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PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 
GMINY WIELKIE OCZY 

(streszczenie) 
 

 

 

 

 

Wg  definicji, odpady komunalne, to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  
 
Punktem wyjścia przy tworzeniu niniejszego planu było założenie, że w 2001 roku na 
terenie Gminy Wielkie Oczy wytworzonych zostało 887 Mg odpadów komunalnych.  
 
Założenie to oparto na następujących przesłankach: 
 
1. w 2001 roku liczba mieszkańców Gminy Wielkie Oczy wynosiła 3.969 osób, 
2. statystyczny mieszkaniec gminy wiejskiej wytwarza 223,59 kg odpadów 

komunalnych rocznie (wskaźnik  generowania strumienia odpadów komunalnych 
dla wsi). 

 

W Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Lubaczowskiego przyjęto,  
że w analizowanym 2001 roku zebranych zostało na terenie gminy około 192 Mg 
odpadów komunalnych.  
 
Różnica pomiędzy ilością wytworzoną (887 Mg) a zebraną (192 Mg), czyli 695 Mg 
odpadów, „zagospodarowane” zostało przez mieszkańców Gminy Wielkie Oczy  
w następujący sposób: 

1) odpady zielone, które ulegają biodegradacji poddano kompostowaniu lub po 
wysuszeniu spalono, 

2) odpady kuchenne przeznaczono na karmę dla zwierząt, 
3) papier i tekturę oraz część odpadów tekstylnych i opakowań z tworzyw 

sztucznych spalono w piecach węglowych, 
4) odpady remontowo-budowlane, głównie gruz, zużyto przy budowie 

fundamentów oraz przeznaczono na utwardzanie dróg polnych i podjazdów do 
zabudowań  (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych) , 

5) częścią popiołu posypywano w zimie oblodzone ścieżki i drogi, 
6) odpady metalowe, w tym metalowe wielkogabarytowe sprzedano obwoźnym 

punktom skupu, 
7) część odpadów wielkogabarytowych, popiół, odpady z tworzyw (pojemniki po 

lepiszczach budowlanych, farbach itp.) oraz  szkło budowlane  porzucono na 
„dzikich wysypiskach” w lasach, rowach, pod mostami i na nieużytkach lub 
wrzucono do rzeki. 
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Na  887 Mg odpadów komunalnych wytworzonych w 2001 roku prawdopodobnie 
składały się: 

• 206,49 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 

• 253,68 Mg surowców wtórnych (w tym opakowań), które można poddać 
procesom recyklingu, 

• 62,80 Mg odpadów wielkogabarytowych, 

• 89,41 Mg odpadów remontowo-budowlanych, 

• 8,34 Mg odpadów niebezpiecznych, 

• 266,28 Mg pozostałych odpadów komunalnych, które można potraktować jako 
balast nieprzydatny do dalszego wykorzystania. 

 
Rozdział tych ilości na gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze i instytucje 
publiczne przedstawia poniższa tabela. 
 
 
          tabela 1 

 

    gosp. domowe podmioty gosp. 
instytucje 
publiczne razem odpady 

Lp. rodzaj odpadów 
udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

I. odpady ulegające biodegradacji 12,03 106,71 6,55 58,10 4,70 41,69 23,28 206,49 

II. surowce wtórne 26,24 232,75 2,36 20,93 0,00 0,00 28,60 253,68 

III. odpady wielkogabarytowe 7,04 62,44 0,02 0,18 0,02 0,18 7,08 62,80 

IV. odpady remontowo - budowlane 8,08 71,67 2,00 17,74 0,00 0,00 10,08 89,41 

V. odpady niebezpieczne 0,41 3,64 0,47 4,17 0,06 0,53 0,94 8,34 

VI. pozostałe odpady 27,92 247,65 1,59 14,10 0,51 4,52 30,02 266,28 

  razem odpady komunalne 81,72 724,86 12,99 115,22 5,29 46,92 100,00 887,00 

 
Źródło – opracowanie własne na podstawie wskaźników emisji odpadów komunalnych z WPGO 

 
Z prezentowanych danych wynika, że: 
 

1) prawie ¼ odpadów komunalnych może zostać poddana kompostowaniu 
(grupa I odpadów), 

2) prawie połowa odpadów to surowce wtórne (grupy II, III i IV), 
3) 1 % odpadów stanowią odpady niebezpieczne podlegające szczególnemu 

procesowi unieszkodliwiania, 
4) 30 % odpadów komunalnych to balast, który może być bezpośrednio 

skierowany na wysypisko. 
 

 

Prawdopodobny sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych w 2001 roku  
w Gminie Wielkie Oczy przedstawia poniższy schemat. 
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          tabela 2 

 

                
ODPADY KOMUNALNE WYTWORZONE W GMINIE WIELKIE OCZY  W 2001 ROKU (887 Mg) 

                

   100,00 %     

        

        

kompostowane 
(9 Mg) 

 
 przeznaczone 

na  
karmę dla zwierząt 

( 98 Mg) 
 

(razem 107 Mg) 

zdeponowane na składowisku 
w Młynach 

 
 
 

(192 Mg) 

spalone 

w piecach 
węglowych 

 
 
 

(90 Mg) 

 
odzyskane surowce 

wtórne 
(43 Mg) 

odzyskane odpady 
wielkogabarytowe 

(42 Mg) 
odzyskane odpady 

budowlane 
(70 Mg) 

popiół wysypany na 
ścieżki 

(150 Mg) 
 

(razem 305 Mg) 

porzucone  
na dzikich 

wysypiskach 
lub zakopane 

 
 

(193 Mg) 

12,06 % 21,65 %  10,15 % 34,39 % 21,76 % 

 

Z powyższych danych wynika, że niecałe 22  % odpadów komunalnych trafiło  
w 2001 roku na składowisko. Około 21 % porzucono na „dzikich wysypiskach” lub 
zakopano w ziemi. Ponad 10 % spalono w piecach węglowych. 
 

Odzyskanych i zagospodarowanych w należyty sposób było  prawdopodobnie   
46 % wytworzonych w Gminie odpadów. 
 

 

Gmina Wielkie Oczy jako pierwsza w Powiecie Lubaczowskim dostrzegła 
problem powstały w związku z nieprawidłową gospodarką mieszańców odpadami 
komunalnymi.  

W dniu 8 czerwca 2003 roku przeprowadzone zostało referendum  
w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się 
odpadów komunalnych przez gminę. Uczestniczyło w nim 50,03 % uprawnionych do 
głosowania. 41,61% społeczności Gminy Wielkie Oczy zaakceptowało propozycję 
przejęcia prze gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych. 
 

Operatorem obsługującym gminę jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. Spółka wybrana została do 
świadczenia usług komunalnych w drodze przetargu. Nie segregowane (mieszane) 
odpady wytworzone przez gospodarstwa domowe oraz podmioty gospodarcze 
działające na terenie Gminy Wielkie Oczy odbierane są jeden raz w miesiącu 
specjalistycznym transportem komunalnym. Jest to samochód z tylnym załadunkiem, 
wyposażony w płytę dociskową do zagęszczania odpadów. Odpady deponowane są 
na składowisku w Młynach, oddalonym od Wielkich Oczu o około 20 km.  

Rozliczeń finansowych za złożenie odpadów komunalnych zebranych z terenu 
gminy dokonuje Urząd Gminy  bezpośrednio z administratorem składowiska na 
podstawie umowy. 
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Uchwałą Nr VIII/35/03 z dnia 9 października 2003 roku Rada Gminy  
w Wielkich Oczach ustaliła opłatę zryczałtowaną w wysokości 60 zł rocznie od 
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, handlową lub 
wytwórczą za wywóz odpadów komunalnych i unieszkodliwianie przez gminę. Opłatę 
wnosi się do kasy gminy w dwóch równych ratach do dnia 15 maja i 15 września 
każdego roku. 

Uchwałą Nr II/14/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku ustalona została opłata 
zryczałtowana w wysokości 60 zł rocznie od gospodarstwa domowego za wywóz 
odpadów komunalnych i unieszkodliwianie przez gminę. Opłatę wnosi się do kasy 
gminy w dwóch równych ratach do dnia 15 maja i 15 września. 
 
          Regularnie w systemie zbiórki odpadów komunalnych mieszanych uczestniczy 
około 84 % mieszkańców Gminy Wielkie Oczy. Przeprowadzone badania ankietowe 
wykazały, że: 
a) mieszkańcy zainteresowani są bezpłatną selektywna zbiórka surowców wtórnych 

(86 % ankietowanych), 
b) 80 % ankietowanych widzi zagrożenie ze strony niektórych odpadów 

komunalnych, 
 
 
 
W Gminie Wielkie Oczy nie występuje problem z odpadami ulegającymi 
biodegradacji.  

Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, obejmującej 
opakowania z tworzyw, opakowania szklane oraz opakowania wielomateriałowe, 
pozwoli w przyszłości na zmniejszenie masy deponowanych odpadów na 
składowisku w Młynach o około 25 %. Obniżą się więc koszty związane z ich 
składowaniem. 
 Selektywna zbiórka surowców ograniczy również występujące powszechnie 
zjawisko spalania opakowań z tworzyw sztucznych w  piecach węglowych.  
 

Przyjmuje się, że w strumieniu odpadów  z gospodarstw domowych,  17 % 
stanowią opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tekstylia. Palenie tworzyw 
sztucznych  „metodą chałupniczą” a więc w piecach nie przystosowanych do ich 
utylizacji powoduje emisję dioksyn, najbardziej toksycznych substancji chemicznych. 
Wdychają je nie tylko ludzie ale  i zwierzęta. Dioksyny osiadają na owocach, glebach 
i wodzie. Toksyczne ich działanie  polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu 
rozmnażających się komórek w organizmach żywych. Za najbardziej niepokojące 
oddziaływanie dioksyn należy uznać uszkadzanie struktur kodu genetycznego 
zawartego w łańcuchu DNA. Objawami zatrucia są bolesne wysypki alergiczne. 
Ponad 90 % masy dioksyn dostaje się do organizmu wraz z pożywieniem. Stąd też 
w przyszłości, w Gminie Wielkie Oczy, opisany wyżej proceder musi być zaniechany. 
 
 W Gminie Wielkie Oczy nie występują również problemy z odpadami 
remontowo – budowlanymi. 
 
 
W przyszłości rozwiązać należy jedynie problem z: 

• odpadami niebezpiecznymi znajdującymi się w strumieniu odpadów 
komunalnych, 
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• oponami samochodowymi, 

• odpadami wielkogabarytowymi. 
 

Od kilku lat  liczba mieszkańców Gminy Wielkie nieznacznie wzrasta.  

W niniejszym planie przyjęto, że występujący trend nie utrzyma się. Biorąc pod 
uwagę obecne uwarunkowania gospodarcze gminy oraz występujące tendencje 
demograficzne, liczba jej mieszkańców  będzie stopniowo zmniejszać się. Sytuacja ta 
związana jest przede wszystkim z koniecznością migracji części mieszkańców  

w poszukiwaniu pracy.  

 
Prognozę demograficzną dla Gminy Wielkie Oczy przedstawia poniższa tabela. 
 
          tabela 3 

 

                      prognoza na lata   

  2001 2004 2007 2010 2014 

liczba mieszkańców 3 969 4 066 3 884 3 843 3 802 

dynamika (%) 100,00 102,44 97,88 96,82 95,79 

 

 

Do końca bieżącej dekady należy się spodziewać ożywienia gospodarczego  
w kraju i w regionie. Wzrost gospodarczy w regionie stymulowany będzie między 
innymi: 

 
1) budową sieci dróg (autostrada A 4), 
2) inwestycjami komunalnymi – głównie budową sieci kanalizacji sanitarnej, 
3) zwiększonym zapotrzebowaniem na  tarcicę budowlaną oraz podstawowe 

materiały budowlane (piasek, żwir), 
4) zwiększonym popytem na żywność (mleko i jego przetwory, mięso, warzywa). 

 
Wzrostowi gospodarczemu towarzyszyć będzie poprawa sytuacji materialnej 
mieszkańców Gminy Wielkie Oczy. Wyrażać się powinna w zwiększonym zakupie 
dóbr konsumpcyjnych, a co z tym się wiąże i wzroście emisji odpadów komunalnych. 
W niniejszym Planie przyjęto, za autorami  Planu Gospodarki Odpadami Powiatu 
Lubaczowskiego, że wzrost masy odpadów komunalnych będzie nie większy niż 3 %  
w skali roku. Przedstawione w poniższej tabeli prognozowane ilości odpadów 
komunalnych w Gminie Wielkie Oczy w latach 2007 – 2014 wyliczone zostały przy 
uwzględnieniu przewidywanych zmian demograficznych. 
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          tabela 4  

 

        prognoza   

Lp. rodzaj odpadów komunalnych 2001 2007 2010 2014 

I. 
ogólna masa wytworzonych odpadów 
komunalnych (Mg) 887,00 1 067,11 1 142,14 1 289,18 

  w tym:     

1. odpady ulegające biodegradacji 206,49 248,42 268,71 299,22 

2. surowce wtórne 253,68 305,19 330,08 371,44 

3. odpady wielkogabarytowe 62,80 75,55 81,71 91,00 

4. odpady budowlane 89,41 107,57 104,32 129,56 

5. odpady niebezpieczne 8,34 10,03 10,85 12,09 

6. pozostałe odpady 266,28 320,35 346,47 385,86 

 

 

Nadrzędnymi celami w zakresie  gospodarki odpadami w Gminie Wielkie Oczy 

 w latach 2004 – 2014 są: 

  
Cel 4/1.1. - wyeliminowanie  zagrożeń mieszkańców i środowiska związanych  
 z odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi znajdującymi 

się w strumieniu odpadów  komunalnych, 
 
Cel 4/1.2. - objęcie segregacją wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na 

terenie Gminy.  
 
 
 
W ramach „celu 4/1.1.”  można obecnie wyodrębnić trzy źródła zagrożeń, które  
w niniejszym planie potraktowane zostały jako priorytety. Są nimi: 

 
 
priorytet 4/1.1.1 -  zaniechanie  spalania opakowań z tworzyw sztucznych  

w kotłach węglowych, 
 
 

zadanie 4/1.1.1.1. – przygotowanie materiałów informacyjnych dla młodzieży 
szkolnej o szkodliwym dla zdrowia wpływie spalania 
opakowań z tworzyw sztucznych w paleniskach węglowych 
(szkoły podstawowe, gimnazja). 

 
zadanie 4/1.1.1.2. – zamieszczenie w informatorze samorządowym  cyklu  

artykułów na temat powstawania w trakcie spalania odpadów 
z tworzyw sztucznych silnie toksycznych dioksyn. 
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priorytet 4/1.1.2. – wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów 
niebezpiecznych 

 
zadanie 4/1.1.2.1. – utworzenie na terenie Gminy Wielkie Oczy Gminnego 

Punktu Zbiórki  Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 
 
zadanie 4/1.1.2.2. – zapoznanie młodzieży szkolnej z pracą GPZON (wizyta) 
 
zadanie 4/1.1.2.3. –zainicjowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród 

mieszkańców Gminy o wpływie odpadów niebezpiecznych 
na zdrowie ludzi i zwierząt oraz otaczającą nas przyrodę; 
zamieszczenie na ten temat cyklu artykułów w informatorze 
samorządowym. 

 
zadanie 4/1.1.2.4. – objecie systemem  zbiórki odpadów niebezpiecznych 

wszystkie placówki handlowe na terenie Gminy, 

• aptekę –  przeterminowanymi lekarstwami, 

• sklepy sprzedające środki ochrony roślin – 
opakowania po środkach ochrony roślin, 

• placówki sprzedające materiały budowlane – 
opakowania po klejach, farmach, lakierach  
i rozcieńczalnikach. 

 
zadanie 4/1.1.2.5. – objęcie młodzieży szkolnej systemem zbiórki baterii 

małogabarytowych. 
 

 

priorytet 4/1.1.3. – pomoc Gminy w unieszkodliwianiu wyrobów zawierających 
azbest, usuwanych z dachów i elewacji budynków 
zlokalizowanych w Gminie Wielkie Oczy 

 

zadanie 4/1.1.3.1. – a)przeprowadzenie inwentaryzacji budynków Gminy Wielkie 
Oczy w  celu ustalenia rzeczywistej masy odpadów 
azbestowych, 

 

b)  pomoc finansowa przy unieszkodliwianiu wyrobów 
zawierających azbest wspólnie ze Starostwem. 

 
 
W ramach celu 4/1.2. ustalone zostały następujące priorytety i zadania: 

 

priorytet 4/1.2.1. – zmniejszenie strumienia odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na wysypisko 

 

zadanie 4/1.2.1.1. – propagowanie tworzenia przydomowych kompostowników 
wykorzystując informator samorządowy.  
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zadanie 4/1.2.1.2. – przygotowanie szczegółowej  instrukcji kompostowania 
odpadów zielonych i kuchennych i zamieszczenie jej  

w informatorze samorządowym. 

 

zadanie 4/1.2.1.3. – ogłoszenie konkursu z nagrodami pieniężnymi,  na najlepiej 
zagospodarowaną i utrzymaną posesję, warunkiem udziału 
musi być wzorcowo rozwiązana gospodarka odpadami.  

 

 

priorytet 4/1.2.2. – ograniczenie strumienia odpadów wielkogabarytowych 
kierowanych na wysypisko 

 

zadanie 4/1.2.2.1. – utworzenie Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Wielkogabarytowych. 

 

priorytet 4/1.2.3. - objęcie wszystkich mieszkańców gminy oraz podmiotów 
gospodarczych systemem  selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, 

 
zadanie 4/1.2.3.1. – uzgodnienie z operatorem obsługującym Gminę Wielkie Oczy 

wprowadzenia zbiórki surowców wtórnych (opakowania  
 z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania 
wielomateriałowe.)  

 
zadanie 4/1.2.3.2. - podjęcie przez Radę Gminy Wielkie Oczy  uchwały 

zobowiązującej podmioty gospodarcze działające na terenie  
gminy do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania nimi. (podstawa prawna – art. 17 
ust. 3 ustawy o odpadach z dnia27 kwietnia 2001 roku – Dz.U. nr 
62 poz. 628) 

 
priorytet 4/1.2.4. – ograniczenie strumienia odpadów remontowo-budowlanych 

kierowanych na „dzikie wysypiska” 
 
zadanie 4/1.2.5. – utworzenie w Urzędzie Gminy banku informacji na temat 

możliwości zdeponowania odpadów budowlanych. 
 

 

W celu wyeliminowania zagrożeń mieszkańców Gminy oraz środowiska  
przewiduje się utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON). Punkt ten powinien przyjmować: 

a) świetlówki, 
b) detergenty zawierające odpady niebezpieczne, 
c) odczynniki fotograficzne, 
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d) farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne, 

e) kwasy i alkalia, 
f) lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 
g) leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 
h) oleje i tłuszcze, 
i) środki ochrony roślin, 
j) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
k) zużyte akumulatory, 
l) drewno zawierające substancje niebezpieczne, 
m) urządzenia zawierające freony, 
n) rozcieńczalniki. 

 
Działalność GPZON finansowana będzie w całości z budżetu Gminy Wielkie Oczy. 
 
Punkt  będzie ogrodzony a cały jego teren oświetlony. Wyposażony będzie  
w kontenery i beczki do gromadzenia odpadów. Ponadto  posiadać będzie wagę 
uchylną 1,5 Mg niezbędną do ustalenia masy przyjmowanych odpadów.  
Pojemniki na odpady będą  oznakowane. Dojazd samochodu specjalistycznego pod 
załadunek kontenerów będzie swobodny. Kontenery i beczki znajdować się będą   
we wiacie pod zamknięciem.  Liczbę pojemników oraz sposób ich przeznaczenia 
przedstawia poniższe zestawienie. 
 
          tabela 5 
 

rodzaj 
pojemnika szt. przeznaczenie 

kontenery 1 drewno zawierające substancje niebezpieczne 

KP-11 1 opakowania po chemikaliach metalowe 

 1 opakowania po chemikaliach i środkach ochrony roślin plastikowe 

beczki 200 l 1 lampy fluoroscencyjne, świetlówki 

  1 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

  6 baterie małogabarytowe wg rodzajów i wielkości 

 1 odczynniki fotograficzne 

 1 farby , kleje lepiszcza zawierające substancje niebezpieczne 

 1 detergenty zawierające odpady niebezpieczne 

 1 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

  1 przeterminowane lekarstwa 

 
Odpady przyjmowane będą w dni robocze i wolne soboty, w godzinach od 11.00 do 
17.00. Punkt obsługiwany będzie przez jedną osobę. 
 
W punkcie  przyjmowane będą również: 

• zużyte opony samochodowe, 

• szkło nieopakowaniowe (budowlane) pochodzące z rozbiórki budynków, 

• odpady wielkogabarytowe. 
 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) powinien powstać na 
terenie będącym własnością Gminy. Przy jego lokalizacji powinny być spełnione 
następujące warunki: 
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1) zajmować powinien teren przynajmniej 500 m², 
2) odpady powinny być gromadzone w odpowiednio do tego celu przygotowanych  

i oznakowanych pojemnikach (kontenery, beczki), 
3) pojemniki wraz z odpadami powinny się znajdować pod zamknięciem  

w budynku murowanym lub we wiacie, 
4) do magazynu zapewniony być musi swobodny dojazd samochodami 

ciężarowymi, 
5) teren Punktu musi być ogrodzony i oświetlony, 
6) plac manewrowy przed budynkiem (wiatą) powinien być utwardzony. 
 
 

Zestawienie nakładów związanych z utworzeniem Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych przedstawia poniższa tabela. 
 
          tabela 6 
 

zadanie specyfikacja wydatków 
kwota netto 

(tys. zł) 

4/1.1.2.1  Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)  

 1. wykonanie wiaty 40,00 

 2. wykonanie pomieszczenia socjalnego wewnątrz wiaty  15,00 

 3. zakup pojemników na odpady niebezpieczne  50,00 

 4. zakup wagi 5,00 

 RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE 110,00 

 

 

O pomoc w sfinansowaniu inwestycji Gmina Wielkie Oczy  wystąpi do Urzędu 
Marszałkowskiego.  

Działanie 3.1. ZPORR „Obszary wiejskie’ przewiduje współfinansowanie 
następujących projektów: 

 
1. budowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, 
2. budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, 
3. organizację systemów selektywnej zbiórki odpadów, 
4. rekultywacje nieczynnych składowisk, 
5. likwidację „dzikich” składowisk, 
6. budowę sortowni. 

 
75 % nakładów inwestycyjnych (kosztów kwalifikowanych) zostanie zwrócona 

po zrealizowaniu zadań, czyli w roku 2014. Przystępując jednak do realizacji 
inwestycji Gmina musi dysponować  środkami finansowymi  w wysokości około  
140 tys. zł.  
 

Koszty związane z działalnością Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (GPZON) wyniosą rocznie około 40 tys. zł.  Zestawienie 
przewidywanych pozycji kosztów przedstawia poniższa tabela. 
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          tabela 7 
 

Lp. pozycje kosztów razem koszty 

1. materiały  2 200 

3. energia 6 000 

4. wynagrodzenia brutto 9 600 

5. narzuty na wynagrodzenia 2 300 

6. usługi obce 7 000 

7. amortyzacja  10 000 

8. pozostałe koszty 3 600 

  razem koszty 40 700 

 
Z tytułu selektywnej zbiórki zużytych baterii małogabarytowych, zużytych opon 

samochodowych  oraz  lamp wyładowczych Gmina Wielkie Oczy otrzymywać będzie 
z Wojewódzkiego Funduszu  środki finansowe pochodzące z opłat produktowych.  
Ich wielkość uzależniona będzie od zasobności Funduszu1 oraz od poziomu odzysku 
w Gminie wymienionych odpadów. Przyjmując, że rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych będzie zgodny z planem, wpływy z tego tytułu powinny 
wynosić: 
 

tabela 8 
 

 2004 2007 2010 2014 
Środki finansowe pochodzące  
z opłat produktowych (zł) 

0 2.000 12.000 16.000 

 
Reasumując, Gmina Wielkie Oczy chcąc sprostać wymaganiom w zakresie ochrony 
środowiska będzie musiała przewidzieć w budżecie następujące kwoty: 

 
tabela 9  

 

 2004 2007 2010 2014 
Niedobór środków obrotowych związany 
gospodarką odpadami niebezpiecznymi (zł) 

0 0 0 24.700 

 
W przyszłości opłaty stosowane przez operatorów za odbiór odpadów 

komunalnych mogą ulec wzrostowi. Nie oznacza to jednak wcale, że wzrosną 
jednostkowe (indywidualne) koszty odbioru odpadów ponoszone przez wytwórców. 
Im większy wysiłek włożą mieszkańcy Gminy Wielkie Oczy w selektywną zbiórkę 
odpadów, tym mniejsze poniosą koszty.   
 

Ilość przyjmowanych przez operatora oraz GPZON odpadów musi być 
ewidencjonowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskane będą wówczas 
informacje na temat: 

1) poziomów odzysku surowców wtórnych, w tym odpadów wielkogabarytowych  
i budowlanych, 

                                                 
1
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku  

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69/2001 poz. 719) 
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2) poziomu odzysku odpadów niebezpiecznych, 
3) stopnia zbieżności wielkości planowanych z rzeczywistymi.  

 
Poniżej zestawione zostały wskaźniki kontroli efektywności Planu. 
 
          tabela 10 

 
Lp. wskaźniki Stan wyjściowy 

(2001 r.) 
1. Liczba mieszkańców gminy 3 969 

2. Liczba budynków mieszkalnych 897 

3. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie 
Gminy 

66 

4. Stopień objęcia gminy zorganizowaną zbiórką odpadów 
komunalnych (%) 

84 

5. Masa wytworzonych odpadów komunalnych (Mg) 887 

6. Masa zdeponowanych na składowisku odpadów 
komunalnych (Mg) 

192,0 

7. Udział odpadów komunalnych zdeponowanych na 
składowisku w odpadach komunalnych ogółem (%) 

21,65 

8. Masa wytworzonych odpadów podlegających biodegradacji 
(Mg) 

206,49 

9. Masa zdeponowanych na składowisku odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (Mg) 

10,0 

10. Wskaźnik udziału odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowisko (%) 

4,84 

11. Masa wytworzonych surowców wtórnych (Mg)  253,68 

12. Masa odzyskanych surowców wtórnych (Mg) 43,0 

13. Stopień odzysku surowców wtórnych (%) 16,95 

14. Masa wytworzonych odpadów wielkogabarytowych (Mg) 62,80 

15. Masa odzyskanych odpadów wielkogabarytowych (Mg) 42,0 

16. Stopień odzysku odpadów wielkogabarytowych (%) 66,88 

17. Masa wytworzonych odpadów remontowo – budowlanych 
(Mg) 

89,41 

18. Masa odzyskanych odpadów remontowo – budowlanych 
(Mg) 

70,0 

19. Stopień odzysku odpadów remontowo – budowlanych (%) 78,29 

20. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych (Mg) 8,34 

21. Masa odzyskanych odpadów niebezpiecznych (Mg) 0,00 

22. Stopień odzysku odpadów niebezpiecznych (%) 0,00 

23. Masa odpadów zawierających azbest pozostających do 
unieszkodliwienia (Mg) 

907,0 

 
 
 


