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STRESZCZENIE 

Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice został 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Rybczewice nr XIV/75/2004 z dnia 

15 grudnia 2004 roku. Zgodnie z ustawą o odpadach Plan Gospodarki 

Odpadami wymaga aktualizacji nie rzadziej niŜ raz na cztery lata. 

W niniejszym dokumencie scharakteryzowano aktualny stan 

gospodarki odpadami, system zbiórki, transportu oraz ostatecznego 

zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie gminy. 

Zidentyfikowano problemy dotyczące gospodarki odpadami, a takŜe 

wyznaczono harmonogram realizacji zadań oraz przedsięwzięć mających na 

celu wprowadzenie właściwego systemu gospodarki odpadami. 

Opracowując Plan uwzględniono załoŜenia polityki ekologicznej 

Państwa, zapisy dokumentów nadrzędnych dotyczących gospodarki 

odpadami oraz prognozowane zmiany odnośnie ilości i rodzaju odpadów 

wytwarzanych na terenie gminy Rybczewice. 

Szacując zmiany w morfologii i masie odpadów mających powstać na 

obszarze gminy w najbliŜszych latach uwzględniono: 

- tendencje demograficzne, 

- stały wzrost konsumpcji dóbr, 

- planowany rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 

- ograniczanie masy odpadów deponowanych na składowiskach. 

Mając na uwadze dotychczasowe tendencje spadku liczby 

mieszkańców gminy prognozuje się, Ŝe taki trend utrzyma się równieŜ 

w okresie obowiązywania Planu. 

Prognozy te mogą ulec zmianie, zwłaszcza w perspektywie 

długoterminowej np. w przypadku poprawy sytuacji na rynku rolnym, czy 

rozwoju regionu. Zmiany te mogą np. spowodować wyhamowanie tempa 

wypływu ludności z terenu gminy, bądź nawet doprowadzić do wzrostu jej 

liczebności. 

Obserwowany, postępujący wzrost konsumpcji, przyrost masy 

opakowań zarówno jednostkowych jak i zbiorczych, wprowadzenie ewidencji 

umów na odbiór odpadów oraz usprawnienie systemu kontroli firm 
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wytwarzających odpady, a takŜe zajmujących się zbiórką i transportem 

odpadów spowodują, Ŝe masa zbieranych odpadów komunalnych będzie 

wzrastać. Nie przewiduje się natomiast istotnych zmian w składzie 

morfologicznym odbieranych odpadów komunalnych. 

Szacunkowa masa poszczególnych rodzajów odpadów, jakie będą wytwarzane 
w latach 2010 – 2013 na terenie gminy Rybczewice [Mg] 

Morfologia 
Masa odpadów [Mg] 

2010 2011 2012 2013 

biodegradowalne 125,15 125,71 126,40 127,09 

zielone 27,81 27,93 28,09 28,24 

papier i tektura 83,43 83,80 84,26 84,72 

drewno 13,91 13,97 14,04 14,12 

wielomateriałowe 20,86 20,95 21,07 21,18 

tworzywa sztuczne 83,43 83,80 84,26 84,72 

szkło 55,62 55,87 56,18 56,48 

metal 34,76 34,92 35,11 35,30 

odzieŜ tekstylia 6,95 6,98 7,02 7,06 

mineralne 236,39 237,44 238,75 240,05 

niebezpieczne 6,95 6,98 7,02 7,06 

ŁĄCZNIE 695,26 698,36 702,20 706,04 

Prognozuje się wzrost udziału odpadów gromadzonych selektywnie 

oraz spadek udziału odpadów niesegregowanych (głównie: papieru, tworzyw 

sztucznych, szkła, metali oraz odpadów niebezpiecznych) w strumieniu 

odpadów komunalnych. 

CELE I DZIAŁANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA LATA 2010-2013 

Priorytetem nadrzędnym gospodarki odpadami jest dąŜenie do 

zapobiegania powstawaniu odpadów, a takŜe minimalizacji negatywnego 

oddziaływania na środowisko odpadów, których wytworzenia nie dało się 

uniknąć. 

Przyjęto następujące cele główne w gospodarce odpadami 

komunalnymi: 

- wzrost udziału odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 
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- zwiększenie masy odpadów kierowanych do odzysku, w tym recyklingu, 

w ogólnej ilości odpadów zbieranych z terenu gminy, 

- sukcesywne i konsekwentne zmniejszanie ilości odpadów kierowanych 

na składowiska, 

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

- poprawę świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Cele szczegółowe: 

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

- stworzenie warunków i zachęcenie mieszkańców do selektywnej zbiórki 

odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych na składowiska, do ilości nie więcej niŜ 75 % w roku 2010, 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 oraz 

dalszego minimalizowania tych ilości, 

- redukcja masy składowanych odpadów do max 85 % ilości odpadów 

wytwarzanych w 2014 roku. 

Stałym elementem działalności gminy powinna być edukacja 

ekologiczna mieszkańców mająca na celu zapoznanie ich ze zmianami 

w zakresie planowanych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami. 

Sposób prowadzenia gospodarki odpadami, w zakresie regulowanym 

na poziomie gminy, w tym zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz 

surowców wtórnych, powinny zostać opracowane na zasadzie porozumienia 

pomiędzy władzami gminy, a firmami prowadzącymi na jej terenie zbiórkę 

odpadów, mając na uwadze opinie mieszkańców – uŜytkowników systemu. 

Opracowane normy powinny zostać zamieszczone w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku w gminie oraz zostać podane do wiadomości 

mieszkańców. 

Ograniczenie masy odpadów kierowanych do składowania moŜliwa 

będzie poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów, a takŜe prowadzenie 

działań edukacyjnych mających na celu zachęcenie mieszkańców do 

wykorzystywania odpadów we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie. 
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Zakres działań edukacyjnych powinien obejmować promocję odzysku, 

w tym recykling odpadów mających cechy surowców wtórnych, a takŜe 

odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych, których 

ilość moŜliwa jest do zmniejszenia (w przypadku sprzętu nadającego się do 

dalszego uŜytkowania) poprzez przekazywanie go nowym uŜytkownikom. 

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych powinno być realizowane 

przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne decyzje. 

Odpady biodegradowalne mogą być z powodzeniem wykorzystywane we 

własnym zakresie po poddaniu ich uprzednio procesom kompostowania.  

Unieszkodliwianie odpadów za pomocą składowania powinno dotyczyć 

wyłącznie odpadów, których nie moŜna było poddać odzyskowi bądź 

unieszkodliwieniu w inny sposób. 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAŁOśONYCH DZIAŁAŃ 

Działania przewidziane do realizacji na najbliŜsze lata obejmowały 

będą zadania mające na celu wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

kontynuację edukacji ekologicznej oraz rozpoczęcie działań mających na celu 

usunięcie z terenu gminy materiałów zawierających azbest. 

Finansowanie działań zaplanowanych w dziedzinie gospodarki 

odpadami realizowane będzie z budŜetu gminy, Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej oraz ze środków unijnych. 

Szacunkowe koszty realizacji planowanych przedsięwzięć 

Lp. Zadania załoŜone do realizacji 
Lata 

realizacji 
Koszt PLN 

Źródła 
finansowania 

Lata 2010 - 2013 

1. 
Edukacja ekologiczna, akcje 

sprzątana świata 
2010-2013 28 000 

Środki własne 
WFOŚiGW 

2. 
Dofinansowanie do 

unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest 

2010-2013 20 000 
Środki własne 

WFOŚiGW 

3. 
Zorganizowane selektywnej zbiórki 

odpadów  
2010-2013 24 000 Środki własne 

4.  
Aktualizacja Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 

w gminie 

2010 bezkosztowo - 
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Lp. Zadania załoŜone do realizacji 
Lata 

realizacji 
Koszt PLN 

Źródła 
finansowania 

Lata 2010 - 2013 

5. 
Wykonanie sprawozdań z realizacji 

niniejszego Planu 
2012 bezkosztowo - 

6. Akcje sprzątania gminy 2010-2013 10 000 Środki własne 

7. Inwentaryzacja azbestu 2010-2013 10 000 
Środki własne 

Środki unijne 

Lata 2014 - 2017 

1. 
Wykonanie sprawozdań z realizacji 

niniejszego Planu 
2014 bezkosztowo - 

2. Edukacja ekologiczna 2014-2017 36 000 
Środki własne 

WFOŚiGW 

3. 
Dofinansowanie do utylizacji 

odpadów zawierających azbest 
2014-2017 20 000 

Środki własne 
WFOŚiGW 

4. 
Zorganizowane selektywnej zbiórki 

odpadów  
2014-2017 30 000 Środki własne 

5. Akcje sprzątania gminy 2010-2013 10 000 Środki własne 

6. System odbioru odpadów 2014-2017 40 000 Środki własne 

7. Porządkowanie gospodarki wodnej  2014-2017 3 000 000 
Środki własne  

Środki unijne 

SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW 

Monitoring realizacji zadań wyznaczonych w niniejszym Planie 

Gospodarki Odpadami realizowany będzie poprzez sporządzenie przez organ 

wykonawczy gminy Sprawozdań z realizacji Planu obejmujących okresy 

2010-2011 oraz 2012-2013. Wykonane Sprawozdanie wójt przedłoŜy radzie 

gminy oraz zarządowi powiatu do końca marca roku następującego po 

upływie okresu sprawozdawczego. 

Ocenę realizacji zamierzonych celów moŜna przeprowadzić na 

podstawie wskaźników monitoringu gospodarki odpadami przedstawionych 

w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010. 

Przed przystąpieniem do oceny uzyskanych stopni odzysku oraz 

poziomu ograniczeń wytwarzanych odpadów powinny zostać zbadane 

faktycznie ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy. 
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Docelowo sposób prowadzenia gospodarki odpadami powinien być 

przede wszystkim monitorowany poprzez: 

- ewidencję ilości podpisanych umów na odbiór odpadów, 

- analizę ilości odpadów zbieranych z terenu gminy, 

- analizę ilości odpadów poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania 

w stosunku do masy odpadów zebranych. 

PowyŜsze dane mają obowiązek dostarczyć wójtowi przedsiębiorstwa 

zajmujące się zbiórką i transportem odpadów na terenie gminy. 
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1 WPROWADZENIE 

Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice został 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Rybczewice nr XIV/75/2004 z dnia 

15 grudnia 2004 roku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. 

zm.) Plan Gospodarki Odpadami wymaga aktualizacji nie rzadziej niŜ raz na 

cztery lata. 

Niniejszy dokument, zgodnie z wymogami art. 14 ustawy o odpadach 

oraz § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku 

w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 

z późn. zm.) określa: 

� opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje 

dotyczące: 

- rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane 

procesom odzysku lub unieszkodliwiania, 

- wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność 

w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

- rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, 

- identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 

�  cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich 

osiągania, 

�  prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania 

odpadami, 

�  zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie 

gospodarowania odpadami, 

� rodzaj przedsięwzięć, harmonogram ich realizacji oraz instytucje 

odpowiedzialne za ich realizację, 

� instrumenty finansowe słuŜące realizacji celów w zakresie gospodarki 

odpadami, w tym źródła finansowania planowanych działań oraz 

harmonogram uruchamiania środków, 

� system gospodarowania odpadami, 
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� system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy 

Rybczewice na lata 2010 – 2013 uwzględniono zapisy planów wyŜszego 

szczebla oraz powiązanych projektów i dokumentów planistycznych. 

Zgodnie z pismem z dnia 30 września 2010 roku znak RDOŚ-06-

WOOŚ-0713-6-023/10am Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Lublinie nie stwierdziła konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 14 ust 7 pkt 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

o odpadach (Tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) projekt 

gminnego Planu Gospodarki Odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd 

województwa oraz zarząd powiatu, przy czym (art. 8 ustawy o odpadach) organy te 

udzielają opinii w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 miesiące od dnia otrzymania 

projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną. 

Zgodnie z art. 14 ust 12 pkt 2a ustawy o odpadach projekt gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami podlega zaopiniowaniu przez właściwego Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice został pozytywnie 

zaopiniowany przez: 

- Zarząd Województwa Lubelskiego, 

- Zarząd Powiatu Świdnickiego, 

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę do sporządzenia Planu stanowiły głównie następujące akty 

prawne i dokumenty: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku  

(Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Tekst jednolity z 2007 roku 

Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), 

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145), 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zuŜytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Tekst 

jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 

r., Nr 79, poz. 666), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie 

sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub 

transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 

r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 

listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.), 

- Wyjaśnienia przepisów dotyczących obowiązków jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, 

Ministerstwo Środowiska według stanu na 1 czerwca 2008 roku, Departament 

Gospodarki Odpadami, 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (M. P. z 2006 roku, Nr 90, poz. 946), 

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

(M. P. z 2009 roku, Nr 34, poz. 501), 

- Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 2011, 

- Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu świdnickiego na lata 2009 – 2012, 

- Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice 2004, 

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Rybczewice, 2006 r. 

- Program Ochrony Środowiska gminy Rybczewice 2004, 

- Program Ochrony Środowiska gminy Rybczewice na lata 2010 – 2013 – projekt, 

- Raporty o stanie środowiska województwa lubelskiego z lat 2006 – 2009, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

- Dane uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Świdniku, z Urzędu Gminy 

Rybczewice, dane otrzymane od przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką, 

odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów zebranych z terenu gminy, 

- Materiały ze stron internetowych: 

Urzędu Gminy Rybczewice - http://www.rybczewice.pl/, 

Państwowego Instytutu Geologicznego - http://www.psh.gov.pl, 

Ministerstwa Ochrony Środowiska - http://www.mos.gov.pl, 

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska -

http://www.wfos.lublin.pl/. 
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1.2 Obowiązki organu gminy w zakresie gospodarki 

odpadami wynikające z obowiązujących aktów 

prawnych 

1.2.1 Obowiązki organów gminy w zakresie gospodarki odpadami 

wynikające z ustawy o odpadach 

Ustawa o odpadach określa zasady właściwego postępowania 

z odpadami, w tym wskazuje rolę i zakres działań samorządów 

terytorialnych. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach organ wykonawczy gminy co 

najmniej raz na 4 lata ma obowiązek aktualizacji Planu Gospodarki 

Odpadami, który jest uchwalany przez radę gminy. Organ wykonawczy 

gminy ma obowiązek przedkładać radzie gminy i zarządowi powiatu 

sprawozdania z wykonania gminnego planu obejmujące okres dwóch lat 

kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres 

sprawozdawczy. 

Sposób realizacji działań wyznaczonych powinien być odpowiednio 

wcześniej zaplanowany oraz spójny z dokumentami nadrzędnymi. 

Obowiązkowe zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnym wynikają z zapisów art. 16a ustawy o odpadach, i są to: 

1. zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym 

systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 

2. zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów komunalnych, tak aby było moŜliwe ograniczenie 

składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz 

osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

3. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych 

z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienia warunków 

do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców, 
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4. zapewnienie warunków ograniczania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach, 

5. inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą 

być prowadzone akcje odbierania zuŜytego sprzętu od mieszkańców 

gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym 

zakresie. 

1.2.2 Obowiązki organów gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

Zakres obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku 

zarówno będących zadaniem zarówno gminy, jak i właścicieli prywatnych 

nieruchomości określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).  

Akt ten normuje m. in. warunki udzielania pozwoleń podmiotom 

świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.  

Zgodnie z art. 3 do zadań gminy naleŜy stworzenie odpowiednich 

warunków w zakresie utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. 

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki odpadami jak równieŜ 

zakres obowiązków gminy, odbiorców odpadów od mieszkańców oraz 

właścicieli prywatnych nieruchomości powinny zostać określone 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Regulamin 

uchwala rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. Uchwalony Regulamin jest aktem prawa 

miejscowego i powinien ustalać m.in. zasady prowadzenia gospodarki 

odpadami, w tym zakres obowiązków gminy i właścicieli nieruchomości. 

Wójt gminy ma obowiązek nadzoru nad prawidłowością realizacji 

zapisów Regulaminu przez poszczególnych uŜytkowników systemu 

gospodarki odpadami, w tym prowadzenia ewidencji umów zawartych na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Ponadto wójt gminy jest uprawniony do kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z 

udzielonym zezwoleniem. 
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1.2.3 Obowiązki organów gminy wynikające z ustawy 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

produktowej 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

(Tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) określa głównie 

obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających produkty w opakowaniach, 

oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej. Ponadto 

art. 35 ustawy wskazuje obowiązek sprawozdawczy wójta gminy w zakresie 

następujących informacji: 

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub 

podmiot działający w jej imieniu, 

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę lub 

podmiot działający w jej imieniu do odzysku i recyklingu, 

- wydatkach poniesionych na ww. działania. 

Sprawozdanie, o którym mowa wójt gminy powinien przekazać, 

marszałkowi województwa lubelskiego oraz Wojewódzkiemu Funduszowi 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do 15 lutego roku 

kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

Dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów opakowaniowych do 

odzysku i recyklingu wójt gminy jest obowiązany przechowywać przez 5 lat. 

Dane te stanowią podstawę do ubiegania się gminy o środki finansowe 

pochodzące z opłat produktowych na dofinansowanie działalności gmin 

w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukację 

ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów 

opakowaniowych. 
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2 CHARAKTERYSTYKA GMINY 

2.1 PołoŜenie i ludność gminy 

Gmina Rybczewice połoŜona jest w województwie lubelskim, 

w południowej części powiatu świdnickiego. 

Gminy ościenne naleŜą do powiatów: świdnickiego (gm. Piaski), 

krasnostawskiego (gm. Fajsławice, Łopiennik Górny, Gorzków, śółkiewka) 

oraz lubelskiego (gm. Krzczonów). 

Sąsiedztwo z innymi gminami przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1 PołoŜenie gminy Rybczewice, na podstawie www.geoportal.gov.pl 

Mapę gminy Rybczewice przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2 Mapa gminy Rybczewice, na podstawie www.geoportal.gov.pl 

Gmina Rybczewice podzielona jest na 14 sołectw. 

Procentowy udział ludności poszczególnych miejscowości gminy 

w łącznym zaludnieniu gminy przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rysunek 3 Procentowy udział ludności poszczególnych miejscowości gminy, na 
podstawie www.rybczewice.pl 
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Największymi, pod względem liczby mieszkańców, miejscowościami 

gminy są Rybczewice Drugie oraz Częstoborowice. 

Liczbę ludności gminy w ostatnich czterech latach przedstawiono 

w tabeli 1 opracowanej na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy 

Rybczewice. 

Tabela 1 Dane demograficzne z lat 2006 – 2009 (dane uzyskane z UG Rybczewice) 

Rok Liczba mieszkańców gminy 

2006 3 941 

2007 3 990 

2008 3 906 

2009 3 850 

 

Społeczeństwo gminy Rybczewice charakteryzuje się ujemnym 

przyrostem naturalnym. Ludzie w wieku produkcyjnym z uwagi na trudną 

sytuację ekonomiczną decydują się zazwyczaj na jedno dziecko, a zakładanie 

rodziny odkładają w czasie. Trudna sytuacja ekonomiczna oraz brak ofert na 

rynku pracy sprawiają, Ŝe wiele osób decyduje się na emigrację do większych 

miast lub poza granice kraju. Mając na uwadze powyŜsze stwierdza się, Ŝe 

społeczeństwo gminy jest społeczeństwem starzejącym się. 

Wg danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Świdniku 

powierzchnia gminy Rybczewice wynosi 99,18 km². Na koniec 2009 roku 

średnia gęstość zaludnienia w gminie Rybczewice wynosiła 38,8 osoby/km2. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Gminy Rybczewice w gminie 

funkcjonuje około 1 200 gospodarstw domowych. 

2.2 Charakterystyka środowiska gminy 

Gmina Rybczewice połoŜona jest w makroregionie WyŜyna Lubelska, 

która zbudowana jest głównie z margli kredowych. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego 

gmina Rybczewice znajduje się w centralnej części mezoregionu Wyniosłość 

Giełczewska (343.17), makroregion WyŜyna Lubelska (343.1), podprowincja 

WyŜyna Lubelsko-Lwowska (343). 
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Teren Wyniosłości Giełczewskiej ma charakter typowo rolniczy. Rzeźba 

terenu jest tu stosunkowo zróŜnicowana. Od północy region przechodzi bez 

wyraźnej granicy w PłaskowyŜ Świdnicki, na wschodzie granicą jest dolina 

Wieprza, na zachodzie dolina Bystrzycy, a od południa denudacyjny Padół 

Zamojski, którym płynie do Wieprza rzeka Por. 

Zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Państwowego 

Instytutu Geologicznego (marzec 2009) teren gminy Rybczewice znajduje się 

na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 406 Niecka 

Lubelska (Lublin). 

Teren gminy połoŜony jest na jednolitej części wód podziemnych 

JCWPd 107 charakteryzującej się wodami dobrej jakości wymagającej 

zazwyczaj jedynie prostego uzdatniania. Wody gruntowe zalegają tu głęboko 

w spękanych warstwach kredowych. 

UŜytkowe poziomy wodonośne wiąŜą się ze strefą aktywnej wymiany 

wód, która występuje w obrębie kredy górnej i sięga do 100-150 m ppt. 

W utworach kredy dolnej, jury oraz niektórych ogniw paleozoiku spotykane 

są wody o mineralizacji powyŜej 1 g/dm³. Strop kredy dolnej występuje tu na 

głębokości 450–1100 m ppt. 

Teren gminy znajduje się poza obszarem najwyŜszej ochrony wód 

podziemnych (ONO), natomiast ok. 70 % jej powierzchni naleŜy do obszaru 

wysokiej ochrony (OWO) wód podziemnych. 

PołoŜenie gminy Rybczewice na tle obszarów ochronnych 

przedstawiono na rysunku 4, sporządzonym na podstawie Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011 (WPGO 2011). 
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Rysunek 4 Obszary ochrony wód podziemnych, na podstawie WPGO 2011 

Wyniosłość Giełczewska charakteryzuje się słabo rozwiniętą siecią wód 

powierzchniowych i małą zasobnością. 

Głównym ciekiem wodnym gminy jest rzeka Giełczew przepływająca 

centralnie przez teren gminy, z południa na północ. Ponadto w północno – 

zachodniej części gminy przepływa rzeką Radomirka, która przepływa 

z zachodu na południowy-wschód i wpada do Giełczwi. 

Rzeka Giełczew przepływa przez tereny rolnicze na odcinku od Giełczwi 

do Stryjna, z których spływają wody zasobne w pierwiastki biogenne, głównie 

azot i fosfor. Ponadto prawdopodobnym źródłem zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych gminy Rybczewice są ścieki komunalne pochodzące 

z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. 

Jakość rzeki Giełczew była monitorowana przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Jak wynika z danych przedstawionych 

przez WIOŚ w latach 2004 - 2007 nie stwierdzono występowania eutrofizacji 

w wodach rzeki Giełczew w punktach kontrolno-pomiarowych w Stryjnie 

i Giełczwi. 

Z danych przedstawionych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rybczewice z 2006 roku wynika, Ŝe 
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gleby występujące na terenie gminy Rybczewice powstały z lessów i utworów 

lessowatych, a takŜe utworów pyłowych, margli i piasków. Na terenie gminy 

przewaŜają gleby płowe i brunatne (wyługowane i kwaśne). Ponadto 

spotykane są mady, czarne ziemie, rędziny oraz gleby mułowo – torfowe 

i glejowe. Z danych zawartych w Studium moŜna wnioskować, Ŝe większość 

(ponad 90 %) gruntów gminy to gleby dobre bądź bardzo dobre. 

Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie o stanie środowiska 

województwa lubelskiego w 2008 roku teren gminy zaliczany jest do strefy 

lubelsko-puławskiej, gdzie jakość powietrza klasyfikowana jest jako „A” tzn. 

nie są przekroczone dopuszczalne zawartości poszczególnych zanieczyszczeń. 

Jednak na terenie gminy nie znajdowało się Ŝadne stanowisko pomiarowe 

będące podstawą oceny za rok 2008. 

Na terenie gminy Rybczewice ochronie prawnej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Tekst jednolity z 2009 

roku Dz. U. Nr 151, poz. 1220) podlega około 45 % powierzchni gminy, które 

znajduje się w obrębie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego (KPK). 

Natomiast praktycznie cała pozostała część gminy (z wyjątkiem części 

miejscowości Izdebno) znajduje się w otulinie Parku.  

Tereny Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego są urozmaicone, 

występuje tu krajobraz wyŜynny, z przewagą pól uprawnych, 

a urozmaiceniem są doliny o stromych zboczach, ostańce denudacyjne oraz 

wąwozy lessowe. Murawy kserotermiczne porastające wąwozy są często 

siedliskami rzadkich gatunków roślin. W Krzczonowskim Parku 

Krajobrazowym występują: olsy, łęgi, lasy dębowo - grabowe z domieszką 

buka, dąbrowy świetliste, bory mieszane, zarośla, murawy kserotermiczne, 

torfowiska niskie, łąki trzęślicowe, zespoły roślinności wodnej i ruderalnej, 

a takŜe segetalnej. 

Ponadto na terenie gminy występują pomniki przyrody, w tym m. in. 

trzy lipy drobnolistne, przy kościele w Częstoborowicach oraz w parku 

w Rybczewicach jesion wyniosły, dwa dęby i dąb o dwu pniach. 

Dolina Giełczwi stanowi swoisty korytarz ekologiczny, który ma duŜe 

znaczenie dla środowiska, szczególnie dla warunków migracji zwierząt. 
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Na terenie gminy planowane są do ustanowienia m. in.: kolejne 

pomniki przyrody, a takŜe uŜytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne. 

Świadczy to o znacznej wartości przyrodniczej obszaru gminy. 

2.3 Zagospodarowanie obszaru gminy 

Bilans uŜytkowania terenów gminy Rybczewice przedstawiono 

w tabeli 2, która zawiera dane odzwierciedlające stan na 01.01.2009 roku. 

Tabela 2 Bilans uŜytkowania terenów gminy Rybczewice (na podstawie danych 
uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Świdniku) 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] % powierzchni gminy 

UŜytki rolne razem** 8170 82,38 

Grunty orne 1148 14,05* 

Lasy i grunt leśne 
państwowe 283 2,85 

prywatne 747 7,53 

Wody 16 0,16 

Pozostałe grunty i nieuŜytki*** 702 7,08 

Łącznie gmina 9918 100,00 

* - udział w łącznej powierzchni uŜytków rolnych  

**- UŜytki rolne razem: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne 

zabudowane, grunty pod stawami grunty pod rowami. 

***- Pozostałe grunty i nieuŜytki: tereny zabudowane zurbanizowane, zadrzewienia 

i zakrzewienia, nieuŜytki, uŜytki ekologiczne, tereny róŜne.  

Ponad 80 % powierzchni gminy Rybczewice stanowią uŜytki rolne 

z czego znaczną część stanowią grunty orne. 

Lesistość gminy jest niewielka i wynosi ok. 10 %, co jest o blisko 20 % 

mniej niŜ lesistość województwa. 

2.4 Infrastruktura 

Dane dotyczące infrastruktury gminy Rybczewice przedstawiają stan 

na koniec roku 2009 i zostały uzyskane z Urzędu Gminy Rybczewice. 

� Komunikacja 

Głównym ciągiem komunikacyjnym gminy jest droga wojewódzka 

nr 837 Piaski – śółkiewka – Sitaniec/k Zamościa, biegnąca w kierunku 
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północ – południe. Ponadto na terenie gminy występują drogi powiatowe oraz 

gminne. 

Na terenie gminy Rybczewice nie ma sieci kolejowej. 

� Zaopatrzenie w wodę 

Zaopatrzenie większości gospodarstw gminy w wodę realizowane jest 

z sieci gminnej zasilanej z czterech ujęć wody: 

- Izdebno – wydajność 71,2 [m3/d], wykorzystanie ok. 36,5 %, 

- Pilaszkowice – wydajność 518 [m3/d], wykorzystanie ok. 10 %, 

- Rybczewice – wydajność 881 [m3/d], wykorzystanie ok. 38 %, 

- Zygmuntów – wydajność 216 [m3/d], wykorzystanie poniŜej 1 %. 

Wodociąg gminy ma długość łączną blisko 120 km, z czego 76,3 km 

stanowi sieć, a 43,7 km przyłącza. Do wodociągu podłączonych jest 

1 103 uŜytkowników. 

Stopień zwodociągowania gminy oceniany jest na ok. 76 %. 

Pozostałe gospodarstwa zaopatrywane są w wodę indywidualnie 

z prywatnych ujęć wody – studni. 

� Odprowadzanie ścieków 

Gmina Rybczewice nie posiada systemu zbiorczego odprowadzania 

ścieków. 

Przy Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach, Szkole Podstawowej 

w Stryjnie Kolonii, oraz przy Oddziale Produkcyjnym w Stryjnie Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach –występują lokalne systemy 

odprowadzenia i oczyszczania ścieków. 

Przy Domu Pomocy znajduje się biologiczna oczyszczalnia ścieków 

z osadnikami gnilnymi i stawem ściekowym, do której kierowane są ścieki 

sanitarne z budynku Pomocy Społecznej. W Stryjnie Kolonii, przy szkole 

funkcjonuje oczyszczania typu Bioclere, zbudowana z osadnika wstępnego 

oraz zraszanego złoŜa biologicznego. Przy OSM w Stryjnie znajduje się 

oczyszczalnia ścieków typu Biokon wraz z kanalizacją sanitarną. 

Piętnaście gospodarstw na terenie gminy odprowadza ścieki bytowe do 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Gospodarka ściekowa gminy Rybczewice opiera się na indywidualnych 

systemach odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych, skąd 

nieczystości płynne wywoŜone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni 

ścieków. 

� Zaopatrzenie w gaz 

Gmina Rybczewice nie jest przyłączona do sieci gazowej. Od połowy lat 

90-tych posiada opracowany projekt gazyfikacji dla gminy, jednak na chwilę 

obecną (IV.2010) nie został on zrealizowany. 

� Zaopatrzenie w ciepło 

Gmina Rybczewice nie posiada zorganizowanego systemu sieci 

ciepłowniczej.  

Zaopatrzenie w ciepło zarówno poszczególnych gospodarstw 

prywatnych, jak i budynków uŜyteczności publicznej odbywa się z kotłowni 

indywidualnych opalanych węglem, miałem, drewnem, olejem opałowym 

bądź gazem płynnym. 
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3 AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI 

3.1 Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów 

Odpady o charakterze odpadów komunalnych powstają zarówno 

w gospodarstwach domowych, obiektach uŜyteczności publicznej, jak 

i w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

Na terenie gminy Rybczewice oraz na obszarze powiatu świdnickiego 

nie prowadzono badań dotyczących faktycznej ilości odpadów wytwarzanych 

przez mieszkańców. W związku z tym masę odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy Rybczewice w 2009 roku oszacowano na 

podstawie wskaźników nagromadzenia odpadów oraz liczby ludności gminy 

Rybczewice (według stanu na koniec 2009 roku) zgodnie z Krajowym Planem 

Gospodarki Odpadami 2010. 

Szacunkową masę odpadów komunalnych powstałych na terenie 

gminy Rybczewice w 2009 roku przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 Szacunkowa masa odpadów komunalnych, jaka została wytworzona na 
terenie gminy Rybczewice w 2009 roku 

Skład morfologiczny Masa odpadów [Mg] 

biodegradowalne 124,59 

zielone 27,69 

papier i tektura 83,06 

drewno 13,84 

wielomateriałowe 20,76 

tworzywa sztuczne 83,06 

szkło 55,37 

metal 34,61 

odzieŜ tekstylia 6,92 

mineralne 235,33 

niebezpieczne 6,92 

Razem 692,15 
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Na podstawie danych przekazanych do wójta gminy przez firmy 

zajmujące się zbiórką odpadów komunalnych z terenu gminy Rybczewice 

sporządzono zestawienie rodzajów i ilości odpadów zebranych w latach 2008 

– 2009. Dane te przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 4 Rodzaje i ilości odpadów komunalnych zebranych w 2008 oraz 2009 roku na 
terenie gminy Rybczewice (na podstawie danych uzyskanych 
z UG Rybczewice) 

Rodzaj odpadów Kody odpadów 2008 % 2009 % 

Opakowania z papieru 

i tektury 
15 01 01  0,72 0,46 0,95 0,56 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 02  0,62 0,40 0,56 0,33 

Opakowania ze szkła 15 01 07  8,64 5,51 7,90 4,67 

Łącznie: zuŜyty sprzęt 

elektryczny 
i elektroniczny 

16 02 11*, 16 02 13* 
16 02 14*, 20 01 23* 
20 01 35*, 20 01 36  

1,25 0,80 1,98 1,17 

Zmieszane odpady 

komunalne 
20 03 01  145,63 92,84 157,80 93,27 

Razem  156,86 100 169,19 100 

 

3.2 Rodzaje i ilość odpadów poddawanych procesom 

odzysku 

Odpady zebrane z terenu gminy Rybczewice poddawane są procesom 

odzysku R5 bądź R15. 

Zgodnie z ustawą o odpadach proces R5 polega na recyklingu lub 

regeneracji innych materiałów nieorganicznych, natomiast proces R15 na 

przetwarzaniu odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do 

recyklingu. 

W roku 2009 procesowi R5 poddane zostały odpady opakowaniowe 

z tworzyw sztucznych (zbierane pod kodem 15 01 02), natomiast procesowi 

R15 odpady opakowaniowe z papieru i tektury (kod 15 01 01), odpady 

opakowaniowe ze szkła (kod 15 01 07) oraz zuŜyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny (16 02 11* 16 02 13* 16 02 14* 20 01 23* 20 01 35* 

20 01 36). 
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W 2009 roku procesowi R5 poddanych zostało ok. 0,33 % (0,56 Mg) 

odpadów zebranych z terenu gminy Rybczewice, natomiast procesowi R15 

ok. 6,4 % (10,83 Mg) odpadów zebranych z terenu gminy. 

Łącznie odpady przekazane do odzysku w 2009 roku stanowiły 

ok. 6,73 % (11,39 Mg) całkowitej masy odpadów zebranych z terenu gminy 

Rybczewice. 

Ilości odpadów poszczególnych rodzajów zebranych z terenu gminy 

Rybczewice i przekazanych do odzysku przedstawione zostały w poniŜszej 

tabeli sporządzonej na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy 

Rybczewice. 

Tabela 5 Rodzaje i ilości odpadów zebranych z terenu gminy Rybczewice poddawanych 
poszczególnym procesom odzysku (na podstawie danych uzyskanych z UG 
Rybczewice) 

Rodzaj 
procesu 

Rodzaj zbieranych odpadów Nazwa i adres instalacji 
do odzysku odpadów 

Kod odpadu Nazwa odpadu 

R 5 15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

P. P. H. U. Ekopol 
Tadeusz Wójcik,  

Al. Lotników Polskich 1, 
Świdnik 

R 15 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Instalacja PW Criters S. C. 

w Chełmie ul. Fabryczna 6 
15 01 07 Opakowania ze szkła 

16 02 11* 
16 02 13* 
16 02 14* 

20 01 23* 
20 01 35* 

20 01 36  

Łącznie: zuŜyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny 

REMONDIS 
Electrorecycling Sp. z o.o. 

Zakład Przetwarzania 
w Łodzi 

ul. Pryncypalna 162 

 

3.3 Rodzaje i ilości odpadów poddawanych procesom 

unieszkodliwiania 

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Rybczewice w 2009 roku 

unieszkodliwiane były w procesie D5 poprzez składowanie na składowisku 

odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rokitno 

(gm. Lubartów, powiat lubartowski) bądź w miejscowości Szumów 

(gm. Kurów, powiat lubelski). 
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Do składowania kierowane były wszystkie odpady zebrane pod kodem 

20 03 01, tzn. jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Według danych przekazanych przez firmę zajmującą się zbiórką 

odpadów w roku 2009 z terenu gminy Rybczewice do unieszkodliwienia 

poprzez zdeponowania na składowiskach odpadów przekazanych zostało 

ok. 93,27 % (157,8 Mg) odpadów.  

3.4 Istniejący system zbiórki odpadów 

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym 

funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych określane są 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, który 

dostosowywany jest do zapisów gminnego planu gospodarki odpadami. 

Systemem zorganizowanej zbiórki odbioru odpadów komunalnych 

objętych jest ok. 23 % gospodarstw gminy. 

Wszyscy mieszkańcy gminy Rybczewice mają moŜliwość bezpłatnego 

przekazania odpadów z papieru, tektury, tworzyw sztucznych bądź szkła do 

rozstawionych na terenie gminy pojemników do zbiórki odpadów 

segregowanych. Ponadto, na zgłoszenie klienta, dostępna jest usługa 

odpłatnego przekazania odpadów budowlanych w momencie zaistnienia 

takiej potrzeby (np. w czasie remontu), a takŜe odpadów elektrycznych 

i elektronicznych. Mając na uwadze powyŜsze przyjmuje sie, Ŝe władze gminy 

zapewniły wszystkim mieszkańcom warunki odbioru odpadów komunalnych. 

W sposób tabelaryczny system zbierania odpadów z terenu gminy 

Rybczewice (wg danych na dzień 31 grudnia 2009 roku) przedstawiono 

w tabeli 6. 
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Tabela 6 Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów 
innych niŜ niebezpieczne (na podstawie danych uzyskanych z UG 
Rybczewice) 

Pojemniki 
Rozmieszczenie Ilość 

Rodzaj 
zbieranych 
odpadów 

Częstotliwość 
odbioru 

Rodzaj Pojemność 

pojemniki 1100 l 

budynki uŜyteczności 

publicznej będące 
w zarządzie Gminy 

Rybczewice 

9 
odpady 

zmieszane 
1x w miesiącu 

pojemniki do 

selektywnej 
zbiórki 

2,5 m3 
gniazdowo na terenie 

gminy 

5 
papier 

i tektura 

1x w miesiącu 11 szkło 

10 
tworzywa 

sztuczne 

pojemniki  
120 l 

240 l 
zabudowa jednorodzinna 278 

odpady 

zmieszane 
1x w miesiącu 

kosze uliczne 30 l 
budynki uŜyteczności 
publicznej, przystanki 

autobusowe,  

10 
odpady 

zmieszane 
wg potrzeb 

kontenery KP-7 

Plac przy UG 

Rybczewice, 
plac SKR 

2 
odpady 

zmieszane 
wg potrzeb 

 

Pojemniki uŜytkowane na terenie gminy, stanowią własność firmy 

zajmującej się zbiórką i transportem odpadów i są one wypoŜyczone 

uŜytkownikom na czas trwania umowy na odbiór odpadów. 

 

System gromadzenia odpadów z terenu gminy Rybczewice jest róŜny 

w zaleŜności od charakteru obszaru jakiego dotyczy zbiórka: 

� zabudowa jednorodzinna 

Na terenach zabudowy jednorodzinnej prowadzona jest tzw. zbiórka 

„u źródła” tzn. bezpośrednio z poszczególnych posesji. 

Odbiór odpadów z posesji odbywa się raz na miesiąc na podstawie 

umowy z firmą zbierającą odpady. 

W zaleŜności od indywidualnych potrzeb właściciele posesji dysponują 

pojemnikami 120 bądź 240 l. 
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� zabudowa wielorodzinna 

Zabudowa wielorodzinna na terenie gminy Rybczewice występuje 

jedynie przy szkole podstawowej w Rybczewicach (Dom Nauczyciela). 

Odpady zmieszane powstające na terenie tego obiektu gromadzone są 

w pojemniku 1100 l uŜytkowanym łącznie ze szkołą. Odbiór odpadów 

z pojemnika realizowany jest raz w miesiącu. 

� obiekty uŜyteczności publicznej 

Odpady powstające na terenie obiektów uŜyteczności publicznej są 

wynikiem korzystania z tych budynków przez pracowników oraz petentów. 

Zbiórka odpadów z tych obiektów (obiekty będące w zarządzie Gminy 

Rybczewice) prowadzona jest do pojemników 1100 l. Na placu przy Urzędzie 

Gminy ustawione są dwa kontenery KP-7, przeznaczone do gromadzenia 

odpadów zmieszanych. 

Ww. pojemniki opróŜniane są raz w miesiącu. 

Ponadto przy większości obiektów uŜyteczności publicznej ustawione 

są pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów. Wykaz miejsc oraz 

pojemników do zbiórki selektywnej przedstawia tabela 7. 

Tabela 7 Wykaz punktów selektywnego gromadzenia odpadów (na podstawie danych 
uzyskanych z UG Rybczewice) 

Lp Lokalizacja pojemników 

Ilość pojemność zbiorników 

Papier 
i tektura 

Tworzywa 
sztuczne 

Szkło 

1. Rybczewice przy Urzędzie Gminy 1 1 2 

2. Pilaszkowice Drugie przy Szkole Podstawowej 1 1 - 

3. Izdebno przy byłej szkole - 1 2 

4. Częstoborowice przy remizie OSP - 1 1 

5. Bazar przy remizie OSP - 1 1 

6. 
Rybczewice Drugie przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 
1 1 2 

7. Stryjno Kolonia przy Szkole Podstawowej 1 1 - 

8. Rybczewice Pierwsze przy zlewni mleka - - 1 

9. 
Rybczewice Drugie plac Spółdzielni Kółek 

Rolniczych 
1 3 2 
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� przystanki autobusowe, miejsca ogólnie uczęszczane 

Przy przystankach autobusowych oraz w pobliŜu ogólnie 

uczęszczanych ciągów pieszych miejsc ogólnie uczęszczanych rozstawione są 

kosze uliczne o pojemności 30 l, z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów 

zmieszanych. Pojemniki te opróŜniane są w zaleŜności od potrzeb. 

Ponadto, na terenie gminy znajdują się pojemniki na odpady 

segregowane: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, rozstawione 

gniazdowo, łącznie w dziewięciu punktach na terenie gminy. 

Na odpady zebrane selektywnie przeznaczone są pojemniki objętości 

2,5 m³, z których odpady odbierane są raz w miesiącu. 

 

Z artykułu 3 ustawy o odpadach wynika, Ŝe właścicielem odpadów 

powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 

remontu obiektów (...) i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba 

Ŝe umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej. Natomiast zgodnie 

z art. 5 tejŜe ustawy kaŜdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące 

powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania (...) prowadzić, 

tak aby zapobiegać powstawaniu odpadów (...) zapewniać zgodny z zasadami 

ochrony środowiska odzysk, bądź unieszkodliwianie tych, odpadów których 

powstaniu nie udało się zapobiec lub nie udało się poddać odzyskowi. 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) (art. 14) 

nakłada na jednostki handlu detalicznego obowiązek przyjmowania 

zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego uŜytku po produktach 

w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej. 

Na terenie gminy funkcjonuje kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych 

zajmujących się handlem. 

Zapisy rozdziału 4 ww. ustawy nakładają na sprzedawców środków 

niebezpiecznych obowiązek pobrania kaucji za opakowania jednostkowe tych 

środków (wysokość ustalana jest przez producenta, importera lub 

dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia) oraz przyjęcia opakowań 

wielokrotnego uŜytku bądź odpadów opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi, importerowi lub 
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dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przyjmując opakowania 

wielokrotnego uŜytku bądź odpady opakowaniowe po tych środkach, 

sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję. Na terenie gminy 

funkcjonuje sklep ze środkami ochrony roślin. 

Zgodnie z art. 42 ustawy o zuŜytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym sprzedawca detaliczny i hurtowy jest obowiązany przy 

sprzedaŜy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do 

nieodpłatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu w ilości nie większej niŜ 

sprzedawany nowy sprzęt, jeŜeli zuŜyty sprzęt jest tego samego rodzaju. 

Na terenie gminy nie funkcjonuje sklep z takim asortymentem. 

Ustawa o bateriach i akumulatorach zakazuje umieszczania zuŜytych 

baterii i zuŜytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym 

pojemniku oraz ich unieszkodliwiania przez składowanie na składowisku 

odpadów. Art. 53 ww. ustawy nakłada na sprzedawców detalicznych baterii, 

akumulatorów samochodowych bądź przemysłowych kwasowo-ołowiowych 

obowiązek przyjęcia zuŜytego asortymentu od uŜytkownika końcowego. 

Sprzedawca jest ponadto zobowiązany do umieszczenia w punkcie sprzedaŜy 

informacji o warunkach zwrotu zuŜytych baterii i zuŜytych akumulatorów 

oraz o moŜliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaŜy. 

Sprzedawca detaliczny baterii, akumulatorów samochodowych bądź 

przemysłowych kwasowo-ołowiowych, jest obowiązany do pobrania od 

kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeŜeli przy 

sprzedaŜy tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu 

zuŜytych baterii lub zuŜytych akumulatorów. W terminie 30 dni od dnia 

pobrania opłaty depozytowej ww. sprzedawca detaliczny jest obowiązany do 

przyjęcia zuŜytych baterii, akumulatorów samochodowych bądź 

przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz zwrotu pobranej opłaty 

depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu. Ww. obowiązki nakłada na 

sprzedawcę art. 54 ustawy o bateriach i akumulatorach. 

Spis podmiotów gospodarczych zajmujących się zbiórką oraz 

transportem odpadów innych niŜ niebezpieczne, z terenu gminy Rybczewice, 

przedstawiono w rozdziale 3.6. 
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3.5 Rodzaj, rozmieszczenie oraz charakterystyka instalacji 

do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

3.5.1 Odzysk odpadów 

Na terenie gminy nie znajdują się Ŝadne instalacje przeznaczone do 

odzysku odpadów komunalnych. 

Sposób postępowania z odpadami przeznaczonymi do odzysku opisany 

został w rozdziale 3.2 Rodzaje i ilość odpadów poddawanych procesom 

odzysku. 

W 2009 roku odpady zebrane z terenu gminy poddawane były 

odzyskowi w procesie R5 bądź R15. 

Do recyklingu lub regeneracji innych materiałów nieorganicznych 

(proces R5) kierowane były odpady zebranych selektywnie pod kodem 

15 01 02. Ww. odpady poddawane były odzyskowi w instalacji P.P.H.U. 

Ekopol Tadeusz Wójcik, Al. Lotników Polskich 1, Świdnik. 

Procesowi odzysku R15 polegającemu na przetwarzaniu odpadów, 

w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, poddawane były 

odpady zebrane z terenu gminy Rybczewice pod kodami: 15 01 01, 15 01 07, 

16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14*, 20 01 23*, 20 01 35* oraz 20 01 36. 

Odpady opakowaniowe o kodach 15 01 01, 15 01 07 kierowane były do 

instalacji P.W. CRITERS S.C. w Chełmie, gdzie poddawane były mieleniu 

w celu przygotowania do odzysku. Po takiej obróbce opakowania z papieru 

i tektury przekazywane są firmie Stora Enso Recykling Sp. z o.o., natomiast 

opakowania szklane poprzez organizację odzysku Eko-Pak przekazywane są 

do huty. 

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazywany były do 

oddziału Remondis Elektrorecykling Sp. z o.o. w Łodzi. 

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami gmina 

Rybczewice przynaleŜy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) 

Korczów – Wincentów. Pełen odzysk odpadów zebranych z terenu gminy 

będzie moŜliwy po uruchomieniu elementów planowanego ZZO, gdzie 

docelowo zaplanowano linie sortowania odpadów zmieszanych 

i segregowanych oraz kompostownię odpadów. 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice na lata 2010 – 2013  

 

35 

3.5.2 Unieszkodliwianie odpadów 

Na terenie gminy nie funkcjonują instalacje przeznaczone do 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Odpady zebrane w 2009 roku z terenu gminy Rybczewice, 

przeznaczone do unieszkodliwiania kierowane były na gminne składowisko 

odpadów w Rokitnie (gm. Lubartów, powiat lubartowski) bądź w Szumowie 

(gm. Kurów, powiat puławski). 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 

2011 obiekty te nie wymagają dostosowania. Składowiska te posiadają 

wydane przez Marszałka Województwa Lubelskiego decyzje pozwolenia 

zintegrowanego, obiekt w Szumowie z dnia 30 maja 2008 roku, natomiast 

w Rokitnie z dnia 30 czerwca 2005 roku.  

Na terenie gminy nie występują eksploatowane bądź likwidowane 

mogilniki. 

3.6 Wykaz podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz 

unieszkodliwiania odpadów 

Działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie 

gminy Rybczewice prowadzi firma Remondis Świdnik Sp. z o. o., 

ul. Kruczkowskiego 6a, 21-040 Świdnik. 

W początku 2010 roku do Urzędu Gminy Rybczewice złoŜony został 

wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości stałych i ciekłych przez 

firmę Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Sp. z o. o. w Kraśniku 

ul. Graniczna 3, 23-210 Kraśnik. 

Na terenie gminy Rybczewice nie funkcjonują zarejestrowane podmioty 

gospodarcze prowadzące działalność polegającą na odzysku bądź 

unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. 
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3.7 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania 

odpadami 

W gminie brak jest mechanizmów egzekwowania zapisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku, co skutkuje małą ilością podpisanych umów na odbiór 

odpadów. Znaczna część mieszkańców gminy (około ¾) nie posiada 

podpisanych umów na odbiór odpadów, co utrudnia kontrolę nad właściwym 

postępowaniem z wytwarzanymi odpadami. 

Zbiórka odpadów z terenu gminy prowadzona jest przez jedną firmę. 

W związku z tym brak jest ofert o konkurencyjnych - atrakcyjnych, 

warunkach odbioru odpadów, które mogłyby zachęcić mieszkańców do 

podpisania umowy na odbiór odpadów. 

Wśród mieszkańców gminy brak jest wiedzy na temat sposobów 

właściwego zagospodarowania odpadów oraz negatywnego wpływu na 

środowisko niewłaściwego postępowania z odpadami. Edukacja ekologiczna 

powinna obejmować ogól społeczeństwa z uwzględnieniem poszczególnych 

grup wiekowych oraz statutu społecznego i ekonomicznego. 

Na terenie gminy Rybczewice, w zabudowie jednorodzinnej „u źródła” 

prowadzona jest wyłącznie zbiórka odpadów zmieszanych. 

Zorganizowaną zbiórkę naleŜy rozszerzyć o wszystkie rodzaje odpadów 

wytwarzanych w strumieniu komunalnym, w szczególności: odpady mające 

cechy surowców wtórnych oraz niebezpieczne, wielkogabarytowe 

i budowlane. 

W celu realizacji właściwego modelu selektywnej zbiórki odpadów 

wytwarzanych w strumieniu komunalnym zaproponowany system wdraŜany 

powinien być przy akceptacji społeczeństwa. Taki stan rzeczy będzie 

minimalizował zjawisko powstawania nielegalnych składowisk odpadów tzw. 

dzikich wysypisk. 
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4 PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE WYTWARZANIA 

I GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

W prognozie zmian dotyczących gospodarki odpadami uwzględniono 

tendencje demograficzne oraz stały obserwowany wzrost konsumpcji dóbr 

a co za tym idzie, wzrost ilości wytwarzanych odpadów. 

Rozdział ten przedstawia prognozowane ilości wytwarzanych odpadów. 

Mając jednocześnie na uwadze, Ŝe obecnie około ¾ mieszkańców gminy nie 

posiada umów na odbiór odpadów moŜna stwierdzić, Ŝe w przypadku 

wprowadzenia skutecznych metod egzekwowania od mieszkańców 

właściwego postępowania z odpadami ilość odpadów zbieranych z terenu 

gminy ulegnie znacznemu zwiększeniu nawet o ok. 300 %. 

Zapewnienie mieszkańcom gminy systemu zbiórki umoŜliwiającego 

przekazanie kaŜdego rodzaju wytworzonych odpadów, wsparte działaniami 

edukacyjnymi powinno prowadzić do wyeliminowania zjawiska nielegalnych 

składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk”. 

Zaplanowane na kolejne lata działania mają prowadzić m. in. do 

stworzenia systemu selektywnej zbiórki poszczególnych grup odpadów 

wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych. Zapewnienie 

mieszkańcom gminy moŜliwości przekazywania odpadów poddanych 

wstępnej segregacji prowadziło będzie do osiągnięcia wyznaczonych 

poziomów odzysku i ograniczenia masy odpadów deponowanych na 

składowiskach. Zmniejszenie masy odpadów deponowanych na 

składowiskach będzie prowadzić w konsekwencji do obniŜenia kosztów 

eksploatacyjnych gospodarki odpadami. 

Edukacja mieszkańców powinna prowadzić do wyeliminowania 

zjawiska nielegalnych składowisk odpadów tzw.: „dzikich wysypisk” oraz 

zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowiska. 
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4.1 Prognoza zmian demograficznych 

W ostatnich latach obserwowany jest spadek ogólnej liczby 

mieszkańców gminy Rybczewice. 

Trudna sytuacja ekonomiczna oraz brak ofert na rynku pracy 

sprawiają, Ŝe wielu młodych mieszkańców gminy emigruje do większych 

miast lub poza granice kraju, a ludzie w wieku produkcyjnym decydują się 

zazwyczaj tylko na jedno dziecko. Skutkuje to ujemnym przyrostem 

naturalnym w gminie. 

Gmina Rybczewice jest obszarem zdecydowanie rolniczym, tak więc 

liczba ludności w znacznym stopniu uzaleŜniona jest równieŜ od sytuacji na 

rynku rolnym. Wzrost opłacalności produkcji rolnej oraz stabilizacja na tym 

rynku w perspektywie długoterminowej mogłaby przyczynić się do 

wyhamowania tempa odpływu ludności z gminy. 

Mając na uwadze powyŜsze stwierdza się, Ŝe społeczeństwo gminy jest 

społeczeństwem starzejącym się, a liczba jej mieszkańców 

najprawdopodobniej systematycznie będzie się zmniejszać. 

Brak uciąŜliwego przemysłu, połoŜenie znacznej części gminy 

w granicach Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, a takŜe występowanie 

malowniczej doliny Giełczwi oraz wąwozów lessowych stanowią dobre 

warunki do rozwoju turystyki, która mogłaby przyciągnąć na teren gminy 

nowych mieszkańców bądź inwestorów, a w konsekwencji wpłynąć na 

zahamowanie tempa spadku liczby ludności w gminie. 

Prognozę liczby ludności gminy oparto głównie na dotychczasowej 

tendencji spadku liczby ludności. ZałoŜono, Ŝe taki trend utrzyma się 

równieŜ w okresie obowiązywania Planu. 

W tabeli 8 zamieszczono prognozowaną liczby mieszkańców gminy 

Rybczewice w okresie obowiązywania Planu. 
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Tabela 8 Prognozowana liczba mieszkańców gminy Rybczewice w latach 2010-2017 

Rok Liczba mieszkańców 

2010 3829 

2011 3808 

2012 3791 

2013 3774 

2014 3757 

2015 3740 

2016 3725 

2017 3710 

4.2 Prognozowana masa wytwarzanych odpadów 

komunalnych w perspektywie krótkoterminowej do 

roku 2013 oraz długoterminowej do roku 2017 

Prognozę ilości odpadów, jakie będą wytwarzane na terenie gminy 

Rybczewice w perspektywie krótko- i długoterminowej sporządzono na 

podstawie analizy zmian demograficznych lat ubiegłych oraz wskaźników 

wytwarzania odpadów przyjętych w planach wyŜszego szczebla. 

Z badań prowadzonych w skali ogólnokrajowej wynika, Ŝe masa 

wytwarzanych odpadów wzrasta w znacznym tempie i najprawdopodobniej 

tendencja ta w najbliŜszych latach będzie się utrzymywała. 

Prognozowane ilości odpadów powstających na terenie gminy 

Rybczewice w latach obowiązywania planu przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 9 Prognozowana masa odpadów na lata 2010 - 2017 

Rok 
Prognozowana masa 

odpadów [Mg] 

2010 695,26 

2011 698,36 

2012 702,20 

2013 706,04 

2014 709,89 

2015 713,74 

2016 717,99 

2017 715,10 
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Prognozowany wzrost masy zbieranych odpadów komunalnych wynikał 

będzie z następujących czynników: 

- egzekwowanie obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów 

z indywidualnych gospodarstw, 

- wzrost konsumpcji dóbr, 

- wzrost masy opakowań jednostkowych i zbiorczych trafiających na 

rynek, 

- usprawnienie systemu kontroli firm zajmujących się wytwarzaniem, 

zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. 

Nie przewiduje się istotnych zmian w składzie morfologicznym 

odpadów komunalnych, który przyjęty został zgodnie z krajowym, 

wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami. 

Prognozowany skład morfologiczny odpadów przedstawiono na 

poniŜszym rysunku. 

W tabeli 10 zamieszczono prognozowane ilości poszczególnych 

rodzajów odpadów. 

 

Rysunek 5 Prognozowany skład morfologiczny odpadów komunalnych 
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Tabela 10 Prognozowana masa poszczególnych rodzajów odpadów jakie będą wytwarzane na terenie gminy Rybczewice do 2017 roku 

Morfologia 

Masa odpadów [Mg] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

biodegradowalne 125,15 125,71 126,40 127,09 127,78 128,47 129,24 128,72 

zielone 27,81 27,93 28,09 28,24 28,40 28,55 28,72 28,60 

papier i tektura 83,43 83,80 84,26 84,72 85,19 85,65 86,16 85,81 

drewno 13,91 13,97 14,04 14,12 14,20 14,27 14,36 14,30 

wielomateriałowe 20,86 20,95 21,07 21,18 21,30 21,41 21,54 21,45 

tworzywa sztuczne 83,43 83,80 84,26 84,72 85,19 85,65 86,16 85,81 

szkło 55,62 55,87 56,18 56,48 56,79 57,10 57,44 57,21 

metal 34,76 34,92 35,11 35,30 35,49 35,69 35,90 35,75 

odzieŜ tekstylia 6,95 6,98 7,02 7,06 7,10 7,14 7,18 7,15 

mineralne 236,39 237,44 238,75 240,05 241,36 242,67 244,12 243,13 

niebezpieczne 6,95 6,98 7,02 7,06 7,10 7,14 7,18 7,15 

ŁĄCZNIE 695,26 698,36 702,20 706,04 709,89 713,74 717,99 715,10 
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Prognozuje się, Ŝe wśród poszczególnych grup odpadów strumienia 

komunalnego zmniejszał się będzie udział frakcji zmieszanych, 

a systematycznie wzrastał procent odpadów segregowanych i zbieranych 

selektywnie głównie szkła, metali, tworzyw sztucznych i papieru oraz 

odpadów niebezpiecznych. 

4.3 Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami 

Selektywna zbiórka odpadów do pojemników rozstawionych gniazdowo 

na terenie gminy cieszy się powodzeniem, dlatego teŜ będzie kontynuowana 

w dotychczasowej formie. 

W początku 2010 roku do Urzędu Gminy Rybczewice złoŜony został 

wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości stałych i ciekłych przez 

firmę Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Sp. z o. o. w Kraśniku 

ul. Graniczna 3, 23-210 Kraśnik. 

Firma ubiega się o uzyskanie zezwolenia na zbiórkę i transport 

następujących rodzajów odpadów (podano kod oraz nazwę odpadu zgodną 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

Nr 112, poz. 1206): 

- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, 

- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 

- 15 01 07 - opakowania ze szkła, 

- 20 01 01 - papier i tektura, 

- 20 01 02 - szkło, 

- 20 01 35* - zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 

- 20 01 36 - zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, 

- 20 01 39 - tworzywa sztuczne, 

- 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, 

- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe. 
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Uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów przez ubiegającą się o nie 

firmę Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Sp. z o. o. z Kraśnika 

powinno uruchomić konkurencję na rynku odbioru odpadów na terenie 

gminy Rybczewice. 

Przyjęcie Planu i opracowanie nowego Regulaminu pozwoli na 

skuteczne egzekwowanie od firm zbierających odpady ich obowiązków 

wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 
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5 CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ 

PLANOWANE TERMINY ICH OSIĄGNIĘCIA 

W zgodzie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010, 

Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 2011 oraz Planu 

Gospodarki Odpadami dla powiatu świdnickiego na lata 2009 – 2012 

opracowane zostały cele w zakresie gospodarki odpadami dla gminy 

Rybczewice oraz przyjęty został system gospodarki odpadami. 

Podstawowym zadaniem właściwego systemu gospodarki odpadami 

jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz w następnej kolejności dąŜenie 

do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko odpadów, których 

wytworzenia nie udało się uniknąć. 

Na poziomie gminy przyjęto następujące cele w gospodarce odpadami 

komunalnymi: 

- objęcie zorganizowanym systemem zbiórki wszystkich rodzajów odpadów 

komunalnych 100 % mieszkańców do roku 2011, 

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do 

maksymalnie 85 % wytworzonych odpadów komunalnych do końca 

2014 roku,  

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie, do 75 % w roku 2010, 50 % 

w roku 2013 oraz do 35 % w 2020 roku w stosunku do roku bazowego, 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, 

- systematyczne zmniejszanie ilości odpadów biodegradowalnych 

kierowanych na składowiska, 

- zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

- zwiększenie udziału odzysku, w tym recyklingu odpadów. 

 

Wyznaczone cele są kontynuacją celów długoterminowych załoŜonych 

w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice z 2004 roku, które 

przedstawiały się następująco: 
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- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich 

mieszkańców gminy, 

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców 

wtórnych, 

- doskonalenie przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

- monitorowanie wdraŜania ustaleń Planu w poszczególnych 

miejscowościach gminy, 

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości 

społecznej, 

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów 

remontowo – budowlanych, 

- osiągnięcie w 2010 roku zakładanych limitów odzysku i recyklingu 

poszczególnych rodzajów odpadów, w tym wielkogabarytowych (60 %) 

i budowlane (40 %), 

- podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy, a przez to 

podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, 

- rozszerzenie i doskonalenie prowadzonej selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych, 

- zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

- organizacja i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

- wprowadzenie odbioru odpadów zawierających azbest, 

- wymiana materiałów zawierających azbest. 
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6 DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI 

W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

W celu realizacji załoŜeń przyjętego systemu gospodarki odpadami 

naleŜy stale doskonalić zaplanowane rozwiązania ponadlokalne i lokalne, 

głównie poprzez: 

- kontynuację i intensyfikację edukacji ekologicznej będącej podstawą 

kształtowania prawidłowych postaw społecznych, 

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 

- stworzenie warunków do organizacji i rozwoju zbiórki odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. 

6.1 Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu 

odpadów 

Głównym, i praktycznie jedynym sposobem zapobiegania powstawaniu 

odpadów jest przeciwdziałanie ich wytwarzaniu „u źródła” - na poziomie 

gminnym. 

Kluczową rolę odgrywa tu edukacja ekologiczna, która aby mogła 

przynieść poŜądane skutki musi być dostosowana do poziomu wiekowego, 

grupy społecznej oraz statusu majątkowego odbiorców. 

Głównym adresatem akcji edukacyjnych powinny być dzieci i młodzieŜ, 

u których wykształcenie prawidłowych postaw jest łatwiejsze niŜ u dorosłych, 

a zdobyta wiedza często przenoszona jest na grunt rodzinny i tym sposobem 

trafia równieŜ do starszych pokoleń. 

Ciekawymi i przemawiającymi metodami proekologicznej edukacji 

dzieci i młodzieŜy są: 

- zajęcia praktyczne np. akcje typu „sprzątanie świata”, 

- wycieczki przedstawiające negatywne i pozytywne skutki postępowania 

z odpadami, itp.: do lasu – dzikie wysypiska, do zakładu 

wykorzystującego surowce wtórne, 

- konkursy zarówno wiedzy, jak i dokonań praktycznych (akcje typu 

„zbieranie”: puszek aluminiowych, makulatury, baterii), 
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- zajęcia promujące wykorzystanie odpadów jako przedmiotów uŜytkowych 

bądź dekoracyjnych, tj. ozdabianie butelek, puszek i wykorzystywanie 

ich jako flakony, pojemniki na drobiazgi; robienie kolaŜy z makulatury, 

wyrabianie przedmiotów z masy papierowej itp., 

- zajęcia dodatkowe w szkołach, ośrodkach kultury, itp.: kółka, warsztaty 

ekologiczne. 

W gminie Rybczewice kampanie informacyjno – edukacyjne powinny 

poruszać głównie następujące tematy: 

- negatywne, a zarazem wymierne skutki nieprawidłowego postępowania 

z odpadami (spalanie, składowanie w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych), 

- zagospodarowanie odpadów zielonych i kuchennych, we własnym 

zakresie poprzez kompostowanie i późniejsze wykorzystanie powstałego 

kompostu, 

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem segregacji frakcji niebezpiecznych, głównie: baterii, 

zuŜytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, środków ochrony 

roślin, leków, lakierów, farb, rozpuszczalników i olejów 

przepracowanych, 

- rozwaŜne zakupy - promocja produktów wysokiej jakości, wielokrotnego 

uŜytku oraz produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych, 

- zagospodarowanie odpadów na róŜne sposoby, głównie informowanie 

o pozytywnych i negatywnych skutkach poszczególnych metod 

unieszkodliwiania i odzysku ze szczególnym naciskiem na negatywny 

wpływ deponowania potencjalnych surowców wtórnych przy 

jednoczesnym podkreśleniu zalet wtórnego wykorzystania odpadów. 

Działania edukacyjne dzieci i młodzieŜy mogą być prowadzone np. we 

współpracy z placówkami oświatowymi czy ośrodkami kultury, natomiast 

wszystkich mieszkańców poprzez materiały informacyjne (plakaty, foldery, 

ulotki, prasę gminną), przekazy skorelowane z innymi działaniami 

(np. pikniki, imprezy, zebrania gminne). Ostateczny sposób prowadzenia 

kampanii edukacyjnej moŜe być róŜnoraki i łączyć ze sobą kilka form. 
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6.2 Działania zmierzające do ograniczania ilości odpadów 

i ich negatywnego oddziaływania na środowisko 

Najbardziej widocznym spośród negatywnych oddziaływań odpadów, 

jest występowanie tzw. „dzikich składowisk odpadów” dlatego teŜ stworzenie 

dobrze zorganizowanego systemu gromadzenia i odbioru odpadów od 

mieszkańców gminy powinno znacznie ograniczyć ten proceder. Ponadto 

teren gminy powinien być ciągle monitorowany, a ewentualnie powstałe 

dzikie wysypiska niezwłocznie likwidowane. Kwestia obowiązków właścicieli 

nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz 

kształtowania postaw prośrodowiskowych powinna być przedmiotem 

systematycznie prowadzonej edukacji ekologicznej. 

Ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów moŜe być 

realizowane takŜe poprzez minimalizację ilości odpadów przeznaczonych do 

deponowania na składowisku, czyli poprzez rozwój systemu selektywnej 

zbiórki odpadów, umoŜliwiającej ich odzysk. Zgodnie z Polityką Ekologiczną 

Państwa na lata 2009 - 2012 (M. P. z 2009 roku, Nr 34, poz. 501) naleŜy tak 

zorganizować system preselekcji sortowania i odzysku odpadów 

komunalnych, aby na składowiska nie trafiało więcej niŜ 50 % odpadów 

wytworzonych w gospodarstwach domowych. 

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (M. P. z 2006 

roku, Nr 90, poz. 946) w gospodarce odpadami komunalnymi celem 

nadrzędnym jest zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych 

do max 85 % wytworzonych odpadów do końca 2014 roku. 

Do przyjmowania, zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego 

uŜytku obowiązane są jednostki handlu detalicznego. Dotyczy to opakowań 

wielokrotnego uŜytku, po produktach w takich opakowaniach, które znajdują 

się w ich ofercie handlowej. 

Z badań dotyczących ilości wprowadzonych i przewidywanych do 

wprowadzenia na rynek krajowy opakowań wynika systematyczny wzrost 

udziału odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych. 

Zwiększanie masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych związane jest 

z ogólnym wzrostem masy powstających odpadów i zawartych w nich 
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poszczególnych rodzajów materiałów, a takŜe z usprawnieniem systemu 

kontroli firm produkujących i wprowadzających na rynek krajowy 

opakowania. 

Ograniczenie oddziaływania odpadów opakowaniowych polega między 

innymi na dąŜeniu do osiągnięcia minimalnych poziomów odzysku 

wymaganych zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. 

Wymagane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych zostały 

wyznaczone w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

produktowej, a takŜe w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 109 poz. 

752). 

PoniŜsza tabela przedstawia wskazane w ww. aktach prawnych 

minimalne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 

Tabela 11 Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
(na podstawie rozporządzenia MŚ) 

Rodzaje 
materiałów 

Wymagane poziomy [%] 

odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling 

2010 2011 2012 2013 

Opakowania 
razem 

53 35 55 40 57 45 58,5 50 

Papier, 

tektura 
- 52 - 54 - 56 - 58 

Szkło - 43 - 46 - 49 - 55 

Tworzywa 
sztuczne 

- 18 - 19 - 20 - 21,5 

Aluminium - 45 - 47 - 48 - 49 

Stal - 33 - 37 - 42 - 46 

Drewno - 15 - 15 - 15 - 15 
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W celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku naleŜy dąŜyć do 

zdecydowanego zwiększenia poziomu selektywnego zbierania opakowań 

zawartych w odpadach komunalnych poprzez: 

- intensyfikację działań edukacyjnych promujących produkty bez 

opakowań, stosowanie opakowań wielokrotnego uŜytku i takich, które 

powodują powstawanie mniejszych ilości odpadów, 

- prowadzenie akcji informacyjnych odnośnie celowości selektywnej 

zbiórki odpadów. 

Wśród działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko przyjętych zgodnie z wytycznymi 

planów wyŜszego szczebla, najistotniejsze dla gminy Rybczewice są: 

- intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych promujących 

właściwe postępowanie z odpadami, 

- nadzorowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli 

nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, 

- wzmocnienie kontroli podmiotów zajmujących się gospodarowaniem 

odpadami, w tym prowadzących działalność w zakresie zbierania 

i transportu odpadów, 

- dąŜenie do zapewnienia przepływu odpadów zgodnie z uchwalonymi 

planami gospodarki odpadami wyŜszego szczebla, 

- dopasowanie sposobu zbierania odpadów do przyjętych w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów technologii przekształcania odpadów, 

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów i dąŜenie do uzyskania 

zapewnienia maksymalnego odzysku zebranych odpadów, 

- ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 

unieszkodliwiania na składowisku poprzez promowanie kompostowania 

przydomowego, 

- transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich 

mieszaniu. 
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6.3 Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów 

biodegradowalnych kierowanych na składowiska 

Zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki 

Odpadami 2010 70 % odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na 

terenach o charakterze wiejskim jest zagospodarowywane przez mieszkańców 

we własnym zakresie do skarmiania zwierząt oraz wytwarzania kompostu. 

W gminie Rybczewice mającej charakter typowo wiejski, praktycznie 

bez zabudowy wielorodzinnej, prawdopodobnie stopień wykorzystania 

odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach indywidualnych jest duŜo 

wyŜszy. Z uwagi na to nie planuje się zbiórki odpadów biodegradowalnych. 

Ewentualne zapotrzebowanie na rozszerzenie zbiórki selektywnej o tego 

rodzaju odpady moŜliwe jest na podstawie badań składu morfologicznego 

oraz ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy. 

Potencjalna, selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych z terenu 

gminy prawdopodobnie dotyczyła będzie jedynie odpadów zielonych 

pochodzących z utrzymania terenów zielonych oraz odpadów kuchennych ze 

szkół (w tym z domu nauczyciela – zabudowa wielorodzinna). 

W przypadku podjęcia decyzji o zasadności wprowadzenia zbiórki 

odpadów biodegradowalnych istnieje moŜliwość kierowania ich do istniejącej 

przy Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Wincentowie.  

Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi naleŜy zapewnianie warunków ograniczania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji deponowanych na 

składowiskach, do: 

- nie więcej niŜ 75 % w 2010 roku, 

- nie więcej niŜ 50 % w 2013 roku, 

- nie więcej niŜ 35 % w 2020 roku,   

w stosunku do całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji wytworzonych w 1995 roku. 

Zgodnie z KPGO 2010 ilość odpadów biodegradowalnych 

wytwarzanych w 1995 roku naleŜy przyjąć na poziomie 47 kg w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca gminy o charakterze wiejskim. W związku z tym 
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ilością bazową do obliczania odpadów biodegradowalnych dla gminy 

Rybczewice jest ok. 212 Mg. 

Mając na uwadze powyŜsze szacunkowa ilość odpadów ulegających 

biodegradacji, deponowana na składowisku nie będzie mogła przekroczyć: 

- ok. 159 Mg w 2010 roku, 

- ok. 106 Mg w 2013 roku,  

- ok.  74 Mg w 2020 roku. 

Analizując prognozowane ilości odpadów powstających na terenie 

gminy Rybczewice w latach kolejnych oraz informacje przedstawione w KPGO 

2010 odnośnie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji 

stwierdza się, Ŝe ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie 

gminy nie przekroczy ok. 38 Mg w latach 2010, 2013 oraz 2020. 

Zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami od 2013 roku 

wprowadzają definitywny zakaz składowania odpadów ulegających 

biodegradacji zebranych w sposób selektywny. 

Ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska prowadziła będzie do zmniejszenia ilości powstających 

odcieków, redukcji wielkości emisji gazów składowiskowych oraz 

optymalizacji wykorzystania istniejących składowisk, a tym samym 

obniŜenia kosztów gospodarki odpadami. 

6.4 Działania wspomagające prawidłowe postępowanie 

z odpadami w zakresie gromadzenia, zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do 

obowiązkowych zadań własnych gminy naleŜy zapewnienie czystości 

i porządku na jej terenie, poprzez tworzenie odpowiednich warunków do 

wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na 

terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie 

odpowiednich jednostek organizacyjnych. Jednocześnie obowiązek ten 

wynika równieŜ z art. 16a ustawy o odpadach, stanowiącym, Ŝe do 

obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami 
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komunalnymi naleŜy m. in. zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców 

gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów 

komunalnych. 

Zapisy art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

nakładają na przedsiębiorców odbierających od właścicieli nieruchomości 

niesegregowane odpady komunalne obowiązek odbioru wszystkich 

selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym 

powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, 

zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych baterii 

przenośnych i zuŜytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów 

z remontów. 

Do kontroli działalności przedsiębiorców w zakresie zgodności 

prowadzonych działań uprawniony jest m. in. wójt gminy. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości moŜe on wezwać przedsiębiorcę do 

zaniechania naruszeń, a jeŜeli ten nadal przekracza warunki zezwolenia 

organ wydający decyzję zezwalającą moŜe ją cofnąć. 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zakłada, Ŝe prawidłowa 

gospodarka odpadami wymaga prowadzenia selektywnego zbierania 

i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: 

- odpady zielone z ogrodów i parków, 

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

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne 

i kolorowe, 

- tworzywa sztuczne i metale, 

- zuŜyte baterie i akumulatory, 

- zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- przeterminowane leki, 

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

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlano-remontowe. 

Pozostałych frakcji odpadów komunalnych mogą być zbieranie łączne. 
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Sposób transportu odpadów zebranych selektywnie musi wykluczać 

moŜliwość ich zmieszania. 

Władze gminy powinny wspólnie z przedsiębiorstwami prowadzącymi 

na terenie gminy zbiórkę odpadów opracować zasady odbioru wszystkich 

rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych, w tym takŜe odpadów 

z remontów, odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych wytwarzanych 

przez mieszkańców gminy. 

Zasady właściwego postępowania z wytworzonymi odpadami na 

poziomie gminy powinny zostać określone w Gminnym Planie Gospodarki 

Odpadami oraz wynikającym z jego zapisów Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku w gminie będącym aktem prawa miejscowego. 

Dokumenty te naleŜy opierać na zapisach aktów prawnych regulujących 

gospodarkę odpadami komunalnymi oraz planów gospodarki odpadami 

wyŜszego rzędu. W przeciągu 3 miesięcy od uchwalenia Planu naleŜy 

dostosować zapisy Regulaminu oraz poinformować mieszkańców o zmianach 

zaistniałych w przepisach. 

Gmina Rybczewice stwarza wszystkim swoim mieszkańcom warunki 

do korzystania z systemu zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” 

tj. z poszczególnych gospodarstw oraz umoŜliwia zbiórkę odpadów z obiektów 

uŜyteczności publicznej. 

Do unieszkodliwiania za pomocą składowania kierowane powinny być 

wyłącznie te odpady, których powstania nie udało się uniknąć oraz nie 

moŜna było poddać ich odzyskowi, bądź unieszkodliwianiu w inny niŜ 

składowanie sposób. Zmniejszenie masy odpadów kierowanych do 

składowania moŜliwe będzie poprzez intensyfikację i rozwój zbiórki 

selektywnej. 

Redukcję części wytwarzanych odpadów moŜna osiągnąć poprzez 

organizację „wtórnego obiegu”. Dotyczy to zwłaszcza odpadów 

wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego nadającego się 

do dalszego uŜytkowania oraz odzieŜy, czy ksiąŜek. 

W krajach zachodniej Europy z powodzeniem funkcjonuje poddawanie 

„odzyskowi” odpadów wielkogabarytowych, głównie mebli poprzez ich 

odnowienie bądź wymianę uszkodzonych elementów. Odpady taki mogą 
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stanowić wyposaŜenie mieszkań socjalnych czy być przekazane do instytucji 

pomocy społecznej. Główną istotą takich działań jest zainspirowanie 

mieszkańców pomysłem i organizacja działań. 

Stałym elementem działalności gminy powinna być edukacja 

ekologiczna społeczeństwa prowadząca do akceptacji systemu przez 

wszystkich jego uŜytkowników. Zmniejszenie objętości odpadów kierowanych 

na składowiska moŜliwe będzie równieŜ poprzez prowadzenie akcji 

edukacyjnych dotyczących minimalizacji objętości gromadzonych odpadów 

(np. zgniatanie opakowań). 

Na terenie gminy Rybczewice nie planuje się tworzenia instalacji 

zagospodarowania odpadów, gminnych punktów zbierania odpadów 

niebezpiecznych, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów, ani teŜ stacji 

przeładunku odpadów. 

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych realizowane będzie przez 

specjalistyczne firmy posiadające stosowne decyzje na zbiórkę i transport 

odpadów. 

 

Gmina Rybczewice dąŜąc do rozwoju systemu zbiórki odpadów 

w kierunku wskazanym w KPGO 2010 planuje: 

� wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów frakcji suchej „u źródła”, 

bezpośrednio od mieszkańców, 

� stworzenie warunków niezbędnych do selektywnej zbiórki odpadów: 

- przeterminowanych leków poprzez ustawienie w aptece odpowiedniego 

pojemnika, 

- odpadów wielkogabarytowych poprzez zorganizowanie zbiórki przy 

budynku urzędu gminy co najmniej raz w roku, 

- zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez zorganizowanie 

zbiórki przy budynku urzędu gminy co najmniej raz w roku, 

- opon poprzez zorganizowanie zbiórki przy budynku urzędu gminy co 

najmniej raz w roku. 
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6.4.1 System gromadzenia i zbierania odpadów 

Zbiórka odpadów z terenu gminy Rybczewice obecnie ogranicza się 

praktycznie wyłącznie do odpadów zmieszanych, natomiast docelowo 

powinna obejmować wszystkie rodzaje odpadów powstających w strumieniu 

komunalnym. W związku z tym naleŜy podjąć działania ułatwiające 

rozdzielną zbiórkę m. in. odpadów mających cechy surowców wtórnych, 

wielkogabarytowych, niebezpiecznych, a takŜe odpadów budowlanych 

i z remontów. 

Poprawa efektywności funkcjonowania systemu moŜliwa będzie 

poprzez wzmocnienie kontroli mieszkańców odnośnie wywiązywania się 

z obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów oraz podjęcie działania 

zmierzające do egzekwowania zapisów prawa w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Zgodnie z zapisami art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminie kaŜdy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 

ww. ustawy, bądź obowiązków określonych w Regulaminie podlega karze 

grzywny. 

Do obowiązków mieszkańców gminy wymienionych w art. 5 ust. 1 ww. 

ustawy naleŜy m. in.:  

- wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, 

- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, 

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 

odrębnymi. 

Postępowanie o nałoŜenie grzywny w ww. sprawach toczy się według 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Ustawa z dnia 

24 sierpnia 2001 roku tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 133, poz. 848 

z późn. zm.). 
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W wielu gminach stosowane są kontrole podczas których sprawdzane 

są umowy na odbiór odpadów. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości 

nie ma podpisanej takiej umowy zostaje pouczony o obowiązku jej zawarcia 

np. w przeciągu 7 dni, a jeŜeli się nie zastosuje do pouczenia zostaje ukarany 

mandatem karnym. 

W gminie Rybczewice gromadzenie i zbieranie odpadów odbywa się na 

zasadzie zbiórki „u źródła”, która jest najodpowiedniejszym systemem dla 

terenów o charakterze wiejskim z zabudową rozproszoną. NaleŜy rozwaŜyć 

i dąŜyć do wprowadzenia zbiórki „u źródła” odpadów z podziałem na frakcję 

suchą oraz pozostałe odpady. 

System gromadzenia odpadów powinien być dostosowany do 

technologii przekształcania odpadów w ZZO, do którego docelowo mają 

trafiać odpady z terenu gminy Rybczewice. 

6.4.2 Odpady zmieszane 

Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej prowadzony jest „u źródła” 

na zasadzie umów zawartych pomiędzy właścicielami odpadów, a firmą 

posiadającą decyzje na zbiórkę i transport odpadów. Taki rodzaj odbioru 

odpadów jest dogodny dla mieszkańców gminy i moŜe być kontynuowany, 

przy czym naleŜy rozwaŜyć wprowadzenie zbiórki „u źródła” odpadów 

z podziałem na frakcję suchą oraz pozostałe odpady. 

Harmonogram zbiórki odpadów, jak i objętość pojemników powinny 

być dostosowane do faktycznej ilości wytwarzanych odpadów. 

W zabudowie wielorodzinnej (dom nauczyciela) wskazana jest 

kontynuacja zbiórki odpadów zmieszanych do pojemników 1100 l oraz  

naleŜy dąŜyć do wprowadzenia zbiórki frakcji suchej do pojemników 

siatkowych. 

6.4.3 Odpady mające cechy surowców wtórnych 

Wśród odpadów powstających w gospodarstwach domowych znajdują 

się równieŜ takie, które potencjalnie mogą być wykorzystane jako surowce 

wtórne, stanowią je głównie odpady opakowaniowe. 
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Na terenach mających charakter wiejski znaczna część powstających 

odpadów jest zazwyczaj zagospodarowywana we własnym zakresie. 

W gospodarstwach wyposaŜonych w kotłownie indywidualne 

(za wyjątkiem opalanych gazem) opakowania z papieru i tektury 

wykorzystywane są często jako opał, podobnie drewno odpadowe. 

Opakowania, głównie szklane, metalowe i drewniane często 

wykorzystywane są wielokrotnie. 

Ponadto odpady metali i drewna stosowane są często do 

przeprowadzania drobnych napraw i konserwacji. 

Odpady z metali, z uwagi na swą wartość materialną często 

gromadzone są oddzielnie od pozostałych odpadów i sprzedawane do skupów 

złomu. 

W związku z powyŜszym w odpadach przekazywanych firmie 

zbierającej przewaŜają opakowania z tworzyw sztucznych, ewentualnie szkła. 

Odpady mające cechy surowców wtórnych powinny być gromadzone 

i transportowane w sposób umoŜliwiający ich późniejsze wykorzystanie 

w miejscach do tego przeznaczonych. 

Zazwyczaj pierwszym etapem wprowadzania selektywnej zbiórki 

odpadów „u źródła” jest podział na frakcje: „suchą” i „mokrą”. 

W gminie Rybczewice planowane jest wdroŜenie tego systemu 

w najbliŜszym czasie. Najprawdopodobniej zbiórka frakcji suchej prowadzona 

będzie do worków, a pozostałych odpadów do pojemników. 

NaleŜy dąŜyć do spełnienia załoŜeń KPGO 2010, aby: 

� rozdzielnie zbierać: 

- papier i tekturę, 

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne 

i kolorowe, 

- tworzywa sztuczne, 

- metale, 

� odpady biodegradowalne były kompostowane przez mieszkańców we 

własnym zakresie (kompostowniki przydomowe, skarmianie zwierząt). 
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JeŜeli zbiórka rozdzielna zacznie przynosić widoczne efekty naleŜy 

w następnej kolejności wprowadzać dalszy rozdział zbieranych odpadów – aŜ 

do uzyskania podziału na frakcje wskazane w KPGO 2010. 

6.4.4 Odpady niebezpieczne 

Zgodnie z katalogiem odpadów, w grupie 20 – odpady komunalne 

znajdują się równieŜ odpady klasyfikowane jako niebezpieczne. 

Do typowych odpadów niebezpiecznych będących odpadami 

komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych na terenach 

wiejskich zalicza się głównie: 

- opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, 

- opakowania po farbach, lakierach i smarach, 

- przeterminowane leki oraz opakowania zawierające ich pozostałości, 

- baterie i akumulatory, 

- zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

- opakowania po toksycznych środkach chemii gospodarczej, preparatach 

czyszczących, dezynfekujących, 

- odpady zawierające azbest. 

Obowiązek odbioru, od właścicieli nieruchomości, wszystkich 

selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym 

powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, 

zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych baterii 

i akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów spoczywa na 

odbiorcy posiadającym zezwolenie na odbiór zmieszanych odpadów 

komunalnych. Obowiązek ten wynika z zapisów art. 8 ust. 2b ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

� przeterminowane środki ochrony roślin oraz opakowania zawierające 

ich pozostałości 

Środki niebezpieczne, w tym i środki ochrony roślin, bardzo toksyczne 

i toksyczne podlegają, zgodnie z przepisami ustawy o opakowaniach 

i odpadach opakowaniowych, kaucjonowaniu. 
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W przypadku pobrania przez sprzedawcę środków niebezpiecznych 

kaucji od uŜytkownika tych środków, puste opakowanie moŜe być zwrócone 

do sprzedawcy tych środków, który pobrał uprzednio kaucję to opakowanie. 

W przypadku, gdy sprzedawane substancje w opakowaniach nie naleŜą 

do grupy środków określonych jako niebezpieczne, opakowania po tych 

środkach powinny być przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie 

zezwolenia na zbieranie odpadów.  

Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania 

przeterminowanymi pestycydami wymaga stworzenia systemu zbierania 

opakowań po środkach ochrony roślin. 

Na terenie gminy Rybczewice funkcjonuje sklep ze środkami ochrony 

roślin. Zgodnie zapisami ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych sprzedawca środków niebezpiecznych jest obowiązany 

przyjmować opakowania wielokrotnego uŜytku i odpady opakowaniowe po 

środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi, importerowi 

lub dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Natomiast uŜytkownik 

środków niebezpiecznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania 

wielokrotnego uŜytku i odpady opakowaniowe po tych środkach. 

Wytwórca odpadów w postaci przeterminowanych środków ochrony 

roślin ma obowiązek przekazać je uprawnionemu odbiorcy tego rodzaju 

odpadu. Środki ochrony mające postać partii produktów nieodpowiadających 

wymaganiom powinny być zwracane w punktach zakupu. 

� zanieczyszczone opakowania po środkach niebezpiecznych (smary, 

środki czyszczące i dezynfekujące, itp.)  

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych sprzedawca środków niebezpiecznych jest obowiązany 

przyjmować od uŜytkowników opakowania wielokrotnego uŜytku i odpady 

opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania 

producentowi bądź importerowi. Przyjmując opakowania wielokrotnego 

uŜytku i odpady opakowaniowe po tych środkach, sprzedawca jest 

obowiązany zwrócić pobraną kaucję. 
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Obowiązkiem uŜytkownika środków niebezpiecznych jest zwrócić 

sprzedawcy opakowania wielokrotnego uŜytku i odpady opakowaniowe po 

tych środkach. 

� przeterminowane leki oraz opakowania zawierające ich pozostałości 

Apteki nie mają obowiązku prowadzenia zbiórki przeterminowanych 

leków lub opakowań po nich. Za wszystkie partie leków przekazywanych do 

unieszkodliwienia aptekarze muszą zapłacić, a zatem za dodatkowo zebrane 

od mieszkańców leki muszą ponosić dodatkowe koszty. 

Do 2015 roku gminy nie mają obowiązku tworzenia punktów odbioru 

odpadów medycznych (np. przeterminowanych leków), jednakŜe powinny 

realizować programy związane z selektywną zbiórką odpadów i organizować 

akcje, w tym np. zbiórki przeterminowanych leków we współpracy 

z aptekami. 

Odbiór leków z aptek odbywa się zazwyczaj przy współpracy aptek 

z gminami. Apteki udostępniają miejsca w lokalu, natomiast gmina 

obowiązek dostarczenia pojemników oraz pokrywa koszty odbioru 

i unieszkodliwiania zebranych leków. 

Jeśli gmina nie realizuje programu, to przeterminowane leki trafiają, 

do grupy zmieszanych odpadów komunalnych powodując powstawanie 

związków chemicznych nieulegających biodegradacji, a tym samym 

„zmieniając” komunalne odpady zmieszane w odpady niebezpieczne. 

Ustawienie w aptekach pojemników do zbiorki opakowań po lekach 

oraz przeterminowanych leków i prowadzenie w taki sposób zbiórki nie 

wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania odpadów. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku 

w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają 

zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 

z późn. zm.). 

Najczęściej gminy chcąc zorganizować zbiórkę leków, nawiązują 

współpracę z apteką. Dostarczają pojemniki, organizują odbiór odpadów oraz 

finansują ich unieszkodliwienie. Od 1 stycznia 2010 roku na mocy ustawy 

z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
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oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) finansowanie takich 

programów odbywa się wprost z budŜetu gminy. Na ten cel mogą być 

przeznaczane środki z wpływów opłat z tytułu korzystania ze środowiska 

oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. 

� baterie i akumulatory 

Polityka Ekologiczna Państwa wskazuje jako jeden z celów głównych 

całkowite wyeliminowanie do 2016 roku składowania zuŜytych baterii 

i akumulatorów oraz zbieranie do 2012 roku 25 %, a do 2016 roku 45 % 

zuŜytych baterii i akumulatorów. 

Zbiórka zuŜytych baterii na terenie gminy prowadzona moŜe być np. 

w placówkach oświatowych oraz innych obiektach uŜyteczności publicznej 

np. w budynku Urzędu Gminy, gdzie po nawiązaniu współpracy 

z organizacją odzysku ustawione zostaną pojemniki przeznaczone na zuŜyte 

baterie. 

Zasady odbioru zebranych odpadów ustalane są pomiędzy władzami 

szkół, a firmą zbierającą baterie, natomiast koszty takich akcji finansowane 

są zazwyczaj przez organizacje odzysku. 

Minimalne poziomy zbierania baterii i akumulatorów określone 

zapisami ustawy o bateriach i akumulatorach oraz Krajowego Planu 

Gospodarki Odpadami wynoszą co najmniej 25 % do dnia 26 września 2012 

roku oraz co najmniej 45 % do dnia 26 września 2016 roku i w latach 

kolejnych. 

Natomiast minimalne poziomy przetwarzania i recyklingu 

poszczególnych rodzajów zuŜytych baterii lub zuŜytych akumulatorów 

wynoszą: 

- 65 % masy w przypadku zuŜytych baterii i akumulatorów kwasowo-

ołowiowych, w tym recykling zawartości ołowiu, 

- 75 % masy w przypadku zuŜytych baterii i akumulatorów niklowo-

kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu, 

- 50 % masy w przypadku pozostałych zuŜytych baterii i akumulatorów. 
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� zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Celem nadrzędnym Kraju, zgodnie z polityką ekologiczną państwa jest 

m. in. rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuŜytych baterii, 

akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego tak, aby do 2016 

roku całkowicie wyeliminować ich składowanie. Ponadto gospodarowanie 

zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym wymaga zapewnienia 

instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających stworzenie 

wtórnego obiegu przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych. 

Metody prawidłowego postępowania ze zuŜytym sprzętem elektrycznym 

i elektronicznym (ZSEE) będącym odpadem określa ustawa o zuŜytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 

z późn. zm.). Na podstawie jej zapisów wprowadzający sprzęt przeznaczony 

dla gospodarstw domowych jest obowiązany do osiągania minimalnych 

rocznych poziomów zbierania zuŜytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych. Wartości tych poziomów przedstawione są w art. 30 ww. ustawy. 

Zabronione jest przede wszystkim umieszczanie ZSEE łącznie z innymi 

odpadami, a uŜytkownik ZSEE obowiązany jest do oddania go zbierającemu 

zuŜyty sprzęt. 

Zarówno sprzedawcy detaliczni jak i hurtowi, w przypadku sprzętu 

przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zobowiązani są podczas 

sprzedaŜy do nieodpłatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu w ilości i rodzaju 

adekwatnym do zakupywanego. Sprzedawca jest obowiązany do 

nieodpłatnego przekazania zgromadzonego w ten sposób sprzętu 

prowadzącemu zakład przetwarzania. Sprzedawcy detaliczni dodatkowo 

mogą przekazać go równieŜ sprzedawcy hurtowemu. 

Zgodnie z ustawą do nieodpłatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu 

zobowiązany jest równieŜ prowadzący punkt serwisowy. Dotyczy to 

przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest 

niemoŜliwa ze względów technicznych, bądź właściciel sprzętu uzna, Ŝe jest 

dla niego nieopłacalna. 

Na terenie gminy Rybczewice nie funkcjonują podmioty zajmujące się 

sprzedaŜą sprzętu gospodarstwa domowego. 
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Koszty działań polegających na zbiórce i transporcie ZSEE powinien 

ponosić wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. 

Zadaniem gminy jest informowanie mieszkańców o znajdujących się na 

jej terenie jednostkach zbierających zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Adresy punktów zbierania ZSEE powinny być podawane do informacji 

mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz znajdować się na stronie 

internetowej. 

W celu poprawy stanu gospodarki odpadami w zakresie odbioru ZSEE 

władze gminy Rybczewice od 2010 roku zamierzają organizować zbiórkę 

odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zaplanowano, Ŝe akcje takie będą 

prowadzone cyklicznie, co najmniej raz do roku, według ustalonego 

uprzednio harmonogramu, a o terminach zbiórki mieszkańcy gminy 

informowani będą odpowiednio wcześniej w zwyczajowo przyjęty w gminie 

sposób. 

� odpady zawierające azbest 

Regulacje prawne dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego 

do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone 

przede wszystkim w następujących aktach prawnych i dokumentach: 

- Ustawie o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,  

- Ustawie Prawo ochrony środowiska, 

- Ustawie o odpadach, 

- Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032  

- Poradniku dla uŜytkowników wyrobów azbestowych wg stanu prawnego 

na 30 września 2008 roku wydanym przez Ministerstwo Gospodarki, 

Departament Instrumentów Wsparcia. 

- Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

województwa lubelskiego na lata 2009 – 2032, 

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu 

świdnickiego na lata 2008 – 2032. 
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Gmina prowadzi nadzór nad bezpiecznym usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest, do jej głównych działań w tym zakresie naleŜy: 

- informowanie społeczeństwa o zagroŜeniu zdrowia ludzi przy 

samodzielnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

- zapewnienie współfinansowania procesu usuwania wyrobów 

zawierających azbest przez fundusze ochrony środowiska, 

- monitorowanie postępowania z odpadami zawierającymi azbest, 

szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się 

demontaŜem wyrobów budowlanych zawierających azbest. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Gminy Rybczewice, ilość 

wyrobów zawierających azbest, na terenie gminy Rybczewice (stan na 

31.12.2009 roku) szacuje się na: 

- 4 764,97 Mg płyt azbestowo – cementowych (ok. 3 970 m²), 

- 3 100 mb rur azbestowo – cementowych. 

Na lata 2010 - 2013 zaplanowano wykonanie aktualizacji 

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

Środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest mogą pochodzić 

z dofinansowań. Podstawą do ubiegania się gminy o środki zewnętrzne jest 

opracowanie Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. 

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest, jest deponowanie ich na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych. 

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) dodaje art. 38a 

w ustawie o odpadach, zgodnie z którym dopuszcza się przetwarzanie 

odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych zapewniających 

takie przekształcenie włókien azbestu, aby nie stwarzały one zagroŜenia dla 

zdrowia lub Ŝycia ludzi oraz dla środowiska. Zapis ten obowiązywał będzie od 

dnia 1 stycznia 2011 roku. 

Najistotniejszym problemem dotyczącym odpadów zawierających 

azbest jest niska świadomość właścicieli wyrobów azbestowych odnośnie 
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sposobu właściwego demontaŜu i zagospodarowania wytworzonych odpadów 

tego rodzaju. 

Obecnie demontaŜ wyrobów zawierających azbest dopuszczalny jest 

jedynie przez pracowników firm posiadających stosowne decyzje. 

Ustawodawca planuje wprowadzić zmianę przepisów prawnych, w wyniku 

której po odpowiednim, przeszkoleniu właściciele gospodarstw mogliby 

samodzielnie zdemontować azbestowe pokrycia dachowe na terenie własnego 

gospodarstwa. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach wytwórca odpadów, który 

prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, 

rozbiórki, remontu obiektów (...), konserwacji i napraw, a takŜe 

przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, 

jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki 

odpadami (obowiązywanie przepisu od 1 stycznie 2011 roku). 

6.4.5 Odpady biodegradowalne 

Wg danych przedstawionych w KPGO 2010 ok. 70 % odpadów 

biodegradowalnych wytwarzanych na terenach o charakterze wiejskim 

zagospodarowywanych jest przez mieszkańców we własnym zakresie do 

skarmiania zwierząt bądź wytwarzania kompostu. Gmina Rybczewice ma 

charakter głównie wiejski, w związku z czym zagospodarowanie powstających 

tu odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie jest moŜliwe oraz 

uzasadnione technicznie i ekonomicznie. 

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami 

biodegradowalnymi powinny polegać głównie na edukacji ekologicznej 

społeczeństwa w zakresie ich kompostowania. Tematy edukacji powinny 

poruszać zarówno zagadnienia techniczne procesu kompostowania, 

właściwości uzyskanego produktu oraz moŜliwości jego zastosowania. 

Ciekawym rozwiązaniem moŜe być połączenie kilku dziedzin edukacji 

ekologicznej np. w konkursie na najczystszą posesję nagrodą moŜe być 

profesjonalny przydomowy kompostownik. 

Z uwagi na typowo wiejski charakter gminy Rybczewice wprowadzenie 

rozdzielnej zbiórki odpadów biodegradowalnych jest raczej bezzasadne, gdyŜ 
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większość mieszkańców zagospodarowuje je we własnym zakresie. Działania 

takie mogą być wprowadzone np. w obiektach zamieszkania zbiorowego (dom 

nauczyciela), uŜyteczności społecznej, placówkach wychowawczych czy dla 

odpadów powstających podczas czyszczenia ulic, cmentarzy, parków. 

Zebrane selektywnie odpady biodegradowalne powinny być kierowanie 

do kompostowania. 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki frakcji biodegradowalnej od ogółu 

mieszkańców zasadne będzie jedynie w przypadku faktycznego stwierdzenia 

takiej potrzeby oraz w przypadku, gdy pozyskane w ten sposób odpady będą 

kierowane od zagospodarowania w sposób inny niŜ deponowanie na 

składowiskach. 

Określenie faktycznej ilości odpadów biodegradowalnych trafiających 

do strumienia zebranych odpadów komunalnych moŜliwe jest na podstawie 

rzetelnie przeprowadzonego badania rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych 

na terenie gminy. 

6.4.6 Odpady budowlane 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach wytwórca odpadów, który 

prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, 

rozbiórki, remontu obiektów (...), jest obowiązany do uzyskania decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 

Odpady powstające podczas prac prowadzonych przez firmy 

remontowe i budowlane powinny być zagospodarowywane przez te podmioty, 

gdyŜ w myśl ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów (...), 

konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, Ŝe umowa 

o świadczeniu usługi stanowi inaczej. 

Na terenie gminy Rybczewice zarejestrowanych jest kilka podmiotów 

gospodarczych świadczących usługi budowlane. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach wytwórca odpadów, który 

prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie (...) 

konserwacji i napraw, (...) jest obowiązany do uzyskania decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 
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Przepis ten odnosi się do wytwórców odpadów, którzy prowadząc 

działalność nie związaną z prowadzeniem instalacji wytwarzają odpady 

powstające w związku ze świadczeniem usług u kontrahenta (rozbiórki 

obiektów, prace budowlane, konserwacja urządzeń). 

Firmy mające pozwolenie na zbiórkę i transport zmieszanych odpadów 

komunalnych z terenu gminy Rybczewice powinny odbierać równieŜ 

wszystkie pozostałe odpady komunalne zgromadzone selektywnie, w tym 

odpady budowlane. 

Część wytwarzanych odpadów budowlanych moŜe być wykorzystana 

we własnym zakresie bądź zostać przekazana osobom fizycznym w celu 

wykorzystania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 

527 z późn. zm.). 

Na terenie gminy Rybczewice znaczna część odpadów betonu oraz gruz 

betonowy bądź ceglany, pochodzące z rozbiórek i remontów wykorzystywane 

są przez mieszkańców gminy we własnym zakresie do utwardzania 

powierzchni, budowy fundamentów, bądź jako podsypki pod posadzki. 

MoŜliwość taką stwarza ww. rozporządzenie. 

Z uwagi na charakter odpadów budowlanych, które z reguły są 

uciąŜliwe w przechowywaniu realizacja odbioru odpadów budowlanych 

powinna być dostępna jako usługa na telefon – na Ŝyczenie klienta. Odbiór 

tego rodzaju odpadu powinien być zapewniony przez firmy mające zezwolenie 

na zbiórkę z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych. 

Rolą gminy w zakresie działań wspomagających prawidłowe 

postępowanie z odpadami budowlanymi będzie głównie edukacja ekologiczna 

odnośnie moŜliwości właściwego zagospodarowania odpadów budowlanych 

i remontowych oraz szkodliwości dla środowiska niewłaściwego 

postępowania z tym rodzajem odpadu. 
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6.4.7 Odpady wielkogabarytowe 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych zapewniony powinien być przez 

firmy mające zezwolenie na zbiórkę z terenu gminy zmieszanych odpadów 

komunalnych. Rolą gminy jest egzekwowanie wypełniania tych obowiązków 

przez odbiorców odpadów. 

Realizacja odbioru tego rodzaju odpadów moŜe odbywać się poprzez: 

- akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowane według 

ustalonego wcześniej harmonogramu dopasowanego do potrzeb 

mieszkańców, np. dwa razy w roku lub raz na kwartał, 

- usługę indywidualną jako zgłoszenie na telefon, 

przy czym oba sposoby zbierania odpadów mogą być prowadzone 

równocześnie. 

Wartym uwagi i rozwaŜania jest sposób postępowania z odpadami 

wielkogabarytowymi jaki stosuje się w wielu krajach zachodniej Europy, 

gdzie odpady wielkogabarytowe są poddawane „odzyskowi” w całości poprzez 

ich odnawianie bądź wymianę uszkodzonych elementów. Tak odnowione 

sprzęty, głównie meble oraz sprawne urządzenia znajdują wykorzystanie jako 

np. wyposaŜenie mieszkań socjalnych bądź są przekazywane do instytucji 

pomocy społecznej.  

6.4.8 Opony 

Właścicielem odpadu w postaci zuŜytych opon, powstałego w wyniku 

wymiany ogumienia w pojazdach jest jego wytwórca. JeŜeli wymiana 

przeprowadzona została we własnym zakresie obowiązek zagospodarowania 

odpadu leŜy po stronie właściciela opon. Natomiast jeŜeli usługa została 

przeprowadzona w zakładzie odpowiedzialnym za zagospodarowanie tego 

typu odpadu jest zakład. 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla 

województwa lubelskiego (WPGO 2011) w 2010 roku dla opon powinny 

zostać osiągnięte następujące poziomu: odzysku – 85 %, recyklingu – 15 %. 

Tworzeniem kompleksowego systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice na lata 2010 – 2013  

 

70 

zuŜytych opon, prowadząc współpracę z firmami zajmującymi się odzyskiem 

lub unieszkodliwianiem opon, powinny zajmować się organizacje odzysku. 

Od 2010 roku gmina Rybczewice planuje zorganizowanie zbiórki 

zuŜytych opon. Wstępnie planowane są akcje odbywające się według 

ustalonego uprzednio harmonogramu (czasu i miejsca). O terminach zbiórki 

mieszkańcy gminy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

6.5 System gospodarki odpadami 

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 2011 (WPGO 

2011), przyporządkowuje gminę Rybczewice do regionów gospodarki 

odpadami Korczów – Wincentów, w ramach którego będą funkcjonować dwa 

Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO): 

- ZZO nr 1 Korczów (częściowo funkcjonujący), 

- ZZO nr 2 Wincentów. 

Swoje preferencje odnośnie przynaleŜności do ZZO gminy wyraziły na 

etapie tworzenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego. 

Do czasu powstania docelowych ZZO, odpady mają być 

zagospodarowywane w instalacjach juŜ istniejących. Obecnie zdecydowana 

większość odpadów zbieranych z terenu gminy Rybczewice kierowana jest na 

gminne składowisko odpadów w Rokitnie (gm. Lubartów), bądź Szumowie 

(gm. Kurów). Obiekty te zgodnie z WPGO 2011 nie wymagają dostosowań 

i mogą być eksploatowane. 

Gmina Rybczewice jest jedyną z terenu powiatu świdnickiego 

przynaleŜną do regionu Korczów – Wincentów, który łącznie ma tworzyć 

29 gmin. Poza gminą Rybczewice do Regionu mają naleŜeć gminy z powiatów: 

biłgorajskiego, janowski, krasnostawski, zamojski. 

Na poniŜszym rysunku przedstawiono połoŜenie gminy Rybczewice na 

tle ZZO Korczów – Wincentów oraz składowisk odpadów, do których 

kierowane są odpady zebrane z terenu gminy. 
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Rysunek 6 Gmina Rybczewice na tle ZZO Korczów – Wincentów, na podstawie WPGO 
2011 

Obecnie w ramach tworzonego ZZO Korczów – Wincentów funkcjonują 

instalacje do segregacji, kompostowania oraz składowania odpadów. 

Ich charakterystykę, na podstawie danych zawartych w WPGO 2011 

przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 12 Instalacje funkcjonujące w ramach ZZO Korczów – Wincentów (na podstawie 
WPGO 2011) 

Rodzaj instalacji Nazwa i adres instalacji Proces Moce przerobowe  

Linia do segregacji 
odpadów z selektywnej 

zbiórki odpadów  

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o. o. w Korczowie 

ul. Łąkowa 13  
23-400 Biłgoraj 

R15 2 000 - 2 500 Mg/rok 

Sortownia ręczna 

odpadów ze zbiórki 
selektywnej 

KRAS-EKO Wincentów  
22-302 Siennica Nadolna 

R15 ok. 2 000 Mg/rok* 
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Rodzaj instalacji Nazwa i adres instalacji Proces Moce przerobowe  

Kompostownia 
pryzmowa (odpadowa 

masa zielona i odpady 
komunalne ulegające 

biodegradacji) 

KRAS-EKO Wincentów  
22-302 Siennica Nadolna 

R3 150 Mg/rok 

Składowisko 

niewymagające 
dostosowania, 

docelowo element ZZO  

Korczów 
23-400 Biłgoraj 

D1 

Pojemność całkowita 

1 052 000 m³ 
Pojemność wykorzystana 

   190 000 m³ 

Składowisko 

niewymagające 
dostosowania, 

docelowo element ZZO 

Wincentów  
22-302 Siennica RóŜana 

D1 

Pojemność całkowita 

413 000 m³ 
Pojemność wykorzystana 

   36 0111 m³ 

* - dane uzyskane z zakładu w Wincentowie 

 

System zbiórki odpadów z terenu gmin naleŜących do danego ZZO 

powinien być dostosowany do technologii stosowanych w danym Zakładzie. 

Obiekty funkcjonujące w ramach jednego regionu tworzyć będą 

integralny system gospodarki odpadami. 

Na składowiska powinny trafiać jedynie odpady, których nie moŜna 

poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia w inny sposób. 

Konieczne do pozyskania moce przerobowe instalacji, dla regionu 

Korczów – Wincentów, przedstawiono w tabeli 13, opracowanej na podstawie 

danych zawartych w WPGO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice na lata 2010 – 2013  

 

73 

Tabela 13 Niezbędne do pozyskania moce przerobowe instalacji w regionie  
Korczów – Wincentów [tys. Mg] (na podstawie WPGO 2011) 

Region 
gospodarki odpadami 

Niezbędne do pozyskania moce przerobowe 

2008-2011 2012-2015 2016-2019 

Linie do segregacji odpadów 

Korczów – Wincentów 36,6 (M, S) 1,8 (S) 1,8 (S) 

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji metodami innymi niŜ 
składowanie 

Korczów – Wincentów  
- z selektywnej zbiórki 

- z odpadów zmieszanych 

29,00 
 3,00 

26,00 

6,00 
1,00 

5,00 

3,00 
0,50 

2,50 

1) – instalacje istniejące w regionie gospodarki odpadami 

S – odpady z selektywnej zbiórki 
M – odpady zmieszane 

 

Zgodnie z WPGO 2011 na terenie ZZO Korczów – Wincentów 

uzasadniona jest budowa jednej stacji przeładunkowej. Obiekt taki moŜe być 

dodatkowo wyposaŜony w np.: urządzenia do doczyszczania odpadów 

zebranych selektywnie, kompostownie, czy magazyny na odpady 

niebezpieczne. 

Z danych zawartych w WPGO 2011 wynika, Ŝe w ramach tworzenia 

ZZO Korczów – Wincentów, w Korczowie planowana jest budowa instalacji do 

kompostowania odpadów, o rocznej mocy przerobowej ok. 1 000 Mg. 

Według danych pozyskanych z zakładu w Wincentowie planowana jest 

tam rozbudowa instalacji do sortowania oraz do unieszkodliwiania. Docelowo 

łączna moc przerobowa zakładu ma wynosić ok. 20 000Mg/rok. Planuje się 

budowę drugiej niecki składowiska odpadów oraz zwiększenie wydajności 

sortowni poprzez wprowadzenie trójzmianowego czasu pracy oraz 

zwiększenie liczby stanowisk. 

Wielkości planowanych mocy przerobowych instalacji odzysku oraz 

niezbędnej pojemności składowisk powinny zostać zweryfikowane na etapie 

projektowania Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Niezbędne dane 

powinny zostać pozyskane na podstawie przeprowadzonych badań 

monitoringowych ilości i rodzaju wytwarzanych w regionie odpadów. 
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7 HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA 

ICH REALIZACJĘ 

W tabeli 14 zawarto działania zaplanowane do realizacji przy udziale środków własnych gminy Rybczewice. 

Tabela 14 Szacunkowe koszty działań z zakresu gospodarki odpadami planowane do realizacji przez gminę Rybczewice (na podstawie 
danych uzyskanych z UG Rybczewice) 

Lp. Zadania załoŜone do realizacji 
Lata 

realizacji 
Charakterystyka Koszt PLN 

Źródła 
finansowania 

Lata 2010 - 2013 

1. Edukacja ekologiczna 2010-2013 
Akcje sprzątania świata, konkursy, warsztaty 

ekologiczne 
28 000 

Środki własne 
WFOŚiGW 

2. 

Dofinansowanie do 

unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest 

2010-2013 

Dofinansowanie do demontaŜu 

i unieszkodliwiania pokryć dachowych 
z azbestu 

20 000 
Środki własne 

WFOŚiGW 

3. 
Zorganizowane selektywnej 

zbiórki odpadów  
2010-2013 

Zorganizowane selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych opon 
i baterii, przeterminowanych leków 

24 000 Środki własne 

4.  

Aktualizacja Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 
w gminie 

2010 
Aktualizacja Regulaminu w zakresie zapisów 

gminnego Planu Gospodarki Odpadami 
bezkosztowo - 

5. 
Wykonanie sprawozdań 

z realizacji niniejszego Planu 
2012 

Wykonanie sprawozdań z realizacji 
niniejszego Planu 

bezkosztowo - 

6. Akcje sprzątania gminy 2010-2013 
Sprzątanie lasów oraz likwidacja  

ewentualnych „dzikich wysypisk” 
10 000 Środki własne 
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Lp. Zadania załoŜone do realizacji 
Lata 

realizacji 
Charakterystyka Koszt PLN 

Źródła 
finansowania 

7. Inwentaryzacja azbestu 2010-2013 
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest  
10 000 

Środki własne 
Środki unijne 

Lata 2014 - 2017 

1. 
Wykonanie sprawozdań 

z realizacji niniejszego Planu 
2014 

Wykonanie sprawozdań z realizacji 

niniejszego Planu 
bezkosztowo - 

2. Edukacja ekologiczna 2014-2017 
Akcje sprzątania świata, konkursy, warsztaty 

ekologiczne 
36 000 

Środki własne 

WFOŚiGW 

3. 
Dofinansowanie do utylizacji 

odpadów zawierających azbest 
2014-2017 

Dofinansowanie do demontaŜu 
i unieszkodliwiania pokryć dachowych 

z azbestu 

20 000 
Środki własne 

WFOŚiGW 

4. Zorganizowane zbiórki odpadów  2014-2017 

Zorganizowane selektywnej zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych opon 

i baterii, przeterminowanych leków 

30 000 Środki własne 

5. Akcje sprzątania gminy 2010-2013 
Sprzątanie lasów oraz likwidacja  

ewentualnych „dzikich wysypisk” 
10 000 Środki własne 

6. System odbioru odpadów 2014-2017 
Rozbudowa systemu segregacji odpadów 

komunalnych „u źródła” 
40 000 Środki własne 

7. 
Porządkowanie gospodarki 

wodnej  
2014-2017 

Modernizacja stacji wodociągowej w Izdebnie 
wraz z wymianą sieci wodociągowej 

z azbestocementu na PE 

3 000 000 
Środki własne  
Środki unijne 

 

Jednostką odpowiedzialną za realizację ww. zadań jest gmina Rybczewice.  
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Zadania przypisane gminie, wynikające z harmonogramu realizacji przedsięwzięć przedstawionych w Planie 

Gospodarki Odpadami dla województwa i powiatu świdnickiego zamieszczono w tabeli 15. 

 

Tabela 15 Harmonogram realizacji przedsięwzięć zgodnie z WPGO 2011 

Lp. Rok Zakres Wykonawca 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami 

1. Działanie ciągłe 
Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
gmina, WIOŚ 

2. Działanie ciągłe 
Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 

odpadami 
gmina 

3. Działanie ciągłe 
Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii 

zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego przekształcania odpadów 

wojewoda, 
marszałek, starosta, 

gmina 

4. Działanie ciągłe 
Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne 

samorządy 

5. Działanie ciągłe Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych wójt 

6. 2008 - 2009 Aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami wójt 

7. Działanie ciągłe 
Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupu wyrobów zawierających materiały lub 

substancje pochodzące z recyklingu odpadów 

urzędy administracji 

publicznej 

8. 2010 - 2012 Sporządzenie Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami wójt 
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Lp. Rok Zakres Wykonawca 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

1. Działanie ciągłe 
Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie 

z odpadami 

wszystkie szczeble 
administracji przy 

współpracy 
z organizacjami 
ekologicznymi, 

mediami 

2. Działanie ciągłe Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
gmina, ZZO, 

przedsiębiorcy 

3. Działanie ciągłe 
Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami 

prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
gmina 

4. Działanie ciągłe BieŜąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikich wysypisk) gmina 

5. 2008 – 2011 Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi 
gmina, 

przedsiębiorcy 

6. 2008 – 2019 
Budowa zakładów zagospodarowani odpadów (w tym instalacji do zagospodarowania 

odpadów ulegających biodegradacji, instalacji do wytwarzania paliw z odpadów itp.) 
gmina, 

przedsiębiorcy 

7. 2010 
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie o 35 % (w stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych w województwie lubelskim w roku 1995) 

gmina, ZZO, 
przedsiębiorcy 

8. 2014 Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max 85% 
gmina, ZZO, 

przedsiębiorcy 

9. 2013 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
unieszkodliwianych przez składowanie o 50% (w stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych w roku 1995) 
 

gmina, ZZO, 

przedsiębiorcy 
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Lp. Rok Zakres Wykonawca 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

1. Działanie ciągłe 
Wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie wpływu odpadów na zdrowie 

ludzi i środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami 

Wszystkie szczeble 
administracji przy 

współpracy 
z przemysłem 

2. Działanie ciągłe 
Promocja działań związanych z przedłuŜaniem okresu uŜytkowania sprawnych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych 

przedsiębiorcy, 
marszałek, starosta, 

wójt 

3. Działanie ciągłe Zebranie 4 kg zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / mieszkańca / rok mieszkańcy, firmy 
odbierające odpady 

4. Działanie ciągłe 
Popieranie wprowadzania systemów zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu 

przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

przedsiębiorcy, 
marszałek, starosta, 

wójt 

5. Działanie ciągłe 
Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania 

z urządzeniami zawierającymi substancje zuboŜające warstwę ozonową 

przedsiębiorcy, 
marszałek, starosta, 

wójt 

6. Działanie ciągłe 
Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opakowań po 

środkach ochrony roślin, w tym działania informacyjno - edukacyjne 

przedsiębiorcy, 
marszałek, starosta, 

wójt 

7. 2008 – 2011 
Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł 

rozproszonych 

przedsiębiorcy, 
marszałek, starosta, 

wójt 

8. 2008 – 2011 
Udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania małogabarytowych zuŜytych baterii 

i akumulatorów ze źródeł rozproszonych 
przedsiębiorcy, 

gmina 

9. 2008 – 2011 
Rozbudowa systemu zbierania selektywnego przeterminowanych lekarstw z gospodarstw 

domowych 
przedsiębiorcy, 

gmina 

10. 2008-2019 

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem, określonych w „Programie 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Rybczewice” oraz w  „Programie 
usuwania wyrobów zawierających azbest dla województwa lubelskiego” (2008). 

marszałek, starosta, 
wójt, samorządy 

powiatowe i gminne 
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8 SPOSOBY FINANSOWANIA, W TYM INSTRUMENTY 

FINANSOWE SŁUśĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH 

CELÓW 

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami mogą być 

finansowane z róŜnych źródeł. 

Większość zadań wskazanych w Planie to zadania inwestycyjne 

w związku z czym konieczne jest pozyskanie środków finansowych na ich 

realizację.  

Realizację zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami 

moŜna przewidzieć ze stosunkowo duŜą dozą pewności, jednak zaleŜeć będzie 

ona od dynamiki działań władz samorządowych. Realizacja zadań 

koordynowanych w znacznej mierze będzie uzaleŜniona od organów 

współfinansujących. 

Na realizację zadań wyznaczonych w niniejszym Planie gmina 

Rybczewice zamierza przeznaczyć środki własne oraz pozyskać fundusze 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

ze środków Unii Europejskiej. 

Do środków publicznych zalicza się budŜet państwa lub gminy, a takŜe 

pozabudŜetowych instytucji publicznych Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Niektóre zadania, polegające głównie na organizacji działań oraz 

opracowywaniu dokumentów niezbędnych w gospodarce odpadami 

realizowane będą bezkosztowo. 

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami mogą być 

finansowane równieŜ ze środków prywatnych, takich jak zobowiązania 

kapitałowe pochodzące z banków komercyjnych (Bank Ochrony Środowiska) 

oraz dotacje. JednakŜe gmina Rybczewice w najbliŜszych latach, w zakresie 

gospodarki odpadami nie planuje realizacji działań mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, jak równieŜ przedsięwzięć wymagających 

stosunkowo duŜych nakładów finansowych. W związku z tym nie zamierza 
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korzystać z bankowych zobowiązań kapitałowych, w celu realizacji 

zaplanowanych zadań wynikających z zapisów niniejszego dokumentu. 

Na planowane dofinansowywanie usuwania wyrobów zawierających 

azbest oraz działania edukacyjne gmina planuje pozyskać środki 

z WFOŚiGW. Pozostałe zadania realizowane będą z budŜetu gminy bądź ze 

środków własnych wspomaganych środkami unijnymi. Część działań 

realizowana będzie bezkosztowo, w ramach wykonywania obowiązków 

naleŜących do urzędników gminy. 

PoniŜej przedstawiono dostępne źródła dofinansowania planowanych 

działań. 

� BudŜet gminy 

Finansowanie selektywnej zbiórki odpadów jest zadaniem własnym 

gminy wynikającym z zapisów ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku 

w gminach oraz ustawy o odpadach. 

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań 

własnych gmin naleŜy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, w zakresie ustalonym w ww. ustawie. Zgodnie z art. 400a ust. 1, 

pkt 8 ww. ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

obejmuje przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. 

Od 1 stycznia 2010 roku na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska 

gmina moŜe finansować zbiórkę odpadów selektywnie zebranych, w tym 

wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zuŜytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów. 

Finansowanie takich działań następuje z wpływów z tytułu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska oraz z opłat i kar z tytułu usuwania drzew 

i krzewów, jakie wpływają do budŜetu. Ponadto na cele gospodarki odpadami 

gmina moŜe przeznaczać takŜe inne środki z własnego budŜetu. 

Wydatkowanie środków na finansowanie zadań ekologicznych musi 

być zgodne z przyjętą uchwałą budŜetową, a finansowane działania muszą 

być zgodne z zapisami gminnego planu gospodarki odpadami. 
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� Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Kierunki działalności prowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wynikają z zapisów ustawy 

Prawo ochrony środowiska, strategii działania Wojewódzkiego Funduszu na 

lata 2009-2012 oraz planu działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych 

zatwierdzanych corocznie przez Radę Nadzorczą. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie jest samodzielnym wojewódzkim funduszem celowym, powołanym 

do wspierania i współfinansowania inwestycji oraz przedsięwzięć 

proekologicznych na terenie województwa lubelskiego, zgodnie z kierunkami 

II Polityki Ekologicznej Państwa, Strategią i Programem Ochrony Środowiska 

Województwa Lubelskiego, zatwierdzonymi przez Sejmik Województwa 

Lubelskiego. 

Priorytetowymi kierunkami wydatkowania środków z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie 

przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz gospodarką 

odpadam, zgodnie ze Strategią WFOŚiGW na lata 2009-2012 są m. in.: 

� tworzenie systemów selektywnej zbiórki odpadów dostosowanych do 

technologii przetwarzania odpadów przyjętych w odpowiednich ZZO 

oraz zapewniających wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych 

następujących frakcji: 

- odpady „zielone” z parków i ogrodów, 

- papier, 

- szkło w podziale na bezbarwne i kolorowe, 

- tworzywa sztuczne, 

- metale, 

- zuŜyte baterie i akumulatory, 

- zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- przeterminowane leki, 

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

- odpady wielkogabarytowe (np.  zuŜyte meble), 

- odpady budowlane poremontowe, 
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� ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych poprzez 

budowę linii technologicznych do ich przetwarzania (instalacje 

fermentacji odpadów, linie mechaniczno-biologicznego przekształcania 

odpadów, kompostownie oraz spalarnie zmieszanych odpadów 

komunalnych), 

� unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zgodnie z Programem 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla województwa lubelskiego 

i gminnymi programami usuwania azbestu, 

� wspieranie technologii bezodpadowych, niskoodpadowych bądź 

opartych na surowcowym wykorzystaniu odpadów, 

� likwidacja tzw. "dzikich wysypisk”, 

� edukacja ekologiczna. 

Środki finansowe WFOŚiGW mogą być przeznaczane wyłącznie na 

zadania ujęte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 

2011. 

Formami pomocy finansowej stosowanymi przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie są: preferencyjne 

poŜyczki (o niskim oprocentowaniu, z moŜliwością częściowego umorzenia 

kapitału), dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, dotacje, a takŜe 

przekazywanie środków finansowych jednostkom budŜetowym. 

Z pomocy finansowej WFOŚiGW mogą korzystać: jednostki samorządu 

terytorialnego, jednostki budŜetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, kościoły i związki 

wyznaniowe, spółdzielnie, publiczne szkoły wyŜsze oraz osoby fizyczne 

w formie dopłat do oprocentowania kredytów w ramach linii kredytowych 

w Banku Ochrony Środowiska. 

Dofinansowanie udzielone przez WFOŚiGW w formie poŜyczki na 

unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest moŜe wynieść do 100 % 

kwalifikowanych kosztów zadania tj. kosztów demontaŜu, transportu 

i zdeponowania odpadów na składowisku. 

Koszt dofinansowania w ramach dotacji zadań nie moŜe przekroczyć 

50 % ich kosztów kwalifikowanych. 
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Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywa się 

w oparciu o gminny Program Usuwania Azbestu. 

Dotowanymi zadaniami z zakresu edukacji ekologicznej mogą być np.: 

wydawanie publikacji, dodatkowa edukacja ekologiczna prowadzona 

w placówkach oświatowych, wykłady, prelekcje, przedsięwzięcia artystyczne, 

czy konkursy. Natomiast minimalny koszt zadania nie moŜe być niŜszy niŜ 

4 000 zł. 

� Bank Ochrony Środowiska S. A.  

Bank Ochrony Środowiska S. A (BOŚ) oferuje preferencyjne kredyty na 

działania związane z ochroną środowiska. Jednym z działań, na które moŜna 

pozyskać kredyt w BOŚ są inwestycje w zakresie usuwanie wyrobów 

zawierających azbest. Przedmiotem kredytowania w tym przypadku są koszty 

związane z wymianą powierzchni dachowych, bądź elewacyjnych 

z materiałów zawierających azbest (w zakresie demontaŜu, transportu 

i składowania materiałów zawierających azbest). 
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9 SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI 

ZAMIERZONYCH CELÓW 

Ocenę realizacji zamierzonych celów oraz kierunki zmian zachodzących 

w gminnej gospodarce odpadami komunalnymi moŜna przeprowadzić na 

podstawie analizy wyników bieŜącego monitoringu: 

- ilość odpadów zbieranych z terenu gminy, 

- ilość odpadów skierowanych do odzysku i unieszkodliwiania w stosunku 

do masy odpadów zebranych, 

- ilość odpadów biodegradowalnych zdeponowanych na składowisku 

w stosunku do całkowitej ilości zebranych odpadów tego typu, 

- ilość umów zawartych na odbiór odpadów. 

Informacje odnośnie ilości umów na odbieranie odpadów komunalnych 

(zawartych, zerwanych bądź wygasłych), prowadzący działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma 

obowiązek przekazać wójtowi, do 15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca. 

Natomiast dane dotyczące masy poszczególnych rodzajów odebranych 

odpadów komunalnych prowadzący działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

sporządzania i przekazywania do końca pierwszego kwartału za poprzedni 

rok kalendarzowy. 

W przypadku gminy Rybczewice powyŜsze dane powinny zostać 

przekazane Wójtowi gminy Rybczewice. 

Ustawa o odpadach, na organ wykonawczy gminy nakłada obowiązek 

prowadzenia nadzoru nad realizacją zadań przedstawionych w Planie 

Gospodarki Odpadami poprzez sporządzanie co dwa lata sprawozdania 

z wykonania zadań wskazanych w Planie. 

Sprawozdanie z wykonania zadań przedmiotowego Planu powinny 

zostać sporządzone, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 oraz 2013 roku 

i odpowiednio do 31 marca 2012 oraz 2014 roku przedstawione Radzie 

Gminy Rybczewice i Zarządowi Powiatu Świdnickiego. 

Dokument sprawozdawczy z realizacji gminnego Planu Gospodarki 

Odpadami powinien zawierać informacje dotyczące danej jednostki 
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samorządu terytorialnego oraz informacje o stanie realizacji zadań 

określonych dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa 

w rozdziale 7 „Harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje 

odpowiedzialne za ich realizację”, wraz z podaniem kosztów ich realizacji oraz 

źródeł ich finansowania, za kaŜdy rok w okresie sprawozdawczym. Ponadto, 

naleŜy przedstawić wykaz znajdujących się na terenie gminy instalacji do 

zagospodarowania odpadów komunalnych, według stanu na ostatni dzień 

okresu sprawozdawczego. 

Wskaźniki monitoringu o które powinna zostać oparta ocena realizacji 

Planu zgodnie z KPGO 2010 przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 16 Wskaźniki monitoringu (na podstawie KPGO 2010) 

Lp. Wskaźnik 
Stan na 

31.12.2009 
Stan na 

31.12 2011 

1 Całkowita masa wytwarzanych odpadów komunalnych 692,15 Mg1)  

2 Masa wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  6,92 Mg1)  

3 Masa wytwarzanych odpadów biodegradowalnych  124,59 Mg1)  

4 
Masa wytwarzanych odpadów mających cechy surowców 

wtórnych  
256,10 Mg1)  

5 Całkowita masa zebranych odpadów komunalnych 169,19 Mg  

6 
Ilość zebranych selektywnie od mieszkańców odpadów 
w stosunku do całkowitej ilości zebranych odpadów 

6,73 %  

7 
Masa odpadów zebranych od mieszkańców selektywnie 
w stosunku do całkowitej masy wytworzonych odpadów 

11,39 Mg 1)  

8 
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych w stosunku do 

ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych 
28,61 1)  

9 
Ilość zebranych selektywnie od mieszkańców odpadów 

ulegających biodegradacji w stosunku do całkowitej ilości 
wytworzonych odpadów biodegradowalnych 

0,0 % 1)  

10 
Ilość zebranych selektywnie odpadów mających cechy 
surowców wtórnych w stosunku do całkowitej ilości 

wytworzonych odpadów tego rodzaju 
1,36 % 1)  

11 
Udział odpadów poddanych procesom odzysku 

w stosunku do całkowitej ilości zebranych odpadów 
6,37 %  

12 
Udział odpadów unieszkodliwionych przez składowanie 

w stosunku do całkowitej ilości zebranych odpadów 
93,27 %  

13 Ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,0 Mg  
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Lp. Wskaźnik 
Stan na 

31.12.2009 
Stan na 

31.12 2011 

14 
Udział osadów ściekowych zagospodarowanych w sposób 

inny niŜ magazynowanie i składowanie w stosunku do 
masy wytworzonych osadów 

0 %  

15 
Stopień objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem 

zbiórki odpadów komunalnych 
23 %  

1) – dane dotyczące ilości wytwarzanych odpadów podano na podstawie wskaźnika 

nagromadzenia odpadów. Rzeczywiste wielkości powinny być określone na podstawie 

badań przeprowadzonych na terenie gminy. 

Systematyczna i skrupulatna, coroczna analiza danych dotyczących 

funkcjonującego systemu gospodarki odpadami stanowiła będzie podstawę 

dla tworzenia właściwych rozwiązań technologicznych i logistycznych 

w zakresie gospodarki odpadami. 
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10 WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU 

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO 

Analiza aktualnego systemu gospodarki odpadami umoŜliwiła 

określenie celów i wskazanie działań niezbędnych do realizacji właściwego 

sposobu zagospodarowania odpadów. 

W Planie Gospodarki Odpadami uwzględniono rozwiązania przyjęte 

przez gminę oraz planowane zmiany w sposobie gospodarowania odpadami. 

Planowane zadania oddziaływały będą korzystnie na środowisko poprzez: 

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, wielkogabarytowych, 

zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych opon i baterii, 

przeterminowanych leków, 

- maksymalizację odzysku odpadów mających cechy surowców wtórnych, 

- ograniczenie ilości ogólnej masy odpadów komunalnych kierowanych na 

składowisko, 

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami. 

Na terenie gminy Rybczewice nie będą lokalizowane instalacje do 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Gospodarka odpadami rozwijała się 

będzie w oparciu o istniejący system oraz rozwiązania planowane do 

realizacji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Korczów – Wincentów. 

Odpady z terenu gminy deponowane są na istniejących składowiskach 

w Rokitnie (gm. Lubartów, powiat lubartowski) oraz Szumowie (gm. Kurów, 

powiat puławski). Obiekty te zgodnie z WPGO 2011 nie wymagają 

dostosowania i mogą być eksploatowane, w związku z tym unieszkodliwianie 

odpadów nie będzie takŜe powodowało ujemnych oddziaływań na 

środowisko. 

Dotychczasowy brak porozumień w zakresie ponadlokalnego systemu 

zbiórki i zagospodarowania odpadów uniemoŜliwiał wypełnienie części 

przyjętych w Planie celów, w tym osiągnięcia wyznaczonych poziomów 

odzysku odpadów opakowaniowych. 

Organizacja pełnego systemu selektywnej zbiórki poszczególnych 

rodzajów, w tym odpadów niebezpiecznych stworzy moŜliwość ich właściwego 
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zagospodarowania, w tym unieszkodliwianie w sposób inny niŜ deponowanie 

na składowisku. Działania te wpłyną na zmniejszenie ilości odpadów w tym 

odpadów biodegradowalnych, kierowanych na składowiska, a tym samym na 

poprawę stanu środowiska. 

Prowadzone cyklicznie akcje sprzątania świata oraz organizowanie 

konkursów i warsztatów ekologicznych podniesienie świadomości 

ekologiczną mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami. 

Doraźne organizowanie akcji likwidacji „dzikich wysypisk” wyeliminuje 

negatywne oddziaływanie odpadów na powierzchnię ziemi oraz dodatkowo 

oddziaływało będzie edukacyjnie i profilaktycznie.  


