dotacje mogą być udzielane na:  
1. edukację ekologiczną, w tym rozbudowę bazy dydaktycznej w parkach krajobrazowych,  
2. zadania pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o du-

żym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny służące ochronie środo-
wiska i gospodarce wodnej, 

3. państwowy monitoring środowiska i wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 
stanu środowiska oraz informatyzację informacji o środowisku,  

4. ochronę przyrody i krajobrazu, ochronę i hodowlę lasów, zalesienia i zadrzewienia,  
5. ochronę przed powodzią i budowę zbiorników małej retencji wodnej, 
6. tworzenie i rozwój systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz 

tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska,  
7. plany i programy oraz oceny i studia wykonalności dla zadań przewidzianych do wsparcia 

z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ekspertyzy, 
programy badawcze i wdrożeniowe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej,  

8. usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym przeterminowanych środków 
ochrony roślin i azbestu,  

9. zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałanie klę-
skom żywiołowym i likwidację ich skutków dla środowiska,  

10. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 
powietrza i wód,  

11. profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia stan-
dardów jakości środowiska, 
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12. zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji, za wyjątkiem termomodernizacji budyn-
ków, oraz ochrony wód, realizowane w obiektach: publicznej opieki zdrowotnej i sanato-
riach, domach opieki społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach, 
obiektach kultury, obiektach sakralnych, obiektach administracji rządowej, 

13. pilotażowe i przykładowe instalacje wykorzystania źródeł odnawialnych energii, 
14. ochronę wód, 
15. zakładanie plantacji upraw energetycznych i budowę instalacji produkcji biomasy. 
 
 

Zadania zgłaszane do dofinansowania przez Fundusz (w zakresie gospodarki odpadami i 
ochrony powierzchni ziemi) powinny spełniać poniższe kryteria:  

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego składowania odpadów.  
2. Ograniczenie wytwarzania odpadów i zwiększenie ich wykorzystania (m.in. segregacja 

odpadów i recykling); unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz 
powstających w związku z transportem samochodowym.  

3. Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych.  
4. Działania techniczno-organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami.  
5. Rekultywacja terenów zdegradowanych.  
6. Oszczędzanie surowców naturalnych i energii.  

 

10.1.3. Powiatowy i gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 

Środki gromadzone w powiatowych i gminnych funduszach są generalnie przeznaczone 
na wspomaganie ustalonych przez radę powiatu lub radę gminy przedsięwzięć ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej, w tym związanych z ochroną powierzchni ziemi,  integrującą 
zadania ochrony przed odpadami. Cele wydatkowania wymienionych środków określa usta-
wa Prawo ochrony środowiska, a sposób dysponowania - ustawa o finansach publicznych. 

 

10.2. Fundacje 
 
Fundacja EkoFundusz 
         EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywne-
go zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu 
na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas 
decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, 
Włochy, Szwecja i Norwegia. Środki przekazane przez te kraje w latach 1992 -2010 wyniosą 
łącznie ponad 570 mln USD. 

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowi-
ska, mających istotne znaczenie w skali kraju lub regionu, a uznanych za priorytetowe przez 
społeczność międzynarodową. Za cel przyjęto także ułatwienie transferu na polski rynek naj-
lepszych technologii z krajów-donatorów oraz stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu 
ochrony środowiska. 
 W statucie EkoFunduszu jako priorytetowe uznano pięć dziedzin ochrony środowiska, 
w tym m.in. gospodarkę odpadami i rekultywację gleb zanieczyszczonych. 
 
W dziedzinie gospodarki odpadami priorytety EkoFunduszu stanowią: 
• tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów 

niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-250 tysięcy mieszkańców,  
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• przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych                    
w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacją składowisk 
takich odpadów,  

• rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi, stanowiącymi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody. 

EkoFundusz dzieli zgłaszane projekty na innowacyjne i techniczne (inwestycyjne). 
Przez projekty innowacyjne Fundacja rozumie takie, które prowadzą do pierwszego zasto-
sowania nowej technologii w Polsce lub stwarzają warunki dla jej wprowadzenia na polski 
rynek. Wśród projektów technicznych (inwestycyjnych) wyróżnia się projekty komercyjne, 
czyli takie które generują znaczne zyski po ich zakończeniu oraz niekomercyjne, których 
głównym celem jest poprawa stanu środowiska oraz względy społeczne, a przyszłe opłaty 
użytkowników jedynie pokrywają koszty, bez generowania zysków, bądź generują zyski w 
niewielkiej wysokości.  

 
 Inne fundacje 

• Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, 

• Environmental Know-How Fund w Warszawie 

• Europejski fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counter-par Fund w Warszawie, 

• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

• Polska Agencja Rozwoju Regionalnego 

• Program Małych Dotacji GEF, 

• Projekt Umbrella. 

 

10.3. Fundusze Unii Europejskiej 

 

Fundusze przedakcesyjne  -  ISPA (Instrument for Structural for Pre-Accession) 

Pomoc Wspólnoty w ramach funduszy ISPA (Instrument for Structural for Pre-
Accession) ma przyczynić się do lepszego przygotowania krajów kandydujących do wejścia 
do UE w dziedzinie gospodarczej infrastruktury , a w szczególności w sektorach ochrony 
środowiska i transportu. ISPA jest instrumentem finansowym do realizacji celów określonych 
w dokumencie  „Partnerstwo dla Członkostwa” oraz priorytetów wskazanych w Narodowym 
Programie Przygotowania do Członkostwa w UE. 

           Dotowane mogą być przedsięwzięcia spełniające m.in. takie poniższe kryteria: 

− wielkość inwestycji co najmniej 5 mln EUR,  

− podmiot publiczny jako inwestor, 

− zgodność z dyrektywami UE (w zakresie odpadów z dyrektywą 75/442/EWG), 

− zgodność z lokalnymi i regionalnymi programami zrównoważonego rozwoju                 
i ochrony środowiska, 

− efektywność ekonomiczna. 
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ISPA jest instrumentem finansowania dużych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. 
Dlatego największe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania mają np. systemy 
zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

 Wsparcie z ISPA może być udzielane w formie bezzwrotnej pomocy bezpośredniej, 
pomocy zwrotnej lub innej formy finansowania. Wysokość pomocy, która generalnie może 
wynosić do 75% kosztów kwalifikowanych dotowanego, może być ograniczona ze względu 
na:  

• dostępność finansowania z innych źródeł, 

• możliwości generowania przychodów przez przedsięwzięcie (dotyczy inwestycji 
produkcyjnych), 

• właściwe zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” (Polluters Pay Principle)  

Sposób, warunki i tryb dysponowania środkami z funduszu ISPA reguluje szczegółowo roz-
porządzenie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w 
sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, niepodlegającymi zwro-
towi (Dz.U. 68, poz. 631) zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, w dziedzinie go-
spodarki odpadami środki ISPA powinny być przeznaczone przede wszystkim na współfi-
nansowanie inwestycji:  

• w aglomeracjach powyżej 100 000 mieszkańców, uwzględnionych w przyjętych tam pro-
gramach,  

• na terenach gdzie istniejące składowiska odpadów stwarzają zagrożenia dla wód pod-
ziemnych, 

• na terenach gdzie wyczerpuje się pojemność składowisk. 

Przyjmuje się ponadto, że priorytetowo będą traktowane projekty zapewniające komplekso-
we rozwiązania, których wdrożenie spowoduje składowanie możliwie małej ilości odpadów, 
uwzględniające sortowanie i możliwość ponownego wykorzystania oraz odzysku odpadów.  

Rok 2003 był ostatnim rokiem zgłaszania projektów do realizacji w ramach programu ISPA, 
które stanowiły wyniki wstępnej selekcji przeprowadzonej wcześniej. 

 
Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne 

 
 Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistnieje możliwość finansowania inwe-
stycji w ochronie środowiska z Funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także 
finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w przyszłości ze wspomnianych fundu-
szy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004—2006). 

 Źródła finansowania związane z odpadami zostały określone w Sektorowym Progra-
mie Operacyjnym Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument ten określa kierunki 
i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych 
oraz stanowi podstawę inwestycji z Funduszu Spójności.  

 W ramach Narodowego Planu Rozwoju w zakresie gospodarki odpadami wsparcie 
będzie przeznaczone w pierwszej kolejności na: 

• budowę, rozbudowę i modernizację składowisk odpadów komunalnych, 

• system selektywnej zbiórki odpadów, 

• recykling i odzysk odpadów komunalnych, 

• system zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 
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Powyższe kierunki realizowane będą głównie w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionu oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego re-
alizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności.  W ramach tego 
sektora nastąpi wsparcie gospodarki odpadami  komunalnymi, mające na celu stworzenie 
systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W ramach tego prioryte-
tu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki od-
padami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem. 

 

10.4. Banki, inwestycje leasingowe 

 Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne: Bank Ochrony Śro-
dowiska S.A. (statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji proekologicznych), 
Bank Gdański S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Światowy 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

 Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: Towarzystwo Inwestycyjno-
Leasingowe EKOLEASING S.A., BEL Leasing Sp. z o.o., BISE Leasing S.A., Centralne To-
warzystwo Leasingowe S.A., Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o. 
 

11. MONITORING REALIZACJI PLANU 
  

Wdrażanie planu będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 
� określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań 
� określenia stopnia realizacji przyjętych celów 
� oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem 
� analizy przyczyn ich rozbieżności. 
 

Postawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest prawidłowy system sprawozdaw-
czości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji/stopnia oddziaływania na 
środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Odpowiedni zestaw wskaźni-
ków zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz analiz porównaw-
czych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o wdrażanym Planie. 
 
Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie w 
Urzędzie Miejskim sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania.  
 
Główne zadania związane z monitoringiem gospodarki odpadami  to: 
� monitoring istniejących instalacji gospodarki odpadami, 
� monitoringu przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), zajmujących się go-
spodarką odpadami, 
� monitoring instalacji nie wymagających zezwoleń, 
� monitoring przemieszczania pewnych rodzajów odpadów, 
� monitoring „wytwórców” odpadów 
� identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań  
� zbieranie niektórych danych i informacji 
� gromadzenie i przetwarzanie danych 
� analiza danych i informacji 
� przygotowywanie raportów 
� ocena wyników oraz przygotowanie korekty do planu  
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Jednostka odpowiedzialna za monitoring przygotowuje raporty roczne/kwartalne dla Burmi-
strza gminy. Burmistrz podejmować będzie decyzje w zależności od wyników monitoringu. 
Jeśli wynik będzie pozytywny, akceptuje raporty, jeśli negatywny podejmie działanie:  

• zidentyfikuje odchylenia 
• zanalizuje plan korekty 
• wdroży korekty 

 
Rada Gminy powinna co najmniej raz na 2 lata być informowana o wynikach monitorowania 
Planu. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że zmiany warunków lokalnych spowodują konieczność 
modyfikacji uchwalonego planu gospodarki odpadami przed upływem ustawowych 4 lat, na-
leży uruchomić stosowne postępowanie w celu aktualizacji zapisów Planu. Na podstawie 
oceny realizacji Planu będzie można dokonywać jego aktualizacji. 
 
Oprócz monitorowania ciągłego realizowanego na podstawie informacji napływających do 
bazy danych, powinien funkcjonować także system monitoringu doraźnego kontrolujący po-
siadaczy odpadów w zakresie prowadzonych przez nich ewidencji odpadów oraz oceny ich 
działalności. Kontroli takiej powinno towarzyszyć pobieranie próbek odpadów i przekazywa-
nie ich do badań w laboratorium. Kontrole te oprócz zasobów informacji dostarczać będą 
także wiedzę o prawidłowości i bezpieczeństwie realizacji polityki w zakresie odpadów ko-
munalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. 
 
W tabelach 103, 102, 105, 106  przedstawiono wzór i układ informacji gromadzonych syste-
mie gminnej bazy danych. W/w tabele powinny być umieszczone na stronie internetowej 
gminy Głubczyce. 
 
Tabela 103. Wykaz informacji ogólnych o gospodarce odpadami 
 

Lp rejestr 2004 2005 2006 itd 
1 Liczba podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy Głubczyce     
2 Liczba podmiotów prowadzących instalacje na terenie gminy Głub-

czyce 
    

3 Liczba podmiotów posiadających pozwolenia zintegrowane     
4 Liczba podmiotów prowadzących instalacje posiadających ważne 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów (powyżej 1 tony odpadów 
niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż nie-
bezpiecznych 

    

5 Liczba podmiotów posiadających zatwierdzone programy gospo-
darki odpadami niebezpiecznymi 

    

6 Liczba podmiotów które zgłosiły wytwarzanie odpadów niebez-
piecznych do 100kg/rok i innych niż niebezpieczne w ilości od 5 do 
5 tys. ton/rok 

    

7 Liczba podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów 

    

8 Liczba podmiotów , które zgłosiły działalność w zakresie odzysku 
i/lub unieszkodliwiania odpadów 

    

9 Liczba podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie zbierania i/lub transportu odpadów 

    

10 Liczba podmiotów, które zgłosiły działalność w zakresie zbierania 
i/lub transportu odpadów 

    

11 Liczba podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów 
komunalnych  

    

 

W powyższej tabeli ujmowani są przedsiębiorcy posiadający decyzje wydane przez Starostę 
Powiatu Głubczyckiego oraz Wojewodę Opolskiego. 
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Tabela 104. Wzór kart informacyjnej gospodarki odpadami w gminie Głubczyce 
 

częstotliwość sprawozdania Lp wyszczególnienie miara 
kwartalnie rocznie 

1 Rejestr podmiotów: 

− wytwarzających odpady 

− odzyskujących i unieszkodliwiających odpady 

− zbierających i transportujących odpady 

− eksportujących odpady  

− importujących odpady 

 
liczba podmio-

tów 

 
x 
x 
x 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 

2 Ilość odpadów na terenie gminy Głubczyce 
− wytworzonych 
− poddanych odzyskowi 
− unieszkodliwionych 
− eksportowanych 
− importowanych 

 
Mg  
Mg  
Mg  
Mg  
Mg 

  
x 
x 
x 
x 
x 

3 składowisko odpadów komunalnych w Głubczy-
cach 
ilość odpadów przyjęta ogółem 
ilość odpadów przyjęta z terenu gminy Głubczyce 

 
 

Mg 
Mg 

 
 
x 
x 

 
 
x 
x 

4 wykaz składowisk odpadów przemysłowych 
ilość odpadów przyjęta 
pojemność całkowita/wykorzystana 

 
Mg 
m3 

 
x 
x 

 
x 
x 

5 wykaz innych obiektów w których są nagromadzo-
ne odpady 
ilość odpadów przyjęta 
ilość odpadów wywieziona 
bilans na koniec roku 

 
 

Mg 
Mg 
Mg 

  
x 
x 
x 

 
Tabela 105. Wskaźniki monitoringu realizacji zadań planu  

 
sprawozdanie lp wyszczególninie jedn 

1/ m-c 1/kwartał 1/rok 
1 Odbiór odpadów komunalnych wymieszanych: 

− cena 

− ilość gospodarstw objętych zbiórką 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
 

 
 
 
x 

 
 

 
x 
x 
x 

2 selektywna zbiórka surowców wtórnych 

− cena 

− ilość gospodarstw objętych zbiórką 

− efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpa-
dów przeznaczonych do recyklingu 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 

3 selektywna zbiórka odpadów organicznych 
− cena 
− ilość gospodarstw objętych zbiórką 
− efekty selektywnej zbiórki 
− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 

4 zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 
− cena 
− ilość gospodarstw objętych zbiórką 
− efekty selektywnej zbiórki 
− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 

5 zbiórka odpadów budowlanych: 
− cena 
− ilość gospodarstw objętych zbiórką 
− efekty selektywnej zbiórki 
− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 

6 zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych 
ze strumienia odpadów komunalnych: 
− cena 
− ilość gospodarstw objętych zbiórką 
− efekty selektywnej zbiórki 
− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 
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7 Instalacje/linie do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów 

− termin oddania do eksploatacji 

− rodzaj i ilości odpadów poddanych odzysko-
wi/unieszkodliwieniu 

− moc przerobowa/wykorzystana 

− oddziaływanie na środowisko 

− wody gruntowe 

− hałas 

− powietrze 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
 
 
 
 
ton/rok 
 
 

 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 

 
 
x 
x 
 
x 
 
x 
x 
x 
x 

 
 
W celu prawidłowego wdrażania Planu, Burmistrz  będzie  monitorował realizację Planu po-
przez: 
� wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami (opiniowanie zezwo-
leń dotyczących gospodarowania odpadami, prowadzenia kontroli w zakresie wydanych po-
zwoleń, zezwoleń i przyjętych informacji), 
� wykorzystanie dobrej współpracy Burmistrza z firmami odpowiedzialnymi za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
� współpracę Burmistrza z Marszałkiem Województwa Opolskiego, Wojewodą Opolskim,  
Starostą Powiatu Głubczyckiego, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – reali-
zującymi zadania wynikające  z ich kompetencji służące prawidłowej gospodarce odpadami, 
� współpracę z instytucjami w zakresie wdrażania programu edukacji ekologicznej społe-
czeństwa. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Głubczyce składać będzie co dwa lata Radzie Gminy sprawozda-
nie z realizacji Planu gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu będzie 
można dokonać jego aktualizacji.  
 
Uwzględniając potrzeby wynikające z dokumentów opracowanych na szczeblu państwa w 
tym w krajowym planie gospodarki odpadami a także potrzeby regionalne określone w stra-
tegii rozwoju regionu, wskaźniki oceny realizacji programu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi powinny być przyjęte w postaci przedstawionej w tabeli nr 103.
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Tabela 106. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Głubczyce 
 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
L.p Wskaźnik Miara 

Rok 2004 
Stan wyj-
ściowy założenia realizacja założenia realizacja założenia realizacja założenia realizacja 

1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego 
mieszkańca gminy w ciągu roku 

kg/M/rok 346,93 359,06 x 367,81  377,17  387,1  

 Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych ogółem w 
gminie Głubczyce ton/rok 8540,51 8845,13 x 9067,36  9303,84  9555,41  

 Ilość odpadów komunalnych odebranych przez przewoź-
ników od mieszkańców/firm z terenu gminy 

ton/rok 2969,6 x        

2 Selektywna zbiórka surowców wtórnych (opakowania:  
papier, tworzywa sztuczne, szkło):           

 − Wytworzone ogółem ton/rok 2202,4 2322,24  2444,66  2575,39  -  

 − Zebrane selektywnie 
ton/rok 

% wytw. 
Brak da-

nych 
641,32 
27,62 

 766,41 
31,35 

 887,7 
34,47 

 -  

 − Konieczna segregacja z wymieszanych komunalnych 
ton/rok 

% wytw. x 0 
0  0 

0  0 
0  -  

 − Ilość poddana recyklingowi 
ton/rok 

% wytw. 
Brak da-

nych 
641,32 
27,62 

 766,41 
31,35 

 887,7 
34,47 

 -  

 − Ilość poddana odzyskowi 
ton/rok 

% wytw. 0 0 
0  0 

0  400,0 
15,53  -  

 − Ilość dopuszczona do składowania 
ton/rok 

% wytw. 
x 1680,92 

72,38 
 1678,25 

68,65 
 1287,7 

50 
 -  

 − Ilość zeskładowana 
ton/rok 

% wytw. 
Brak da-

nych 
0 
0  0 

0  0 
0  -  

2. Zmniejszenie ilość odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska w stosunku do roku 1995 

%          

 − Ilość wytworzona ton/rok 3111,42 3205,85  3282,14  3362,24  3446,42  

 − Ilość, którą należy poddać odzysko-
wi/unieszkodliwieniu 

ton/rok 
% wytw.  
w 1995r 

x 
x 

- 
12 

 - 
12 

 - 
12 

 - 
12 

 

 − Zebrana selektywnie 
ton/rok 

% wytw. 
bd x  x  x  X  

 − Poddana odzyskowi indywidualnie przez wytwórców  
ton/rok 

% wytw. bd x  x  x  X  

 − Konieczna segregacja z wymieszanych 
ton/rok 

% wytw. 
x 
x 

x  x  x  X  

 − Ilość wysegregowana 
ton/rok 

% wytw. bd x  x  x  X  

 − Ilość dopuszczona do składowania 
ton/rok 

% wytw.  
w 1995r 

bd 2463,26 
88 

 2463,26 
88 

 2463,26 
88 

 2463,26 
88 

 

 − Ilość zeskładowana 
ton/rok 

% wytw.  
w 1995r 

x x  x  x  X  

3 Selektywna zbiórka odpadów budowlanych:           



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   188 
 

 − Ilość wytworzona ton/rok 1067,94 1158,95  1228,38  1301,97  1379,98  

 − Ilość która należy selektywnie zebrać 
ton/rok 

% wytw. 
x 
x 

173,84 
15 

 184,26 
15 

 195,30 
15 

 207,0 
15 

 

 − Zebrana selektywnie 
ton/rok 

% wytw. 
0 173,84 

15 
 184,26 

15 
 195,30 

15 
 207,0 

15 
 

 − Konieczna segregacja z wymieszanych 
ton/rok 

% wytw. 
0 0 

0 
 0 

0 
 0 

0 
 0 

0 
 

 − Ilość dopuszczona do składowania 
ton/rok 

% wytw. 
1067,94 

100 
985,11 

85 
 1044,13 

85 
 1106,68 

85 
 1172,98 

85 
 

 − Ilość zeskładowana 
ton/rok 

% wytw. 
Brak da-

nych 
x 
x 

 x 
x 

 x 
x 

 x 
x 

 

4 Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych           
 − Ilość wytworzona ton/rok 470,41 506,21  506,67  507,14  507,60  

 − Ilość, którą należy selektywnie zebrać 
ton/rok 

% wytw. 
x 
x 

101,24 
20  101,3 

20  101,43 
20  101,52 

20  

 − Zebrana selektywnie 
ton/rok 

% wytw. 
b.d. 101,24 

20 
 101,3 

20 
 101,43 

20 
 101,52 

20 
 

 − Konieczna segregacja z wymieszanych 
ton/rok 

% wytw. 
x 
x   0 

0  0 
0  0 

0  

 − Ilość dopuszczona do składowania 
ton/rok 

% wytw. 
470,41 

100 
404,97 

80 
 405,34 

80 
 405,71 

80 
 406,08 

80 
 

 − Ilość zeskładowana 
ton/rok 

% wytw. 
Brak da-

nych 
x 
x  x 

x  x 
x  x 

x  

5 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych komunal-
nych 

          

 − Ilość wytworzona ton/rok 64,75 66,82  66,87  66,93  66,99  

 − Ilość, którą należy selektywnie zebrać 
ton/rok 

% wytw. 
x 
x 

10,02 
15  10,03 

15  10,04 
15  1005 

15  

 − Zebrana selektywnie 
ton/rok 

% wytw. 
b.d.         

 − Konieczna segregacja z wymieszanych 
ton/rok 

% wytw. 
0 
0         

 − Ilość selektywnie zebrana/wysegregowana 
ton/rok 

% wytw. 
b.d.         

 − Ilość dopuszczona do składowania 
ton/rok 

% wytw. 
50,34 
100 

56,79 
85  56,84 

85  56,89 
85  56,94 

85  

 − Ilość zeskładowana 
ton/rok 

% wytw. 
x 
x 

x 
x 

 x 
x 

 x 
x 

 x 
x 

 

6 Ogółem odpady komunalne z terenu gminy Głubczyce 
zeskładowane na składowisku w Głubczycach ton/rok 2969,6         

 Ogółem odpady komunalne z terenu gminy Głubczyce 
zeskładowane na składowiskach innych niż Głubczyce 

ton/rok b.d.         

7 
Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie 
gminy Głubczyce zeskładowanych na składowiskach od-
padów komunalnych 

ton/rok bd         

 Ilość odpadów przemysłowych składowanych na składo-
wiskach odpadów przemysłowych na terenie gminy Głub-

ton/rok X         
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czyce 

8 
Udział odpadów przemysłowych w ogólnej masie odpa-
dów składowanych na składowiskach (dot. tylko gminy 
Głubczyce) 

% bd         

9 Ilość „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych            
 − Stan na początek roku szt. 3         
 − Stan na koniec roku szt. 3         

10 Ilość zlikwidowanych „dzikich” składowisk odpadów ko-
munalnych 

szt. 
 

         

11 Ilość zrekultywowanych składowisk odpadów komunal-
nych i przemysłowych szt.          

12 Ilość wytworzonych odpadów ściekowych           
 − Oczyszczalnia gminna w eksploatacji WiK Głubczyce ton b.d.         
 − Pozostałe oczyszczalnie ton b.d.         
13 Ilość odpadów z oczyszczalni ścieków:  b.d.         
 - wykorzystanych rolniczo ton b.d.         
 - wykorzystanych na cele przemysłowe ton b.d.         
 - przekształconych termicznie ton b.d.         
 − Inne  b.d.         
14 Ilość urządzeń/odpadów zawierających PCB:           

 − ilość urządzeń pracujących, stan na początek roku szt. Brak 
urządzeń 

        

 − Ilość oddanych do unieszkodliwienia szt.          
 − Ilość zmagazynowanych szt.          
15 Ilość materiałów zawierających azbest           

 − Ilość zewidencjonowana, stan na początek roku 

ton 
mb 
m2 

m3 

1214,0 
 

110363 
        

 − Ilość powstałych odpadów azbestowych ton          
 − Ilość oddanych do unieszkodliwienia mb          

16 Ilość  wytworzonych niebezpiecznych odpadów medycz-
nych 

ton Brak da-
nych 

        

 − Ilość oddanych do spalenia ton          
 − Ilość wywieziona z terenu gminy ton          

17 Ilość  wytworzonych niebezpiecznych odpadów weteryna-
ryjnych ton          

 − Ilość oddanych do spalenia ton          
 − Ilość wywieziona z terenu gminy ton          
18 Ilość odpadów przemysłowych           
 − wytworzona ton          
 − oddana do odzysku ton          

 − oddana do unieszkodliwienia (z wyjątkiem składowa-
nia) 

ton          

 − zeskładowana na składowiskach ton          
 − zmagazynowana ton          
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19 Ilość pojazdów samochodowych poddanych kasacji 
 

szt. 
ton          

20 Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami zł/rok          
21 Ilość i jakość interwencji i wniosków mieszkańców liczba/opis          
22 Kampania edukacyjna (jakie/ilość)           
 − Prasa           
 − TV           
 − Radio           
 − Konkursy           
 − Inne           
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Proponowane wskaźniki mogą być korygowane w zależności od rozwoju sytuacji finansowej 
w regionie. Pozwala na to ustawa o odpadach, która wymaga, aby plany: krajowy, woje-
wódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata. Plany  
i programy gospodarki odpadami opracowywane są, bowiem w okresie dynamicznych zmian 
uregulowań prawnych gospodarki odpadami. Zmianie ulegają definicje: odpadów, odpadów 
niebezpiecznych, odpadów komunalnych i generalnie klasyfikacja odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych. Wprowadzane są w życie nowe, bardziej ostre wymagania dotyczące za-
równo prowadzenia procesów odzysku jak i unieszkodliwienia, w tym składowania odpadów. 
Przeprowadzane są przeglądy ekologiczne składowisk i instalacji przetwarzania odpadów. 
Wszystko to świadczy o tym, że dane wejściowe do oceny stanu gospodarki odpadami będą 
wymagały weryfikacji.  
 
 
 
 

12. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU  PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  NA 

ŚRODOWISKO 
 
             W wyniku realizacji Planu Gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce stan środowi-
ska ulegnie poprawie.  
 

Selektywna zbiórka odpadów powstających w sektorze komunalnym umożliwi wy-
dzielenie z odpadów frakcji nadających się do wykorzystania. Pozwoli to na zmniejszenie 
ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Ponowne wykorzystanie uzyskanych su-
rowców wtórnych pozwoli na zmniejszenie zużycia surowców w procesach produkcji.  

Odpady wielkogabarytowe zostaną objęte systemem zorganizowanej zbiórki. Na-
stępnie będą podlegały demontażowi, a składniki nadające się do wykorzystania przekazy-
wane będą do odzysku i recyklingu.  W wyniku tych działań nastąpi poprawa  stanu środowi-
ska w zakresie ochrony powierzchni ziemi przed nielegalnym składowaniem odpadów. 
 

Korzyści środowiskowe zauważymy również w wyniku wprowadzenia zorganizowa-
nego usuwania odpadów budowlanych, mianowicie zmniejszony zostanie negatywny  wpływ 
składników niebezpiecznych zawartych w tym strumieniu odpadów tj. powłoki malarskie, 
resztki farb, izolacje azbestowe rurociągów czy azbestowe rury kanalizacyjne. 

Usuwane z odpadami komunalnymi odpady niebezpieczne: zużyte baterie, środki 
ochrony roślin i opakowania zbierane będą selektywnie. Przyjmuje się, że organizacja selek-
tywnej zbiórki tych odpadów da efekty w postaci redukcji ilości tych odpadów w strumieniu 
odpadów komunalnych, a przez to spowoduje poprawę stanu środowiska w zakresie ochrony 
wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochrony powierzchni ziemi. 
 

Wprowadzenie w szerokim zakresie kompostowania odpadów ulegających biodegra-
dacji spowoduje w pierwszej kolejności redukcję ilości tych odpadów w strumieniu odpadów 
komunalnych; a w związku z tym zmniejszenie uciążliwości zapachowej składowiska odpa-
dów (gdyż kontrola procesów kompostownia będzie bardziej efektywna niż kontrola proce-
sów gnilnych na składowisku). Kompostowanie odpadów spowoduje korzystny wpływ na re-
dukcję i/lub możliwość większej kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także zanie-
czyszczeń do wód gruntowych, powierzchniowych.  
 

W wyniku likwidacji dzikich wysypisk nastąpi zdecydowana poprawa estetyki krajo-
brazu oraz redukcję niekontrolowanych emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.  
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Realizacja ustaleń Planu Gospodarki Odpadami doprowadzi do wyeliminowania PCB 
z terenu gminy i przyczyni się do radykalnego zmniejszenia zagrożeń wynikających z istnie-
jących  konstrukcji azbestowych. 
 
 

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Odpadami możliwe jest także występowanie 
oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy 
to w szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych też względów należy zwrócić 
szczególną uwagę na procesy projektowania, a następnie poziom wykonawstwa obiektów 
gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem raportów o oddziaływaniu planowa-
nych przedsięwzięć na środowisko na etapie wydawania pozwoleń dla tych obiektów, zaś na 
etapie ich eksploatacji bardzo istotnym będzie zakres i poziom systemów monitorowania ich 
pracy. 
 

Podsumowując można stwierdzić, iż założenia Planu wpłyną w pierwszej kolejności 
na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, poprzez wprowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów  „u źródła”, zastosowanie linii do segregowania odpadów oraz 
skierowanie do kompostowania  odpadów organicznych.  
 

W  Planie Gospodarki Odpadami założone cele i podstawowe kierunki działań są 
zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem 
Gospodarki Odpadami, a także Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Planowane 
działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak  i ilości odzyski-
wanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwianych odpadów. 
 

13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

 
Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce obejmuje wszystkie rodzaje odpa-

dów powstających na terenie gminy. 
 
Dla potrzeb planu odpady zostały podzielone na dwie grupy: 
- odpady komunalne 
- odpady sektora gospodarczego 
 
 
1. ODPADY KOMUNALNE 
 
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Głubczyce obliczono stosując 
metody szacunkowe ujęte w: „Poradniku – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” 
oraz w Krajowym planie gospodarki odpadami.  
Z obliczeń wykonanych metodą szacunkowa wynika, że na terenie gminy Głubczyce powsta-
je średnio rocznie 8255 ton wymieszanych odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca gminy stanowi 335,5 kg/rok (dane za rok 2003).  
W bilansie tym uwzględniono odpady powstające w gospodarstwach domowych jak i w 
obiektach infrastruktury.  
Dla potrzeb planu dokonano oceny składu odpadów. 
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Tabela: Skład morfologiczny oraz ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmi-
ny Głubczyce 
 
 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie Łącznie dla gminy 
Głubczyce Lp. Frakcja 

ton/rok % wa-
gowy 

kg/M*rok ton/rok % wa-
gowy 

kg/M*rok ton/rok % wago-
wy 

1 Odpady organiczne pochodzenia 
roślinnego 1127,44 19,47 82,68 214,72 8,71 19,58 1342,16 16,26 

2 Odpady organiczne pochodzenia 
zwierzęcego 61,09 1,05 4,48 12,72 0,52 1,16 73,81 0,89 

3 Odpady zielone 130,91 2,26 9,60 43,86 1,78 4,00 174,77 2,12 
4 Odpady organiczne inne 61,09 1,05 4,48 25,44 1,03 2,32 86,53 1,05 
5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 420,43 7,26 30,83 127,91 5,19 11,66 548,34 6,64 
6 Opakowania z papieru i tektury  609,93 10,53 44,73 185,50 7,53 16,92 795,42 9,64 

7 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 77,27 1,33 5,67 23,82 0,97 2,17 101,09 1,22 

8 Opakowania  z tworzyw sztucznych 800,36 13,82 58,69 289,59 11,75 26,41 1089,95 13,20 
9 Tekstylia 167,18 2,89 12,26 52,97 2,15 4,83 220,15 2,67 
10 Szkło (nieopakowaniowe) 338,42 5,84 24,82 124,37 5,05 11,34 462,79 5,61 
11 Opakowania ze szkła 55,94 0,97 4,10 26,75 1,09 2,44 82,68 1,00 
12 Metale 121,92 2,11 8,94 56,93 2,31 5,19 178,85 2,17 
13 Opakowania z blachy 55,45 0,96 4,07 13,71 0,56 1,25 69,16 0,84 
14 Opakowania z aluminium 19,81 0,34 1,45 4,91 0,20 0,45 24,73 0,30 
15 Odpady mineralne 464,95 8,03 34,10 162,85 6,61 14,85 627,80 7,61 

16 Frakcja drobna - popiołowa (poniżej 
10 mm) 410,45 7,09 30,10 454,34 18,44 41,43 864,79 10,48 

17 Odpady wielkogabarytowe 272,72 4,71 20,00 164,49 6,67 15,00 437,21 5,30 
18 Odpady budowlane 545,40 9,42 40,00 438,60 17,80 40,00 984,00 11,92 

19 Odpady niebezpieczne (wytw. w 
grupie odp. Komunalnych) 40,91 0,71 3,00 21,93 0,89 2,00 62,84 0,76 

20 Opakowania wielomateriałowe 9,00 0,16 0,66 18,97 0,77 1,73 27,97 0,34 
 RAZEM 5790,67 100 424,66 2464,38 100,02 224,73 8255,04 100,02 

 
 
 

Aktualnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest składowanie 
na składowiskach odpadów komunalnych. Wszystkie wymieszane odpady komunalne wy-
tworzone na terenie gminy składowane są na gminnym składowisku odpadów komunalnych 
w Głubczycach.  

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) na prowadzenie przez przedsię-
biorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia takie aktualnie posiadają 4 firmy. 
Aktualnie jedyną firmą czynnie świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych jest firma: 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach. 
 

Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystywane są 
pojemniki o pojemnościach: 7 m3 (kontenery KP 7), 1100 litrów, 240 litrów, 110 litrów,. W ob-
rębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  przeważa model oparty o gromadzenie od-
padów w małych pojemnikach 110 l. i 240 l. ustawionych na terenie poszczególnych posesji. 
Na obszarach zabudowy wielorodzinnej do gromadzenia odpadów wykorzystywane są głów-
nie pojemniki 1100 l.  
 

Odpady komunalne wymieszane odbierane są na podstawie zawartych umów (okre-
ślających rodzaj opróżnianych pojemników i częstotliwość wywozu) lub zleceń. 
 

Selektywną zbiórkę surowców wtórnych  wprowadzono w 2002r. Prowadzi ją firma 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach. 

 
Selektywną zbiórkę prowadzi się w dwóch systemach:  

- zbieranie u źródła” – systemem objęci są mieszkańcy zabudowy niskiej (jed-
norodzinnej), polega na selektywnym zbieraniu przez mieszkańców surowców 
wtórnych (makulatury, opakowań szklanych, metalowych i z tworzyw sztucz-
nych)  do bezpłatnie dostarczanych oznakowanych worków  
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- „donoszenie” wysegregowanych surowców wtórnych do miejsc ich gromadze-
nia – ogólnodostępne pojemniki ustawione w wyznaczonych miejscach gminy. 

 
Odpady transportowane są na teren gminnego składowiska odpadów w Głubczycach, gdzie 
podlegają segregacji, pakowaniu i spedycji do firm recyklingowych. 
 
Zebrane przez Usługi Komunalne Sp. z o.o. butelki segregowane są na kolory (segregacji 
dokonuje się na terenie składowiska odpadów w Głubczycach) następnie butelki są spraso-
wywane i sprzedawane do firmy Polowat w Bielsku Białej, która poddaje je recyklingowi prze-
twarzając  na płatki poliestrowe do produkcji włókien i tkanin poliestrowych typu elana. 
 

 
Tabela: Ilości odpadów z selektywnej zbiórki, dane za lata 2002 i 2003 
 
 Tworzywa 

sztuczne 
[ton] 

Makulatu-
ra, karto-
ny [ton] 

Szkło 
kolorowe 

[ton] 

Szkło 
białe [ton] 

Złom  
aluminium 

[ton] 

Odpady 
wielkoga-
barytowe 

[ton] 
Indywidualne z właścicielami 
domów jednorodzinnych 4,1 6,0 39,4 11,6 - 30,0 

Zbiorowe  - spółdzielnie mieszka-
niowe, wspólnoty mieszkaniowe, 
zarządcy budynków 

- - - - - 120,0 

Instytucje, firmy, itp 7,04 35,48 2,0 2,0 3,28 - 
RAZEM 11,14 41,48 41,4 13,6 3,28 150 

 
 

Ponadto na terenie gminy Głubczyce zorganizowano selektywną zbiórkę baterii i 
akumulatorów małogabarytowych. W sześciu sklepach na terenie miasta zostały ustawione 
pojemniki do ich selektywnej zbiórki. Operatorem zbiórki również jest Spółka Usługi Komu-
nalne. Zebrane baterie i akumulatory odbierane są następnie nieodpłatnie przez Organizację 
odzysku REBA z Warszawy. Od roku 2003 r, selektywna zbiórka baterii i akumulatorów pro-
wadzona jest również na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gm. Głub-
czyce. W roku 2003 zebrano ok. 600 kg odpadowych baterii.  
 

Aktualnie głównym problemem w gospodarce odpadami komunalnymi jest brak na te-
renie gminy Głubczyce obiektów, które „zabezpieczałyby” w okresie wieloletnim potrzeby w 
zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów. Zadanie do realizacji to wdrożenie rozwiązań 
zapewniających pod względem technicznym i organizacyjnym funkcjonowanie systemu 
zgodnego z wymogami prawa polskiego i unijnego.  
 
 
2. ODPADY SEKTORA GOSPODARCZEGO 
 
Ilości i rodzaje odpadów są bezpośrednio powiązane z charakterem produkcji przemysłowej 
regionu. 
Ilości z podziałem na grupy odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2003 w gminie 
Głubczyce oszacowane zostały na podstawie danych Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, informacji uzyskanych bezpo-
średnio od firm, danych własnych INTEREKO,  przedstawiono w poniższej tabeli 
 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce 

 

Prawa autorskie INTEREKO   195 
 

Tabela. Odpady niebezpieczne i inne niebezpieczne w sektorze gospodarczym wytwo-
rzone w roku 2003.   
 

Lp. 
Kod 

odpadu Rodzaj odpadu Ton/rok 

63. 020181 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego 
ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 

0 

64. 020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 0 
65. 020502 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0 
66. 020580 Odpadowa serwatka 9202,4 
67. 020599 Inne nie wymienione odpady 0 
68. 020680 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze  0 
69. 020799 Inne nie wymienione odpady 0 
70. 030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 2 
71. 070213 Odpady tworzyw sztucznych 0,8 
72. 080299 Inne nie wymienione odpady 4,5 
73. 080312* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 0 
74. 080313 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12  0 
75. 080317* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 0 
76. 080318 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 0 

77. 100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 
04) 

1042,4 

78. 110105* Kwasy trawiące 4,6 
79. 110501 Cynk twardy 75,1 
80. 110502 Popiół cynkowy 53,22 
81. 120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 845 
82. 120102 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 534,5 
83. 120199 Inne nie wymienione odpady 0 

84. 130205* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicz-
nych 

6,729 

85. 130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,35 
86. 130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,18 
87. 130502* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 0 
88. 140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0 
89. 150101 Opakowania z papieru i tektury 78,8 
90. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 64,9 
91. 150103 Opakowania z drewna 48,4 
92. 150104 Opakowania z metali 5,6 
93. 150105 Opakowania wielomateriałowe 0 
94. 150107 Opakowania ze szkła 131 

95. 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 

1,2 

96. 150202* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wyciera-
nia (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. 
PCB) 

0,03 

97. 150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne 
niż wymienione w 15 02 02 

0,1 

98. 160103 Zużyte opony 15,4 
99. 160107* Filtry olejowe 0,007 
100. 160117 Metale żelazne 0 

101. 160213* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12 

0,042 

102. 160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0 
103. 160215* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 0 
104. 160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 0 

105. 160506* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebez-
pieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 

0 

106. 160507* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane 
odczynniki chemiczne) 

0 

107. 160508* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane od-
czynniki chemiczne) 

0 

108. 160601* Baterie i akumulatory ołowiowe 2,343 
109. 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0 
110. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 6 
111. 170102 Gruz ceglany 22,5 

112. 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

0 

113. 170201 Drewno 0 
114. 170402 Aluminium 0 
115. 170405 Żelazo i stal 64 
116. 170406 Cyna 0 
117. 170407 Mieszaniny metali 2,8 
118. 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0 
119. 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 138,5 
120. 170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest 0 
121. 190801 Skratki 20,3 
122. 190802 Zawartość piaskowników 165 
123. 190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 3598,0 
124. 190807* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 0 

RAZEM 16137,701 
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Dane o ilości i rodzajach odpadów wytwarzanych przez sektor małych i średnich zakładów 
są szacunkowe. Ilości odpadów wytwarzane przez te źródła stanowią około 2 – 8 % całego 
strumienia odpadów powstających w Polsce (za KPGO). Pełny obraz ilości i rodzajów po-
wstających odpadów w gminie Głubczyce będzie możliwy po wprowadzeniu systemu ewi-
dencji elektronicznej gospodarki odpadami i objęcie nim wszystkich podmiotów. 
Do odpadów szczególnie niebezpiecznych powstających na terenie gminy zaliczono odpady 
zawierające PCB i azbest. Aktualnie brak pełnej inwentaryzacji ilości i masy urządzeń zawie-
rających PCB i azbest. 
 
3. CELE DO OSIĄGNIĘCIA 
 
Przyjmując jako podstawę, określone prawnie podstawowe zasady postępowania z odpada-
mi: 

− zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów 
− zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
− bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub 

unieszkodliwienia (poza składowaniem) 
 
oraz przyjmując strategię wyznaczoną w dokumentach: „Polityka ekologiczna Państwa”, 
„Krajowy plan gospodarki odpadami”, Plan gospodarki odpadami dla Województwa Opol-
skiego”, Plan gospodarki odpadami dla powiatu Głubczyckiego” wyznaczono dla gminy 
Głubczyce następujące cele strategiczne: 

1. Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarzą-
dzania odpadami komunalnymi 

2. Stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru nad gospodarką 
odpadami sektora gospodarczego 

 
Jako główne kierunki działań w gospodarce odpadami komunalnymi wyznaczono: 
- odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów ulegających biodegradacji 
- odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów 
- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i podda-

nie ich procesom odzysku i unieszkodliwienia 
- wydzielenie odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 

procesom odzysku i unieszkodliwienia 
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 

ich procesom unieszkodliwienia 
 
 
Potrzeby wynikające z realizacji założeń planu: zagwarantowanie odzysku i unieszkodliwie-
nia następujących ilości odpadów. 
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Tabela. Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych oraz wymaganych prawem poziomów 
odzysku, unieszkodliwienia, selektywnej zbiórki odpadów 
 

Ilość wy-
tworzona 

Poziom odzy-
sku/unieszkodliwian

ia 

Poziom selektywnej 
zbiórki 

Dopuszczone skła-
dowanie L

p Frakcja odpadu 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2005 

1 Biodegradowalne 3205,85 12 374,28 - - 88 2463,26 
2 Wielkogabarytowe 506,21 - - 20 101,24 80 404,41 
3 Budowlane 1158,95 - - 15 173,84 85 985,11 
4 Niebezpieczne 66,82 - - 15 10,02 85 56,79 

Rok 2006 

1 Biodegradowalne 3282,14 12 423,84 - - 88 2463,26 
2 Wielkogabarytowe 506,67 - - 20 101,33 80 405,34 
3 Budowlane 1228,38 - - 15 184,26 85 1044,13 
4 Niebezpieczne 66,87 - - 15 10,03 85 56,84 

Rok 2010 

1 Biodegradowalne 3628,08 25 567,25 - 567,25 75 2099,37 
2 Wielkogabarytowe 508,53 - - 50 254,26 50 254,26 
3 Budowlane 1550,29 - - 40 620,12 60 930,18 
4 Niebezpieczne 67,10 - - 50 26,84 50 40,26 

Rok 2014 

1 Biodegradowalne 3954,11 50 713,42 - 1841,12 50 1399,58 
2 Wielkogabarytowe 510,41 - - 70 357,28 30 153,12 
3 Budowlane 2005,86 - - 60 1203,52 40 802,34 
4 Niebezpieczne 67,33 - - 80 40,40 20 26,93 

 

 

 

Tabela. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych w roku 2007 oraz wymaganych po-
ziomów odzysku  
 

Ilość wy-
tworzona 

Poziom 
recyklingu 

Poziom 
odzysku 

Dopuszczone 
składowanie Lp Frakcja odpadu 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2007 

1 Opakowania z papieru i 
tektury 

996,05 48 478,10 

2 Opakowania wielomateria-
łowe 

31,86 25 7,96 

3 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

1343,81 25 335,95 

15,53 400,0 

4 Opakowanie ze szkła 96,83 40 38,73 - - 

5 Opakowania z blachy sta-
lowej 

78,87 20 15,77 - - 

6 Opakowania z aluminium 27,97 40 11,19 - - 
razem 2575,39 34,47 887,72  400,0 

50 1287,7 
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Z powyższych zestawień wynika, że konieczna będzie budowa odpowiednich linii technolo-
gicznych odzysku i unieszkodliwiania w/w odpadów. 
 
 
W wyniku konsultacji z Urzędem Miejskim przyjęto do realizacji następujące zadania:   
 
1. Przystąpienie gminy Głubczyce do tworzonego Południowego Związku Międzyg-

minnego Gospodarki Odpadami. Na etapie negocjacji akcjonariuszy Związku zo-
staną ustalone koszty, zakres kompetencji, obowiązków i praw.  
Siedziba Związku: Kędzierzyn-Koźle. Związek wybuduje Centrum Unieszkodliwiania Od-
padów na terenie składowiska odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.  
Projektuje się budowę: 

a. Instalację odzysku (rozdrabniania) odpadów budowlanych, termin realizacji do 
2007r. 

b. Instalację rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, termin realizacji do 2007r. 
c. Zakład przetwarzania tworzyw sztucznych (PP, PE, PET, PS) oraz tworzyw 

wielowarstwowych, szkła, papieru, termin realizacji do 2007r. 
d. Powiatowy Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, termin realizacji 

do 2007r. 
e. Kompostownię pryzmową odpadów zielonych, termin realizacji do 2011r. 
f. Instalację demontażu wraków samochodowych, termin realizacji do 2011r. 
g. Instalację demontażu elektroniki użytkowej, RTV, AGD, termin realizacji do 

2011r. 
 
 
2. Działania organizacyjne: 

Gmina Głubczyce samodzielnie realizuje zadania związane z kontrolą zbiórki odpadów 
komunalnych, rozszerza, zarządza i kontroluje selektywną zbiórkę surowców wtórnych, 
odpadów zielonych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych zawartych w 
strumieniu komunalnych. Po utworzeniu Związku Miedzygminnego zadania te przejmie 
Związek. Do czasu oddania do użytkowania instalacji odzysku/unieszkodliwiania odpa-
dów ustalenie miejsc dostarczania odpadów z selektywnej zbiórki: opakowaniowych, ma-
kulatury, zielonych, budowlanych, wielkogabarytowych. Odpady niebezpieczne wyselek-
cjonowane z komunalnych dostarczane będą do GPZON. Odpady budowlane i wielkoga-
barytowe dostarczane na wskazany przez gminę plac magazynowy. W roku 2008 na te-
renie gminnego składowiska odpadów powstaną: pryzmowa kompostownia odpadów zie-
lonych, GPZON, plac magazynowy odpadów budowanych zawierających azbest. 

 
Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu w gospodarce odpadami komunalnymi 
w aktualnych uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych może napotkać na bariery z uwagi 
na fakt, że gmina Głubczyce nie jest posiadaczem odpadów komunalnych i w związku z tym 
nie ma podstaw do egzekwowania ustaleń planu. W związku z tym w roku 2006 zostaną 
podjęte następujące działania organizacyjno-prawne: 

a) Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie: 
• gmina Głubczyce wdraża i kontroluje selektywną zbiórkę opakowań z tworzyw 

sztucznych i metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego, makulatury, od-
padów budowlanych, odpadów organicznych, odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunal-
nych z terenu gminy Głubczyce 

• gmina Głubczyce kontroluje zbiórkę wymieszanych odpadów komunalnych w 
zakresie zgodności z prawem wykonywania usług przez firmy odbierające od-
pady  

• wskazanie miejsca dostarczenia i składowania odpadów komunalnych odbie-
ranych od mieszkańców i firm z terenu gminy Głubczyce, zobowiązanie firm 
transportujących do respektowania obowiązku  
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• wskazanie miejsca dostarczenia odpadów: z selektywnej zbiórki opakowań z 
tworzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego, maku-
latury, odpadów budowlanych, odpadów organicznych, odpadów wielkogaba-
rytowych, odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów 
komunalnych z terenu gminy Głubczyce  

• wprowadzenie zapisu o dobrowolnym i selektywnym gromadzeniu przez 
mieszkańców gminy odpadów: opakowań z tworzyw sztucznych i metali, opa-
kowań ze szkła białego i kolorowego, makulatury, odpadów niebezpiecznych; 
odbiór odpadów bezpłatny wg harmonogramu ustalonego przez gminę 

• wprowadzenie zapisu o obowiązkowym gromadzeniu przez mieszkańców 
gminy odpadów wielkogabarytowych; odbiór odpadów bezpłatny wg harmo-
nogramu ustalonego przez gminę 

• wprowadzenie zapisu o obowiązkowym gromadzeniu przez mieszkańców 
miasta odpadów budowlanych; odbiór odpadów płatny, miejsce dostarczenia 
ustala gmina 

• wskazanie Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON), 
miejsce dostarczenia odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych z ko-
munalnych – GPZON. 

• zobowiązanie zarządców/właścicieli terenów zielonych do selektywnego gro-
madzenia odpadów zielonych, miejsce dostarczenia ustala gmina 

 
 
Wszystkie obowiązki związane z realizacją zadań ujętych w „Programie ochrony środowiska 
wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce” przyjęte uchwałą Rady Gminy 
Głubczyce, realizowane będą przez Referat Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska. 
Referat zostanie powiększony o 1 nowy etat, osoba zatrudniona będzie pełnić równocześnie 
obowiązki Pełnomocnika Burmistrza ds. Programu Ochrony Środowiska. 
 
  
 

Cele krótko i długookresowe 
 
Cele krótkookresowe 2005 – 2008: 
 
 
Sektor Komunalny 

1. Utworzenie Południowego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami, gmina 
Głubczyce zostaje udziałowcem Związku 

2. Związek wybuduje Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na terenie składowiska odpa-
dów w Kędzierzynie-Koźlu.  
Budowa obiektów: 

a. Instalacja odzysku (rozdrabniania) odpadów budowlanych,  
b. Instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych,  
c. Zakład przetwarzania tworzyw sztucznych (PP, PE, PET, PS) oraz 

tworzyw wielowarstwowych, szkła, papieru,  
d. Powiatowy Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych,  

 
2. Uchwalenie nowej Uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, edukacja ekologiczna 
4. Podniesienie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i makulatury 
5. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, promocja wśród mieszkań-

ców zabudowy jednorodzinnej indywidualnego kompostowania własnych odpadów 
zielonych, budowa na terenie gminnego składowiska odpadów pryzmowej kompo-
stowni odpadów zielonych 
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6. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
7. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych 
8. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpa-

dów komunalnych, budowa na terenie gminy Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych 

 
 
Sektor gospodarczy 

1. Budowa systemu kontroli zgodności z prawem gospodarki odpadami 
2. Utworzenie gminnej bazy danych o odpadach sektora gospodarczego 
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla małych i średnich podmiotów gospodarczych 

oraz rzemiosła z zakresu zapobiegania powstawania i wykorzystywania odpadów 
4. Opracowanie planu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi 
5. Opracowanie programu eliminacji wyrobów zawierających azbest, opracowanie sys-

temu dotacji/dopłat dla osób fizycznych 
 
 
Cele długookresowe 2009-2014 
 
Sektor Komunalny 

1. Rozbudowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu o kolejne 
obiekty: 

a. Kompostownia pryzmową odpadów zielonych,  
b. Instalacja demontażu wraków samochodowych, 
c. Instalacja demontażu elektroniki użytkowej, RTV, AGD, 

2. Rozwój działalności Południowego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami  
3. Dalsza organizacja doskonalenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
4. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
5. Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa 
6. Wdrażanie nowych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod 

termicznego przekształcania  
 
 
Sektor gospodarczy 

1. Dalsze doskonalenie gospodarki odpadami sektora gospodarczego 
 
 

 

4. KOSZTY REALIZACJI PLANU 
 
Szacunkowe koszty przedstawiono w tabeli na kolejnej stronie.  
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Tabela. Szacunkowe koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne 
 

Koszty w latach (tys. zł) Wyszczególnienie 
2005 2006 2007 2008 

GOSPODARKA ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO 
Koszty nieinwestycyjne 
Zakup dla placówek edukacyjnych 16 szt. zestawów (po 3 
szt. pojemników o pojemności 1100l.) pojemników do selek-
tywnej zbiórki opakowań i makulatury 

   35,0 

Zakup 10 szt. zestawów (po 3 szt. pojemników o pojemności 
1100l.) pojemników do selektywnej zbiórki opakowań i maku-
latury na terenach miejskich 

  22,0  

Zakup worków do selektywnego gromadzenia odpadów su-
rowców wtórnych (opakowania i makulatura) w gospodar-
stwach zabudowy niskiej  

5,0 5,0 5,0 5,0 

Koszty obsługi Miejsc Zbierania Wybranych Odpadów Nie-
bezpiecznych 

   1,0 

Dotacja dla osób fizycznych na usuwanie odpadów zawiera-
jących azbest 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Zakup 2 pojazdów do transportu odpadów komunalnych 30,0 150,0   
Wdrożenie i stosowanie planu reagowania oraz postępowania 
z odpadami pochodzącymi z nadzwyczajnych zagrożeń: awa-
rie, powodzie, pożay, wypadki, zdarzenia losowe 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Inwentaryzacja i bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk odpa-
dów” 

 15,0 15,0 15,0 

Likwidacja magazynu przeterminowanych środków ochrony 
roślin w GSSCh 

 30,0   

Koszty inwestycyjne 
Projekt i budowa na terenie gminnego składowiska odpadów 
w Głubczycach Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Nie-
bezpiecznych wraz z placem magazynowym odpadów zawie-
rających azbest 

  10,0 20,0 

Budowa na terenie gminnego składowiska odpadów w Głub-
czycach kompostowni pryzmowej odpadów zielonych 

   1000,0 

Budowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów  w ramach 
Południowej Związku Gospodarki Odpadami z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu 

   

Koszty zosta-
ną ustalone 
na etapie 
tworzenia 
PZGO 

ZARZĄDZANIE GOSPODARKA ODPADAMI, MONITORING 
Koszty nieinwestycyjne  
Utworzenie gminnej bazy danych o gospodarce odpadami 
sektora przemysłowego 

   25,0 

Wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 Koszty obciążające bu-
dżet gminy Wydatki nieinwestycyjne 10,0 45,0 45,0 51,0 

Wydatki inwestycyjne 0 0 10 1020,0 Koszty obciążające 
przedsiębiorców.  
Pożyczki dotacje z fun-
duszy  Wydatki nieinwestycyjne 55,0 185,0 27,0 60,0 

Wydatki inwestycyjne 0 0 10,0 1020,0 OGÓŁEM KOSZTY 
REALIZACJI PLANU Wydatki nieinwestycyjne 65,0 230,0 72,0 111,0 

OGÓŁEM KOSZTY REALIZACJI PLANU 65,0 230,0 82,0 1131,0 

Objaśnienia: 
10 – koszty nieinwestycyjne obciążające budżet gminy 
0 – koszty inwestycyjne w części dotyczącej udziału gminy w realizacji przedsięwzięć, tys. PLN 
 

 

 
 
 
 
5. MONITORING, ZARZĄDZANIE PLANEM 
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Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie w 
Urzędzie Miejskim sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania.  
 
Główne zadania związane z monitoringiem gospodarki odpadami  to: 
� monitoring istniejących instalacji gospodarki odpadami, 
� monitoringu przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), zajmujących się go-
spodarką odpadami, 
� monitoring instalacji nie wymagających zezwoleń, 
� monitoring przemieszczania pewnych rodzajów odpadów, 
� monitoring „wytwórców” odpadów 
� identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań  
� zbieranie niektórych danych i informacji 
� gromadzenie i przetwarzanie danych 
� analiza danych i informacji 
� przygotowywanie raportów 
� ocena wyników oraz przygotowanie korekty do planu  
 
Jednostka odpowiedzialna za monitoring przygotowuje raporty roczne/kwartalne dla Burmi-
strza gminy. Burmistrz podejmować będzie decyzje w zależności od wyników monitoringu. 
Jeśli wynik będzie pozytywny, akceptuje raporty, jeśli negatywny podejmie działanie:  

• zidentyfikuje odchylenia 
• zanalizuje plan korekty 
• wdroży korekty 

 
Burmistrz gminy Głubczyce składać będzie co dwa lata Radzie Gminy sprawozdanie z reali-
zacji Planu gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu będzie można doko-
nać jego aktualizacji.  
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14. DEFINICJE 
 
  
Definicje z Ustawy o odpadach Dz.U.62 Nr 628  (z późn. zm.) 
 
gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszko-

dliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad 
miejscami unieszkodliwiania odpadów,  

 
komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków 

osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczysz-
czania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do 
składu ścieków komunalnych,  

 
magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadze-

nie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,  
 
odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domo-

wych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzą-
ce od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub 
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,  

 
odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń nauko-
wych w zakresie medycyny,  

 
odpady obojętne - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fi-

zycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą 
w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowi-
ska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływa-
ją niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanie-
czyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także nega-
tywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w 
szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzch-
niowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,  

 
odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi 

tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,  
 
odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, 

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

 
odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, 

zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w 
całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, 
materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do 
ustawy,  

 
odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyska-

nia energii,  
 
oleje odpadowe - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie 

nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a 
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w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a 
także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne,  

 
PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, 

monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 
monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek 
z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie,  

 
posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wy-

twórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organi-
zacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiada-
czem odpadów znajdujących się na nieruchomości,  

 
recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu sub-

stancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w 
celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o 
innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku 
energii,  

 
recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub 

beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolo-
wanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której 
powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpa-
dów nie jest traktowane jako recykling organiczny,  

 
składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składo-

wania odpadów,  
 
spalarnia odpadów - rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne prze-

kształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia,   
 
stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie na 

powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gle-
by w celu ich wykorzystywania,  

 
termiczne przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w 

tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycz-
nego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na 
zasadach określonych w przepisach szczegółowych,  

 
unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom prze-

kształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku 
nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagroże-
nia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,  

 
wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie po-

woduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne prze-
twarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub 
składu tych odpadów,  

 
zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w 

pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przy-
gotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.  
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Inne definicje 
 
składowisko odpadów- obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów 
 
likwidacja składowiska- zespół działań inwestycyjnych na terenie składowiska w zakresie 

zabezpieczenia i docelowej eliminacji jego zagrożeń dla środowiska 
 
modernizacja składowiska- prace mające na celu dostosowanie składowiska odpadów do 

obowiązujących przepisów prawnych 
 
odpady weterynaryjne- odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub 

świadczeniem usług weterynaryjnych, także w związku z prowadzeniem badań 
naukowych naukowych doświadczeń na zwierzętach 

 
odpady z sektora gospodarczego- odpady powstające w poszczególnych  branżach prze-

mysłu, w rolnictwie, w rzemiośle rzemiośle usługach 
 
stosowanie komunalnych osadów ściekowych- rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub 

wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzy-
stania  
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