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WST�P 
 

1. Podstawa prawna opracowania 
 

Obowi�zek wykonania sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami (PGO) przez 
organ wykonawczy Gminy Gogolin wynika z art.14 ust. 12b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251 tekst jednolity) .  

 
Podstaw� niniejszego opracowania jest umowa nr WG.VI-6030/6/2007 zawarta w dniu 
01.03.2007 r. pomi�dzy  Gmin� Gogolin a  ATMOTERM S.A. w Opolu  

 
 

2. Cel i zakres opracowania  
 

Celem opracowania jest sporz�dzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami. Sprawozdanie jest ocen� stopnia realizacji zada� przyj�tych w planie gospodarki 
odpadami dla Gminy Gogolin.  
Sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych 2004 - 2006, według stanu na 
dzie� 31 grudnia roku ko�cz�cego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”. 

 
 

3. Sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami - stan prawny 
 
 
Ogólny zakres zagadnie�, który powinien znale�� swoje odzwierciedlenie w gminnych 
planach gospodarki odpadami został okre�lony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2 i 7a ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w § 4 
i § 6 pkt 2 i 4 rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporz�dzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 
333). 
 
Natomiast obowi�zek składania co dwa lata radzie gminy i zarz�dowi powiatu 
sprawozda� z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nało	ony na 
organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 12b i 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 
 
W dniu 13 pa�dziernika 2005 r. weszła w �ycie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), która 
wprowadziła modyfikacje dotycz�ce: 

1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, 
2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji 

gminnego planu gospodarki odpadami. 
 

Ad. 1. Zmiana zakresu gminnych planów gospodarki odpadami. 
 
Poprzez zmian� art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach 
doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei 
wył�czenie gminnych planów gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15 i dodanie nowego ust. 
7a w art. 15 ustawy zaw
ziło zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do 
odpadów komunalnych powstaj�cych na obszarze danej gminy oraz przywo�onych na jej 
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obszar z uwzgl�dnieniem odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji oraz odpadów 
niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencj� tych zmian, była 
nowelizacja rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r.  
w sprawie sporz�dzania planów gospodarki odpadami. Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska 
z dnia 13 marca 2006 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie sporz�dzania planów 
gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333  
i obowi�zuje od  5 kwietnia 2006 r. 
 
Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania 
z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
 
W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ust�p 12b. Okre�la on okres 
sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat 
kalendarzowych, według stanu na dzie� 31 grudnia roku ko�cz�cego ten okres. 
Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 1  
okre�lono, �e sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ  
wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarz�dowi powiatu w terminie do 
dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego. 
 
Oznacza to, �e pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami  
powinno zosta� przedło�one radzie gminy i zarz�dowi powiatu do dnia 31 marca 2007 r.  
Okres jaki obejmuje sprawozdanie wynika z art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy  
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175/2005 r., poz 1458), który 
mówi, �e pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 
31 grudnia 2006 r. 

 
 

4. Zakres niezb
dnych informacji, jakie powinno zawiera� sprawozdanie z realizacji 
gminnego planu gospodarki odpadami  

 
Sprawozdanie z gminnego planu gospodarki odpadami powinno odpowiada� tre�ci 
przyj�tego planu, ponadto musi by� zgodne z planami wy�szego szczebla oraz zawiera� 
wszystkie informacje wymagane przepisami rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia  
9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz�dzania planów gospodarki odpadami. 
 
Zakres informacji obj�tych sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
winien zatem odnosi� si� do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia uchwalenia planu 
gospodarki odpadami do 31 grudnia 2006 r., w odniesieniu do wymienionych poni�ej 
aspektów gospodarki odpadami: 
 
1)  Stan gospodarki odpadami na dzie� 31 grudnia 2006 r., w tym: 
 

a)  rodzaj, ilo�� i �ródła powstawania odpadów, 
b)  rodzaj i ilo�� odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c)  rodzaj i ilo�� odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
d)  istniej�ce systemy zbierania odpadów, 
e)  rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów, 
f)  stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów. 
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2)  Stan realizacji zaplanowanych celów i działa� zmierzaj�cych do poprawy sytuacji w 
zakresie gospodarki odpadami, w tym: 
 

a)  działa� zmierzaj�cych do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
b)  działa� zmierzaj�cych do ograniczenia ilo�ci odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na �rodowisko, 
c)  działa� wspomagaj�cych prawidłowe post�powanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
d)  działa� zmierzaj�cych do redukcji ilo�ci odpadów komunalnych ulegaj�cych 

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 
 

3)  Ocena sposobów i �ródeł finansowania zaplanowanych przedsi�wzi��. 
 
4)  Ocena przyj�tego systemu monitoringu, w tym warto�ci wska�ników pozwalaj�cych na 

okre�lenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zada� zdefiniowanych w planie 
gospodarki odpadami, z uwzgl�dnieniem ich jako�ci i ilo�ci. 
 
 

DANE OGÓLNE  
 

5. Charakterystyka gminy  
 

5.1. Oznaczenie gminy, adres siedziby 
 
Nazwa:  Urz�d Miejski w  Gogolinie    
Adres:    ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin 
Typ gminy :  miejsko-wiejska   
Kod GUS: 160501 
Powiat: krapkowicki  
Województwo: opolskie 

 
 

5.2. Data i numer uchwały rady gminy w sprawie przyj
cia gminnego planu 
gospodarki odpadami 

 
Plan gospodarki odpadam dla Gminy Gogolin został przyj�ty Uchwał�   
Nr XXXVI/257/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 czerwca 2005 r. 

 
 

5.3. Okres, jaki obejmuje sprawozdanie 
 
Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin obejmuje okres od dnia 
uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami, tj. 29 czerwca 2005 r. do dnia  
31 grudnia 2006 r. 

 
5.4. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedstawione  

 
Organ wykonawczy gminy przedkłada sprawozdanie z PGO dla Gminy Gogolin Radzie 
Gminy oraz zarz�dowi powiatu w terminie do dnia  31 marca, po upływie okresu 
sprawozdawczego.
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6. Przyj
ty harmonogram realizacji PGO dla Gminy Gogolin oraz �ródła jego finansowania 
 

  
Poni�ej (tabela 1) przedstawiono zadania przyj�te do realizacji w ramach PGO dla Gminy Gogolin oraz szacunkowy koszt zada� w 
gospodarce odpadami w latach 2004 – 2015. 

 
Tabela 1.  
Harmonogram realizacji zada� programu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin na lata 2004-2015 
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7. Rodzaj i ilo� odpadów poddawanych poszczególnym procesom 

unieszkodliwiania i odzysku  
 

Odpady komunalne z terenu Gminy Gogolin poddawane s� procesom unieszkodliwiania 
przez składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Gogolinie przy ulicy Ligonia. 
Składowisko administrowane jest przez Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Gogolinie .  
 
 

7.1. Odpady poddane procesom unieszkodliwiania na terenie gminy 
 
� Odpady komunalne  
 

W tabeli 2 przedstawiono rodzaje i ilo�ci odpadów komunalnych poddanych procesom 
unieszkodliwiania na składowisku odpadów komunalnych w latach 2004-2006. 
 
Tabela 2. 

Rodzaj i ilo� odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania 
na terenie gminy w latach 2004-2006 
 

 
 

 
 
 

 
 

� Odpady inne ni� komunalne  
 

W tabeli 3 przedstawiono rodzaje i ilo�ci odpadów (z wył�czeniem odpadów komunalnych) 
poddanych procesom unieszkodliwiania na składowisku odpadów komunalnych w latach 
2004-2006. 

 
Tabela 3.  

Ilo� i rodzaj odpadów (z wył�czeniem odpadów komunalnych) poddawanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006 

 

masa [Mg] Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania

masa [Mg] Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania

masa [Mg] Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania

03 01 05 276,38 D5 0,00 D5 0,00 D5
17 03 80 43,28 D5 59,32 D5 0,00 D5
17 09 04 199,54 D5 275,66 D5 0,00 D5
19 08 01 39,49 D5 38,63 D5 33,02 D5
19 08 02 91,12 D5 97,42 D5 34,23 D5
19 08 99 57,02 D5 0,00 D5 0,00 D5

2004 r. 2005 r.

kod odpadu

2006 r.

 

masa [Mg] Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiania

masa [Mg] Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiania

masa [Mg] Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiani
a20 01 39 46,38 D5 8,12 D5 0,00 D5

20 03 01 14165,56 D5 13252,7 D5 13455,41 D5
20 03 07 61,81 D5 65,84 D5 35,54 D5

2004 r. 2005 r.
kod 

odpadu

2006 r.
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Obja�nienia do tabel 2 i 3: 
1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 
2) Masa odpadów zgodna z informacjami ZGKiM w Gogolinie  
3) Oznaczenie procesu unieszkodliwiania zgodnie z zał�cznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
4) W tabelach nale�y zebra� zsumowane dane o odpadach poddanych unieszkodliwianiu na terenie gminy. Oznacza to podanie ł�cznej 

masy odpadów dla ka�dego kodu odpadów. Je�eli odpady jednego rodzaju były poddawane ró�nym procesom unieszkodliwiania, nale�y 
pokaza� w odr�bnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi unieszkodliwiania. 

 

7.2. Odpady poddane procesom odzysku na terenie gminy 

Gmina nie posiada własnych instalacji odzysku.  
 
Wytworzone na terenie Gminy Gogolin odpady poddawane s� nast�puj�cym procesom: 

 
- odzysk R14 (na składowisku odpadów jako materiał przekładkowy  
 odpady:  10 01 01,17 01 01. 
Ww. odpady odzyskiwane s� poprzez gospodarcze wykorzystanie tzn.: jako warstwa izolacyjna o grubo�ci 
20-30 cm oraz do utwardzania dróg dojazdowych w niecce składowiska. 

 
- odzysk R14 - odpady odzyskiwane jako surowce technologiczne w produkcji klinkieru  

(cementownia) 
- odzysk R14 - odpady odzyskiwane jako surowce technologiczne w produkcji cementu –  

podawane do młynów cementu  
- odzysk  R1 - odpady odzyskiwane jako paliwo zast�pcze (w instalacjach  cementowni). 
 
  
  
� Odpady komunalne  

 
W tabeli 4 przedstawiono rodzaje i ilo�ci odpadów komunalnych poddanych procesom 
odzysku na składowisku odpadów komunalnych  w Gogolinie w latach 2004-2006. 

 
 

Tabela 4.  
Ilo� i rodzaj odpadów  komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku na terenie 
gminy w latach 2004-2006   

 

masa [Mg]
Oznaczenie 
procesu odzysku masa [Mg]

Oznaczenie 
procesu odzysku masa [Mg]

Oznaczenie 
procesu odzysku

20 03 07 12,70 R14 9,20 R14 8,60 R14

2006 r.2004 r. 2005 r.

kod 
odpadu

 
 
 

� Odpady inne ni� komunalne  
 
W tabeli 5 przedstawiono rodzaje i ilo�ci odpadów innych ni� komunalne poddanych 
procesom odzysku na składowisku odpadów komunalnych  w Gogolinie w latach 2004-2006. 
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Tabela 5.  
Ilo� i rodzaj odpadów (z wył�czeniem odpadów komunalnych) poddawanych poszczególnym 
procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006  

 

masa [Mg]
Oznaczenie procesu 

odzysku masa [Mg]
Oznaczenie procesu 

odzysku masa [Mg]
Oznaczenie 

procesu odzysku

10 01 01 52,57 R 14 41,79 R 14 55,92 R 14
17 01 01 595,39 R 14 528,26 R 14 388,74 R 14
17 01 02 0,00  - 0,00  - 691,66 R 14

2004 r. 2005 r.

kod odpadu

2006 r.

 
 
Obja�nienia do tabel 4 i 5: 

1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów. 

2) Masa odpadów zgodna z informacjami ZGKiM w Gogolinie  
3) Oznaczenie procesu odzysku zgodnie z zał�cznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
4) W tabelach nale�y zebra� zsumowane dane o odpadach poddanych odzyskowi na terenie gminy. Oznacza to podanie ł�cznej masy 

odpadów dla ka�dego kodu odpadów. Je�eli odpady jednego rodzaju były poddawane ró�nym procesom odzysku, nale�y pokaza� w 
odr�bnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi odzysku. 

 
 

 
8. Składowiska zlokalizowane na terenie gminy  

 
Gmina Gogolin jest wła�cicielem składowiska odpadów komunalnych poło�onego przy ulicy 
Ligonia w Gogolinie. Jest to wspólne składowisko dla gmin Gogolin, Krapkowice, Walce i 
Strzeleczki. 

 
8.1. Stan prawny oraz charakterystyka składowiska osadów i odpadów 
komunalnych 

 
Charakterystyk� składowiska przedstawiono w tabeli 6 (karta składowiska odpadów w 
eksploatacji), wg stanu na dzie� 31.12.2006 r.  

 
Tabela 6.  

Karta składowiska odpadów – stan na dzie� 31.12.2006 r. 
 
L.p. Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 
1.  Ogólne informacje o obiekcie 
1.1. Nazwa i adres składowiska 

odpadów 
 SKŁADOWISKO  

ODPADÓW 
KOMUNALNYCH  

ul. Ligonia   
47-320 Gogolin 

1.2 Gmina  Gogolin 
1.3 Powiat  krapkowicki 
1.4 Województwo  opolskie 
1.5 REGON (je�li posiada)  001085984 
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L.p. Element 

charakterystyki 
składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o 
składowisku odpadów 

1.6. NIP (je�li posiada) 
 

  756-000-43-85 

1.7 Typ składowiska  
 

(N/O/IN; OUO)1) IN 

1.8. Nazwa i adres wła�ciciela 
składowiska odpadów 

Poda�, czy jest to jednostka 
samorz�du terytorialnego, 
Skarbu Pa�stwa, 
przedsi�biorca prywatny, 
kapitał mieszany (poda� % 
udziału jednostek 
samorz�du terytorialnego). 
 

 
Urz�d Miejski w 

Gogolinie 
ul. Krapkowicka 6 
47-320 Gogolin 

1.9. REGON (je�li posiada) 
 

 001085984 

1.10. NIP (je�li posiada) 
 

 756-000-43-85 

1.11. 
 

Nazwa i adres wła�ciciela 
gruntu pod składowiskiem 
odpadów 
 

Poda�, czy jest to jednostka 
samorz�du terytorialnego, 
Skarbu Pa�stwa, 
przedsi�biorca prywatny, 
kapitał mieszany (poda� % 
udziału jednostek 
samorz�du terytorialnego). 

 
Urz�d Miejski w 

Gogolinie 
ul. Krapkowicka 6 
47-320 Gogolin 

 
1.12. REGON (je�li posiada) 

 
 001085984 

1.13. NIP (je�li posiada) 
 

 756-000-43-85 

1.14. Nazwa i adres 
zarz�dzaj�cego 
składowiskiem odpadów 
 

Poda�, czy jest to jednostka 
samorz�du terytorialnego, 
Skarbu Pa�stwa, 
przedsi�biorca prywatny, 
kapitał mieszany (poda� % 
udziału jednostek 
samorz�du terytorialnego). 
 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej 

i Mieszkaniowej  
ul. Ligonia 15 

47-320 Gogolin 
 

1.15 REGON (je�li posiada) 
 

 001085984  

1.16 NIP (je�li posiada) 
 

 756-000-43-85  

1.17. 
 

Czy kierownik składowiska 
odpadów posiada 

wymagane kwalifikacje? 
 

[tak/nie] 
 

tak 

1.18. Liczba kwater  szt. 2 
1.19. Liczba kwater 

eksploatowanych  
szt. 1 

1.20. Liczba kwater zamkni�tych  
 

szt. 1 

1.21. Czy składowisko jest w 
trakcie budowy?  
 

[tak/nie] nie 
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L.p. Elementy 
charakterystyki 
składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o 
składowisku 

odpadów 
1.22. 
 

Czy składowisko jest w 
trakcie eksploatacji  
(przed zamkni�ciem)? 
 

[tak/nie] 
 

tak 

1.23. Czy składowisko jest w 
trakcie rekultywacji?  
 

[tak/nie] 
 

nie 

1.24. 
 

Czy składowisko jest w 
trakcie monitoringu po 
zako�czeniu rekultywacji? 
 

[tak/nie] 
 

tak 

1.25. Czy składowisko jest w 
okresie po zako�czeniu 
monitoringu?  
 

[tak/nie] nie 

 
2. Decyzje administracyjne 

 
2.1. Decyzja lokalizacyjna  

(je�li dotyczy) 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Urz�d  Wojewódzki  
w Opolu 

Nr SE XII-010/132/87  
z dnia 06.05.1987 r. 

 
2.2. 
 

Decyzja o warunkach 
zabudowy i  
zagospodarowania 
terenu (je�li dotyczy) 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Urz�d  Wojewódzki  
w Opolu 

Nr UAN/II-8380-15-2/89  
z dnia 15.06.1989 r. 
 

2.3. Pozwolenie na budow� 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji; 
wskaza�, je�li decyzja 
została uchylona. 

Na podstawie decyzji o 
zmianie sposobu 

zagospodarowania 
terenu  

Urz�d  Wojewódzki  
w Opolu 

Nr UAN/II-8380-15-2/89  
z dnia 15.06.1989 r. 

2.4. Pozwolenie na u�ytkowanie 
(je�li dotyczy) 
 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji 

Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w 

Krapkowicach  
SE/SN2/924/2001 

z dnia 19.04.2001 r. 
2.5. 
 

Decyzja o wykonaniu 
przegl�du ekologicznego na 
podstawie art. 33 ust. 1 
ustawy wprowadzaj�cej2) 

 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
 

Starosta Krapkowicki  
RO	.76644-2/2002 z 

dnia 20.02.2002 r. 
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L.p. Elementy 
charakterystyki  
składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o 
składowisku odpadów 

2.6. 
 
 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy  prowadzaj�cej2) 
(je�li dotyczy) 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji, 
wyznaczony rok 
dostosowania. 
 

Wojewoda Opolski  
	R.III-HS/I
-6614-12/04 

z dnia 11.03.2004 r. 
 

2005 rok 

2.7. 
 

Czy przepisów wg decyzji o 
dostosowaniu na podstawie 
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzaj�cej2) została 
wykonana? 

[tak/nie] 
Je�eli nie, to wyja�ni�, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 
wykonane. 
 

nie dotyczy 

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłu�ona? 
 

Je�eli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji - poda�: 
podstaw� prawn�, organ 
wydaj�cy, dat� wydania 
decyzji, znak decyzji, 
wyznaczony rok 
dostosowania. 
 

nie 

2.9. Czy przedłu�ona decyzja 
została wykonana? 
 

[tak/nie] 
Je�eli nie, to wyja�ni�, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 
wykonane. 
 

nie dotyczy 

2.10. Rok faktycznego 
dostosowania składowiska 
odpadów  

Poda� dat� dostosowania. 2005  

2.11. 
 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzaj�cej2) 
(je�li dotyczy) 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji, 
wyznaczony rok 
dostosowania. 
 

nie dotyczy 

2.12. 
 

Czy przepisów wg decyzji o 
dostosowaniu na podstawie 
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzaj�cej2) została 
wykonana? 

[tak/nie] 
Je�eli nie, to wyja�ni�, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 
wykonane. 
 

nie dotyczy 
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L.p. Elementy 

charakterystyki 
składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o 
składowisku 

odpadów 
 
2.20 

Zgoda na zamkni�cie 
wydzielonej cz��ci 
składowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji, 
wyznaczony rok 
zamkni�cia, 
dat� zaprzestania 
przyjmowania od padów. 
 

nie dotyczy 

2.21. 
 

Zgoda na zamkni�cie 
składowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach. 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji,  
znak decyzji, 
wyznaczony rok 
zamkni�cia, 
dat� zaprzestania 
przyjmowania odpadów 
 

nie dotyczy 

2.22. Rok faktycznego zamkni�cia 
składowiska odpadów  

Poda� dat� zamkni�cia 
 
 

nie dotyczy 

2.23. Decyzja zatwierdzaj�ca 
instrukcj� eksploatacji 
składowiska 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji. 
 

Wojewoda Opolski  
	R.7649-35/2002 

z dnia  23.10.2003 r. 
 
 

2.24. 
 

Czy decyzja zatwierdzaj�ca 
instrukcj� eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

Je�eli tak, to wskaza� na 
jaki okres. 
 
 

nie 

2.25. 
 

Zezwolenie na prowadzenie 
działalno�ci w zakresie 
odzysku 
lub unieszkodliwiania 
odpadów (je�li dotyczy) 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji, 
termin obowi�zywania. 
 

Starosta Krapkowicki  
RO	.7649-35/2002  z dnia 

23.10.2002 r. 
 

(do 30.09.2007 r.) 
 
 

2.26. Pozwolenie zintegrowane 
(je�li dotyczy) 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 
znak decyzji, 
termin obowi�zywania. 
 

Wniosek zło�ony do 
Wojewody Opolskiego   

2.27. 
 

Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 
 

Je�eli tak, to poda� termin 
(planowany) zło�enia 
wniosku. 
 

Tak 
 (planowany termin 

uzyskania decyzji : maj-
czerwiec 2007 
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L.p. Elementy 

charakterystyki 
składowiska odpadów 
 

Zakres danych Informacje o 
składowisku 

odpadów 

2.28 Czy dla składowiska była 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania działalno�ci? 
 
 

Je�eli tak, to poda� dane nt. 
decyzji: podstaw� prawn�, 
organ wydaj�cy, dat� 
wydania decyzji, znak 
decyzji, termin wstrzymania 
działalno�ci. 
 

nie 

3. Bazy danych i wykazy 
 

3.1. 
 

Czy składowisko jest uj�te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 
 

[tak/nie] 
 

tak 

3.2. 
 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami 
okre�lono termin zamkni�cia 
składowiska? 
 

Je�eli tak, to poda� rok 2015 

3.3. 
 

Czy składowisko jest uj�te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 
 
 

[tak/nie] tak 

3.4. 
 

Czy składowisko odpadów 
jest uj�te w bazie 
Wojewódzkiej Inspekcji 
Ochrony 	rodowiska? 
 

[tak/nie] 
 

tak 

3.5. 
 

Czy składowisko jest uj�te w 
bazie Wojewódzkiego Urz�du 
Statystycznego? 
 

[tak/nie] 
 

nie 

3.6. 
 

Czy składowisko zostało uj�te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz�d Wojewódzki do 
Ministerstwa 	rodowiska  
w 2004 r.? 
 

[tak/nie] 
 

tak 

3.7. 
 

Czy składowisko zostało uj�te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz�d Wojewódzki do 
Ministerstwa 	rodowiska 
W 2005 r.? 
 

[tak/nie] 
 

tak 

3.8. 
 

Czy składowisko zostało uj�te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz�d Wojewódzki do 
Ministerstwa 	rodowiska w 
2006 r.? 
 

[tak/nie] 
 

tak 
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L.p. Elementy 

charakterystyki 
składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o 
składowisku 

odpadów 
4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemno�� całkowita  

 
m3 672 000 

4.2. Pojemno�� zapełniona  
 

m3  340 311 

4.3. Pojemno�� pozostała do 
zapełnienia  
 

m3 331 689 

4.4. Powierzchnia w granicach 
korony  
 

m2  64 000 

Brak [tak/nie] nie 
Naturalna bariera 
geologiczna (mi��szo��, 
współczynnik filtracji) 
 

 
3,5 – 4 m 

                      
  k<1m/d 

 
Sztuczna bariera 
geologiczna (rodzaj, 
mi��szo��, współczynnik 
filtracji) 
 

folia PEHD, 1,5mm,    
k<10-9m/s 

4.5. Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna 
(materiał, grubo��) 
 

Geomembrana  
PEHD 1,5 mm 

Brak [tak/nie] 
 

nie 

Warstwa drena�owa 
(mi��szo��, współczynnik 
filtracji) 
 

 
30 cm 
k<10 -5 

Kolektory (materiał, 
�rednica) 
 

PCV - Ø 100 

Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłu� 
kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 
 

2 - 5% 

4.6. Drena� odcieków 
 

Zewn�trzny system rowów 
 

nie 

Brak [tak/nie] 
 

tak 4.7. Gromadzenie odcieków  

W specjalnych zbiornikach 
(pojemno��, m3) 
 

8  

Odprowadzenie do 
kanalizacji miejskiej 
[tak/nie] 
 

tak 4.8. Post�powanie z odciekami 

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej  
[tak/nie] 
 

nie 
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L.p. Elementy 
charakterystyki 
składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o 
składowisku odpadów 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 
 

nie   

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we własnej 
oczyszczalni (odbiornik 
�cieków oczyszczonych) 

nie 

Brak [tak/nie] nie 
Z emisj� do atmosfery tak 
Spalanie w pochodni nie 

4.9. Instalacja do odprowadzania 
gazu składowiskowego 
 

Odzysk energii nie 
Brak [tak/nie] 
 

nie 4.10. Pas zieleni 
 

Szeroko�� pasa [m] 
 

15 - 50 

4.11. Ogrodzenie  
 

[tak/nie] tak 

4.12. Rejestracja wjazdów  
 

[tak/nie] tak 

4.13. Ewidencja odpadów  
 

[tak/nie] tak 

4.14. Waga  
 

[tak/nie] tak 

4.15. Urz�dzenia do mycia i 
dezynfekcji  
 

[tak/nie] 
 

tak 

[tak/nie] 
 
 

tak 4.16. Wykonywanie warstw 
przekrywaj�cych odpady  
 

Materiał 
(je�li odpady, poda� kod) 

piasek 
odpady z grupy: 

10 01 01 
17 01 01 
17 01 02 

Dane meteorologiczne 
 

nie 

Kontrola wykonywania 
elementów słu��cych do 
monitoringu 
 

nie 

Wody powierzchniowe 
 

nie 

4.17. Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 
 

Wody podziemne 
 

nie 

Opad atmosferyczny 
 

tak 4.18. Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej Wody powierzchniowe 

 
tak 
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L.p. Elementy 

charakterystyki 
składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o 
składowisku odpadów 

Wody odciekowe 
 

tak 

Wody podziemne 
 

tak 

Gaz składowiskowy 
 

tak 

Osiadanie powierzchni 
składowiska 
 

tak 

  

Struktura i skład odpadów 
 

tak 

5. Dofinansowanie 
 

5.1. 
 

Czy dostosowanie 
składowiska 
wymaga dodatkowych 
�rodków finansowych (poza 
�rodkami własnymi 
zarz�dzaj�cego)? 
 

Je�eli tak, to wskaza� 
szacowan� całkowit� kwot� 
i �rodki własne 
zarz�dzaj�cego. 
Je�li nie, wstawi� 0. 
 

0 

5.2. 
 

Czy rekultywacja składowiska 
wymaga dodatkowych 
�rodków finansowych (poza 
�rodkami własnymi 
zarz�dzaj�cego)? 
 

Je�eli tak, to wskaza� 
szacowan� całkowit� kwot� 
i �rodki własne 
zarz�dzaj�cego. 
Je�li nie, wstawi� 0. 
 

500.000 zł 

6. Odpady 
 

6.1.  
Czy na składowisku odpadów 
s� deponowane odpady 
komunalne? 
 

[tak/nie] 
 

tak 

6.2. 
 

Czy na składowisku odpadów 
s� deponowane wył�cznie 
odpady wydobywcze 
okre�lone w dyrektywie 
2006/21/WE?. 
 

[tak/nie] 
 

nie 

6.3. 
 

Kody odpadów, które s� 
dopuszczone do składowania 
na składowisku odpadów3) 
 

  
03 01 05; 07 02 99; 
 08 03 07; 08 03 18;  
10 13 04; 10 13 80;  
15 01 02; 15 01 07;  
15 02 03; 16 02 16,  
16 03 80; 17 01 01;  
17 01 02; 17 03 80;  
17 05 04; 17 06 04;  
17 09 04; 19 08 01; 
19 08 02; 19 08 99; 
20 01 10;  20 01 39; 
20 01 40; 20 02 01;  
20 03 01; 20 03 07; 
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6.4. 
 

Czy odpady s� składowane 
zgodnie z rozporz�dzeniem 
Ministra Gospodarki?4) 
 

[tak/nie] 
 

tak 

6.5. 
 

Kody odpadów 
dopuszczonych 
do odzysku na składowisku 
odpadów (je�li dotyczy) 
 

Poda�, w jakim celu s� 
wykorzystywane 
poszczególne rodzaje 
odpadów. 
 

10 01 01;  
10 13 80; 17 01 01; 
17 01 02; 17 01 82; 

20 03 03 
- warstwa izolacyjna, 
utwardzenie dróg 
dojazdowych 
 

20 02 01– kompostowanie 
ziele� miejska 

 
6.6. Czy do rekultywacji 

wykorzystywane s� odpady? 
 

Je�eli tak, to poda� jakie 
rodzaje odpadów (kody) i 
na podstawie jakiej decyzji, 
ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu 
wydaj�cego, daty decyzji, 
znaku decyzji. 
 

nie 

6.7. Masa odpadów składowana w 
2003 r. (je�li dotyczy)  
 

[Mg] 14122,30 

6.8. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie 
eksploatacji składowiska w 
2003 r. (je�li dotyczy) 
 

[Mg] 
 

761,00 

6.9. 
 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni�ciu 
składowiska w 2003 r. (je�li 
dotyczy) 
 

[Mg] 
(kod odpadów) 
 

nie dotyczy 

6.10. Masa odpadów składowana w 
2004 r. (je�li dotyczy) 

[Mg] 14980,58 

6.11. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie  
eksploatacji składowiska w 
2004 r. (je�li dotyczy) 
 

[Mg] 650,95 

6.12. 
 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni�ciu 
składowiska w 2004 r. (je�li 
dotyczy) 
 

[Mg] 
(kod odpadów) 
 

nie dotyczy 

6.13. Masa odpadów składowana w 
2005 r. (je�li dotyczy)  
 

[Mg] 13797,69 

6.14. 
 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie 
eksploatacji składowiska w 
2005 r. (je�li dotyczy) 
 

[Mg] 
 

570,63 

6.15. Masa odpadów stosowana do [Mg] nie dotyczy 
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 rekultywacji po zamkni�ciu 
składowiska w 2005 r.  
(je�li dotyczy) 
 

(kod odpadów) 
 

 

6.16. Masa odpadów składowana w 
2006 r. (je�li dotyczy)  
 

[Mg] 13558,20 

6.17. 
 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie 
eksploatacji składowiska w 
2006 r. (je�li dotyczy) 
 

[Mg] 
 

1136,32 
 

6.18. 
 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni�ciu 
składowiska w 2006 r.  
(je�li dotyczy) 
 

[Mg] 
(kod odpadów) 
 

nie dotyczy 
 

 
 

 
Objanienia do tabeli 6 
 

1) N . składowisko odpadów niebezpiecznych, O . składowisko odpadów oboj�tnych, IN . składowisko odpadów innych ni� niebezpieczne i 
oboj�tne. Je�li na składowisku s� składowane wył�cznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo 
dopisa� okre�lenie UOU obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ustaw. 

3) Według rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
4) Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog� by� składowane w 

sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 
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9. Instalacje odzysku zlokalizowane na terenie gminy 

 
W okresie sprawozdawczym na terenie gminy działały : 

 
�  instalacja odzysku b�d�ca w posiadaniu Góra�d�y Cement S.A – zakład 

zlokalizowany w Choruli. 
� instalacja odzysku (linia segregacji odpadów) nale��ca do Przedsi�biorstwa 

Gospodarki Wodnej i Recyklingowej „REMONDIS”, ul. Kamienna 11,  
47-316 Góra�d�e. 

 
 
1. Instalacja odzysku - Góra	d	e Cement S.A.  
 

 
Poni�ej, w tabeli 7a , przedstawiono informacje dotycz�ce instalacji odzysku w Góra�d�ach 
Cement S.A. w Choruli. 

  
Tabela 7a.  
Karta instalacji odzysku odpadów – stan na dzie� 31.12.2006 r. 
 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji 

Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 
1.1. Nazwa i adres instalacji  Góra�d�e Cement S.A. Choruli ul. 

Cementowa 1 
45-076 Opole, skr. Poczt. 220 

1.2. Gmina  Gogolin 
1.3. Powiat  Krapkowice 
1.4. Województwo  Opolskie 
1.5.  REGON (je�li posiada)  53 05 15 047 
1.6. NIP (je�li posiada)  756-000-34-05 
1.7. Rodzaj instalacji  • R-1 Wykorzystanie jako paliwa lub 

innego �rodka wytwarzania energii 
• R-14 Inne działania polegaj�ce na 
wykorzystaniu odpadów w cało�ci lub 
cz��ci 
• D-10 Termiczne przekształcanie 
odpadów w instalacjach lub 
urz�dzeniach zlokalizowanych na 
l�dzie 

1.8 
 

Opis stosowanych metod 
Odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 Cementownia Góra�d�e do opalania 
pieców obrotowych do wypału 
klinkieru wykorzystuje oprócz pyłu 
w�glowego równie�, jako paliwo 
zast�pcze: 
• zu�yte opony  
• poci�te odpady inne ni� 
niebezpieczne, 
Ponadto w procesie produkcji 
klinkieru oraz cementu Cementownia 
Góra�d�e wykorzystuje jako surowce 
koryguj�ce odpady inne ni� 
niebezpieczne o odpowiednim 
składzie chemicznym. 
Rodzaje przyjmowanych odpadów 
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zawiera zał�cznik nr 1 i 2.  
  

1.9. Nazwa i adres wła�ciciela 
instalacji 
 

 Góra�d�e Cement S.A. Choruli  
ul. Cementowa 1 
45-076 Opole, skr. Poczt. 220 
przedsi�biorca prywatny  
– Spółka Akcyjna 

1.10. REGON (je�li posiada)  53 05 15 047 
1.11. NIP (je�li posiada)  756-000-34-05 
1.12. Nazwa i adres wła�ciciela 

gruntu pod instalacj� 
 

 Góra�d�e Cement S.A. Choruli  
ul. Cementowa 1 
45-076 Opole, skr. Poczt. 220 

1.13. REGON (je�li posiada)  53 05 15 047 
1.14. NIP (je�li posiada)  756-000-34-05 
1.15. Nazwa i adres zarz�dzaj�cego 

instalacj� 
 Góra�d�e Cement S.A. Choruli  

ul. Cementowa 1 
45-076 Opole, skr. Poczt. 220 
przedsi�biorca prywatny 
– Spółka Akcyjna 

1.16. REGON (je�li posiada)  53 05 15 047 
1.17. NIP (je�li posiada  756-000-34-05 
1.18. 
 

Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je�li dotyczy)? 

[tak/nie] tak 

 
2. Decyzje administracyjne 
2.1. Decyzja lokalizacyjna  

(je�li dotyczy) 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji. 

  

2.2. 
 

Decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu (je�li 
dotyczy) 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Burmistrz Gogolina  
Decyzja o ustaleniu WZiZT nr TI-II-
73331-27/2003 z dnia 12.05.2003 
Decyzja o ustaleniu WZiZT nr WG-II-
7331-32/2003 z dnia 01.07.2003   

2.3. Pozwolenie na budow� 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji; 

wskaza�, je�li decyzja 
została uchylona 

Starosta Krapkowicki  
Dla I linii  
NB.I-7351/14-99/96 z dnia 18.12.1996 
AB-7351/45/2001 z dnia 19.03.2002 
AB-7351/G/381/2003 z dnia 10.10.2003 
(magazyn opon nr II etap I) 
NB.I-7351/14-99/96  z dnia 18.12.1996r. 
AB-7351/45/2001  dnia 19.03.2002r. 
zm. AB-7351/G/123/2003 z dnia 
02.06.2003r.(rozbudowa instalacji 
spalania paliw zast. Z pieca nr 2 na piec 
nr 1) 
zm. AB-7351/G/16/2004 z dnia 
10.02.2004r. 
AB-7351/G/16/2004 (kalcynator) z dnia 
10.02.2004 
Dla II linii  
AB-7351/G/59/2000 z dnia 22.08.2000 
AB-7351/G/540/2003 z dnia 
20.01.2004(linia spalania opon – piec nr 2 
– etap I) 
AB-7351/G/59/2000 z dnia 22.08.2000r. 
AB-7351/G/464/2006 z dnia 31.10.2006 
(rozbudowa magazynu rozdrobnionych 
paliw zast�pczych wraz układem 
transportu do palników pieca nr 1 i 2) 
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2.4. Pozwolenie na u�ytkowanie 
(je�li dotyczy) 
 

Poda�: 
 organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Krapkowicach , zmiany 
Wydział Administracji Architektoniczno- 
Budowlanej Krapkowicach 
Dla I linii  
I-7351b/14/11/98  z dnia 27.07.1998r. 
zm. AB-7354/G/1/2000 z dnia 
10.05.2000r. 
SI-7354-U/G-32/04 z dnia 05.08.2004 
(magazyn opon nr II – etapI) 
zm. SI-7354-U/37-G/2003 z dnia 
14.01.2004r. 
SI-7354-U/G-40/05 z dnia 30.09.2005 
(kalcynator pieca nr 1) 
Dla II linii  
AB-7354/G/4/2000  dnia 07.03.2001r. 
zm. AB-7353/G/6/2001 z dnia 
07.03.2001r. 

2.5. 
 

Zezwolenie na prowadzenie 
działalno�ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji, 

termin obowi�zywania 

Pozwolenie Sektorowe dla instalacji 
na terenie Cementowni Góra�d�e 
nieobj�tej pozwoleniem 
zintegrowanym   
Wojewoda Opolski 14.02.2005 	R.III-
HS-6620-59/04 - 15 lutego 2015 r 
Pozwolenie Sektorowe dla Kopalni 
Góra�d�e  
Wojewoda Opolski 18.03. 2005 
	R.III-HS-6620 -60/04 -15 marca 
2015 

2.6. Pozwolenie zintegrowane (je�li 
dotyczy)  
termin obowi�zywania. 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji, 

Wojewoda Opolski 14.02.2005 	R.III-
MJ-6610-1-5/04 – 21.10.2004  -21 
pa�dziernika 2014 r 
 

2.7. Czy instalacja jest przewidziana 
do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego? 

Je�eli tak, to poda� termin 
(planowany) zło�enia 

Wniosku. 

Nie dotyczy 

2.8. Czy dla instalacji była wydana 
decyzja w sprawie wstrzymania 
działalno�ci? 

 

Je�eli tak, to poda� dane nt. 
decyzji: podstaw� prawn�, 

organ wydaj�cy, dat� 
wydania decyzji, znak 

decyzji, termin wstrzymania 
działalno�ci 

Nie dotyczy 

 
3. Bazy danych i wykazy 
3.1. 
 

Czy instalacja jest uj�ta  w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] 
 

tak 

3.2. 
 

Czy instalacja jest uj�ta w 
wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] 
 

tak 

3.3. 
 

Czy instalacja jest uj�ta w 
bazie Wojewódzkiej Inspekcji 
Ochrony 	rodowiska? 

[tak/nie] 
 

tak 

3.4. 
 

Czy instalacja jest uj�ta w 
bazie Wojewódzkiego Urz�du 
Statystycznego? 

[tak/nie] 
 

tak 

 
4. Odpady 
4.1. Rodzaj i ilo�� odpadów 

dopuszczonych do odzysku 
 

Poda�: 
kod odpadu2) oraz ilo�� w 

Mg/rok dla ka�dego 

Zał�cznik nr 1 
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odpadu 
4.2. 
 

Rodzaj i ilo�� odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda�: 
kod odpadu2) oraz ilo�� w 

Mg/rok dla ka�dego 
odpadu 

Zał�cznik nr 2 

4.3. 
 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (je�li 
dotyczy) 

[Mg] 322.415,20 

4.4. Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003 r. 
(je�li dotyczy) 

[Mg] 
 

0 

4.5. 
 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004 r. (je�li 
dotyczy) 

[Mg] 
 

324.463,54 

4.6. 
 

Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004 r. 
(je�li dotyczy) 

[Mg] 
 

0 

4.7. 
 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005 r. (je�li 
dotyczy) 

[Mg] 
 

302.767,25 

4.8. 
 

Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005 r. 
(je�li dotyczy) 

[Mg] 
 

0 

4.9. Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006 r. (je�li 
dotyczy) 

[Mg] 
 

301.233,26 

4.10. 
 

Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006 r. 
(je�li dotyczy) 

[Mg] 
 

0 

 
Objanienia do tabeli 7a: 

1) Zgodnie z zał�cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub zał�cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó�niejszymi zmianami) 

2) Według rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
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Zał�cznik 1 
Rodzaj i ilo�� odpadów dopuszczonych do odzysku 
 

l.p. 
kod odpadu 

wg katalogu odpadów– 
Dz.U. nr 112/2001/1206 

nazwa odpadu 
wg katalogu odpadów –  
Dz.U. nr 112/2001/1206 

Maksymalna ilo�� 
odpadów 
[Mg/rok] 

1 2 3 4 

Odpady odzyskiwane jako paliwo zast
pcze – R1 
1.  01 04 12 Odpady powstaj�ce z płukania i oczyszczania 

kopalin 
60 000 

2.  01 04 13 Odpady powstaj�ce przy ci�ciu i obróbce 
postaciowej skał inne ni� wymienione w 01 04 
07 

60 000 

3.  01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania w�gla 
inne ni� wymienione w 01 04 80 

60 000 

4.  02 01 03 Odpadowa masa ro�linna 232 500 
5.  02 01 04 Odpady z tworzyw  sztucznych (z 

wył�czeniem opakowa�) 
232 500 

6.  02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej 232 500 
7.  02 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
8.  02 02 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
9.  02 03 04 Surowce i produkty nienadaj�ce si� do 

spo�ycia i przetwórstwa 
232 500 

10.  02 03 81 Odpady z produkcji pasz ro�linnych 232 500 
11.  02 03 82 Odpady tytoniowe 232 500 
12.  02 03 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
13.  02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spo�ycia i 

przetwórstwa 
232 500 

14.  02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze 
spo�ywcze 

232 500 

15.  02 06 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
16.  02 07 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
17.  03 01 01 Odpady kory i korka 232 500 
18.  03 01 05 Trociny, wióry, �cinki, drewno, płyta wiórowa i 

fornir inne ni� wymienione w 03 01 04 
232 500 

19.  03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne 
ni� wymienione w 03 01 80 

232 500 

20.  03 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
21.  03 02 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
22.  03 03 01 Odpady z kory i drewna 232 500 
23.  03 03 05  Szlamy z odbarwiania makulatury 60 000 
24.  03 03 07 Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury 
232 500 

25.  03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, 
wypełniaczy i powłok pochodz�ce z 
mechanicznej separacji 

232 500 

26.  03 03 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
27.  04 01 09 Odpady z polerowania i wyka�czania 232 500 
28.  04 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
29.  04 02 09 Odpady materiałów zło�onych (p.. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery) 
232 500 
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l.p. 
kod odpadu 

wg katalogu odpadów– 
Dz.U. nr 112/2001/1206 

nazwa odpadu 
wg katalogu odpadów –  
Dz.U. nr 112/2001/1206 

Maksymalna ilo�� 
odpadów 
[Mg/rok] 

1 2 3 4 

Odpady odzyskiwane jako paliwo zast
pcze – R1 
30.  04 02 10 Substancje organiczne z produktów 

naturalnych (np. tłuszcze, woski) 
232 500 

31.  04 02 15 Odpady z wyka�czania inne ni� wymienione w 
04 02 14 

232 500 

32.  04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien 
tekstylnych 

232 500 

33.  04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 232 500 
34.  04 02 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
35.  05 01 16 Odpady zawieraj�ce siark� z odsiarczania 

ropy naftowej 
232 500 

36.  05 01 17 Bitum 232 500 
37.  05 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
38.  07 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
39.  07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych 232 500 
40.  07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji 

gumy 
232 500 

41.  07 02 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
42.  07 03 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
43.  07 04 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
44.  07 05 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
45.  07 06 80 Ziemia biel�ca z rafinacji oleju 232 500 
46.  07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 232 500 
47.  07 06 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
48.  07 07 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
49.  08 01 12 Odpady z farb i lakierów inne ni� wymienione  

w  08 01 11 
232 500 

50.  08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne ni� 
wymienione w        08 01 13 

232 500 

51.  08 01 16 Szlamy wodne zawieraj�ce farby i lakiery inne 
ni� wymienione w  08 01 15 

232 500 

52.  08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne ni� 
wymienione w   08 01 17 

232 500 

53.  08 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
54.  08 02 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
55.  08 03 13 Odpady farb drukarskich inne ni� wymienione  

w  08 03 12 
232 500 

56.  08 03 13 Odpadowy toner drukarski 0,458 
57.  08 03 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
58.  08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne ni� 

wymienione  
w  08 04 09 

232 500 

59.  08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne ni� wymienione   
w  08 04 11 

232 500 

60.  08 04 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
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l.p. kod odpadu 

wg katalogu odpadów– 
Dz.U. nr 112/2001/1206 

nazwa odpadu 
wg katalogu odpadów –  
Dz.U. nr 112/2001/1206 

Maksymalna ilo�� 
odpadów 
[Mg/rok] 

1 2 3 4 
Odpady odzyskiwane jako paliwo zast
pcze – R1 

61.  09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawieraj�ce srebro 
lub zwi�zki srebra 

232 500 

62.  09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawieraj�ce 
srebra 

232 500 

63.  09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego u�ytku 
bez baterii 

232 500 

64.  09 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
65.  10 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
66.  10 02 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
67.  11 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
68.  12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw  

sztucznych 
232 500 

69.  12 01 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
70.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 232 500 
71.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 232 500 
72.  15 01 03 Opakowania z drewna 232 500 
73.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 232 500 
74.  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 232 500 
75.  15 01 09 Opakowania z tekstyliów 232 500 
76.  15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, �cierki) i ubrania 
ochronne inne ni� wymienione w  15 02 02 

232 500 

77.  16 01 03 Zu�yte opony 232 500 
78.  16 01 06 Zu�yte lub nienadaj�ce si� do u�ytkowania 

pojazdy niezawieraj�ce cieczy i innych 
niebezpiecznych elementów 

232 500 

79.  16 01 19 Tworzywa sztuczne 232 500 
80.  16 01 22 Inne nie wymienione elementy 232 500 
81. 16 01 99 Inne nie wymienione odpady 232 500 

82.  16 02 14 Zu�yte urz�dzenia inne ni� wymienione w 16 
02 09 do 16 02 13 

232 500 

83.  16 02 16 Elementy usuni�te z zu�ytych urz�dze� inne 
ni� wymienione  
w 16 02 15 

232 500 

84.  16 03 04 Nieorganiczne odpady inne ni� wymienione 
 w  16 03 03, 16 03 80 

232 500 

85.  16 03 06 Organiczne odpady inne ni� wymienione w 16 
03 05,  16 03 80 

232 500 

86.  16 03 80 Produkty spo�ywcze przeterminowane lub 
nieprzydatne do spo�ycia 

232 500 

87.  16 07 99 Inne niewymienione odpady 232 500 
88.  16 80 01 Magnetyczne i optyczne no�niki informacji 232 500 
89.  16 81 02 Odpady inne ni� wymienione w  16 81 01 232 500 
90.  16 82 02 Odpady inne ni� wymienione w  16 82 01 232 500 
91.  17 02 01 Drewno 232 500 
92.  17 02 03 Tworzywa sztuczne 232 500 
93.  17 03 02 Asfalt inny ni� wymieniony w  17 03 01 232 500 
94.  17 03 80 Odpadowa papa 232 500 
95.  17 04 11 Kable inne ni� wymienione w  17 04 10 232 500 
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l.p. kod odpadu 
wg katalogu odpadów– 

Dz.U. nr 112/2001/1206 

nazwa odpadu 
wg katalogu odpadów –  
Dz.U. nr 112/2001/1206 

Maksymalna ilo�� 
odpadów 
[Mg/rok] 

1 2 3 4 
Odpady odzyskiwane jako paliwo zast
pcze – R1 

96.  17 06 04 Materiały izolacyjne inne ni� wymienione w 17 
06 01 i 17 06 0– - styropian 

5 

97.  19 03 05 Odpady stabilizowane inne ni� wymienione  
w   19 03 04 

232 500 

98.  19 03 07 Odpady zestalone inne ni� wymienione w  19 
03 06 

232 500 

99.  19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady �cieków– - 
wysuszone 

60 000 

100. 19 09 04 Zu�yty w�giel aktywny 232 500 
101.  19 09 05 Nasycone lub zu�yte �ywice jonowymienne 232 500 
102.  19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne ni� wymienione w  19 

10 03 
232 500 

103.  19 10 06 Inne frakcje ni� wymienione w  19 10 05 232 500 
104.  19 12 01 Papier i tektura 232 500 
105.  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 232 500 
106.  19 12 07 Drewno inne ni� wymienione w  19 12 06 232 500 
107.  19 12 08 Tekstylia 232 500 
108.  19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 232 500 
109.  20 01 01  Papier i tektura 232 500 
110.  20 01 10 Odzie� 232 500 
111.  20 01 11 Tekstylia 232 500 
112.  20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 232 500 
113.  20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i �ywice inne ni� wymienione w 20 01 27 
232 500 

114.  20 01 36 Zu�yte urz�dzenia elektryczne i elektroniczne 
inne ni� wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 
01 35 

232 500 

115.  20 01 38 Drewno inne ni� wymienione w 20 01 37 232 500 
116.  20 01 39 Tworzywa sztuczne 232 500 
117.  20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
232 500 

118.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 232 500 
119.  20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 
232 500 

Ł�czna maksymalna ilo� odpadów stosowanych jako paliwo nie mo	e by� wi
ksza ni	 232 500 Mg/rok 
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ODPADY ODZYSKIWANE JAKO SUROWCE TECHNOLOGICZNE W PRODUKCJI KLINKIERU  - R14 

120 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali  
(z wył�czeniem  01 01 80) 

162 000 

121 10 01 01 
u�le i popioły paleniskowe i pyły z kotłów  
(z wył�czeniem pyłów  z kotłów wymienionych 
w 10 01 04), w tym odpadów własnych 980 
Mg/rok 

400  000 

122 10 01 02 Popioły lotne z w�gla 863 000 
123 10 02 01 
u�le z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze) 
863 000 

124 10 02 10 Zgorzelina walcownicza 863 000 
125 10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych inne ni� wymienione w 10 
02 13 

863 000 

126 10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne 863 000 
127 10 02 80 Zgary z hutnictwa �elaza 863 000 
128 10 02 99 Inne niewymienione odpady 863 000 
129 10 05 80 
u�le granulowane  863 000 
130 10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i 

hydratyzowanego 
500 

131 10 13 80 Odpady z produkcji cementu – zbrylony 
cement 

2700 

132 10 13 99 Inne nie wymienione odpady – próbki po 
analizach 

100 

133 15 01 07 Opakowania ze szkła 0,4 
134 16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z 

procesów niemetalurgicznych inne ni� 
wymienione w 16 11 05 

5500 

135 17 02 02 Szkło 2,4 
136 17 06 04 Materiały izolacyjne inne ni� wymienione w  

17 06 01 i 17 06 03 – wełna mineralna 
90 

137 19 08 02 Zawarto�� piaskowników 150 
138 19 03 07 Odpady zestalone inne ni� wymienione w   

19 03 06 
10 000 

139 19 12 02 Metale �elazne 10 000 
140 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
inne ni� wymienione w 19 12 11 

10 000 

141 20 03 03 Odpady z zamiatania dróg i placów 104 
Ł�czna maksymalna ilo� odpadów stosowanych jako surowce nie mo	e by� wi
ksza ni	  

1 726 000 Mg/rok 
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l.p. 

Kod odpadu 
wg katalogu 

odpadów – Dz.U. Nr 
112/2001/1206 

Nazwa odpadu 
wg katalogu odpadów – Dz.U. nr 

112/2001/1206 

Maksymalna ilo� 
odpadów 

[Mg/rok] 
 

1 2 3 4 
 

ODPADY ODZYSKIWANE JAKO SUROWCE TECHNOLOGICZNE 
W PRODUKCJI CEMENTU –  podawane do młynów cementu -R14 

1. 06 01 99 Inne niewymienione odpady z produkcji, 
przygotowania i stosowania wodorotlenków 
– chemigips 

300 000 

2. 10 01 02 Popioły lotne z w�gla 900 000 
3. 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 
300 000 

4. 10 01 24 Piaski ze złó� fluidalnych (z wył�czeniem 10 
01 82)  

150 000 

5. 10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów 
stałych z wapniowych metod odsiarczania 
gazów odlotowych (metody suche i półsuche 
odsiarczania spalin oraz spalanie w zło�u 
fluidalnym) 

150 000 

6. 10 02 01 
u�le z procesów wytapiania 
(wielkopiecowe, stalownicze) 

1 000 000 

 
l.p. Kod odpadu 

wg katalogu 
odpadów – Dz.U. Nr 

112/2001/1206 

Nazwa odpadu 
wg katalogu odpadów –  
Dz.U. nr 112/2001/1206 

Maksymalna ilo� 
odpadów 

[Mg/rok] 
 

1 2 3 4 
 

ODPADY ODZYSKIWANE JAKO SUROWCE TECHNOLOGICZNE 
W PRODUKCJI CEMENTU –  podawane do młynów cementu -R14 

1. 06 01 99 Inne niewymienione odpady z produkcji, 
przygotowania i stosowania wodorotlenków – 
chemigips 

300 000 

2. 10 01 02 Popioły lotne z w�gla 900 000 
3. 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 
300 000 

4. 10 01 24 Piaski ze złó� fluidalnych (z wył�czeniem 
10 01 82)  

150 000 

5. 10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów 
stałych z wapniowych metod odsiarczania 
gazów odlotowych (metody suche i półsuche 
odsiarczania spalin oraz spalanie w zło�u 
fluidalnym) 

150 000 

6. 10 02 01 
u�le z procesów wytapiania 
(wielkopiecowe, stalownicze) 

1 000 000 
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Zał�cznik nr 2 
Rodzaj i ilo� odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania 
 
l

.p. 
kod odpadu 
wg katalogu 

odpadów – Dz.U. nr 
112/2001/1206 

nazwa odpadu 
wg katalogu odpadów – Dz.U. nr 

112/2001/1206 

Masa odpadu 
[Mg/rok] 

 

D-10 -termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urz�dzeniach zlokalizowanych na 
l�dzie – w piecach do wypału klinkieru 

1. 02 01 81 
 

Zwierz�ta padłe i odpadowa tkanka 
zwierz�ca stanowi�ca materiał szczególnego i 
wysokiego ryzyka inne ni� wymienione w 02 01 
80 – m�czki zwierz�ce. 

W workach 
22 200 

docelowo 
120 000 

2. 02 01 81 
 

Zwierz�ta padłe i odpadowa tkanka 
zwierz�ca stanowi�ca materiał szczególnego i 
wysokiego ryzyka inne ni� wymienione w 02 01 
80 – tłuszcze zwierz�ce. 

5 664 
Docelowo 

60 000 
 

3. 02 02 81 Odpadowa tkanka zwierz�ca stanowi�ca 
materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym 
odpady z produkcji pasz mi�sno – kostnych, inne 
ni� wymienione w 02 02 80 – m�czki zwierz�ce 

W workach 
22 200 

docelowo 
120 000 

4. 02 02 81 Odpadowa tkanka zwierz�ca stanowi�ca 
materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym 
odpady z produkcji pasz mi�sno – kostnych, inne 
ni� wymienione w 02 02 80 – tłuszcze zwierz�ce 

5 664 
Docelowo 

60 000 
 

5. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady �ciekowe – 
uwodnione, w tym odpadów własnych w ilo�ci 
585 Mg/rok 

60 000 

 
 
 

2. Instalacja odzysku –Przedsi
biorstwo Gospodarki Wodnej i Recyklingowej 
„Remondis” ul. Kamienna 11, 47-316 Góra	d	e   
 
 

Poni�ej, w tabeli 7b, przedstawiono informacje dotycz�ce instalacji odzysku  
Przedsi�biorstwa Gospodarki Wodnej i Recyklingowej „Remondis” 

 
Tabela 7b.  
Karta instalacji odzysku odpadów – stan na dzie� 31.12.2006 r. 
 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji 

Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 
1.1. Nazwa i adres instalacji  Zakład Produkcji Paliw 

Alternatywnych w Góra�d�ach  
Ul Kamienna 11 
Góra�d�e 

1.2. Gmina  Gogolin 
1.3. Powiat  krapkowicki 
1.4. Województwo  opolskie 
1.5.  REGON (je�li posiada)  011089141 
1.6. NIP (je�li posiada)  728-01-32-515 
1.7. Rodzaj instalacji  R15 
1.8 Opis stosowanych metod  Obróbka mechaniczna – ci�cie i 
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 Odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

mieszanie 

1.9. Nazwa i adres wła�ciciela 
instalacji 
 

 „Remondis” Sp. z o.o.  
ul. Zawodzie 16 
02-981 Warszawa 

1.10. REGON (je�li posiada)  011089141 
1.11. NIP (je�li posiada)  728-01-32-515 
1.12. Nazwa i adres wła�ciciela 

gruntu pod instalacj� 
 

 Góra�d�e Cement S.A. w Choruli  
ul. Cementowa 1 
45-076 Opole, skr. Poczt. 220 

1.13. REGON (je�li posiada)  53 05 15 047 
1.14. NIP (je�li posiada)  756-000-34-05 
1.15. Nazwa i adres zarz�dzaj�cego 

instalacj� 
 „Remondis” Sp. z o.o.  

ul. Zawodzie 16 
02-981 Warszawa 
przedsi�biorca prywatny 
– Spółka z o.o. 

1.16. REGON (je�li posiada)  011089141 
1.17. NIP (je�li posiada  728-01-32-515 
1.18. 
 

Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je�li dotyczy)? 

[tak/nie] Nie dotyczy 

 
2. Decyzje administracyjne 
2.1. Decyzja lokalizacyjna  

(je�li dotyczy) 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Nie dotyczy 

2.2. 
 

Decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu (je�li 
dotyczy) 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Nie dotyczy 

2.3. Pozwolenie na budow� 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji; 

wskaza�, je�li decyzja 
została uchylona 

Nie dotyczy 
(zmiana sposobu u�ytkowania) 

2.4. Pozwolenie na u�ytkowanie 
(je�li dotyczy) 
 

Poda�: organ wydaj�cy, 
dat� wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Nie dotyczy 
(zmiana sposobu u�ytkowania) 

2.5. 
 

Zezwolenie na prowadzenie 
działalno�ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji, 

termin obowi�zywania 

Starosta Krapkowicki RO	.7690-
5/2006 z dnia 04.10.2006 r. 

( z data obowi�zywania 30.09.2016) 

2.6. Pozwolenie zintegrowane (je�li 
dotyczy)  
termin obowi�zywania. 
 

Poda�: 
organ wydaj�cy, 

dat� wydania decyzji, 
znak decyzji, 

 
Nie dotyczy 

2.7. Czy instalacja jest przewidziana 
do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego? 

Je�eli tak, to poda� termin 
(planowany) zło�enia 

Wniosku. 

Nie dotyczy 

2.8. Czy dla instalacji była wydana 
decyzja w sprawie wstrzymania 
działalno�ci? 

 

Je�eli tak, to poda� dane nt. 
decyzji: podstaw� prawn�, 

organ wydaj�cy, dat� 
wydania decyzji, znak 

decyzji, termin wstrzymania 
działalno�ci 

Nie dotyczy 
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3. Bazy danych i wykazy 
3.1. 
 

Czy instalacja jest uj�ta  w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] 
 

- 

3.2. 
 

Czy instalacja jest uj�ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] 
 

- 

3.3. 
 

Czy instalacja jest uj�ta w 
bazie Wojewódzkiej Inspekcji 
Ochrony 	rodowiska? 

[tak/nie] 
 

- 

3.4. 
 

Czy instalacja jest uj�ta w 
bazie Wojewódzkiego Urz�du 
Statystycznego? 

[tak/nie] 
 

- 

 
4. Odpady 
4.1. Rodzaj i ilo�� odpadów 

dopuszczonych do odzysku 
 

Poda�: 
kod odpadu2) oraz ilo�� 
w Mg/rok dla ka�dego 

odpadu 

02 01 01; 02 01 03, 02 01 04,  
02 01 07; 02 01 99; 02 02 03; 
02 02 04; 02 02 82; 02 02 99; 
02 03 01; 02 03 02; 02 03 03; 
02 03 04; 02 03 05; 02 03 80; 
02 03 81; 02 03 82; 02 03 99; 
02 04 03; 02 05 01; 02 05 02; 
02 06 01; 02 06 02; 02 06 03;  
02 06 80; 02 06 99; 02 07 04; 
02 07 05; 02 07 80; 02 07 99;  
03 01 01; 03 01 05; 03 01 81; 
03 01 82; 03 01 99; 03 02 99; 
03 03 01; 03 03 02; 03 03 05; 
03 03 07; 03 03 08; 03 03 09; 
03 03 10;03 03 11; 03 03 81; 
03 03 99; 04 01 09; 04 01 99; 
04 02 09; 04 02 10; 04 02 15; 
04 02 17; 04 02 20; 04 02 21; 
04 02 22; 04 02 80; 04 02 99; 
05 01 10; 05 01 16; 05 01 17; 
05 01 99; 06 05 03; 06 13 03; 
06 13 99; 07 01 12; 07 01 99; 
07 02 12; 07 02 13; 07 02 15; 
07 02 17; 07 02 80; 07 02 99; 
07 03 12; 07 03 99; 07 04 81; 
07 04 99, 07 05 12; 07 05 14;  
07 05 99; 07 06 12; 07 06 80; 
07 06 81; 07 06 99; 07 07 12; 
07 07 99; 08 01 12; 08 01 14; 
08 01 16; 08 01 16; 08 01 18;  
08 01 20; 08 01 99; 08 02 99; 
08 03 07; 08 03 08; 08 03 13; 
08 03 15; 08 03 18; 08 03 80; 
08 03 99; 08 04 10; 08 04 12; 
08 04 14; 08 04 16; 08 04 99; 
09 01 07; 09 01 08; 09 01 10; 
09 01 12; 09 01 99; 10 01 19;  
10 01 21; 10 01 25;10 01 99; 
10 02 14; 10 02 99; 10 03 18; 
10 03 99;10 08 04; 10 08 13; 
10 0814; 10 08 18; 10 11 20; 
 10 11 99;11 01 10; 11 01 99; 
12 01 01; 12 01 02; 12 01 05; 
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12 01 21; 12 01 99; 13 08 80; 
15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 
15 01 05; 15 01 06; 15 01 09; 
15 02 03;16 01 03, 16 01 06; 
16 01 19; 16 01 19; 16 01 22;  
16 01 99; 16 02 14; 16 02 16;  
16 03 04; 16 03 06; 16 03 80; 
16 05 09; 16 07 99; 16 10 02; 
16 10 04; 16 80 01; 16 82 02; 
17 02 01; 17 02 03; 17 03 02;  
17 03 80; 17 04 11; 17 09 04; 
19 03 05; 19 03 07; 19 05 01; 
19 05 02; 19 05 03; 19 05 99; 
19 08 09; 19 08 12; 19 08 14;  
19 08 99; 19 09 04; 19 09 05; 
19 09 06; 19 09 99; 19 10 04; 
19 10 06; 19 12 01; 19 12 04;  
19 12 07; 19 12 08; 19 12 10; 
19 12 12; 20 01 01; 20 01 08; 
20 01 10; 20 01 11; 20  01 25; 
20 01 28; 20 01 30; 20 01 36;  
20 01 38; 20 01 39; 20 01 41;  
20 01 80; 20 01 99; 20 03 02; 
20 03 03; 20 03 07; 20 03 99. 

 
4.2. 
 

Rodzaj i ilo�� odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda�: 
kod odpadu2) oraz ilo�� 
w Mg/rok dla ka�dego 

odpadu 

- 

4.3. 
 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (je�li 
dotyczy) 

[Mg] 76,695 

4.4. Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003 r. 
(je�li dotyczy) 

[Mg] 
 

0 

4.5. 
 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004 r. (je�li 
dotyczy) 

[Mg] 
 

2007,37 

4.6. 
 

Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004 r. 
(je�li dotyczy) 

[Mg] 
 

0 

4.7. 
 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005 r. (je�li 
dotyczy) 

[Mg] 
 

5332,87 

4.8. 
 

Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005 r. 
(je�li dotyczy) 

[Mg] 
 

0 

4.9. Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006 r. (je�li 
dotyczy) 

[Mg] 
 

8312,80 

4.10. 
 

Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006 r. 
(je�li dotyczy) 

[Mg] 
 

0 

 
Objanienia do tabeli 7b: 

1) Zgodnie z zał�cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub zał�cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó�niejszymi zmianami) 

2) Według rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 
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10. Realizacja zada� wg harmonogramu PGO dla  Gminy Gogolin w latach 2004- 2006  
 
Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi�wzi�ciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Gogolin w latach 2004- 2006 przedstawiono w tabeli 8. 
Tabela 8.  
Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi
wzi
ciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2004-2006 r. 

 

Lp. 

Nazwa zadnia w 
krajowym planie 

gospodarki 
odpadami 

lata 
realizacji 

Nazwa zadnia w 
gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podj
tych zada� Kto  
odpowiedzialny 

Szacunkowe 
koszty 

[tys. PLN] 

Poniesione  koszty/ 
z jakich �rodków 

[tys. PLN] 

1. Przygotowanie i 
przyj
cie gminnych 
planów gospodarki 

odpadami 

2004-2005 Przyj�cie gminnego 
planu gospodarki 

odpadami 

+ ��� ���� � ���
� ����� ���� ������� �� 	�4������ ���� ��0�
� 
�	�7�	�� �� �� ���� ���� ��� ��� � � � �� �� ��   ��

� �� �	 � ��! ���" �#�$�% ���" �#���
���& ' ( ' )�
 �" �

� �	 
 �� �� � �� � " ��� � ��   ���
 

gmina b.k własne 

2 Organizacja 
powiatowych 

(mi�dzygminnych) i 
gminnych systemów 

gospodarki 
odpadami, 

2004-2005 Dalszy rozwój systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów na terenie 

gminy 
 

� ���0�� ��� �� �� 	� ���!��� � � �� 
������ � � � �� 
������� � ��
�/ / * �
�� ��� � �� � �	�� � ���� � 
� ����� �� ���� � �� � � � �
���� � �
� 	0	� � �� � �� �� � �� �#� �� � �� ��� ��� ���� ��� �$*
 �" #+ � " ( ' �
� �� �� � )' % � )
 " ( ' � ��� �� ��� 	� � 
�� � ��  �� �� ��� 
� � �� �
� 
������� � �� � 
�� �� 4� �� 7� 4������ � ��� � ���
� ��
��� ����� ���

gmina b.k własne 
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wdro�enie  nowych 
systemów zbiórki, 

transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania 

odpadów 
komunalnych 

2004 Wdra�anie oraz 
uporz�dkowanie  

systemu zbierania i 
transportu odpadów 

:� � ��0!�= ��	�> �� �� � �� ����4������ �� � ? 888@� - 3 @�3 3 * ������ ���
3 / ��3 ��3 3 * � 
�� � �� �� �� �� � 	��0�� � 
�	�7�	� �� 
�� �� ��� �� � ��0!��
A ? B @� �/ @�3 3 * ������ ����,�3 � ��3 3 * �
���
� ����� �� ���
�	� �� ���
� �	� ��#� �� �� � �
�!�� �� � �� �� 
� � �� � �� �� 	� 4������ ��
�� �� �� �� #� �� � � 
�	�� ��!� � � ��	$� � � 
	������7�� �0����� �� ��0� �
��� �
��  � � ������������
��� ���� �� ���!� � ���

�
= � ����� �� � ��� ��0� � ���� 	� ��� � �� ��� �� � �� ������ �#� �� ��
� ��� � � �� �� :
�7���	� � � ��� � ������ 2� ��� � �� ��� �3 3 * � 
�@�
C 
�- ) $�� ����% ,/ ����� ���3 * �����3 3 * �
�� ���
� ��� �� ��0� � ��  D � �� � �� � E� �� ���!�� � � ��� �� �3 ���3 3 * � 
�F� � 	0���
� � �������� � � �� �� � �� � �� � � ��� �
��  � & � � ��� ���	�
2� ��� � �� ��� �
��� � ��� � �
 � � �� & � ��� 
� ����� �� �� ��� 1 ; 2��
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A ? B @� �/ @�3 3 * � � �� �� ��� �,�3 � ��3 3 * � 
�� � ����� � ��� ���

� ����� �� �� ��
�	� �� ��� � �	� ��#� �� �� � �
�!�� �� � �� �� 
� � �� �
�� �� 	�4������ ���

gmina 
 

b.k 
 

własne 

  

  

. �
� �� �
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� 2
�8(
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3 Intensyfikacja akcji 
podnoszenia 
wiadomoci  
społecznej w 

dziedzinie 
gospodarki 
odpadami. 

2004 Prowadzenie 
edukacji ekologicznej 
z zakresu gospodarki 

odpadami 

+ 
�	�7�� �����0�� �������� 
� � �� �� ��� �� ������������ � ���
� ��
��� ���� ��4� �� 	�4������ ��
� �������� ��I��� ��� ���I��� ��
� 0�� �� �	D � �� �� ��� �� ������� � ����� 0�����  	���

�

2 	 / % � � #� �	 � �" � ����3 �' 	 � �" 4  �

5 �
�� �� �� ��� ���� 
� � �� �4� �� 	�4������ �� 
������� � �� !�
��� �� � �����0�� ���� ��!� � �� ��� � ���� ��� �� �� � �� �#������ �#� ��
���� � ����� 0�����  	������� 
� � �� ���� � ���
���� ������ ���� ��
E���	� ���� ���� ��� �� �� ��� 	� ���
����� �� ���� ���	� �F���
�

+ ��� �� ���� � �� 
�� ���� �� 7��� � �� �
� �������� � �� 	0	��� �
�� �  0� 
�� 	����	� 
�� 	� ��� ���  �� �� ���#������	� ���

�

�1 � 3 � � 
 �� �. � �� + *� 
 �" �5 ��� *� �6�   � 7��   �7��   � 8�
�
��� ������ ��� 
�� ��4� �� 7�4������ $�� � 
������	� �� � ��
�� �� � �� ��  ���� � �������
� ����
7� ���� � �'������ $��� � ����� �
�� 
� � 	����� � 
�!��� ����4� �� ����� � �� �� � ���
 �� ��  �#
��� ��
'�� �� � ��� ��� ����� � 
� 7�$��
�� � � �
����� � 0������ �� ��� � 
�� 	� � �
��� ��� �� ��
��� ����� � ������ �� ���

6 � � ����� � �� ��� �� �	� ���� �7��� � ��� � ��
�� ��  0��� �0� �� 	� � �
� ���� 
� � �� �4� �� 	�4������ ��� ��� � ����� �� � �� �� �!��� �	� �� �� �
� ���  �� ���#������� �����0��!� � �� ���� 
� � �� ��� �� 	"�
� 
�� �� �� ���$�� �� �0	�� ��� ������ $���� � ���������� � ���

�

1 �� �0	��� �� ��!�� �7�
 �� ��  ����� � � ��	�9 
 �� �: �" 3 ���

;������
 �� ��  �� ��!���� �	9 �� ��� �� �� �4� �� 	����
�	� �� � � � ����� �� � ������
� ����
7� ���� � ����� � 
�!��� ���
�0�� � 	� � ��� 
� �  ���

�
< � �' �' � � 
 � �� % � #� ��� �� 
�� ��"� � ��� 
��$�� �� �� � � � �� �� �� ���� � �
� �� � ���!� 	� � �������� �� ���� ������ 	� � �� ���� 
� � �� �� ��  0��
�
1 ' 
 % / �$ � *" 3 � * � � 
 " � � ��!� � � � �� � � ��� � 
�� ������ �� �
� �� ���� �� ��� � ���& � � 
�� � ������ �� 	� � � E� �� �� � �� �� 	"� � �� �0	�
� ��� ������ �4� �� 	�4������ F��
�

gmina  Poniesione 
koszty (nagrody)  
w latach:  
2004- 12.000zł 
2005- 12.000zł 
2006–12.000zł 
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, % � #� � = > ' � �� 
 � > �� � � �� 0 ' )$� " I� J� � 
��
�� � � ��!� 	� � ��
� � ��� ��� ��� �� �� � �� �� � �� �� ���
� � � ��� �� � 	������� 	�� 	� ��
E��� ��	F$� � � 
� � � 
�	� �	� ���!� � �7� ��� ���7� � �� � ���
#� �� 
�� �� �#� ���	� � �� ���  ����

2004-2005 Przeprowadzenie 
kampanii 

informacyjno-
edukacyjnej dla 

małych i �rednich 
przedsi�biorstw z 

zakresu prawidłowej 
gospodarki odpadami 

4� �� �� 4������ � � 
�	� �!� �0�� ��� �� �� �� ��� � �� �� �� � ���
�� '�
� �� 	�� �(� ��� �� 	�� � �� � ��!� � �� � �� � � ��� � � 
�� ������ �� �
�#
 �� � �0	� � � �� #
� �� �� � � � 
�� �� �7� ��
� ��� � 
����0��� ��
��� � ���
� �� ��� ���� �� �	���
��� 	� �� E��� ��	�
� �� 
���� � 	�� � F�� 6 � � ��� � ��� ��0�� � �� �� �� � �� �� � ��� ��
� ��	� � ���� �� 	������ � ��� '�
� �� 	�� 	� � ���� �� �� � �� � ��� �� �� �
��� �7� � 	� � ��
+ ���� � � �� �� � �� �� �� 	0	�� 
�� � 
������� � �� 
�� ��� ��
�� ���K�

�

gmina b.k - 

2004-2007 Prowadzenie 
kampanii 

informacyjnej o 
szkodliwo�ci 
materiałów 

zawieraj�cych azbest 

� �2 �� ' �( � 
 �� ' �� 
 ' �

; �� � �� �������� 
�� �� �7� ��
�  ��� 	0��� 
�� � 
������� ��
���1 ��
�� ���� �+ �������	� ���; 
�� � ���� �� � �

�

gmina b.k - 

4 Obj
cie 100% 
mieszka�ców 

zorganizowan� 
zbiórk� odpadów 

komunalnych. 
 
 

2004-2005 Dalszy rozwój 
systemu zbiórki 

odpadów na terenie 
gminy 

C �� �� 
� � �� � �� �� 	� 4������ � � 
������� �� �� � �� �� � 
� ��
��� �� �� �� ����� D 
 �0�� �� ��� � ���
� ���� � � ��� ��	� � � ��
�	� �
�	� ��� �� � � � ��� � � ��  �� J� � �� 0 �� ��3 � ���
��	� � $�
��
�  �� - 3 � ���
��	� � � � �� � � �� � �	�� !� �� � 
� 7� �	� 
�� 	� � �
'
�� � ������ �� ����� �
 �� ��  �� ��  ����

8���� �� ���� 
� � �� �� ��� ���4������ �E� ��� �� ��� ������3 3 * �
�F��


���	� � �� ���� ���� �0����3 / ��� ��� � � ��  ����3 ����
��	� � $�

��� �0� � ���� � �0!� �� �� ���,,�� ��� � � ��  ����3 ����
��	� � ��
���
�� �% % �� �� ����

�

� � � 
� !� ���� �� �� E��� �	� � � � �� � �	�� !��� � 
� !� ���� �� �F�
�� �7��� �$�  $*% �� � � 3 �" $� % � ? � @ �� ( 3 �
  � ;� �   A �
3 �" $� % � ? � @ ����

C �� �� 
� � �� � ��� �  �� �� �� �
����� � 	� � � �� ��� ����	� � �� � �� ��
��� �� ��� �$ $*" 3 ��' �% ' � B� ��� �� �	� �� �� � � � �� � � ��� E� � 
� �
� �� �����!� �� ��7� � �� ��� � 
� ��� �� �� � �� �� ��� 	� � F�
��� ��0	� 
��� 
������� � � ��
� �� �� �� � � � � ���
�� � $�   0�	� � ��
��� ��	� �� �� ���� ���� � �� ���
�	�� � ���� �� 	� � � �� �0�� �

Gmina    
Koszty zakupu 
worków w latach: 
2004- 46.870 zł 
2005- 46.890 zł 
2006- 36.500 zł 
 
+ ogólne koszty 
poniesione na 
utrzymanie 
składowiska 
odpadów w: 
2004 – 621.000zł  
 
2005 – 546.000 zł 
(+dodatkowo 
budowa piezometru  
34.852 zł) 
 2006 – 614.000 zł 
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� ���
��	$�����
� � ���� ��� 	�� ����� ��	��� �� �� 0����

C �� �� � ��
�� � ��� ����	� ��� ��
����� � � �� �
��� � �� �� 
� � �� � �
� 	�� � �� �#� �� � �� ��� �� � �� �	� �
�	� ���� � � �7� ( 
 �� � 	 � � � �
� ' #" 3 
 �% � 3 �� * � / � 77	 � �' 
 CC$� �� �� �� �� ��� �7� � 	� � �
� �� �� � �� � � ��� ��0	� �� ������ � � � ��� � � �� �� �� � ���� �* 3 3 � �� ��

  � 	� � �� ���
�� � ��. ��0	�� ����� ��	��� �� �� 0��� � �� �
�� � ��$�
��� ��� 	� � �� � �� 0�� � �� � ��� � $� � �� �
�& � ���	� � �� ��� ��	� ��
���
�	��� ���� �� 	� � $���� �� � �� � � ��� ��� �� �����
7��

� � � 
� !��� �7�	� � ��� � ���3 3 L �� �� � �� �& �  ���� �� 	��

� ���	� �� � ��������� ������� �� ��� ��� ��� � � �� ������ � �
� ��� ���
��� �� �E��* �� �� � �� � �F��

+ �� ����� 
��� � �� � ��
��0� E���� �� #� �� �� �� ����� 	� � �� 
� �� �� F�
� 
������� �� �� � �� �� � 
� �� � �� �����
	� � � �� �#
� �� ��� ���
� �� � �� �& �  ���� �� 	��

=  �� ��  � ��� � �
�� ���� � 
�� �	� ���� �� �� � �� �� � 
� �� ��� �� ��
��� �� ���� �
	���	� � �� � � � 
� �� ��� ��� 	��� � �7� ���� 
��	� ��

�� ���
1 � �� � �	�� ���� � 
� ����� �� ��� 
�� �� �� ��� 	� � ����

� � 	� ��� ������ �
 �� ��  ���� �� ����� �� ���� �
	���	� � �� ��
�� 
� � �� ��4� �� 	�4������ ��� 
������� ���� � ��� � �� 0��� �� $�
� �� � �� �& � 	�� �� �� �� �� �!� ��� 	� � �� �� �� ��� ��� �� ������� �
�� � ������ � � �� ��� � �
� ��� ��� 

2004-2005 Wdro�enie systemu 
monitoringu 

gospodarki odpadami 
polegaj�cego na 
systematycznej 

aktualizacji  bazy 
danych dotycz�cych : 

ilo�ci i rodzajów 
wytwarzanych 

odpadów, instalacji 
prowadz�cych 

odzysk lub 
unieszkodliwianie 

�
� �2 �0 � : 2 0 � D E , 9 : D � D ��

. ��7� ��� 	� � � � 
������� :
�!�� > �
� ��0� ��� � �$� ����7� � ��
���	� � ��	���� ��� �� ���

Gmina  bk - 
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5. Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 

ulegaj�cych 
biodegradacji, w tym 
odpadów zielonych i 

odpadów 
organicznych z 
gospodarstw  
domowych 

2004-2005 Wprowadzenie  
systemu odbioru 

odpadów 
biodegradowalnych 

wydzielonych ze 
strumienia odpadów 

komunalnych 

� �� �� �� � �
	� � �� � � �� ��
��� ������ � ��� � 	� �� � �� ��� ��
��
��� �� �� � ���� �
������ ��� 	� � �� � � ��� ������ � ��� �  ��
�� �� �
����� � 	� � � ��7� � ��#9 � � �� � �� �& �  �� � �� �� � 
�������
���	� � � ��� �� �� ��� ���!� 	� � � � ���� �
���� ��� ��
� 
�	��� ��	� � �$$� �� � �� ���� �� �� � I���
� � ���!�� �� �� �� ������
	�� 	� � � �� ��� � � �� 
������ � ���
���	� � �� ���� ��� �� �� � ��� ��� � � �7� � ��� 
� ���� �7�
� �� � �� ���� �� ��� ���� 
� � �� �� � 0������ � ����
5 ��� �
� ������ �������� ���(��3 3 - �
�� ��

gmina b.k. - 

6. Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych. 
Działania 

ograniczaj�ce  w celu 
zapewnienia w 2006 

roku zbiórki na 
poziomie 20% 

odpadów 
wielkogabarytowych 

2004-2007 Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych 
 

Do osi�gni�cia 
poziomu dla powiatu 
rok 2006- 48,2 Mg 

 

C �� �� 
� � �� � 4� �� 	� 4������ � � � �� � �	�� !� �� � 
� 7� ��� �� ��
��� �� ���� �
	���	� � � � 
������� � �7� �� �� �
� ��� �� �� � �7�
M�	� ���� �I��

� � � 
� �� ��� �� �� ��� �� ���� �
	���	� � � � 
������� �� �� � ��
���� 
��	� �� 
�� �$� ���� � !� �� �� � �� � �!�� 2� �� �� � �� �����!� ��
��� ��	� ��� �� ���� �
	���� � ��0�� ��� � � 79 � � ��� 	� ��� � �7�
��� ���� �� � �� ���� �� � � �� 0���� 4�� � ���
� �� ; �� �� ��� � �� ��
> �� � �� �� ���� �� �� 4������ �� $� �� �� ����� 	� � �� 
� �� �� �
�	� ������������� ��	�� 
�� ��� �� � � �� .�

� �
�� �� � �� 
������� � ��� 
�� ��� 4; �> ���4������ �� ���� � 
� ��
�� � 
�� ��0!� �� �� �"�

�3 3 % �
��J���$,�> ��
�3 3 ) �
�(���/ $��> ��
�3 3 * �
��J�- $* �> ��

gmina 30.000zł 30.000 zł 

2004-2007 Budowa instalacji do 
kompostowania 

odpadów 
biodegradowalnych 

C �� � � 0������ � ����� �� ����4������ �� � � 
�� ������� �� �� 
� � �
� ��� � 
	�� 7� ��� � �� � �� ����� ��� ��� �� ��
� ���� �
������� 	� � ���� �� �� �� � ������
���� 	� ��	� �� �� 	� �
��� 0	��� � ��� ��	� � �� �� � �� ����� �� �� 
�������� �7�� 	� �� � � � �
� 
	�� ��	� � ����
�	� $� �� � � 
	� � ��� ��	� ��� ���!� � �
� ���� �
���� ��� E�
���$� ��07��� � �� �� 
� �  �� ��� �� � �F�
� ������� � � � !� � 
�� � � �� � � �� � �� ����� ��� �� �� 
� � �� � � (% �
� �� � �7� �� 	� ��+ ���	� �� ��� �� �� 
�� ���
��� � �'
�� � �� �J���� � ���
� �� � �� ����� �	� �
�	� �	��� �� �� � �� ��� �� � ��� 
��0�
� �� 
�����!� 	�� �
�� ��
7���� � 	�� ���� 
� � �� � ���� ��� 	� � �

gmina b.k - 7. Budowa instalacji, 
które zapewniaj� 

odzysk i 
unieszkodliwianie  

(poza składowiskiem)  
w 2006 roku. 

 

2007-2010 Budowa Zakładu 
Segregacji i 

Przetwarzania 

+ ��� ��� � � �7� � ����7� �� �3 3 ,(�3 3 - $� #
��� �� �� � �
���� �� � ���
� �� �� ��� � ��� �� �� � � ������� � 
�� � ���� � �� ��� E� � ��
� ���� � ����� F��
���'�� ��� �	��� �� 7�
�� 	� � ��

gmina 300.000zł - 
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Odpadów 
Inne zadania dotycz�ce gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki 

odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami 
8 Inne przyj�te przez 

gmin� 
2004-2007 Wykonanie 

inwentaryzacji ilo�ci i 
jako�ci osadów 
�ciekowych 

powstaj�cych na 
terenie gminy celem 

okre�lenia ich 
przydatno�ci do 

dalszego 
wykorzystania np. 

rolniczego? 

� � �	� �� �� � �� ��	� #� �� � ��� � � � �� � ���!� �� �	� �� � ��
�� �	� �� ���� ��#� �� �  ����5 � �
����� ���  !� � �����5 � � � � ���� ��
4 
� ��� ���
� ��� 
� � �� � � � 
�������� �	� � ���#9 � ��	���
��� 	� � � �� �� ��
#� �� � ��	� � ��� � ���0����0��� �7�� ��� ����� �� "�
(�3 3 % �
��J��� ,$3 �> ���
(��3 3 ) �
�(��- 3 $3 �> ��
(��3 3 * �
�(��3 / $3 �> ��
� � �	� �� �� ��	���
��� � $�� ���� 
� � �� ��� �	� �� ���� ��#� �� �  ����
5 � �
���$� �� ��	� � 	0	� � ����� � � � 
�� � � �� � ���	� � �� E= �F� ��
�� � ����� ����4 
� � � �5 � � � � ����5 � �
�����

Góra�d�e 
Cement 

b.k - 

10  
 

Przekazanie cz��ci 
osadów �ciekowych 
do kompostowania 

C �� ��	� �� �� ����
����J�� 
�� � � ����	� � ��E= �F 

gmina b.k - 

 
 

 
 
 
 

 
11. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi
wzi
ciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na 

terenie gminy w latach 2004- 2006 
 
Zgodnie z danymi zawartymi w planie gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin obszar ten charakteryzuje si� stosunkowo mał� 

liczb� zakładów produkcyjnych, które to wprowadzaj� na rynek krajowy niewielk� ilo�� opakowa�. Ich odzysk i recykling jest 
obowi�zkiem przedsi�biorców.  
Na terenie Gminy Gogolin głównie koncentrowano si� na odpadach opakowaniowych zawartych w odpadach komunalnych i 
problemem zwi�zanym z ich wydzieleniem i dalszym przerobem. W poni�szej tabeli przedstawiono zadania realizowane przez gmin� 
w latach 2004-2006. 
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Tabela 9.   
Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi
wzi
ciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy  w latach 2004-2006 r. 
 

Lp. Nazwa zadnia w krajowym planie 
gospodarki odpadami 

 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadnia w 
gminnym planie 
gospodarki odpadami  

Opis podj
tych zada� Koszt 
[tys.PLN] 

1. Organizowanie gospodarki odpadami 
opakowaniowymi na terenie gminy, w 

tym selektywnego zbierania 
finansowanego z opłat produktowych i 
opłat pobieranych przez organizacje 

odzysku. 
 

2004-2005 
 

Wprowadzenie systemu 
selektywnej zbiórki 

odpadów 
opakowaniowych. 
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6& G D 5 �& E 8�
 
zakup 
1. 
Pojemników 
do segregacji  
14szt 40699 zł  
2szt.    6444 zł 
 
2. 
worków do 
segregacji : 

29.280 zł��
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12. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi
wzi
ciach w zakresie gospodarki 

odpadami w sektorze gospodarczym  terenie gminy w latach 2004- 2006 
 

 
W PGO dla Gminy Gogolin  na lata 2004-2011 w zakresie gospodarki odpadami w 
sektorze gospodarczym zało	ono nast
puj�ce zadania : 

 
1. Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego. 
 
2. Dostosowanie rozwi�za� technicznych  w Zakładach Papierniczych w Krapkowicach 

do współspalnia  odpadów powstałych po produkcji papieru. 
 
3. Dostosowanie pieca obrotowego w Góra�d�ach Cement S.A. do współspalania. 
 
4. Kontynuowanie bada� nad mo�liwo�ci� współspalania osadów w piecu obrotowym.  
 
5. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla jednostek słu�by zdrowia i 

jednostek weterynaryjnych działaj�cych na terenie powiatu z zakresu prowadzonej 
gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. 

 
 
6. Kontrola gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. 

 
 
 
Ww. działania zało�one na etapie tworzenia Planów Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Gogolin w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym nie były przez gmin� 
podejmowane. 
 
 

Odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym pochodz� z poszczególnych bran� 
przemysłowych, rolnictwa, rzemiosła i niektórych usług. Na terenie Gminy Gogolin istniej� 
bran�e przemysłowe mog�ce generowa� powstawanie odpadów. Nale�y do nich zaliczy� 
przede wszystkim przemysł cementowo-wapiennniczy oraz działalno�� usługow�, 
szczególnie budowlan�. 
Dla oceny stanu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego (stan przedrealizacyjny dla 
PGO) na terenie Gminy Gogolin wykorzystano przede wszystkim informacje uzyskane 
na podstawie odpowiedzi na ankiety rozesłane do wi�kszych przedsi�biorstw, danych 
przedstawionych w planie gospodarki odpadami w województwie opolskim, planie 
gospodarki odpadami dla powiatu krapkowickiego oraz decyzji administracyjnych 
i sprawozda� przekazywanych do Opolskiego Urz�du Marszałkowskiego.  

Jak wynika z planu gospodarki odpadami gminy odpady z działalno�ci gospodarczej 
stanowi� w Gminie Gogolin główny strumie� spo�ród wszystkich wytwarzanych odpadów. 
Ich ilo�� i jako�� zwi�zana jest przede wszystkim ze specyfik� prowadzonej działalno�ci.  

 
Zamieszczone dane (WSO dla województwa opolskiego) dotycz�ce gospodarki odpadowej 
sektora gospodarczego gminy nie s� wystarczaj�ce do wykonania analizy porównawczej 
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oraz okre�lenia stopnia  wykonalno�ci planowanych poziomów. Zamieszczone informacje 
(poziom roku 2004-2006) o ilo�ci odpadów wytworzonych, poddanych procesom odzysku 
oraz unieszkodliwiania dotycz� podmiotów realizuj�cych obowi�zek przedkładania informacji 
do Urz�du Marszałkowskiego ww. zakresie. W roku 2006 obowi�zek ten dopełniło  3 
przedsi�biorców. 

 
Ogółem ilo�� odpadów wytworzonych z działalno�ci gospodarczej przedstawia poni�sze 
zestawienie. Dane zestawione w tabeli 10 zaczerpni�to z Planu Gospodarki Odpadami w 
województwie opolskim. Rokiem porównawczym (bazowym jest przyj�ty rok 2001).  

Tabela 10.  

Gospodarka odpadowa sektora gospodarczego w latach 2001 (rok bazowy) oraz 2006 na terenie 
powiatu krapkowickiego  

  
rok Ilo� odpadów [tys. Mg/rok] 

 Wytworzone Wykorzystane/ 
odzyskane 

Nagromadzone/ 
składowane 

2001 
 

80,4 52,2 1 361,8 

2006 2,2 (*) 1,1 (*) 1,4 (*) 
 

(*) dane z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego dla województwa opolskiego  
 
 
Gmina Gogolin nie prowadzi dodatkowych rejestrów z zakresu ilo�ci odpadów wytworzonych, 
odzyskanych oraz unieszkodliwionych na jej terenie. Zamieszczone informacje  w WSO, a co 
za tym idzie brak danych s� podstaw� do odst�pienia wykonania analizy porównawczej 
gospodarki odpadowej sektora gospodarczego działaj�cego na terenie Gminy Gogolin. 
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13. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi
wzi
ciach w zakresie gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004 – 2006 

 
Poni�ej w  tabeli 11 przedstawiono realizacj� przyj�tych zada� w zakresie gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi na terenie Gminy Gogolin 

 
Tabela 11.  
Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi
wzi
ciach w zakresie gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi na terenie gminy  w latach 2004-2006 r. 
 
Lp. Nazwa zadnia w 

krajowym planie 
gospodarki 
odpadami 

 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadnia w 
gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podj
tych 
zada� 

Koszt 
[tys. PLN] 

1. Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 
wchodz�cych w 

strumie� odpadów 
komunalnych . 

2004 Zorganizowanie 
punktu zbiórki 

odpadów 
niebezpiecznych 
wydzielonych ze 

strumienia 
odpadów 

komunalnych 
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14. Ocena sposobów i �ródeł finansowania zaplanowanych przedsi
wzi
� 

 
Poni�ej, w tabeli 12, przedstawiono koszty poniesione przez gmin� Gogolin na realizacje zada� wynikaj�cych z przyj�tego planu 
gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin.  

 
Tabela 12.  
Koszty poniesione na realizacj
 zada� okrelonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006 
 

Lp. Nazwa zadania Kwota 
przewidziana 

na zadanie 
[zł PLN] 

Koszty poniesione 
w latach 2004 -2006  

 
[zł PLN] 

�ródło 
finansowania 

I. Przedsi
wzi
cie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
1 Przygotowanie i przyj
cie gminnych planów 

gospodarki odpadami 
 bk Gmina 

GFO�iGW 
2 Organizacja powiatowych (mi�dzygminnych) i 

gminnych systemów gospodarki odpadami, 
wdro�enie  nowych systemów zbiórki, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych 

 bk Gmina 
 

Gminy Fundusz 
Ochrony  

	rodowiska i 
Gospodarki Wodn 

3 Intensyfikacja akcji podnoszenia wiadomoci  
społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami  
 

� Nagrody w konkursach:. 

  
2004- 12.000zł 
2005- 12.000zł 

        2006–12.000zł 
Ł�cznie -    36.000 zł 

 

j.w 

4 Obj
cie 100% mieszka�ców zorganizowan� 
zbiórk� odpadów komunalnych. 

� Koszty zakupu worków w latach 
 
 

  
 

2004- 46.870 zł 
2005- 46.890 zł 
2006- 36.500 zł 

j.w 
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� Ogólne koszty poniesione na utrzymanie 

składowiska odpadów 
 
 
 
� budowa piezometru  

Ł�cznie -  130.260 zł 
 

2004– 621.000zł 
2005– 546.000 zł  
2006– 614.000 zł 

Ł�cznie– 1.781.000 zł 
 

                     34.852 zł 
5 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 

ulegaj�cych biodegradacji, w tym odpadów 
zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw  
domowych  

 bk j.w 

6 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych. 
Działania ograniczaj�ce  w celu zapewnienia w 
2006 roku zbiórki na poziomie 20% odpadów 
wielkogabarytowych 

                   30.000zł j.w 

7 Budowa instalacji do demonta	u i recyklingu 
odpadów wielkogabarytowych  
Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 
2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów 
wielkogabarytowych. 

 bk j.w 

8 Inne przyj�te przez gmin� 
� Przeprowadzenie kampanii informacyjno-

edukacyjnej dla jednostek słu	by zdrowia i 
jednostek weterynaryjnych działaj�cych na 
terenie powiatu z zakresu prowadzonej 
gospodarki odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi 

� Kontrola gospodarki odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi 

� Uszczelnienie skarpy składowiska  
� Likwidacja dzikich wysypisk �mieci 

 bk 
 
 
 
 
 
 
 
 

179.380zł 
15.000zł 

j.w  

Razem  2.212.492 zł  
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II. Przedsi
wzi
cie w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi 
1. Organizowanie gospodarki odpadami 

opakowaniowymi na terenie gminy, w tym 
selektywnego zbierania  

� pojemniki do segregacji (14 szt.)  
� pojemniki  do segregacji  (2 szt) 

 
 
 
� worków do segregacji   

 

 . 
 
 

       40.699 zł 
        6.444 zł 

Ł�cznie – 47.143 zł 
 

       29.280zł 
 

j.w 

Razem  76.423zł  

III. Przedsi
wzi
cie w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym 
1. Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w 

małych i �rednich podmiotach gospodarczych. 
 

� Stworzenie bazy gospodarki odpadami z 
sektora gospodarczego 

� Dostosowanie rozwi�za� technicznych  w 
zakładach Papierniczych w Krapkowicach do 
współspalnia  odpadów powstałych po 
produkcji papieru 

� Dostosowanie pieca obrotowego w Góra�d�ach 
Cement S.A. do współspalania  

� Kontynuowanie bada� nad mo�liwo�ci� 
współspalania osadów w piecu obrotowym.  

� Przeprowadzenie kampanii informacyjno-
edukacyjnej dla jednostek słu	by zdrowia i 
jednostek weterynaryjnych działaj�cych na 
terenie powiatu z zakresu prowadzonej 
gospodarki odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi 

� Kontrola gospodarki odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi  

 

 Brak danych przedsi
biorstwa 

Razem  - - 
IV. Przedsi
wzi
cie w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
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1. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 
wchodz�cych w strumie� odpadów komunalnych 
 

� Zorganizowanie punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych 

  
 
 
 

19.400 zł. 
 

Gmina 
 

Gminy Fundusz 
Ochrony  

	rodowiska i 
Gospodarki Wodn 

 
2. 

Intensyfikacja akcji podnoszenia wiadomoci  
społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. 

   bk  - 

Razem  19.400 zł - 

SUMA (I+II+III+IV)  2.308.315zł  
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15. Wska�niki monitorowania planu 

 
15.1. Ludno�  

 
Według danych statystycznych (stan na dzie� 31.12.2006 r.) teren Gminy Gogolin  
zamieszkiwało : 
 

Miasto Gogolin – 6 457 mieszka�ców 
Gmina Gogolin  – 6 031 mieszka�ców  
           Ł�cznie :          12 488 osób 
 

15.2. Statystyka 
� Unieszkodliwianie i odzysk odpadów  z terenu Gminy Gogolin 
 

W  tabeli 13 przedstawiono (w układzie rocznym) ł�czn� ilo�ci odpadów komunalnych 
pochodz�cych z terenu Gminy Gogolin według nast�puj�cych kategorii: 

 
Tabela 13.  
Unieszkodliwianie i odzysk odpadów w latach 2004-2006 pochodz�cych z terenu Gminy Gogolin. 
 
lp. Odpady [Mg] 2004 2005 2006 
1. Unieszkodliwiane odpady komunalne 

(ł�cznie z odzyskiem) pochodz�ce z tylko z 
terenu Gminy Gogolin(D5) 14.273,8 13.326,66 13.490,95 

2. Unieszkodliwiane odpady inne ni	  
komunalne (ł�cznie z odzyskiem) pochodz�ce 
z tylko z terenu Gminy Gogolin (D5) 706,83 441,03 67,25 

3. Odzyskiwane odpady komunalne  (ł�cznie) 
pochodz�ce z terenu Gminy Gogolin (R14) 12,70 9,20 8,60 

4. Odzyskiwane odpady  inne ni	 komunalne  
(ł�cznie) pochodz�ce z tylko terenu Gminy 
Gogolin (R14) 

647,96 570,50 1.136,32 

 
Z powy�szej tabeli wynika, �e : 
 
�  ł�czna ilo�� odpadów komunalnych pochodz�cych z terenu Gminy Gogolin 

(poddanych procesowi unieszkodliwiania D5), zdeponowanych na terenie 
składowiska odpadów komunalnych wykazuje tendencj� spadkow�  o ok. 5,5.% w 
stosunku do roku bazowego 2004,  
Odpady te unieszkodliwiane s� przez składowanie wraz z innymi odpadami 
pochodz�cymi z terenu powiatu krapkowickiego w sposób nieselektywny. 
 

� ł�czna ilo�� odpadów innych ni� komunalne pochodz�cych z terenu Gminy Gogolin 
(poddanych procesom unieszkodliwania D5), zdeponowanych na terenie składowiska 
odpadów komunalnych wykazuje tendencj�  spadkow�  o ok. 90,5  w stosunku do 
roku bazowego 2004,  
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Odpady te podobnie jak odpady komunalne wraz z innymi odpadami pochodz�cymi z 
terenu powiatu krapkowickiego  w sposób nieselektywny składowane s� na 
składowisku odpadów komunalnych poło�onym na terenie Gminy Gogolin 
 

� ł�czna ilo�� odpadów komunalnych pochodz�cych z terenu Gminy Gogolin 
poddanych procesom odzysku  (R14) wykazuje tendencj� spadkow�  o ok. 32,28% w 
stosunku do roku 2004. Odzysk odpadów odbywa si� na terenie składowiska,  

� ł�czna ilo�� odpadów innych ni�  komunalne pochodz�cych z terenu Gminy  Gogolin 
poddanych procesom odzysku  (R14) wykazuje tendencj�  zwy�kow�  o ok. 75,4% w 
stosunku do roku 2004. Przyj�ty sposób odzysku (R14) zwi�zany był z gospodarczym 
wykorzystaniem odpadów  jako warstwy przekładkowej – i zolacyjnej na składowisku 
administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie.  
 

 
� Odzysk odpadów pochodz�cych z terenu Gminy Gogolin 
 

W tabeli 14 przedstawiono informacje dotycz�ce selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz biodegradowalnych zebranych z terenu Gminy 
Gogolin w latach 2004-2006.  

 
Tabela 14.  
Selektywna zbiórka odpadów pochodz�cych z trenu  Gminy Gogolin w latach 2004-2006 
 

lp.  Zbiórka odpadów pochodz�cych z 
terenu Gminy Gogolin 2004 r. 2005 r. 2006 r. 

1. 
Odpady wielkogabarytowe zebrane w 
trakcie prowadzonych akcji (wystawki) 

na terenie gminy Gogolin 
12,70 Mg 9,20 Mg 8,60 Mg 

2. 
Odpady niebezpieczne zebrane z terenu 

gminy Gogolin (*) 
 

0,07 Mg 0,10 Mg 0,196 Mg 

3. 
Odpady biodegradowalne z terenu 

gminy Gogolin 
 

0,420Mg 0,360 Mg 0,00 Mg 

(*) ł�cznie odpady niebezpieczne zbierane na terenie Gminy Gogolin przez ZGKiM w Gogolinie (baterie i akumulatory  
(16 06 01), lampy fluorescencyjne  (16 0213), przeterminowane leki ( 20 01 31), zu�yte urz�dzenia elektryczne i 
elektroniczne.( 20 01 35). 

 
Analiza danych wykazała: 

� spadek zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodz�cych z terenu Gminy 
Gogolin w stosunku do roku 2004 o ok. 32 %. Odpady te poddane były procesom 
odzysku (R14). 

� wzrost zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodz�cych z terenu Gminy Gogolin 
w stosunku do roku 2004 o ok.180 %. Odpady te zbierane były przez Punkt 
Dobrowolnej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych prowadzony na terenie 
składowiska w Gogolinie.  Odpady te przekazano do firmy „Intereko” z Opola.  

� brak działa� gminy w kierunku selektywnej zbiórki odpadów biodergadowalnych. 

Z uwagi na charakter gminy (miejsko-wiejska) z przewag� zabudowy jednorodzinnej 
przyjmuje, si� �e odpady biodegradowalne wykorzystywane s� indywidualnie przez 
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mieszka�ców do kompostowania, skarmiania zwierz�t oraz spala si� je w paleniskach 
domowych. 

  
� Wska�niki monitoringu dla Gminy Gogolin 
 
 

W celu oceny sposobu oraz stopnia realizacji celów i zada� zdefiniowanych w planie 
gospodarki odpadami dla gminy Gogolin wykorzystano zało�enia uwzgl�dniaj�c potrzeby 
wynikaj�ce z dokumentów opracowanych na szczeblu pa�stwa w tym w Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami, ustalenia zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej a tak�e potrzeby 
regionalne okre�lone w strategii rozwoju regionu. Według zało�e�  wska�niki oceny realizacji 
programu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny by� przyj�te w postaci 
przedstawionej w poni�szej tabeli 

 
Tabela 15.   
Przyj
te wska�niki oceny stopnia realizacji programu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 

Lp. Nazwa wska�nika Wielko�� Rok oceny 
1. Zmniejszenie ilo�ci odpadów 

ulegaj�cych biodegradacji kierowanych 
na składowiska 

25% 
50% 
65% 

2010 
2013 
2020 

 2. Zapewnienie odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych 

50% odzysk 
25% recykling 

2007 

 3. Selektywna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 

20% 
50% 
70% 

2006 
2010 
2014 

4. Selektywna zbiórka odpadów 
budowlanych wydzielonych z 
odpadów komunalnych 

15% 
40% 
60% 

2006 
2010 
2014 

5. Wydzielenie i selektywna zbiórka 
odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych 

5% 
50% 
80% 

2006 
2010 
2014 

6. Zwi�kszenie udziału odzyskiwanych 
odpadów przemysłowych w procesach 
produkcyjnych 

Dwukrotnie w 
stosunku do 1990 

roku 

 
2014 

7. Likwidacja starych składowisk odpadów 
przemysłowych 

sukcesywnie 2014 

8. Zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze 
�rodowiska 

100% 2010 

9. Zapewnienie odzysku i recyklingu 
olejów odpadowych 

100% 2007 

10. Usuni�cie wyrobów zawieraj�cych 
Azbest 

100% 2032 

11. Likwidacja mogilników i magazynów 
przeterminowanych �rodków ochrony 
ro�lin 

100%  
2010 

12. Zapewnienie odzysku i recyklingu 100%  
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zu�ytych urz�dze� chłodniczych i 
klimatyzacyjnych 

2007 

13. Zapewnienie odzysku i recyklingu 
Pojazdów wycofanych z eksploatacji 

sukcesywnie  
2014 

 
 
Osi�gni
te poziomy odzysku ocena wska�ników dla roku 2006 
 

� Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
Wywóz odpadów wielkogabarytowych realizowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gogolinie. Odpadami wielkogabarytowymi s� odpady pochodz�ce z 
gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury, które ze wzgl�du na du�e rozmiary mo�na 
podzieli� na: 

• meble, 
• zu�yty sprz�t gospodarstwa domowego, 
• urz�dzenia elektroniczne. 

Dla powiatu krapkowickiego zało�ono, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami 
dla województwa opolskiego, nast�puj�ce poziomy odzysku: 

• rok 2006 – 20 %, 
. 

 
Na terenie gminy ogółem zebrano 44,14 Mg odpadów wielkogabarytowych  (ZGKiM w 
Gogolinie), z tego 8,60 Mg  poddano procesom odzysku (R14),  co stanowi 19,48 % 
wszystkich zebranych odpadów wielkogabarytowych  
Uzyskany poziom jest zbli	ony do poziomu wymaganego. 

 
� Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych  

Dla terenu powiatu krapkowickiego zało�ono nast�puj�ce poziomy selektywnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych wchodz�cy w skład odpadów komunalnych: 
− 2006 rok – 15 %, 
 
Zakładane w PGO dla Gminy Gogolin poziomy odzysku  dla roku 2006: 
Ilo�� wytworzonych odpadów niebezpiecznych – 190 Mg  
Poziom selektywnego zbierania – 28,60 Mg (15 %) 
Ilo�� do składowania – 162,09 Mg 
 
Poprzez działaj�cy na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gogolinie 
dobrowolny punkt odbioru odpadów niebezpiecznych ogółem  z terenu Gminy Gogolin 
zebrano 0,196 Mg odpadów niebezpiecznych ( co stanowi 0,0014 % wszystkich 
odpadów komunalnych obj
tych zbiórka).  
Zebrane w 2006 roku odpady niebezpieczne (100%) przekazano firmie specjalistycznej  
„Intereko” z Opola.   
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� Selektywna zbiórka odpadów budowlanych wydzielonych z odpadów 
komunalnych 

 
W skład odpadów budowlano-remontowych wchodz�: 

• odpady materiałów oraz elementów budowlanych i drogowych, takich jak: gruz 
ceglany, betonowy, ceramiczny, asfaltowy, 

• odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 
• odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (pokrycia dachowe), 
• złomy metaliczne, 
• gleba i grunt z wykopów (kamienie i �wir), 
• odpady materiałów izolacyjnych. 

 
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego zało�ono nast�puj�ce 
poziomy selektywnej zbiórki odpadów budowlano-remontowych: 

• 2006 rok – 15 %, 
 

Na terenie Gminy Gogolin w roku 2006  zgodnie z danymi zamieszczonymi w WSO dla 
województwa opolskiego wytworzono 2.180 Mg odpadów budowlanych ( o kodzie 17 01 01, 
17 03 80) , z czego procesom odzysku poddano 1.080 Mg (odzysk: R14).  
Z danych powy�szych wynika, �e  49,5 % wytworzonych odpadów budowlanych   poddano 
procesom odzysku. Dane te s� danymi niepełnymi, gdy� dotycz� tylko jednego 
przedsi�biorcy. 
 
Z uwagi na fakt, i	 ł�cznie na terenie Gminy Gogolin w roku 2006 wytworzono ł�cznie 
13.566,8 Mg odpadów, odzysk odpadów budowlanych stanowi ok. 8 % wszystkich 
wytworzonych  odpadów. 

 
 

 
16. Streszczenie  

 
W sprawozdaniu Gmina podejmuje ocen� stopnia realizacji zada� przyj�tych w planie 
gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin.  
Sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych 2004 - 2006, według stanu na 
dzie� 31 grudnia roku ko�cz�cego ten okres. 
Przy wykonywaniu tego sprawozdania wykorzystano informacje uzyskane z Urz�du Gminy, 
dane z urz�du statystycznego, WSO dla województwa opolskiego. 
 
Odpady komunalne oraz inne ni� komunalne powstaj�ce na terenie Gminy Gogolin 
przekazywane s�, zgodnie z posiadanymi umowami firmom specjalistycznym maj�cym  
stosowne zezwolenia na odbiór i transport.  
 
Gmina Gogolin posiada na swym terenie składowisko odpadów komunalnych 
administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie. Na 
składowisku tym składowane s� odpady pochodz�ce z przyległych gmin. Gmina nie jest 
wła�cicielem instalacji odzysku ani unieszkodliwiania. Na terenie gminy zlokalizowane s� 



Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin  

 

ATMOTERM S.A. marzec 2007 r. 59 

dwie instalacje odzysku. Wła�cicielami tych instalacji s� Góra�d�e Cement S.A. w Choruli 
oraz „Remondis” Sp. z o.o. w Góra�d�ach.  
 
Systemem zbiorki odpadów obj�tych jest 100% mieszka�ców gminy. 
Na terenie gminy Gogolin prowadzona jest zbiórka odpadów u tzw. „�ródła” w 
gospodarstwach domowych z wykorzystaniem pojemników – kubłów 120 litrowych, worków 
80 litrowych na selektywn� zbiórk� wybranych frakcji odpadów jak równie� wózków. 
Na obszarze zabudowy wielorodzinnej oraz na terenach u�yteczno�ci publicznej 
wykorzystuje si� gniazda z pojemnikami typu ,,dzwon’’, w ogólno dost�pnych miejscach 
zostały ustawione pojemniki o poj. 1600 l w ró�nych kolorach. Biały na odpady ze szkła 
bezbarwnego, zielony na szkło mieszane, pomara�czowy na odpady z tworzyw sztucznych, 
a niebieski na makulatur�. 
Równie� od paru lat praktykowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka ta 
odbywa si� dwa razy w roku. 
Selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu jak równie� odpadów 
wielkogabarytowych na terenie naszej gminy prowadzona jest bezpłatnie, mieszka�cy nie 
ponosz� �adnych kosztów co mobilizuje ich do lepszej segregacji. 
Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym nie była  prowadzona regularna zbiórka 
odpadów biodegradowalnych. Do działa� gminy, w ramach edukacji ekologicznej młodzie�y, 
wł�czyły si� placówki o�wiatowe poło�one na terenach administrowanych przez Gmin� 
Gogolin. Szkoły  corocznie podejmowały akcje zbierania odpadów niebezpiecznych – baterii. 
Na terenie składowiska odpadów komunalnych działa dobrowolny punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych do którego mieszka�cy mog� przynosi� odpady niebezpieczne.  

 
 

17. Podsumowanie 
Działania gminy w ramach realizacji programu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin 
skoncentrowane były głównie na : 
� dostosowaniu istniej�cego prawa lokalnego do zmiany przepisów w zakresie gospodarki 

odpadami,  
� prowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami Gminy 

Gogolin (edukacja ogólnospołeczna, edukacja dzieci i młodzie�y ), w tym segregacji 
odpadów, wdro�enie w �ycie nowego regulaminu gminy, itp. 

 
 

Z uwagi na niewystarczaj�ce informacje dotycz�ce podmiotów gospodarczych z terenu 
Gminy Gogolin sprawozdanie niniejsze nie obejmuje sektora gospodarczego 
zlokalizowanego na terenie gminy. Posiadane szcz�tkowe dane zamieszczone w 
wojewódzkiej bazie danych nie s� wystarczaj�ce do przeprowadzenia pełnej analizy w 
zakresie składowania oraz unieszkodliwiania odpadów przemysłowych jak równie� odpadów 
opakowaniowych. 
 
 
W roku 2006 Gmina Gogolin nie osi�gn�ła przewidywanych poziomów odzysku dla: 

- odpadów niebezpiecznych (odzysk ok. 0,0014 % wszystkich odpadów obj�tych 
zbiórk�) 
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- odpadów biodegradowalnych ( brak selektywnej zbiórki –  odzysk w indywidualnych 
kompostownikach ogrodowych przydomowych). 
- odpadów budowlanych (odzysk ok. 8 % wszystkich odpadów obj�tych zbiórk�). 
na terenie gminy selektywna zbiórka prowadzona była w oparciu o indywidualne 
zgłoszenia mieszka�ców) 
 

� analiza wykonania planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin na lata 2004-
2007 w okresie pierwszych lat obowi�zywania harmonogramu wykazała, �e 
istniej� strefy gospodarki odpadowej gminy, które wymagaj� dodatkowych 
nakładów inwestycyjnych oraz działa� w zakresie: 

� podejmowania akcji u�wiadamiaj�cych i informuj�cych z zakresu prowadzonych 
zbiórek (odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych), 

� dalszego rozwoju selektywnej zbiórki wybranych frakcji  odpadów surowcowych, 
wielkogabarytowych oraz budowlanych do osi�gni�cia zamierzonych poziomu 
odzysku zgodnego z przyj�tym harmonogramem PGO dla Gminy Gogolin 

� pod�cia działa� w zakresie realizacji selektywnej zbiórki odpadów 
biodegradowalnych.  

� stworzenia  wiarygodnej bazy danych gospodarki odpadowej gminy. 
 
Wy�ej wymienione działania s� konieczne w celu dostosowania gminy do wymogów 
istniej�cych w zakresie gospodarki odpadowej oraz uzyskania zadowalaj�cych poziomów 
odzysku.  
Zakres tych działa� nale�y tak�e uwzgl�dni� przy aktualizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami 

 
 

18. Sposób zbierania informacji oraz ich �ródła 
Podstaw� sprawozdania były:  
-  Wojewódzka baza danych o odpadach WSO dla województwa opolskiego. 
- Materiały informacyjne przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Gogolinie  dotycz�ce ilo�ci odpadów składowanych i odzyskiwanych 
z terenu Gminy Gogolin 

- Kopie sprawozda� o wielko�ciach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych 
do odzysku i recyklingu przez gminy oraz poniesionych nakładach za 2004, 2005, 
2006 rok przekazywane corocznie Marszałkowi Województwa Opolskiego. 

- Strona internetowa Gminy BIP Gogolin, 
- Plan  gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin, 
- Uchwały Rady Gminy .  
 

 


