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1. Wstęp 
 
 „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kowala na lata 2004 – 2011” (zwany dalej Planem) został 
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kowala dnia 30 czerwca 2005 roku. Niniejszy dokument jest 
aktualizacją Planu, obejmującą zakres czasowy lat 2008 – 2015, z podziałem na okres 
krótkoterminowy 2008 – 2011 oraz długoterminowy 2012 - 2015.  
 
Zaktualizowana wersja „Planu gospodarki odpadami dla gminy Kowala na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem lat 2012 - 2015” przedstawia sposób kontynuacji działań, które zostały podjęte dla 
utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z Polityką 
Ekologiczną Państwa, Krajowym planem gospodarki odpadami 2010, Wojewódzkim planem 
gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lata 2012 – 2015, a takŜe 
Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Radomskiego na lata 2008 – 2015 z uwzględnieniem lat 
2012 - 2015.  
 
Celem niniejszego dokumentu jest zintegrowanie gospodarki odpadami w gminie Kowala w celu 
utworzenia kompleksowego systemu, w sposób zapewniający szeroko pojmowaną ochronę 
środowiska oraz uwzględniający obecne i przyszłe uwarunkowania ekonomiczne.  
 

2. Metodyka  
 
Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje obszar całej gminy Kowala i podejmuje zagadnienia 
związane z gospodarowaniem powstającymi na terenie gminy odpadami komunalnymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegającymi biodegradacji oraz odpadami niebezpiecznymi 
wydzielonymi ze strumienia odpadów komunalnych. Uwzględniono takŜe sprawy związane 
z gospodarką osadami ściekowymi oraz odpadami zawierającymi azbest. Dla odpadów innych niŜ 
komunalne w kwestiach nie ujętych w planie gminnym odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy 
planu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego.  
 
Niniejszy dokument sporządzono w oparciu o Rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r, Nr 66, poz. 620) oraz Rozporządzenie 
z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki 
odpadami (Dz. U. z 2006 r. Nr 46 poz. 333). Plan gospodarki odpadami obejmuje: 
 
Gminny plan zawiera i określa: 
 
1)   aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 
a)   rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, 
b)   rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c)   rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
d)   istniejące systemy zbierania odpadów, 
e)   rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
f)   wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, 
g)   identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniające podstawowe 
informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest 
sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności połoŜenie geograficzne, sytuację 
demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, 
mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami; 
2)   prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równieŜ wynikające ze zmian 
demograficznych i gospodarczych; 
3)   cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; 
4)   działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 
a)   działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 



 

 5 

b)   działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko, 
c)   działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
d)   działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska odpadów; 
5)   rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację; 
6)   sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych celów, 
z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł; 
7)   system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu 
oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, 
z uwzględnieniem ich jakości i ilości. 
 
Aktualizacja Planu uwzględnia uwagi i propozycje zawarte w „Sprawozdaniu z realizacji Planu 
gospodarki odpadami dla gminy Kowala – stan na 31.12.2006 rok”. 
 
Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie gminy określono na podstawie materiałów i informacji 
otrzymanych z Urzędu Gminy w Kowali, Starostwa Powiatowego w Radomiu, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jak równieŜ na podstawie materiałów 
archiwalnych i innych dostępnych informacji. W przypadku braku niezbędnych danych 
(np. w zakresie ilości i składu wytwarzanych odpadów komunalnych) wykorzystano wskaźniki 
pochodzące z badań krajowych w zakresie gospodarki odpadami. 
 

3. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 
 

3.1. Akty prawne 
 
Opracowując niniejszy dokument stosowano się do regulacji prawnych dotyczących gospodarki 
odpadami, których podstawy zostały zawarte w:  
 
• ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm), 
• ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), 
• rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 

gospodarki odpadami (Dz. U.z 2003 r. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.). 
 
Problematyka z zakresu gospodarki odpadami regulowana jest równieŜ przez niŜej wymienione akty 
prawne: 
• ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, 

z późn. zm.); 
• ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.); 
• ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 

63, poz. 638 z późn. zm.); 
• ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, 
poz. 607 z  późn. zm.); 

• ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.); 

• ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 
2005 r. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.); 

• ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 
r. Nr 180, poz. 1495), 
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wraz z wydanymi, na podstawie upowaŜnień w nich zawartych, rozporządzeniami. 
 

3.2.  Polityka i strategia Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami 
 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010). 
 

Pierwszy Krajowy plan gospodarki odpadami przyjęty został uchwałą Rady Ministrów Nr 219 z dnia 
29 października 2002 r. (M.P. z 2003r. Nr 11, poz. 159) i obowiązywał do 31.12.2006 r. Aktualnie, 
od 1 stycznia 2007 r., obowiązuje zaktualizowany w 2006 r., tj. Krajowy plan gospodarki odpadami 
2010, przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 
946). Obowiązujący Kpgo 2010 jest dokumentem nadrzędnym w zakresie gospodarki odpadami 
dla planów opracowywanych na poszczególnych szczeblach administracyjnych. 
 
Głównymi celami, zgodnymi z polityką ekologiczną państwa, są: 
• utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju wyraŜonego w PKB, 
• zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego 

z wymaganiami ochrony środowiska, 
• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 
• zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających przepisów 

prawa, 
• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
• stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce 

odpadami w Polsce. 
 
W dokumencie sformułowano równieŜ dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup 
odpadów. Przyjęte cele szczegółowe w odpadach komunalnych dotyczą: 
• objęcia umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do 2007 

roku, 
• zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla 

którego minimalne wymagania określono w Kpgo 2010, najpóźniej do końca 2007 r.,  
• zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
• w 2010 więcej niŜ 75%,  
• w 2013 więcej niŜ 50%,  
• w 2020 więcej niŜ 35% 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 
• zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów 

do końca 2014 r., 
• zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na których są 

składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r. 
 
Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji 
następujących działań: 
• kontrolowania przez gminy stanu zawierania umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami 

prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno 
objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100 % mieszkańców kraju, 

• kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości – ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz 
miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

• doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz 
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. 
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• prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: 
odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, czasopism 
itd.), odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzyw 
sztucznych i metali, zuŜytych baterii i akumulatorów, zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów 
odpadowych, itd.), odpadów budowlano-remontowych. 

 
Podstawowym załoŜeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ma być 
system rozwiązań regionalnych, w których uwzględnione będą wszystkie niezbędne elementy tej 
gospodarki w danych warunkach lokalnych.  
 
Dla realizacji poszczególnych celów, przedstawionych w Kpgo 2010, sformułowano następujące 
kierunki działań: 
• wdraŜanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów 

niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym opracowanie i wdroŜenie 
innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów 
niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), 

• minimalizację ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom 
unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

• organizację nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł 
rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o: 

− funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 
utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców, 

− funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, 
oleje odpadowe, baterie, akumulatory), 

− stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, 
− regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących 

selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty 
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

 
Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywnego zbierania odpadów 
niebezpiecznych i pozostałych. 
 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski 
 
Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 
roku. Celem programu jest: 
• spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od lat 

wyrobów zawierających azbest, 
• eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem, 
• sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko, 
• stworzenie odpowiednich warunków do wdroŜenia przepisów prawnych oraz norm postępowania 

z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej. 
 
Jako docelowy przyjęto 30 – letni okres realizacji tego programu. 
  
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – Narodowa Strategia Spójności  
Jest to dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki 
spójności Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 
w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 oraz określa system wdraŜania funduszy 
unijnych w ramach budŜetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został przygotowany 



 

 8 

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r. 
Cel główny NSRO (Narodowej Strategii Spójności) to: tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Koszty realizacji 
NSRO wyniosą około 85,6 mld euro. 
 
NSRO wdraŜane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko. 
 
Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”. 
Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących 
podstawowym narzędziem do osiągnięcia załoŜonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013 został przyjęty przez Radę Ministrów 
w dniu 29 listopada 2006 roku. 
 
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 
zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.   
 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi 
priorytetowych, m.in. w ramach osi II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.  
 
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy 
ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji 
Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca 
przekaŜe realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym. 
 

3.3. Polityka i strategia Województwa  Mazowieckiego w zakresie gospodarki odpadami 
 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 
2012 – 2015” 
 
Uchwałą Nr 164/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2007 r. przyjęto 
„Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 
2012-2015” (WPGO 2007-2015) wraz z autopoprawką. 
 
Wyznaczono kierunki działań prowadzące do stworzenia spójnego systemu gospodarowania 
wszystkimi rodzajami odpadów na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych. Stworzono czytelne zapisy zaktualizowanego Planu, pozwalające na dokonanie 
oceny stopnia realizacji załoŜeń Planu z perspektywy czterech lat jego obowiązywania, rozumianej 
jako ocena faktycznych działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, słuŜących poprawie stanu 
środowiska na terenie województwa. Za główne cele w horyzoncie czasowym lat 2007-2011 uznano: 
• wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców 

Województwa Mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wszystkimi 
rodzajami odpadów, 

• wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym 
systemem zbierania odpadów, w tym równieŜ systemem selektywnego zbierania poszczególnych 
frakcji odpadów, w terminie do końca 2007 roku, 

• doskonalenie systemów selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 
odzysku i recyklingu określonych w obowiązujących aktach prawnych dla osiągnięcia 
odpowiednich limitów odzysku i recyklingu,  
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• wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów komunalnych nie 
segregowanych  i nieprzetworzonych, 

• zamknięcie  do końca 2009 r. wszystkich składowisk nie spełniających standardów UE, 
• skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych nie 

więcej niŜ 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
(w stosunku do roku 1995). 

• wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów. 
• wspieranie działań na rzecz zwiększenia odzysku energetycznego i materiałowego 

i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów, poprzez budowę instalacji spełniających 
wymagania BAT w tym zwłaszcza budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych w aglomeracji warszawskiej i radomskiej, 

• kontynuacja porządkowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, 
ze szczególnym wspieraniem zintegrowanych regionalnych systemów gospodarki obejmujących 
gminy województwa. 

 
Plan zakłada przeprowadzenie licznych inwestycji z zakresu gospodarki odpadami na terenie 
województwa, jak równieŜ usprawnienie działań organizacyjnych podejmowanych wcześniej.  
Z elementów Planu szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 
w gospodarce odpadami, moŜna wyróŜnić m.in.: „Harmonogram i sposób finansowania realizacji 
zadań”; harmonogram zamykania składowisk odpadów komunalnych na terenie Województwa 
Mazowieckiego obejmujący przedziały czasowe do 2009 i 2014 r., zapis umoŜliwiający aktualizację 
załączników dotyczących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa 
oraz jako jeden z załączników do projektu WPGO „Program usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Województwa Mazowieckiego”. 
 
W projekcie aktualizacji WPGO 2007-2015 dokonano umownego podziału (uwzględniającego układ 
dawnych województw) Województwa Mazowieckiego na sześć regionów gospodarki odpadami: 
• Obszar m.st. Warszawy 
• Obszar ciechanowski 
• Obszar ostrołęcki 
• Obszar płocki 
• Obszar radomski 
• Obszar siedlecki, 
które powinny zostać utworzone najpóźniej do końca 2015 r.  
 
Gmina Kowala, razem z całym powiatem radomskim przypisana została do  Obszaru Radomskiego. 
 
Przewiduje się, iŜ w ramach tych obszarów będzie funkcjonowało ok. 15 Regionalnych Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów. Zgodnie z zapisami Kpgo 2010, preferuje się obiekty obsługujące 
obszar zamieszkiwany, co najmniej przez 150 000 mieszkańców. Do obiektów funkcjonujących 
w ramach tych Zakładów zalicza się m.in. Regionalne składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne 
i obojętnych. Powstałe regiony będą miały charakter ponadgminny i obsługiwać będą w.w. obszary. 
WPGO przewiduje uruchomienia kompleksowego zakładu unieszkodliwiania odpadów na gruntach 
gminy Kowala, wraz z budową regionalnego składowiska odpadów. 
 
W WPGO dopuszcza się moŜliwość niewielkich zmian lokalizacji inwestycji w poszczególnych 
obszarach gospodarki odpadami, które będą wynikały z decyzji władz gminnych i inwestorów 
w oparciu o sporządzone studia wykonalności. 
 
„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 
perspektywy do 2014 r.” 
„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 
perspektywy do 2014 roku”, został uchwalony 19 lutego 2007 r. przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego (Uchwałą Nr 19/07). Dokument ten odzwierciedla cele, kierunki i zadania w zakresie 
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ochrony środowiska zdefiniowane w Polityce Ekologicznej Państwa i w „Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do roku 2020”. Głównym celem Programu jest określenie polityki 
ekologicznej dla Województwa Mazowieckiego, a ponadto realizacja polityki ekologicznej państwa. 
 
W zakresie gospodarki odpadami, dokument ten wytycza cel strategiczny do 2014 r.: 
Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie nowoczesnego (zgodnego ze 
standardami unijnymi) systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów  
oraz określa kierunki działań.  
 
„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” (aktualizacja). 
„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” (aktualizacja) uchwalona została 
przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 29 maja 2006 r. (Uchwała Nr 78/2006). Strategia 
stanowi dokument programowy i zarazem główne narzędzie polityki regionalnej, jak równieŜ punkt 
odniesienia do powstających na poziomie województwa dokumentów programowych 
i planistycznych. W swoich zapisach, Strategia odnosi się do uwarunkowań wynikających 
z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, określając politykę prorozwojową samorządu 
województwa, ukierunkowaną na pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy UE. Zaktualizowana 
Strategia wyznacza perspektywę rozwoju regionu do 2020 r.  
 
Zapisy Strategii wskazują, iŜ rozwiązania problemów Mazowsza, w tym w zakresie gospodarki 
odpadami, naleŜy poszukiwać zarówno w moŜliwości wykorzystania funduszy unijnych, 
jak i intelektualnego oraz technicznego potencjału województwa. Wyznaczone w niej kierunki 
rozwojowe winny być spójne z kierunkami rozwoju zapisanymi w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami.  
 
Cytując za autorami Strategii: „(..)Podstawowe problemy gospodarki odpadami województwa są 
następstwem nienadąŜania rozwiązań systemowych w sferze zbierania i utylizacji odpadów za tempem 
ich powstawania(…)”.PowyŜszy zapis sugeruje brak moŜliwości zastosowania instrumentów 
prawnych w zakresie osiągania załoŜonych celów w gospodarce odpadami rozpatrywanymi poprzez 
pryzmat niewydolności funkcjonującego systemu, słabości jego powiązań i niewystarczającego 
zaplecza infrastruktury w gospodarce odpadami.  
 
Wśród celów pośrednich Strategii w zakresie gospodarki odpadami, wskazano na konieczność 
porządkowania i tworzenia spójnego systemu gospodarki odpadami, a w tym: budowy i/lub 
rozbudowy składowisk odpadów komunalnych i zakładów utylizacji o charakterze subregionalnym, 
regionalnym, a takŜe wprowadzenie nowoczesnych metod recyklingu i utylizacji odpadów. 
 
W Strategii wskazano takŜe na potrzebę kontynuacji prac zmierzających do doskonalenia systemu 
monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi, dostosowanych do standardów UE, uporządkowania 
gospodarki odpadami poprzez realizację działań ujętych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
planach gospodarki odpadami, utworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami opartego na 
segregacji, recyklingu i innych formach odzysku, zgodnie z ustaleniami WPGO. 

 
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. 
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” uchwalony został przez 
Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r. (Uchwała Nr 65/2004). Dokument 
ten, obok Strategii stanowi drugi, podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju 
regionu w układzie przestrzennym, stanowiąc jednocześnie wykładnię polityki przestrzennej.  
 
Podstawowym zdiagnozowanym problemem jest brak ładu przestrzennego uwzględniającego 
tworzenie harmonijnych struktur w wymiarze uwarunkowań środowiskowych, a poprzez to 
kompleksowego rozwiązania problemu odpadów komunalnych i nienadąŜanie systemów 
infrastruktury technicznej za postępującą urbanizacją. 
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W zakresie gospodarki odpadami, plan zagospodarowania przestrzennego, odwołując się do „Planu 
Gospodarki odpadami Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2011”, za priorytetowe cele 
wojewódzkiej polityki przyjmuje, uporządkowanie i stworzenie spójnego systemu gospodarki 
odpadami. Działania te miałyby polegać m.in. na: likwidacji i rekultywacji niewłaściwie urządzonych 
i eksploatowanych składowisk odpadów, organizowaniu sieci regionalnych składowisk odpadów 
komunalnych spełniających wymogi ochrony środowiska, prowadzeniu selektywnego zbierania 
i zagospodarowania odpadów deponowanych na składowiskach, tworzeniu systemu zintegrowanej 
sieci zakładów przeróbki odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych, likwidacji „mogilników”, 
wdroŜeniu systemu ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania. 
 
Zapisy „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” mówią, 
iŜ systemowe i kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarowania odpadami na terenie 
województwa wymaga opracowania i wdraŜania równieŜ spójnych z planem szczebla wojewódzkiego, 
planów gospodarki odpadami dla powiatów i gmin, w których wskazane winny być m.in. lokalizacje 
składowisk i zakładów unieszkodliwiania odpadów.  
 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) został 
przygotowany w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78). 
 
RPO WM jest zgodny ze strategicznymi dokumentami krajowymi, do których naleŜą Strategia 
Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jednocześnie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju 
prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM).  
 
Realizacja celu generalnego RPO WM będzie się odbywać między innymi poprzez poprawę 
i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej (realizowane w ramach priorytetu: III. Regionalny 
system transportowy oraz IV. Inwestycje w ochronę środowiska). Cel główny Priorytetu IV został 
określony jako poprawa stanu środowiska naturalnego Województwa Mazowieckiego. Cel taki jest 
równieŜ jednym z długookresowych celów zapisanych w SRWM. Zostanie on osiągnięty między 
innymi poprzez inwestycje w gospodarce odpadami. W ramach RPO WM wspierane będą przede 
wszystkim przedsięwzięcia dotyczące: tworzenia i rozwoju systemów selektywnego zbierania 
odpadów; budowy, rozbudowy, modernizacji instalacji do segregacji odpadów; recyklingu odpadów, 
w tym budowy i rozwoju zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów; budowy, rozbudowy, 
modernizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii; budowy, 
rozbudowy, modernizacji specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub 
unieszkodliwiania osadów ściekowych; likwidacji istniejących składowisk; dostosowania istniejących 
składowisk odpadów do obowiązujących przepisów; rekultywacji terenów zamkniętych składowisk 
odpadów komunalnych. 
 
Warunkiem otrzymania współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach RPO WM jest zapisanie ich 
w WPGO. 
 

3.4.  Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
 
Na terenie gminy Kowala obowiązuje Uchwała Rady Gminy Nr I/1/06 z dnia 17 lutego 2006 roku 
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie. Regulamin ten zostanie 
dostosowany do aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuŜszym niŜ 
3 miesiące od daty uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami.  
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4. Charakterystyka gminy Kowala 
 

4.1. PołoŜenie geograficzne i administracyjne oraz związane z tym uwarunkowania  
 
Gmina Kowala zajmuje powierzchnie 74,7 km2 i połoŜona jest w centralnej Polsce, w południowej 
części Województwa Mazowieckiego, w zachodniej części powiatu radomskiego. Gmina ograniczona 
jest następującymi współrzędnymi geograficznymi: 
 

− N = 51°19´28,9´´ = 51,32472° = 386264 m 
− E = 21°04´13,1´´ = 21,07031° = 644207 m  

 
Gmina Kowala graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:  
 

− od północy: na odcinku długości 7 km z miastem Radom; 
− od wschodu z osiedlami mieszkaniowymi miasta Radomia i gminą Skaryszew; 
− od południa z gminami Orońsko (powiat szydłowiecki) i Wierzbica; 
− od zachodu z dzielnicą przemysłową miasta Radomia - Potkanów oraz gminą Wolanów; 

 

 
Rysunek 1. PołoŜenie gminy Kowala na tle Polski i powiatu radomskiego 

 
Plan gminy przedstawia poniŜszy rysunek: 
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Rysunek 2.  Plan gminy Kowala 
 
Gmina Kowala wchodzi (zgodnie z nomenklaturą obowiązującą w krajach Unii Europejskiej obszary 
takie nazywane są NUTS III) w skład podregionu 21 (radomskiego), który oprócz powiatu 
radomskiego obejmuje takŜe 8  innych powiatów (białobrzeski, garwoliński, kozienicki, lipski, 
przysuski, grodzki miasta Radom, szydłowiecki, zwoleński). Podregion radomski obejmuje 
powierzchnię 7071 km2 i liczy 752,5 tys. ludności.  
 
Gmina, zgodnie z przyjętym przez J. Kondrackiego (1998) systemem regionalizacji fizyczno-
geograficznej, połoŜony jest w obrębie następujących jednostek: 
 

− PROWINCJA: Niziny Mazowiecko – Podlaskie; 
− PODPROWINCJA: Niziny Środkowopolskie; 
− MAKROREGION: Nizina Środkowomazowiecka; 
− MEZOREGION: Równina Radomska. 

 
PołoŜenie geograficzne gminy, w bezpośredniej bliskości aglomeracji miejskiej oraz dogodnych 
szlaków komunikacyjnych, daje szczególne moŜliwości jej rozwoju.  

 

4.2. Zagospodarowanie przestrzenne 
 
Powierzchnia gminy wynosi 7471ha. Gmina składa się z 18 sołectw i 29 miejscowości. 

Tabela 1. Sołectwa gminy Kowala i liczba mieszkańców (2003 i 2007 rok) 
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Liczba mieszkańców 
Lp. Sołectwo 

2003 rok 2007 rok 

1. Augustów 600 624 

2. 
Bardzice  
+ Józefów 

437 434 

3. Dąbrówka Zabłotnia 392 390 

4. 
Grabina 
+Osiek 
+Grabowiec 

245 260 

5. 
Huta Mazowszańska 
+Zenonów 

436 455 

6. Kończyce Kolonia 371 397 

7. Kosów 657 691 

8. Kotarwice 612 655 

9. 
Kowala 
+Kowala Kolonia 
+Kowalówka 

1 000 1054 

10. Ludwinów 642 689 

11. Maliszów 503 525 

12. Mazowszany 514 559 

13. 
Młodocin Mniejszy 
+Młodocin Mniejszy Kąty 

556 619 

14. Parznice 772 845 

15. Romanów 288 288 

16. 
RoŜki 
+RoŜki Adamów 

510 532 

17. Ruda Mała 377 369 

18. Trablice 1 368 1434 

Razem 10 280 10 820 

 
Strukturę zagospodarowania gminy Kowala przedstawia poniŜsza tabela: 

Tabela 2. Struktura zagospodarowania terenu gminy Kowala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Największy udział na terenie gminy mają uŜytki rolne, w tym grunty orne, stanowiące blisko 70% 
powierzchni gminy. Bardzo niski jest natomiast wskaźnik lesistości, wynoszący niecałe 7%. 
Na obszarze gminy przyległym do miasta Radomia przewaŜa zabudowa podmiejska z dynamicznie 
rozwijającą się sferą usług, natomiast jej południowa część to region typowo rolniczy, w którym obok 
tradycyjnych gospodarstw wzrasta ilość specjalistycznych ferm hodowlanych oraz producentów 
owoców i warzyw. Spośród kilkuset przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy Kowala 
najwaŜniejsze znaczenie mają firmy transportowe, piekarnie i wytwórcy mebli.  
 

Rodzaj uŜytkowania Powierzchnia (ha) Udział procentowy 
Lasy i grunty leśne  505 6,8 
UŜytki rolne, w tym: 6342 84,9 
- grunty orne 5127 68,6 
- sady 224 3,0 
- łąki 615 8,2 
- pastwiska 376 5,0 
Pozostałe 624 8,3 
Razem 7471 100 
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Na terenie gminy Kowala przewaŜa zabudowa zagrodowa, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
oraz zabudowa związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poza zwartą zabudową wsi 
występuje zabudowa rozproszona w formie kolonijnej. W zabudowie zagrodowej zamieszkuje około 
80% ludności gminy, w zabudowie jednorodzinnej około 19%, w wielorodzinnej – około 1%. 
Zabudowa poszczególnych miejscowości, zajmująca wraz z drogami 2,3% gminy, ukształtowana jest 
w formie wsi „ulicówek”. Znaczną część zabudowy stanowią siedliska rolnicze.  
 
Na terenie gminy występuje równieŜ zagospodarowanie związane z obsługą mieszkającej tu ludności. 
Stanowią je obiekty: sportu, kultury, zdrowia i opieki społecznej, szkolnictwa, targowiska, ogródki 
działkowe, obiekty infrastruktury technicznej. Występują one w strukturze przestrzennej 
poszczególnych miejscowości. 
 
W gminie Kowala dominuje prywatna własność nieruchomości. Zarówno parcele na terenach 
budowlanych jak i grunty rolne stanowią prywatną własność osób fizycznych a jedynie w niewielkim 
stopniu osób prawnych. W ewidencji nieruchomości o powierzchni do 1 ha występuje 959 pozycji. 
Powierzchnia działek waha się od kilkuset metrów do 1 ha. Nieruchomości o powierzchni powyŜej 
1 ha jest na terenie gminy 1507. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 1,8 ha. Gospodarstwa rolne 
o areale mniejszym  znajdują się w miejscowościach połoŜonych w sąsiedztwie Radomia, natomiast 
gospodarstwa o większej powierzchni sąsiadują z gminami Wierzbica, Skaryszew, Wolanów, 
Orońsko. Około 80% właścicieli i uŜytkowników ma uregulowany stan prawny tj. księgi wieczyste. 
Pozostali to spadkobiercy po rodzicach, dziadkach i innych. 
 
Według Narodowego Spisu Powszechnego, w 2002 roku na terenie gminy Kowala znajdowało się 
2828 mieszkań. Właścicielami 2780 mieszkań były osoby fizyczne, a 48 mieszkań było własnością 
gminy i zakładów pracy. Mieszkań stale zamieszkanych było 2507, w tym 2465 mieszkań stanowiło 
własność osób fizycznych. Mieszkań niezamieszkałych, a przeznaczonych do stałego zamieszkania, 
było 137. Około 48 mieszkań przeznaczonych było do rozbiórki. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa 
mieszkania wynosiła 80,2 m², przeciętna ilość izb w mieszkaniu wynosi 3,7. Ponad 50 % mieszkań to 
mieszkania o powierzchni uŜytkowej powyŜej 50 m². Budynki mieszkalne na terenie gminy to 
budynki stosunkowo młode. Ponad 63% to budynki budowane w latach 1970-2002. Oddzielnych 
gospodarstw domowych było 2856.  
 
Na 2507 mieszkań zamieszkałych, 2025 mieszkań wyposaŜonych było w wodę z sieci wodociągowej, 
1836 mieszkań wyposaŜonych w ubikację z odprowadzeniem do szamba.  
 
W łazienkę wyposaŜonych było 1909 mieszkań, w tym 1798 z ciepłą wodą bieŜącą. W instalacje 
centralnego ogrzewania wyposaŜone było 1921 mieszkań, w gaz z sieci 197 mieszkań, w gaz z butli 
2116 mieszkań. Z przedstawionej analizy wynika, Ŝe warunki mieszkaniowe ludności gminy Kowala 
są dobre. Budynki mieszkalne są stosunkowo młode, dość dobrze wyposaŜone w media, tj. wodociąg, 
instalacje co, łazienki, gaz z sieci lub z butli. 

4.3. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia i budowa geologiczna 
 
Gmina Kowala połoŜona jest w obrębie Wzniesień Południowomazowieckich na Równinie 
Radomskiej. Gmina leŜy na pograniczu dwu jednostek geologicznych róŜniących się strukturalnie: 
otoczenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich i Niecki Mazowieckiej. Równinę Radomską 
przecinają płytkie doliny: Radomki, IłŜanki i Krępianki. Jest to kraina rolnicza, z małym udziałem 
lasów.  
 
Powierzchnia gminy Kowala jest prawie płaska lub lekko pofałdowana (spadki terenu na ogół nie 
przekraczają 5%), rzędne terenu zawierają się w przedziale od 175,0 do 220,0m npm. Większe 
deniwelacje i spadki występują w miejscowości Kowala, połoŜonej na wysoczyźnie polodowcowej, 
o rzędnej do 220m npm., wysokościach względnych 15-20m, nachyleniach 5-10% (lokalnie 10-15% 
i powyŜej), naraŜonej na erozję.  
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Powierzchnia wysoczyzny urozmaicona jest siecią form dolinnych oraz znaczną ilością obniŜeń 
i zagłębień powytopiskowych, które dzielą jej obszar na szereg płatów o róŜnej wielkości. Szczególnie 
wyróŜnia się ciąg rozległych, płaskich obniŜeń terenu o charakterze równin torfowych. Są to 
plejstoceńskie misy jeziorne wypełnione osadami. Przylegają do nich tarasy erozyjno-akumulacyjne. 
Z ciągiem tych obniŜeń związany jest przebieg rzeki Oronki. Wszystkie cieki wodne posiadają 
wyraźnie wykształcone tarasy zalewowe. Na powierzchni terenu zaznaczają się formy związane 
z działalnością antropogeniczną: nasypy i wykopy komunikacyjne, wyrobiska poeksploatacyjne oraz 
sztucznie ukształtowane skarpy i rowy odwadniające. 
 
Według regionalnego podziału geologicznego Polski, badany obszar leŜy na południowo-zachodnim 
skraju niecki brzeŜnej, a w niewielkiej odległości na południe od miasta zaczyna się obrzeŜenie Gór 
Świętokrzyskich (PoŜaryski, 1969). 
 
Najstarszymi osadami stwierdzonymi wierceniami w okolicy gminy są osady jury górnej 
reprezentowane przez: wapienie, margle, wapienie dolomityczne, oolitowe, i organodetrytyczne, zlepy 
muszlowe, iłowce i mułowce margliste oraz piaskowce wapniste. Na nich połoŜone są osady kredy: 
piaskowce, mułowce, iłowce, margle, wapienie i piaski glaukonitowo-fosforytowe oraz opoki i gezy. 
 
Na obszarze gminy Kowala osady trzeciorzędu reprezentowane są przez morską serię osadów eocenu 
o miąŜszości nie przekraczającej 20 m, piaszczysto-ilastą oligocenu o miąŜszości od kilku do 20 m 
oraz piaszczystą i ilastą z przerostami węgli brunatnych serię osadów miocenu, której grubość zmienia 
się od 10 do 30 m. Profil utworów trzeciorzędowych kończy 3 do 5 m warstwa iłów, mułków lub 
piasków kwarcowych i Ŝwirów plioceńskich. 
 
Osady czwartorzędowe tworzą ciągłą pokrywę na obszarze gminy. W plejstocenie tworzyły się gliny 
zwietrzelinowe i rumosze o miąŜszości od 1,0 do 1,5 m, które zachowały się w obrębie kopalnych 
spłaszczeń morfologicznych oraz piaski i Ŝwiry stoŜków napływowych. Lądolód zlodowaceń 
południowopolskich wkraczał dwukrotnie na obszar gminy, pozostawiając Ŝwiry i piaski lodowcowe 
o miąŜszości około 10 m, gliny zwałowe oraz piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe. 
 
Na osadach zlodowaceń południowopolskich występują Ŝwiry rezydualne z głazikami, piaski i Ŝwiry 
rzeczne oraz mułki i piaski jeziorne z wkładkami torfów interglacjału mazowieckiego.  
 
Osady zlodowaceń środkowopolskich to piaski i mułki zastoiskowe z wkładkami iłów warwowych 
oraz gliny piaszczysto-Ŝwirowe, deluwialne, piaski pyłowe. Gliny zwałowe zlodowaceń 
środkowopolskich są dwu-, trój- i czwórdzielne, przewarstwione fluwioglacjalnymi piaskami czasem 
mułkami. MiąŜszość tych glin zmienia się od 2 do 38 m. W stropie glin zwałowych występują piaski 
i Ŝwiry wodnolodowcowe oraz Ŝwiry z głazami moren czołowych. Osady zlodowacenia warty 
w postaci: piasków, mułków i iłów zastoiskowych kończą profil zlodowaceń środkowopolskich.  
 
W czasie interglacjału eemskiego nastąpiła degradacja osadów zlodowaceń środkowopolskich. 
MiąŜszość występujących tu osadów eemskich osiąga grubość do 11 m.  
 
Po zlodowaceniach północnopolskich na obszarze gminy pozostały mułki i piaski jeziorne 
o miąŜszości 2 do 3 m, piaski pyłowate na glinach zwałowych lub na osadach wodnolodowcowych 
o miąŜszości do 3 m oraz piaski i piaski ze Ŝwirem, rzeczne tarasów nadzalewowych.  
 
Na obszarze gminy Kowala występują równieŜ osady czwartorzędu nierozdzielonego: piaski eoliczne 
w wydmach, piaski i gliny deluwialne u podstawy długich stoŜków. 
 
Z okresu holocenu pochodzą piaski rzeczne den dolinnych, o miąŜszości do 2,5 m, namuły zagłębień 
bezodpływowych o miąŜszości od 2,0 do 2,5 m, piaski i piaski ze Ŝwirami rzeczne tarasów 
nadzalewowych. Torfy i namuły torfiaste występują w obrębie płaskich, zabagnionych dnach 
dolinnych.  
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4.4. Warunki klimatyczne 
 
Gmina Kowala znajduje się w mazowiecko-podlaskim regionie klimatycznym. Ze względu na 
przestrzenne zróŜnicowanie składników klimatu (rzeźby terenu, głębokości zalegania wód 
gruntowych, rodzaju podłoŜa, szaty roślinnej) klimat w granicach gminy moŜe się róŜnić. W związku 
z tym moŜna wyodrębnić następujące rejony klimatyczne: 
 

− rejon równiny denudacyjnej ze średnimi wartościami temperatur powietrza i średnimi 
wielkościami opadów atmosferycznych; 

− rejon zagłębień i den dolin rzecznych z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, 
z tendencją do inwersji termicznych, gromadzenia się chłodnych mas powietrza i mgieł; 

− południowe krańce gminy, gdzie warunki klimatyczne są kształtowane przez rejon 
klimatyczny pogórzy świętokrzyskich z niŜszymi wartościami temperatur powietrza 
i najwyŜszymi na tym obszarze opadami atmosferycznymi. 

 

Tabela 3. Charakterystyka hydrometeorologiczna dla rejonu gminy Kowala 

Parametr Wielkość Jednostka 
Opady: średnie sumy roczne 550 - 600 mm 
Temperatura powietrza: średnia 
roczna 

7,6 oC 

Wilgotność powietrza: średnia 
roczna 

9,0 hPa 

Parowanie terenowe 500 - 520 mm 
Parowanie z powierzchni wody: 
średnia suma roczna 

650 - 580 mm 

Odpływ roczny: typowe okresy 
wezbrań roztopowych  
typowe okresy niŜówek 

Okres: 
IV 

VI-VII 

 

 
Okres wegetacyjny (średnia dobowa temperatura powyŜej 5°C) wynosi około 210 dni. Teren gminy 
charakteryzuje się przewagą wiatrów z sektora zachodniego (prawie 45% w skali roku), głównie 
zachodnich (16,8%) oraz południowo-zachodnich (14,8%). Najrzadziej wieją wiatry północno-
wschodnie (5,8%), północne (8,4%), i wschodnie (8,6%). Cisze notowane są średnio w 12,8% w ciągu 
roku. 
 

4.5. Wody powierzchniowe  
 
Wody powierzchniowe na terenie gminy zajmują powierzchnię 30 ha.  
 
Gmina Kowala połoŜona jest w dorzeczu środkowej Wisły, w obrębie dwóch zlewni: 
 
– rzeki Radomki (Potok Kosowski, Oronka, Garlica), 
– rzeki IłŜanki (Kobylanka), rozdzielonych działem wodnym II rzędu. 
 
PrzewaŜająca część gminy Kowala naleŜy do zlewni Radomski. Przez teren gminy przepływają: 

− rzeka Oronka (długość cieku na terenie gminy – 9,7 km), będąca dopływem Szabasówki, 
prawostronnego dopływu Radomki 

− Ciek od Mazowszan, 
− Potok Kosowski, 
− Garlica, 
− Kosówka (długość na terenie gminy 3,8 km) 
− szereg niewielkich cieków i rowów spływających w kierunku zachodnim i północnym. 
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− rzeka Kobylanka (zwana inaczej Kowalówką, długość na terenie gminy 5,4 km), dopływ 
Modrzejowianki (Modrzejowicy), prawostronnego dopływu IłŜanki, odwadniająca 
południowo – wschodnie i częściowo centralne regiony gminy. 

 
Rzeka Kobylanka bierze swój początek na terenie gminy Kowala, z czym wiąŜą się, z uwagi na obszar 
źródliskowy, ograniczenia w lokalizacji obiektów mogących wywierać szkodliwy wpływ na jakość 
wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
Brak jest naturalnych zbiorników wód powierzchniowych, z wyjątkiem małych starorzeczy oraz 
bagiennych oczek śródleśnych. Na terenie gminy Kowala nie występują zbiorniki retencyjne. Jedynie 
w okolicach Kosowa, z wód rzeki Kosówki korzysta Gospodarstwo Stawowe o powierzchni 25,0ha 
(w skład którego wchodzi 11 zbiorników), na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, wydanego 
przez Starostę Radomskiego. Na trenie całej gminy występują niewielkie wyrobiska po lokalnej 
eksploatacji surowców mineralnych, wypełnione wodą. 
 
Na rzece Oronce znajdują się: jaz piętrzący 2,0 x 1,40m, zastawka 1,50 x 1,40m oraz przepusty 
i spiętrzenia. 
 
Na terenie gminy Kowala brak jest punktów monitoringowych jakości wód powierzchniowych 
płynących.  
 
Na terenie gminy Kowala zmeliorowanych zostało 2 125 ha gruntów. Konserwacją urządzeń 
melioracyjnych zajmuje się Gminna Spółka Wodna, zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek 
Wodnych w Szydłowcu. Nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, 
regulujących stosunki wodne, sprawuje Starostwo Powiatowe w Radomiu. 
 
W ciągu blisko 100 lat eksploatowania zasobów wód podziemnych i oraz kilkuset lat eksploatacji 
zasobów powierzchniowych okolic Radomia doszło do znaczących zmian w hydrografii i stosunkach 
wodnych. W XVII wieku obszar ten pokrywały w duŜej części tereny podmokłe, bagna, stawy, 
zbiorniki, zapory oraz płynęły tędy liczne cieki powierzchniowe. Na przestrzeni 50 – 70 lat ostatniego 
wieku zaszły jednak drastyczne zmiany tego ekosystemu, wywołane zwiększająca się sukcesywnie 
eksploatacja zasobów wodnych, a takŜe degradacja jakości wód. Doprowadziło to ostatecznie do 
obniŜenia poziomu wód gruntowych i zaniku wielu cieków powierzchniowych. 
 
Nadmierna eksploatacja wód podziemnych doprowadziła do powstania leja depresyjnego (zarówno 
obszarowo, jak i obniŜenie zwierciadła wody w stosunku do jej naturalnego poziomu) i związanego 
z nim pionowego przesączania płytszych wód podziemnych i powierzchniowych do eksploatowanych 
zasobów wodnych. Jest to przyczyną zaniku cieków powierzchniowych, zmiany reŜimu 
hydrogeologicznego i hydrologicznego (m.in. zasilania cieków wodami podziemnymi 
i przedostawania się zanieczyszczeń do wód podziemnych). Zanik rzek i zbiorników wodnych oraz 
wyschnięcie bagien spowodowały trwałe zmiany w faunie i florze tego rejonu.  
 
Zasięg leja depresji obejmował w okresie największego zasięgu (w roku 1991) obszar około 319 km2. 
Obecnie, z uwagi na podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie poboru wody, 
zarówno przez sektor komunalny, jak i przemysł, zasięg leja przestał się zwiększać. Lej depresji 
obejmuje tereny miasta Radomia (w całości), gmin Zakrzewa, Wolanowa, Kowali i Skaryszewa 
(w granicach 50 – 70% powierzchni) oraz gminu Jedlnia – Letnisko, Jastrzębia i Jedlińsk (do 10% 
powierzchni).  
 
Rzeka Oronka zachowała charakter rzeki drenującej. Rzeka Kobylanka od wielu lat ma charakter 
cieku okresowego i stały przepływ zachowuje jedynie w okolicach Skaryszewa. Zanika takŜe 
Kosówka. Wysychają tereny podmokłe. Obecnie, w związku z zatrzymaniem progresji leja 
depresyjnego, sytuacja powoli się normuje. Zatrzymany został proces obniŜania się poziomu wód 
podziemnych obserwowany wcześniej się w studniach kopanych połoŜonych na terenie całej zlewni 
Radomki.  
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4.6. Wody podziemne 
 
W celu ochrony wód podziemnych wytypowanych zostało na terenie kraju 180 głównych zbiorników 
wód podziemnych (GZWP - wg A. Kleczkowskiego – AGH Kraków, 1990r.)., z których fragmenty 
trzech znajdują się na terenie gminie Kowala. 

Tabela 4. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) na terenie gminy Kowala 

Powierzchnia (km2) Szacunkowe 
zasoby 

dyspozycyjne 

Nazwa i 
numer 

zbiornika 
GZWP ONO OWO ONO+OWO 

Wiek utworów 
wodonośnych 

Typ 
zbiornika 

Średnia 
głębokość 

(m) 
zasoby 
(tys. 
m3/d) 

moduł 
l/s/km2) 

Niecka 
Radomska K2 
GZWP Nr 405 

3220 400 1770 2170 K2 – kreda 
górna 

szczelinowo - 
porowy 

30 – 70 820.00 2.95 

Zbiornik 
Goszczewice 
GZWP Nr 412 

695 166 0 166  szczelinowo 
– krasowy 

<100 48.00 0.80 

Zbiornik J3 
Wierzbica – 
Ostrowiec 
GZWP Nr 420 

617 617 175 792  szczelinowo - 
krasowy 

<100 130.00 2.44 

  
 

Rysunek 3. Mapa z obszarami GZWP Nr 405 Niecka Radomska, Nr 412 Goszczewice i Nr 420 Wierzbica-
Ostrowiec 

Geologicznie wody podziemne związane są z utworami: czwartorzędowymi, kredowymi i jurajskimi. 
Zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ma poziom kredowy, a następnie górnojurajski. 
Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski, gmina Kowala znajduje się w większości w jednostce 
hydrogeologicznej XXI- Regionie Lubelsko – Radomskim, XXI 3 Podregionie Radomskim, gdzie 
główny poziom uŜytkowy, z wodami szczelinowymi i porowo-szczelinowymi występuje w utworach 
kredy górnej: opokach, marglach, gezach, wapieniach i piaskowcach, na głębokości do 40-60m ppt. 
Wody częściowo są pod ciśnieniem do 50kPa, wydajności dochodzą do 120m3/h, sporadycznie są 
większe. Wody porowe związane są z piaskami czwartorzędowymi. Wydajności typowych otworów 
studziennych oscylują wokół 10m3/ha, na północy 60m3/ha. 
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Zachodnia część gminy znajduje się w jednostce hydrogeologicznej XIX – Regionie 
Wokółświętokrzyskim, XIX 2 Podregionie Konecko-Ostrowieckim, gdzie poziomy uŜytkowe 
związane są z wodami szczelinowymi w utworach jury górnej: wapieniach i marglach oraz z wodami 
porowo-szczelinowymi w utworach jury środkowej i dolnej: piaskowcach i mułowcach, na głębokości 
od kilku do 60m ppt. Wody częściowo są pod ciśnieniem do 100kPa, niekiedy do 500kPa, gdzie 
następują samowypływy. Wydajności wynoszą 10-100m3/h, w jurze górnej miejscami do 300m3/h. 
Lokalnie występują wody czwartorzędowe w piaskach i Ŝwirach. Ze względu na charakter: 
szczelinowo-krasowy i szczelinowo-porowy oraz wychodnie utworów starszych, stanowiące strefy 
zasilania, poziomy wodonośne związane ze strukturami przedczwartorzędowymi - jurajskimi 
i kredowymi - podatne są na zanieczyszczenia. 
 
Jakość wód podziemnych województwa mazowieckiego (w tym powiatu radomskiego i gminy 
Kowala ) badana jest w ramach monitoringu podstawowego (krajowego) i regionalnego. Na terenie 
powiatu radomskiego zlokalizowany jest 1 punkt pomiarowy sieci krajowej - w Pionkach. W latach 
1999-2000 prowadzone były w ramach monitoringu regionalnego badania wody podziemnej w 5 
punktach, z czego 1 znajdował się w gminie Kowala, w miejscowości Ruda Mała. Badania 
monitoringowe wód podziemnych w latach 1999-2006 wskazywały na wysoką klasę jakości (Ib). 
 
Na terenie gminy Kowala wokół studni wierconych utworzone są strefy ochrony bezpośredniej, 
szerokości 8-10m, licząc od zarysu budowli i urządzeń słuŜących do poboru wody, natomiast brak 
opracowanych i zatwierdzonych stref ochrony pośredniej, poza głównym ujęciem wody dla potrzeb 
wodociągu gminnego w Dąbrówce Zabłotniej, dla którego, decyzją Wojewody Radomskiego, znak 
OSKP.III.W-7622/16/98, z dnia 16.12.1998r. (okres obowiązywania decyzji – 30 czerwca 2009r.), 
utworzono strefę ochrony pośredniej zewnętrznej (strefy ochrony pośredniej wewnętrznej nie 
ustanawiano ze względu na korzystne warunki hydrogeologiczne). 
 

4.7. Obszary przyrodniczo cenne i chronione 
 
Lasy powiatu radomskiego, w tym gminy Kowala, naleŜą do VI krainy przyrodniczo – leśnej WyŜyn 
Środkowo – Polskich w dzielnicy Wzniesienia Łódzko – Radomskiego. Na terenie gminy nie 
występują większe kompleksy leśne. Są to jednak tereny szczególnie chronione (tzw. lasy ochronne), 
gdyŜ znajdują się w odległości mniejszej niŜ 10 km od miasta liczącego powyŜej 50 tys. mieszkańców 
(Radom). 
 
Według danych statystycznych stopień lesistości powiatu radomskiego wynosi 24,4%. Lesistość 
województwa mazowieckiego wynosi - 21,9%, Polski - 28,4%. Wskaźnik lesistości na terenie gminy 
Kowala jest niŜszy od wskaźnika na terenie powiatu radomskiego, wynosi 7,2%. 
 
Tereny leśne znajdują się w okolicach miejscowości Kowala, Kosów, RoŜki, Dąbrówka Zabłotnia. 
Romanów, Grabina, Huta Mazowszańska. Większe kompleksy leśne układają się pasmowo wzdłuŜ 
rzek: Potok Kosowski, Oronka i ich dopływów w zachodniej części gminy. Ponadto w obrębie całej 
gminy rozproszone są niewielkie powierzchnie leśne, głównie w rejonie Zenonowa, Kolonii Bardzice, 
Trablic i Parznic.  
 
PrzewaŜającym siedliskiem w lasach jest bór świeŜy i bór mieszany świeŜy z dominującym 
drzewostanem sosnowym i domieszką brzozy i dębu. Na wilgotniejszym podłoŜu występują bory 
(drzewostan sosnowy) i lasy wilgotne (drzewostan grabowo-olchowo-dębowy). W dolinach cieków 
i lokalnych zagłębieniach przewaŜa siedlisko olsu z dominująca olchą. WzdłuŜ cieków występują 
obszary o przewadze zbiorowisk roślinności łąkowobagiennej, związanej z terenami okresowo lub 
stale podmokłymi. Charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną i przyczyniają się do 
utrzymania równowagi w stosunkach wodnych i kształtowania lokalnego klimatu. 
 
Uzupełnieniem szaty roślinnej są parki, ogrody działkowe i cmentarze: 
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− park wiejski w Kowali, 
− park wiejski w Mazowszanach, 
− ogrody działkowe w Hucie Mazowszańskiej i Kosowie, 
− cmentarze w Kowali, Trablicach, Młodocinie, Bardzicach i nieczynny 
− cmentarz ewangelicki w Augustowie (Błonie). 
 
Sieć powiązań przyrodniczych na terenie gminy tworzą: 
− obszar węzłowy o znaczeniu regionalnym, tj. północno-wschodni fragment gminy, obejmujący 

skrawek Obszaru Chronionego Krajobrazu „IłŜa- Makowiec”, z elementami geomorfologicznymi: 
głęboko wciętymi dolinami rzecznymi, o spadkach terenu przekraczających 10%, wydmy, 
zagłębienia 

− krasowe, powierzchnie o znacznej infiltracji, wysoczyzna pokryta piaskami o duŜej miąŜszości 
oraz działem wodnym przebiegającym pomiędzy dorzeczem Radomki i IłŜanki; 

− korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym - system rzeki Oronki w południowo-zachodniej 
części gminy; 

− ciągi lokalnych powiązań obejmujące tereny zielone. 
 
W system wchodzą aktywne biologicznie ekosystemy wodne, leśne, łąkowe, połączone ze sobą 
w jeden spójny i ciągły przestrzennie układ. 
 
We wschodniej części gminy Kowala, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody, utworzono obszar 
chronionego krajobrazu „ IłŜa – Makowiec”. Obejmuje on las na południe od Zenonowa, tereny 
rolnicze i zabudowę wiejską we wsiach Bardzice i Bukowiec. Fragmenty kompleksów leśnych, 
połoŜonych nad rzeką Oronką, pomiędzy Adamowem a Załawiem oraz w rejonie Kowalówki to lasy 
wodoochronne, chroniące siedliska wilgotne o naturalnych zasobach wód gruntowych. 
 
Większość lasów na terenie gminy pełni funkcję krajobrazową i wodochronną i z tego względu nie 
powinna pełnić funkcji rekreacyjnych. Do rekreacji nadają się 2 kompleksy leśne – na terenie Kosowa 
i na południowy zachód od Kowali. Lasy nad Potokiem Kosowskim (w rejonie Kosowa) oraz nad 
rzeką Oronką (w rejonie Kowali Górnej i Kowalówki oraz pomiędzy Adamowem a Załawiem) 
stanowią równocześnie drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłowej (II strefa 
zagroŜenia przemysłowego). 
 
Na terenie gminy Kowala nie występują rezerwaty przyrody ani pomniki przyrody, natomiast ochroną 
objęte są dwa uŜytki ekologiczne. 

Tabela 5. Powierzchnia i liczba uŜytków ekologicznych w gminie Kowala 

Przedmiot ochrony Nadleśnictwo Powierzchnia (ha) 
Zagłębienie terenu silnie wilgotne Radom 0,93 
Wilgotna łąka nieuŜytkowana Radom 0,67 

 

4.8. Gleby 
 
Gleby i warunki wodne na terenie gminy określone są jako średnio korzystne i korzystne dla produkcji 
rolnej. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 62,1pkt (na 100pkt). 
Pod względem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmina zajmowała 29 miejsce na 63 gminy 
w dawnym województwie radomskim. Obszar gminy naleŜy do łódzkiej dzielnicy rolniczo-
klimatycznej i radomskozwoleńskiego regionu glebowo-rolniczego. 
 
Udział poszczególnych klas bonitacyjnych jest następujący: 
 
− klasy II – III – 13,8 % powierzchni gminy (1 033,5 ha); 
− klasa IV – 34 % powierzchni gminy (2 538, 7 ha); 
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− klasa V i VI - 52 % powierzchni gminy ( 3 899 ha) 
 
PoniŜej podano kompleksy rolniczej przydatności gleb: 
1. grunty orne (71,5% powierzchni gminy): 
- pszenny dobry 0,2%, 
- Ŝytni bardzo dobry 4,7%, 
- Ŝytni dobry 6,7%, 
- Ŝytni słaby 16,3%, 
- Ŝytni bardzo słaby 20,0%, 
- zboŜowo-pastewny mocny 37,2%, 
- zboŜowo-pastewny słaby 14,9%. 
2. uŜytki zielone (12,2% powierzchni gminy): 
- 2z - średnie (466ha) 49,4%, 
- 3z - słabe i bardzo słabe (478 ha) 50,6 %. 
 
MoŜliwości produkcyjnego wykorzystania gleb są przestrzennie zróŜnicowane, w zaleŜności od 
budowy geologicznej i morfologii terenu. W skali gminy najcenniejsze są gleby brunatne i bielicowe 
(IIIa – IIIb klasy bonitacyjnej), przewaŜnie pochodzenia mułowomurszowego). Gleby te podlegają 
szczególnej ochronie prawnej przed zmianą sposobu uŜytkowania. Występują głównie na terenach 
wsi: Kotarwice, Mazowszany, Parznice i Józefów. 
 
Do gruntów chronionych warunkowo przed zmianą sposobu uŜytkowania zaliczono równieŜ grunty 
IV klasy bonitacyjnej (wytworzone z glin o róŜnym stopniu spiaszczenia i piasków gliniastych). 
Największe powierzchnie tych gleb znajdują się w rejonie wsi: Młodocin Mniejszy, Ludwinów, 
Parznice i Bardzice. 
 
Gleby słabe (brunatne, z małą zawartością składników pokarmowych i małą zdolnością do 
zatrzymywania wody), naleŜące do kompleksu Ŝytnio-ziemniaczanego słabego z udziałem zboŜowo-
pastewnego słabego z klasy V gruntów ornych, występują we wsiach: Kowala, Huta Mazowszańska, 
Romanów RoŜki, Ruda Mała, Młodocin Mniejszy, Dąbrówka Zabłotnia, Trablice, Zenadów 
i Parznice.  
 
Do gleb słabych zaliczają się równieŜ gleby kompleksu zboŜowo-pastewnego suchego, podmokłe - 
wiosną, a w późniejszych porach roku przesuszone. 
 
Najsłabsze gleby na terenie gminy (ubogie w składniki pokarmowe, suche) to gleby brunatne 
wytworzone z piasków luźnych, naleŜące do kompleksu Ŝytniego bardzo słabego i VI klasy 
bonitacyjnej. 
 
W dolinie Oronki oraz lokalnych zagłębieniach występują gleby hydrogeniczne, wykorzystywane 
głównie pod trwałe uŜytki zielone. 
 

4.9. Surowce mineralne 
 
Gmina Kowala nie jest zasobna w surowce mineralne. Zgodnie z „Bilansem zasobów kopalin i wód 
podziemnych w Polsce, wg stanu na 31.XII.2006r.” Ministerstwa Środowiska (PIG. Warszawa, 
2006r.), na terenie gminy podstawową grupę stanowią kopaliny pospolite: kruszywa naturalne, piaski 
i surowce ilaste. Kopaliny podstawowe - fosforyty, występują w małych ilościach i nie mają 
większego znaczenia. 
 
W gminie Kowala występują następujące, udokumentowane złoŜa surowców mineralnych, których 
eksploatacja obecnie nie jest uzasadniona ekonomicznie:  
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− część złoŜa fosforytów „Radom – Krogulcza”, o zasobach bilansowych rozpoznanych wstępnie 
w kategorii C2 – 8 470 tysięcy ton, w tym P2O5 – 1 610 tysięcy ton; 

− część złoŜa fosforytów „Radom – Dąbrówka Warszawska” o zasobach bilansowych rozpoznanych 
wstępnie w kategorii C2 – 6 760 tysięcy ton, w tym P2O5 – 1 210 tysięcy ton; 

− część złoŜa fosforytów „IłŜa - Łączany” o zasobach bilansowych rozpoznanych wstępnie 
w kategorii C2 – 10 230 tysięcy ton, w tym P2O5 – 1 900 tysięcy ton. 

 
Poza złoŜami ujętymi w „Bilansie...” na obszarze gminy występują inne złoŜa, rozpoznane w róŜnym 
stopniu: 
 
− złoŜe kruszywa Romanów – Kowala, o zasobach bilansowych, rozpoznanych szczegółowo (w kat. 

A + B + C1) 44 162 tysięcy m3, w tym zasoby złoŜa moŜliwe do wydobycia – 30 265 Mg, przy 
wydobyciu nie przekraczającym 20 000m3/rok; 

− złoŜe surowca ilastego ceramiki budowlanej do produkcji kruszywa lekkiegoglinoporytu - 
„Kotarwice” (Parznice), o powierzchni 26,2ha, o zasobach bilansowych 2 136 tysięcy m3, 
rozpoznanych wstępnie; 

− część złoŜa piasków „Malczów – Zenonów”; eksploatacja zaniechana w 1988r., o zasobach 
bilansowych na koniec 1991r. – 7 720 tysięcy m3; 

− złoŜe kruszywa naturalnego „Malczów – Zenonów”, o zasobach bilansowych 7 134 tys. m3, 
rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+ B+ C1). 

 
WzdłuŜ dolin rzecznych: Modrzejowicy, Garlicy i Oronki występują torfy. W dolinie Oronki 
rozpoznano złoŜe torfu „Kowala – Stępocina”, jednak nie nadaje się ono do eksploatacji (wg IMUZ 
Falenty, 1997 r.). 
 
Starosta Radomski udzielił następującej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoŜa piasków oraz 
na wydobywanie piasków: Andrzej Bilski, ul. Kotarbińskiego 4/60, Radom, czas obowiązywania 
koncesji: 31.01.2009 r. (decyzja znak ROŚ 751/1/2003 z dnia 23.01. 2003 r.). 
 

4.10. Sytuacja demograficzna  
 
Według informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Kowali, stan ludności stan na 31.12.2007 r. 
wynosił 10 820 osób. W gminie 50% stanowią kobiety, a 50% męŜczyźni. 
 
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Kowala (według statystyk GUS) wynosi 144 osób/km2. Saldo 
migracji jest dodatnie i wynosiło w 2007 roku 133 osoby. Dodatni jest równieŜ przyrost naturalny  - 
wynosi 3 promile. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 26,7% ogółu, w wieku 
produkcyjnym – 61,2%, a w wieku poprodukcyjnym – 12,1%. 
 
Liczba ludności w gminie Kowala zwiększa się dynamicznie w 2000 roku wynosiła 9 894 osób. 

4.11. Sytuacja gospodarcza  
 
W rozwoju gospodarczym i aktywnej działalności inwestycyjnej gminy barierę stanowią pewne 
mankamenty, z których najwaŜniejsze, to: 
– niezadowalający stan techniczny dróg, 
– występowanie obiektów kubaturowych o złym stanie technicznym, 
– braki infrastruktury technicznej i społecznej (brak sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, słabo 
rozwinięta sieć gazowa, uboga oferta kulturalna), 
– brak współczesnych przestrzennych załoŜeń urbanistycznych i elementów toŜsamości gminy, 
– niska lesistość gminy, uszkodzenia lasów istniejących przez funkcjonujące w sąsiedztwie gminy 
obiekty przemysłowe. 
 
Występują równieŜ pewne pozytywy, które mogą stwarzać szanse rozwoju. Najbardziej istotne to: 
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– połoŜenie gminy w bliskości duŜego ośrodka miejskiego (Radom), 
– obecność obiektów zabytkowych, 
– interesujące obszary przyrodnicze z moŜliwością rozszerzenia ich powierzchni (dolesienia), 
– obecność potencjalnych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. 
 
Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. ewidencja działalności gospodarczej Gminy Kowala zawiera 
569 wpisów. Podmiotów gospodarki narodowej jest 12, a pozostałe podmioty (557) naleŜą do sektora 
prywatnego. Najwięcej jest osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 482. Na terenie 
gminy jest 21 spółek praw a handlowego, w tym 4 z kapitałem zagranicznym. Funkcjonuje tu 
1 spółdzielnia oraz 6 stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
 
Do głównych dziedzin działalności naleŜą: 
− usługi transportowe; 
− usługi budowlane; 
− usługi handlowe; 
− przetwórstwo tworzyw sztucznych; 
− przetwórstwo spoŜywcze (piekarnie, masarnie); 
− produkcja wyrobów metalowych; 
− produkcja obuwia, mebli; 
− garbarstwo. 
 
Działalność gospodarcza prowadzona jest przede wszystkim w sołectwach Kowala, Kosów, Parzenice, 
RoŜki, Trablice, Młodocin Mniejszy.  
 
W związku z dominującymi funkcjami rolniczymi, dominuje działalność związana z obsługą 
produkcji rolnej oraz infrastruktury wiejskiej.  

Tabela 6. NajwaŜniejsze podmioty gospodarcze na terenie gminy 

L.p. Jednostka gospodarcza Lokalizacja 

1. PLAST – SYSTEM. Prod. okien PCV, z aluminium i drewna Kowala 

2. MAK – POL. Przetw. tworzyw sztucznych Kowala 

3. AGA – PLAST. Tworzywa sztuczne Augustów 

4. Zakład garbarski Kosów 

5. Zakład "Skóreks". Prod. skór gotowych Parznice 

6. Zakład "Raska". Producent obuwia Parznice 

7. Zakład garbarski Młodocin Mniejszy 

8. Delii. Producent obuwia Trablice 

9. Duro Sp. z o.o. (masarstwo) Młodocin Mniejszy 

10. Rol. – Bud. Sp. z o.o. Zakład przetwórstwa mięsnego Kotarwice 

11. Zakład stolarski Kowala 

12. „Contra” Zakład meblarski Kotarwice 

13. Zakład stolarski Parznice 

14. Transport samochodowy Kowala 

15. Przedsiębiorstwo Transportowe. Przewozy Międzynarodowe i Krajowe Mazowszany 

16. Rodro. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wytwórnia Mas Bitumicznych RoŜki 
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Gmina Kowala jest dobrze wyposaŜona w sieć handlowo-usługową. W 18 sołectwach funkcjonuje 45 
sklepów z artykułami spoŜywczymi i przemysłowymi.  
 
Zakłady Rzemieślnicze i usługowe powstają w miarę wzrostu popytu na usługi, a aktualny stan 
zakładów usługowych pokrywa zapotrzebowanie ludności. 
 
Do największych pracodawców, zatrudniających powyŜej 10 pracowników, naleŜą piekarnie, 
masarnia P.P.H. „DURO”, zakład produkcji okien z PCV, aluminium i drewna „PLAST-SYSTEM”, 
zakład produkcji skór ”SKÓREKS”, produkcja obuwia „DELI’”, zakłady meblarskie i transportowe.  
 
Zdecydowana większość z 557 podmiotów gospodarczych to pracodawcy zatrudniający po kilku 
pracowników lub tylko członków rodzin.  
 
Z analizy ostatniego dziesięciolecia wynika, Ŝe na terenie gminy rozwijać się będzie działalność 
gospodarcza w formie małych zakładów zatrudniających kilku pracowników. 
 
Około 50% to osoby pracujące na terenie gminy. Pozostali dojeŜdŜają do pracy do Radomia i innych 
miejscowości. Pracujących wyłącznie lub głównie w gospodarstwie rolnym na terenie gminy jest 1007 
osób. 
 
Gmina Kowala ma charakter wybitnie rolniczy. Gmina posiada średnie lub dobre warunki 
przyrodnicze do produkcji rolnej. Liczba gospodarstw rolnych ogółem w gminie wynosi 2 566. 
Prognozuje się, Ŝe w 2020 r. liczba ta wzrośnie do 2 874. Obecnie przewaŜają gospodarstwa 
o niewielkich areałach, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 1,8ha. 
 
Największe gospodarstwa znajdują się w sołectwach: Ruda Mała, Grabina, Romanów, Bardzice, 
Dąbrówka Zabłotnia. Największa liczba gospodarstw występuje w sołectwach: Trablice, Kowala, 
Parznice, Kosów, Augustów. Większość gospodarstw posiada ogólny profil produkcji towarowej: 
zwierzęcej i roślinnej. 

4. 12. Infrastruktura społeczno – zdrowotna 
 
Na terenie gminy istnieje siedem gminnych placówek oświatowych. Są to: 
− Publiczne Przedszkole w Kowali; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali; 
− Publiczne Gimnazjum w Parznicach; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach. 
 
Wszystkie obiekty oświatowe są w dobrym stanie technicznym, wyposaŜone w instalacje co, wodno-
kanalizacyjną, elektryczne, telefoniczne lecz brak jest bazy sportowej (sal gimnastycznych).  
 
W Kowali funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w ramach którego działają 
poradnie: 
− pediatryczna 
− stomatologiczna 
− ginekologiczna 
− oraz laboratorium analityczne. 
 
Sołectwa Trablice, Kotarwice, Mazowszany, Huta Mazowszańska znajdują się w rejonie działania 
SPZOZ Radom-Południe. 
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Sołectwa Bardzice, Grabina to obszar działania SPZOZ Skaryszew filia Gębarzów. Pozostałe sołectwa 
obsługiwane są przez SPZOZ w Kowali.  
 
Za opiekę społeczną w gminie Kowala odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Jednostkami realizującymi zadania z zakresu kultury są: 
 
− Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali z filiami w Młodocinie Mniejszym, Parznicach  i 

Bardzicach. Księgozbiór liczy 12 160 woluminów.  
− Ośrodek Integracji Środowiskowej „SZANSA” w Kowali 
− Gminne Centrum Informacji w Kowali 
− Gminny Klub Sportowy „ZORZA” Kowala 
 

4.13. Infrastruktura techniczna 
 
Zaopatrzenie w wodę 
 
Do zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności gminy Kowala słuŜy ujęcie wód podziemnych 
w Dąbrówce Zabłotniej, składające się z 2 studni:  
 
− zasadniczej (nr 2), ujmującej wody z utworów kredy dolnej, o ustalonej wydajności 

eksploatacyjnej Q = 100m3/h przy depresji S = 10m; głębokość studni wynosi 150m; 
− awaryjnej (nr 1) ujmującej wody z utworów kredy dolnej i górnej, o wydajności Q = 40m3/h przy 

depresji S = 10m; głębokość studni wynosi 124m (pierwotnie 165m). 
 
Znajduje się tu zbiornik o poj. 900 m³ oraz stacja uzdatniania i rozprowadzania wody. Od stacji 
wodociągowej rozprowadzana jest sieć wodociągowa o średnicach od ø 300 mm, ø 250 mm, ø 160 
mm, ø 110 mm, ø 90 mm wraz przyłączami, hydrantami i wodomierzami. Długość sieci 
wodociągowej wynosiła w 2006 roku 122,4 km i doprowadzona jest do wszystkich miejscowości na 
terenie gminy (2667 gospodarstwa) oraz niektórych wsi w gminach sąsiednich. Woda z wodociągu 
nadaje się do celów komunalnych i produkcji, spełnia wszelkie wymogi sanitarne  
 
Ujęcie to posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej wokół studni nr 1 i nr 2, w obrębie 
wygrodzonego terenu stacji wodociągowej – pozwolenie wodnoprawne znak OSKP.III.W-6210/51/98, 
z dnia 30.11.1998r., udzielone przez Wojewodę Radomskiego do dnia 30 czerwca 2009r. na: 
1. pobór wód podziemnych w ilości Qmax h = 100m3/h, Qmax d = 2 200m3/d, 
2. eksploatację urządzeń ujęcia. 
 
Na terenie gminy w utworach kredy górnej i jury górnej wykonano szereg studni wierconych. 
W przewadze są to studnie stare, odwiercone w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, między innymi: 
− studnia dla Piekarni w Kowali o głębokości 40,0m, ujmująca wody z kredy górnej, z przelotu 

warstwy 24,5-36,5m ppt; 
− studnia Spółdzielni Kółek Rolniczych o głębokości 39,5m, ujmująca wody z kredy górnej, z 

przelotu warstwy 29,5,4-37,5m ppt; 
− studnia przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej o głębokości 24,0m, ujmująca wody z jury 

górnej, z przelotu warstwy 17,6-24,0m ppt; 
− studnia dla wsi Ruda Wielka o głębokości 70,0m, ujmująca wody z jury górnej, bezfiltrowa; 
− studnia dla PKP w Rudzie Wielkiej o głębokości 15,0m, ujmująca wody z jury górnej, z przelotu 

warstwy 9,3-13,0m ppt. 
 
Wokół studni wierconych utworzone są strefy ochrony bezpośredniej szerokości 8-10m licząc od 
zarysu budowli i urządzeń słuŜących do poboru wody, natomiast na terenie gminy brak opracowanych 
i zatwierdzonych stref ochrony pośredniej ujęć wody. 
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Wieś Zemanów zaopatruje się w wodę z wodociągu miejskiego w Radomiu. Sieć wodociągów 
dotychczas zrealizowana w gminie zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę. 
Ludność gminy korzystającą z sieci wodociągowej szacuje się na 9130 osób (GUS, 2007 r.). W 2006 
roku gospodarstwom domowym dostarczono 255,9 dam3 wody. 
 
Sieć kanalizacyjna 
 
W gminie Kowala brak jest oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji. Ścieki gromadzone są 
w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywoŜone do oczyszczalni ścieków przy uŜyciu 
samochodów asenizacyjnych. Niewielka ilość gospodarstw domowych wyposaŜona jest 
w ekologiczne oczyszczalnie przydomowe. Gospodarka ściekowa w stanie obecnym stwarza duŜe 
zagroŜenie dla środowiska naturalnego, zanieczyszczane są wody podskórne i rzeki. W zwartej 
zabudowie problemem są rozszczelnione i przepełnione zbiorniki ścieków.  
 
Gmina Kowala posiada koncepcję budowy systemu kanalizacji podciśnieniowej przy zastosowaniu 
układów kanalizacji podciśnieniowej z 9 pompowniami, pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna 
podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kowala w miejscowościach: Kowala, Augustów, 
Ruda Mała, Dąbrówka Zabłotnia, RoŜki, Młodocin Mniejszy, Maliszów, Stara Wieś, Romanów, 
Kończyce, Ludwinów, Trablice, Mazowszany, Kotarwice, Bardzice, Józefów, Parznice, Huta 
Mazowszańska”, opracowaną przez ISA Polska, Sp. z o.o. w grudniu 2003r., bazującą na „Koncepcji 
programowo- przestrzennej kanalizacji ściekowej gminy Kowala, woj. radomskie”, opracowanej 
w 1996 r. przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach. 
 
Sieć gazownicza  
 
Przez teren gminy przechodzi gazociągi niskopręŜne o łącznej długości 16,4 km.  
− Makowiec - Trablice o ø 300 mm; 
− Radom - Mazowszany ø 150 mm; 
− Trablice - Kosów ø 150 mm.  
 
Aktualnie gmina Kowala jest częściowo zgazyfikowana. Dotychczasowa sieć gazociągów doprowadza 
gaz do sołectw: Ludwinów, Trablice, Kotarwice, Mazowszan i Huta Mazowszańska (północna część 
gminy). Projektuje się budowę dodatkowego gazociągu, który zasili miejscowości: Parznice, Kolonia 
Mazowszany, Kowalę, Kolonię Kowala, Kosów, Augustów, Kończyce. 
 
Średnice gazociągów zapewniają moŜliwość rozbudowy i podłączenia wszystkich mieszkańców 
gminy do sieci. Długość czynnej sieci gazowej wynosiła w 2006 roku 18 359 m, a odbiorcami gazu 
było 285 gospodarstwa domowe. ZuŜycie gazu wyniosło 328,90 tys. m3.  
 
Sieć elektroenergetyczna  
 
Przez teren gminy przechodzą linie przesyłowe wysokiego napięcia 220, 110 KV. Rozdzielnia 
znajduje się w RoŜkach. Wszystkich sołectwa na terenie gminy objęte są siecią średniego napięcia 
i stacjami trafo przetwarzającymi napięcie na 230V. We wszystkich wsiach i przysiółkach 
rozprowadzona jest sieć energetyczna niskiego napięcia (230V) - w ponad 90% liniami 
napowietrznymi z lampami oświetleniowymi dróg. Wszystkie zabudowania na terenie gminy 
zaopatrzone są w energię elektryczną. Niektóre odcinki sieci elektroenergetycznej wymagają remontu 
kapitalnego.  
 
Ciepłownictwo 
 
Na terenie gminy Kowala nie funkcjonuje zcentralizowany system zaopatrzenia w ciepło, nie ma teŜ 
tutaj zlokalizowanej ciepłowni komunalnej. Mieszkańcy korzystają ze źródeł indywidualnych. Istnieje 
tendencja do wykorzystywania węgla, gazu lub oleju opałowego w celach grzewczych. W części 
mieszkań wykorzystywana jest energia elektryczna. Istotnym problemem jest opalanie przez 
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mieszkańców gminy swoich domostw materiałem o niskich wartościach cieplnych i wysokim stopniu 
zanieczyszczenia.  
 

4.14. Komunikacja i transport 
 
Na sieć układu komunikacyjnego gminy składają się: 1 droga krajowa, 2 drogi wojewódzkie, 6 dróg 
powiatowych i sieć dróg gminnych.  
 
Przez teren gminy przechodzą następujące drogi:  

− droga krajowa Warszawa - Kraków nr 7 o oznaczeniu międzynarodowym; 
− droga wojewódzka Radom - Wierzbica - Starachowice nr 774 o znaczeniu regionalnym; 
− droga wojewódzka nr 733 Wolanów - Kowala - Skaryszew o znaczeniu regionalnym; 
− droga powiatowa nr 34468 Radom - Kowala - Wierzbica; 
− droga powiatowa nr 34447 Parznice - Gębarzów - Skaryszew; 
− droga powiatowa nr 34498 Radom - Zalesicie; 
− droga powiatowa nr 34471 Orońsko - Dąbrówka Warszawska; 
− droga powiatowa nr 34444 Sołtyków - Trablice; 
− droga powiatowa nr 34469 przez Kosów do drogi krajowej nr 7, 
− gminne – sieć dróg o nawierzchni utwardzonej (brukowej lub asfaltowej) w miejscowościach: 

Trablice, Ludwinów, Kosów, Kowala, Młodocin Mniejszy, Kończyce Kolonia, Augustów, 
Kotarwice, Mazowszany, Huta Mazowszańska, Bardzice, Maliszów, Bukowiec (długość 
utwardzonych dróg gminnych wynosi 102 km) 

− oraz drogi gminne nieutwardzone w sołectwach i przysiółkach. 
 
Łączna długość dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej wynosi 100,3 km.  
 
Gmina Kowala funkcjonalnie i przestrzennie związana jest Radomiem. W perspektywie przez teren 
gminy przechodzić będzie południowa obwodnica miasta Radomia. 
 
Obecny stan techniczny i jakość nawierzchni dróg są złe, niedostosowane do aktualnego ruchu 
komunikacyjnego i obciąŜenia. Niewystarczająca infrastruktura drogowa wymaga systematycznej 
rozbudowy i modernizacji. 
 
Przez teren gminy Kowala przebiegają zelektryfikowane linie kolejowe: 
 
1. linia pierwszorzędna relacji Radom-Kraków, 
2. linia pierwszorzędna relacji Radom-Tomaszów Mazowiecki-Łódź. 
 
Na terenie gminy znajdują się 4 przystanki kolejowe: Radom-Potkanów, Kończyce Radomskie, RoŜki, 
Ruda Wielka, na których zatrzymują się pociągi o znaczeniu regionalnym. Na stacji RoŜki znajdują się 
bocznice kolejowe do obróbki i obsługi składów towarowych. 
 
Teren gminy pokrywa sieć linii komunikacyjnych:  
 

− komunikacja podmiejska MPK - linia 23, 5, E 
− linie autobusowe PKS; 
− pociągi PKP; 
− prywatne linie transportu zbiorowego.  

 

4.15. Turystyka 
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Gmina Kowala jest uboga w naturalne walory sprzyjające rozwojowi turystyki. Brak na jej terenie 
rozwiniętej infrastruktury technicznej, bazy sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej podnoszącej 
atrakcyjność gminy pod względem turystycznym. 
 
Występują tu jednak tereny, które moŜna zaadaptować do potrzeb turystyki. Są to okolice 
miejscowości Kowala i Huta Mazowszańska. To region o duŜych moŜliwościach rozwoju turystyki, 
a zwłaszcza agroturystyki i wielu róŜnorodnych form aktywnego wypoczynku.  
 

5. Odpady komunalne  
 

5.1. Diagnoza i ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Kowala 
  

 
5.1.1. Odpady komunalne – źródła wytwarzania, ilości wytwarzane, skład morfologiczny 
i właściwości  

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
definiuje odpady komunalne jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady 
nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na 
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. 
 
Na terenie gminy Kowala głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: gospodarstwa 
domowe, obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne 
w części socjalnej, targowiska, tereny zielone - ogrody i parki, cmentarz, ulice i place, placówki 
kulturalno - oświatowe, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, obiekty administracji publicznej, inne 
instytucje, posiadające część socjalno - biurową.  
 
Na terenie gminy Kowala nie były prowadzone badania odpadów komunalnych. Odpady komunalne 
pochodzące z terenów wiejskich róŜnią się w istotny sposób pod względem ilości, właściwości 
i składu grupowego od odpadów z aglomeracji miejskich. Zawierają stosunkowo niewiele substancji 
organicznych, w związku z czym mają niskie właściwości nawozowe, ale jednocześnie wywierają 
mniej szkodliwy wpływ na środowisko podczas składowania z uwagi na niŜszą aktywność 
biologiczną. Odpady takie zdominowane są przez tzw. frakcję drobną i pozostałe substancje 
nieorganiczne przy niewielkim udziale odpadów spoŜywczych, papieru i tektury oraz pozostałych 
składników organicznych. Wysoki udział w tych odpadach frakcji nieorganicznej wynika z wysokiego 
stopnia zagospodarowania odpadów organicznych w gospodarstwach domowych, zwłaszcza w postaci 
pasz i kompostów oraz spalania w paleniskach domowych papieru, tworzyw sztucznych i tekstyliów. 
 
Do dalszych rozwaŜań przyjęto ilościowe i jakościowe wskaźniki charakterystyczne dla obszarów 
wiejskich w Polsce, w których prowadzone były badania morfologiczne oraz właściwości fizyczno – 
chemicznych odpadów wraz z ich składem frakcyjnym. Zamieszczone w poniŜszej tabeli wartości 
pochodzą z badań prowadzonych przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Ekologii Miast 
(Maksymowicz, 2000 – 2005 r.). 
 

Tabela 7. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych (wg OBREM, 2000) 
L.p. Wskaźnik Jednostka Obszary wiejskie 

Wskaźniki określające właściwości paliwowe 
1 wilgotność % 28,0 - 48,0 
2 części palne % 10,0 - 20,0 
3 części niepalne % 30,0 - 65,0 
4 ciepło spalania kJ/kg 2010 - 4000 

Wskaźniki określające właściwości nawozowe 
5 substancja organiczna % s.m. 35,0 - 115,0  
6 węgiel organiczny % s.m. 6,0 - 18,0 
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L.p. Wskaźnik Jednostka Obszary wiejskie 
7 azot organiczny % s.m. 0,1 - 0,7 
8 fosfor ogólny % s.m. 0,2 - 0,8 
9 potas ogólny % s.m. do 0,3 

Wskaźniki określające zawartość metali cięŜkich 
10 kadm mg/kg s.m. 0,8 
11 ołów mg/kg s.m. 85,0 
12 chrom mg/kg s.m. 1643,0 
13 miedź mg/kg s.m. 66,0 
14 nikiel mg/kg s.m. 231,0 
15 rtęć mg/kg s.m. 0,2 
16 cynk mg/kg s.m. 290,0 

 
W tabelach i rysunkach poniŜej przedstawiono (za Kpgo 2010) procentowy skład morfologiczny 
odpadów komunalnych wytwarzanych w obszarach wiejskich i  obiektach infrastruktury. 
 

Tabela 8. Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych w obszarach wiejskich i w obiektach 
infrastruktury [%] 

Lp. Frakcje odpadów  Obszary 
wiejskie 

Obiekty infrastruktury 

1 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 18 10 

2 odpady zielone 4 2 

3 papier i tektura 12 27 

4 opakowania wielomateriałowe 3 18 

5 tworzywa sztuczne 12 18 

6 szkło 8 10 

7 metal 5 5 

8 odzieŜ, tekstylia 1 3 

9 drewno 1,5 1,4 

10 odpady niebezpieczne  0,5 0,6 

11 odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa 35 5 

Razem 100 100 
 
Charakterystykę poszczególnych składników odpadów przedstawiono poniŜej. 
 
Odpady organiczne (biomasa) – odpady spoŜywcze głównie pochodzenia roślinnego. W zabudowie 
wielorodzinnej udział tej grupy jest większy, poniewaŜ mieszkańcy tego sektora nie mają na ogół 
moŜliwości wykorzystania tego rodzaju odpadów. Są one gromadzone wraz z innymi odpadami 
stałymi i usuwane na składowisko odpadów. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej odpady 
organiczne bywają zagospodarowane jako pasza lub kompostowane w ogródkach przydomowych, 
stąd udział tej grupy odpadów wynosi tu około 18%. 
 
Odpady mineralne – głównie jest to popiół z ogrzewania piecowego, stłuczka ceramiczna, pył, 
piasek, gruz budowlany. W odpadach pochodzących z budynków ogrzewanych indywidualnie 
paliwem stałym udział tego asortymentu dochodzi do 30 – 40% ogólnej masy odpadów domowych, 
a w budynkach ogrzewanych centralnie – do 10 – 15%. 
 
Tekstylia – zuŜyta odzieŜ, zuŜyte ścierki, ręczniki, zniszczone materiały pościelowe itp., składnikiem 
są włókna naturalne (bawełna, len, wełna), syntetyczne lub mieszane. Zagospodarowanie jest moŜliwe 
tylko w postaci czystej, jednorodnej, nie zmieszanej z innymi odpadami. 
 
Odpady stanowiące potencjalne surowce wtórne – makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne 
(głównie opakowania z PET, PP, PE lub PCV). Głównym kierunkiem postępowania z nimi winna być 
selektywna zbiórka, odzysk i recykling. 
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Odpady wielogabarytowe – zuŜyte sprzęty AGD, meble, sprzęt elektroniczny. Obserwuje się wzrost 
ilości tego asortymentu. Na omawianym obszarze udział ich stanowi około  5% ogólnej masy 
odpadów.  
 
Na ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych wpływają przede wszystkim następujące 
czynniki: 
 
• sytuacja gospodarcza i poziom Ŝycia mieszkańców, 
• styl Ŝycia mieszkańców, 
• struktura zabudowy, infrastruktura komunalna i usługowa,  
• funkcja jednostki osadniczej. 
 
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 
 
W celu określenia charakterystyki ilościowej i jakościowej odpadów komunalnych wytwarzanych na 
terenie gminy Kowala, przyjęto za prognozami z KPGO 2010 średni skład morfologiczny odpadów 
komunalnych (z gospodarstw domowych i infrastruktury). W poniŜszej tabeli przedstawiono przyjęte 
ilościowe wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych: 
 

Tabela 9. Wskaźniki charakterystyki ilo ściowej odpadów komunalnych niesegregowanych [kg/M/rok] 
wg prognoz z KPGO 2010 

Ilo ść odpadów [kg/M/rok] 
Rodzaj odpadów 

obszary wiejskie 
Odpady z gospodarstw domowych 140,0 
Odpady z infrastruktury 30,0 
Odpady wielkogabarytowe 10,0 
Odpady z ogrodów i parków 3,0 
Odpady z czyszczenia ulic i placów 2,0 
Średnia waŜona dla gminy Kowala 185 kg/M/rok 

 
Do dalszych obliczeń przyjęto ilość mieszkańców gminy Kowala jako 10 820 osób (stan na 
31.12.2007 r., według informacji z Urzędu Gminy w Kowali) oraz wskaźnik wytwarzania odpadów 
komunalnych na poziomie 185kg/M/rok.  
 
PoniŜej przedstawiono (wyliczone w oparciu o przyjęte powyŜej wskaźniki) ilości odpadów 
komunalnych wytworzonych na terenie gminy Kowala w 2007 roku. 
 

Tabela 10. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Kowala 
Rodzaj odpadów Ilo ść odpadów komunalnych (Mg) 
Odpady z gospodarstw domowych 1515 
Odpady z infrastruktury 325 
Odpady wielkogabarytowe 108 
Odpady z ogrodów i parków 32 
Odpady z czyszczenia ulic i placów 21 
Razem 2001 Mg 
 
Szacuje się, Ŝe w 2007 roku wytworzono na terenie gminy Kowala 2001 Mg odpadów komunalnych.  
 
PoniŜej przedstawiono przewidywany skład morfologiczny odpadów komunalnych, z uwzględnieniem 
odpadów zebranych selektywnie, a takŜe odpadów wielkogabarytowych, odpadów z usług 
komunalnych i ulegających biodegradacji.  
 
Tabela 11. Przewidywany skład morfologiczny odpadów komunalnych w 2007 r. na terenie gminy Kowala 

według KPGO 2010 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość odpadów w Mg 
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Lp. Rodzaj odpadu Ilość odpadów w Mg 

1. Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 1) 212 
2. Niesegregowane odpady komunalne2): 1660 
2-1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 266 
2-2 Odpady zielone 91 
2-3 Papier i tektura 244 
2-4 Odpady wielomateriałowe 97 
2-5 Tworzywa sztuczne 216 
2-6 Szkło 136 
2-7 Metal 82 
2-8 OdzieŜ, tekstylia 23 
2-9 Drewno 24 
2-10 Odpady niebezpieczne  8 
2-11 Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 473 
3. Odpady wielkogabarytowe 108 
4. Odpady usług komunalnych3) 21 
Razem  2001 Mg 

1) wg danych Urzędu Gminy  
2)wg danych wskaźnikowych 
3) odpady z czyszczenia ulic, z terenów zielonych i targowisk oraz cmentarzy 

 
4.1.2. Odpady ulegające biodegradacji 

W związku z koniecznością określenia planu działań zmierzających do redukcji ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów wyodrębniono tego 
rodzaju odpady i przedstawiono poniŜej. 
 

Tabela 12. Ilości odpadów ulegających biodegradacji* wytworzonych  
w roku 2007 na terenie gminy Kowala  

Lp. Strumień odpadów ulegających biodegradacji  Ilość [Mg/r] 
1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 266 
2. Odpady zielone 91 
3. Papier i tektura  244 
4. Drewno 24 

RAZEM: 625 Mg 
* W ilości tej nie ujęto odpadowych tekstyliów i odzieŜy z uwagi na inne funkcjonujące na rynku metody 
przerobu tych odpadów. 
 
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona 
w 2007 r. na terenie gminy Kowala kształtuje się na poziomie 625 Mg, co stanowi około 31% 
wszystkich wytwarzanych w gminie odpadów komunalnych.  
 
4.1.3.  Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

 
W strumieniu odpadów komunalnych, wyróŜnia się równieŜ grupę odpadów niebezpiecznych Są to 
m.in.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, kwasy i alkalia, środki 
ochrony roślin. Przyjmuje się, Ŝe obecnie około 99% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania 
na składowiskach komunalnych.  
 
Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie 
gminy Kowala oszacowano na podstawie wskaźników na 8 Mg/rok.  
 

Tabela 13. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach  
(wg IETU, 2005) 
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Kod 

 
Rodzaj odpadów 

Udział w masie odpadów 
niebezpiecznych [%] 

20 01 33 Baterie i akumulatory ołowiowe 12 
20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 5 
20 01 17 Odczynniki fotograficzne 2 
20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i Ŝywice 

zawierające substancje niebezpieczne 
35 

20 01 14 
20 01 15 

Kwasy i alkalia 1 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 5 
20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  4 
20 01 26 Oleje i tłuszcze 10 
20 01 19 Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, 

insektycydy) 
5 

20 01 35 ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ 
wymienione 

10 

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 5 
20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3 
20 01 13 Rozpuszczalniki 3 

 Razem 100 
 
4.1.4. Zbieranie i transport odpadów komunalnych 

 
Zgodnie z ustawą o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się kaŜde działanie, 
a w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma 
na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
 
Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) określa dla odpadów komunalnych pojęcie odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości. Jest to usuwanie odpadów z pojemników do samochodu 
w celu transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
 
Na terenie gminy Kowala moŜna wyróŜnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych: 
 
• zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach lub workach, 
• selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego. 
 
Według informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Kowali, zorganizowaną zbiórką odpadów objęto 
85% (stan na koniec 2007 roku). Według stanu na dzień 31.03.2008 roku podpisanych było 2025 
umów na wywóz odpadów. Zaznaczyć trzeba, Ŝe wszyscy mieszkańcy mają moŜliwość przyłączenia 
się do systemu gospodarowania odpadami.  
 
Ilości odpadów zebrane z terenu gminy w oparciu o dane uzyskane w Urzędzie Gminy Kowala 
przedstawiono w poniŜszej tabeli.  

Tabela 14. Ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Kowala w latach 2002 - 2007 

Ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów w roku sprawozdawczym [Mg] Rodzaj odpadów 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Odpady komunalne  175,5 bd 237,1 237 240 477,1 
Wskaźnik kg/mieszkańca 17 bd 22 22 22 41 
 

Rysunek 4. Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Kowala w latach 2002 - 2007 

W 2007 roku zebrano z terenu gminy 477 Mg odpadów komunalnych, a wskaźnik zbieranych 
odpadów na jednego mieszkańca wyniósł 41 kg. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost w stosunku do 
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lat 2002 - 2006, kiedy zbierano przeciętnie około 240 Mg odpadów komunalnych, a wskaźnik 
wytwarzania wyniósł 22 kg/M/rok. 
 
Z tabeli 15 wynika, Ŝe odsetek zbieranych odpadów wynosi około 24% w stosunku do odpadów 
wytwarzanych (wyliczonych na podstawie wskaźników). Pomimo objęcia duŜej części mieszkańców 
zorganizowaną zbiórką odpadów, w dalszym ciągu znaczna część ich strumienia pozostaje poza 
ewidencją. W pewnej części odpady są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie 
(np. do skarmiania zwierząt, do kompostowania we własnym zakresie, do rozpalania pieca, itp.), część 
z nich zostaje przekazana innym osobom lub podmiotom (na mocy Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym 
przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz.U. Nr 75, poz. 527 z dnia 4 maja 2006 
r.). Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe część strumienia wytwarzanych na terenie gminy odpadów jest 
spalana w paleniskach domowych lub na powierzchni ziemi, usuwana nielegalnie na tzw. „dzikie 
wysypiska” lub podrzucana do publicznych koszy ulicznych na terenie gminy Kowala lub sąsiedniego 
Radomia. 
 
System zbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów 
komunalnych na terenie gminy. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są róŜnego typu 
pojemniki lub worki o róŜnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (zabudowa 
jedno - lub wielorodzinna). Pojemniki naleŜą do przedsiębiorstw wywozowych i są dzierŜawione 
uŜytkownikom lub stanowią własność właścicieli nieruchomości. Pojemniki słuŜące do gromadzenia 
odpadów komunalnych drobnych mogą mieć pojemność 0,01-2,2 m3

, kontenery 5 – 10m3, a worki 
foliowe – 120 litrów. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje 
właściciel nieruchomości w porozumieniu z jednostką wywozową. 
 
Częstotliwość opróŜniania pojemników jest uzaleŜniona od charakteru zabudowy: na ogół odpady 
wywoŜone są codziennie w zabudowie wielorodzinnej, natomiast w zabudowie jednorodzinnej raz na 
tydzień lub raz na dwa tygodnie. Częstotliwość opróŜniania pojemników zaleŜy od ilości osób 
zamieszkujących w wspólnym gospodarstwie domowym i od zapisów w umowach. Minimalną 
częstotliwość wywozu określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku: 
− dla budynków jednorodzinnych, nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie,  
− dla budynków uŜyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nie rzadziej 

niŜ raz w tygodniu, 
− dla obiektów gastronomii, nie rzadziej niŜ raz na tydzień, 
− dla targowisk, nie rzadziej niŜ dwa razy w tygodniu, 
− z pojemników na odpady wielkogabarytowych, w sposób uniemoŜliwiający ich przepełnienie. 
 
Ustalono następujące normatywne ilości stałych odpadów komunalnych drobnych produkowanych 
przez jedną osobę w ciągu jednego tygodnia: 
− 10 litrów – jako ilość podstawową, 
− 5 litrów – dla osób zamieszkujących na nieruchomościach, na terenie których prowadzona jest 

selektywna zbiórka odpadów wraz z ich odbiorem przez firmę wywozową lub zakład utylizacji 
bądź teŜ właściciele prowadzą kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie, albo 
oba te działania są prowadzone łącznie, 

− 5 litrów – na kaŜdą z osób przebywającą na terenie szkoły kaŜdego typu,  
− 2 litry – na kaŜdą z osób przebywających na terenie przedszkola, 
 
Na terenie gminy Kowala funkcjonowało w 2007 roku 6 firm, odbierających od mieszkańców odpady 
komunalne. Ich wykaz przedstawia poniŜsza tabela: 

Tabela 15. Wykaz firm posiadających pozwolenie Wójta Gminy Kowala na odbiór odpadów 
komunalnych 

 
Lp 

Nazwa firmy, adres Rodzaj odpadów Ilość odpadów zebrana w 2007 
roku w Mg 
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odpady 
zmieszane 

odpady z 
selektywnej 

zbiórki 
1 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 

„EKO-SAM” 
Kaszewska Wola 30 
26 – 806 Stara Błotnica 

odpady komunalne 
zmieszane i z selektywnej 
zbiórki 

109,43 130,32 

2 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
ATK – Kucharczyk 
ul. Chorzowska 3 
26 – 600 Radom 

odpady komunalne 
zmieszane i z selektywnej 
zbiórki 

- - 

3 Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof 
Janas 
Garno, ul. Kasztanowa 21 
26 – 625 Wolanów 

odpady komunalne 
zmieszane i z selektywnej 
zbiórki 

9,6 38,65 

4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. 
z o.o.  
ul. Limanowskiego 154 
26 – 600 Radom 

odpady komunalne 
zmieszane i z selektywnej 
zbiórki 

33,27 0,96 

5 Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości 
Stałych „ALMAX” Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 3 
26-600 Radom 

odpady komunalne 
zmieszane  

23,04 - 

6 SITA Radom Sp. z o.o. 
ul. Witosa 76 
26-600 Radom 

odpady komunalne 
zmieszane  

- - 

 
Wójt Gminy Kowala uchwalił i podał do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw) 
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Sygnatura zarządzenia -  Nr r., a data podania do publicznej wiadomości –   roku. 
 
Na terenie gminy Kowala od kilku lat prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Odpady zbierane 
selektywnie gromadzone są w szczelnych workach z tworzyw sztucznych lub pojemnikach, 
odpowiednio oznakowanych. Worek niebieski przeznaczony jest na papier i tekturę, worek zielony na 
szkło opakowaniowe, worek biały – na złom metalowy, a Ŝółty na tworzywa sztuczne. Do oddzielnego 
opakowania zabezpieczonego przed skaleczeniem wkładane są inne rodzaje szkła, np.. stłuczone 
lustra, szkło okienne i zbrojne, itp. W worku czarnym gromadzone są pozostałe odpady bytowe. 
Odpady, które nie mieszczą się do worków lub pojemników wystawiane są obok nich i odbierane 
odpłatnie przez firmy wywozowe. Na indywidualne zlecenie – za opłatą – odbierane są inne odpady, 
np. trawa, liście, papa, styropian, itp. Mieszkańcy płacą za odbiór odpadów, takŜe zebranych 
selektywnie. 
 
Zbiórką tekstyliów zajmuje się PCK, do którego naleŜą pojemniki na te odpady. Brak informacji na 
temat ilości zebranych w ten sposób odpadów.  
 
 Zgodnie z informacjami Urzędu Gminy w Kowali, w 2007 roku zebrano selektywnie 212,2 Mg 
odpadów, co stanowi 44,5% ogólnej zebranej ilości.  
 
Obecnie selektywną zbiórką objęty jest cały obszar gminy (tereny zamieszkałe), a ludność objęta 
selektywnym zbieraniem szacowana jest na 85% mieszkańców gminy.  
 
W zabudowie jednorodzinnej prowadzona jest selektywna zbiórka metodą workową, obejmująca 
zbieranie tworzyw sztucznych, szkła, metali i papieru. Zasady selektywnego gromadzenia odpadów 
określa szczegółowo Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Kowala.  
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Na terenie gminy nie jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpady te odbierane są 
odpłatnie przez firmy, z którymi mieszkańcy mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych. 
Część odpadów wielkogabarytowych (zuŜyte sprzęty gospodarstwa domowego AGD i RTV) jest 
przekazywana bezpośrednio sprzedawcy nowych produktów – ilości te nie są rejestrowane na 
poziomie gminy. Ponadto, częstą praktyką jest pozbywanie się niepotrzebnych mebli i sprzętu na 
zasadzie odsprzedawania go lub odstępowania potrzebującym osobom. Świadczy o tym ilość ogłoszeń 
prasowych lub internetowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w wyspecjalizowanych 
internetowych serwisach aukcyjnych. 
 
Na terenie gminy nie zbierano selektywnie odpadów niebezpiecznych. 
 
Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie gminy Kowala w 2007 roku 
przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Tabela 16. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie gminy Kowala 
 2007 roku 

Rodzaj frakcji  Odpady zebrane selektywnie  (Mg) 

Szkło 114,76 

Tworzywa sztuczne 42,77 

Papier i tektura 37,79 

Metale 16,49 

Inne frakcje 0,39 

Razem 212,2 

 

W masie zebranych selektywnie odpadów najwyŜszy udział miało szkło, a następnie tworzywa 
sztuczne.  
 
5.1.5. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej 

 
Odpady budowlane i remontowe wytwarzane są m.in. w gospodarstwach domowych, jako odpady 
z remontów mieszkań, prowadzonych na małą skalę i wówczas są ujęte w zmieszanych odpadach 
komunalnych, oznaczonych kodem 20 03 01. Katalog nie wyodrębnia tego odpadu w grupie odpadów 
komunalnych, podgrupie odpadów gromadzonych selektywnie, ani wśród innych odpadów 
komunalnych. 
 
Odpady z budowy, remontu i demontaŜu zaliczane są do grupy 17. Odpady te wytwarzane są 
najczęściej przez wyspecjalizowane firmy budowlane, na których ciąŜy obowiązek ich odzysku 
i unieszkodliwiania, (jeśli umowa o świadczenie usług nie stanowi inaczej). Odpady te występują 
w zmiennych ilościach, wynikających z prowadzonych robót budowlanych, remontowych 
i rozbiórkowych na danym terenie. Wytwarzający te odpady, w ilościach powyŜej 5 Mg oraz poniŜej 
5 tys. Mg rocznie (gdy nie posiadają instalacji), mają obowiązek przedłoŜenia informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi staroście właściwemu ze względu 
na miejsce wytworzenia odpadu. W przypadku, gdy wytwórca wytwarza powyŜej 5 tys. Mg rocznie 
zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 
 
Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych 
tworzą:  

• materiały i elementy budowlane o charakterze ceramicznym, takie jak beton, cegły, tynki, 
płyty itp. a takŜe podobne odpady z remontów i przebudowy dróg, 

• odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 
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• odpadowe asfalty, smoły, papa, 
• gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania, 
• złom stalowy i metali kolorowych oraz stopów metali. 

 
Tabela 17. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) 

Lp. Rodzaj odpadów wchodzących w strumień Zawartość poszczególnych frakcji 
(%) 

1 Cegła  40 
2 Beton 20 
3 Tworzywa sztuczne 1 
4 Bitumiczna powierzchnia dróg 9 
5 Metale 5 
6 Piasek 4 
7 Inne 11 

Razem: 100 
 
System zbierania odpadów remontowych pochodzących z gospodarstw domowych polega na 
wystawieniu przed posesję kontenera przeznaczonego na odpady remontowo-budowlane, 
po uprzednim zgłoszeniu przez wytwórcę odpadu prośby o odbiór odpadów do administratora 
budynku lub przedsiębiorstwa wywozowego.  
 
Według informacji z Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na terenie gminy Kowala zebrano w 2004 roku 1,7 Mg 
odpadów z grupy 17, a w 2005 roku – 2,2 Mg. Brak informacji o ilości odpadów z grupy 17 zebranej 
w 2006 roku. MoŜna jednak przypuszczać, Ŝe podane ilości są znacznie zaniŜone. 

5.2. Odpady opakowaniowe 
 
Odpady opakowaniowe są to: „wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego uŜytku wycofane 
z ponownego uŜycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów 
powstających w procesie produkcji opakowań”. 
 
Na terenie gminy Kowala istnieją trzy źródła, w których wytwarzane są odpady opakowaniowe. Są to:  
 
• gospodarstwa domowe – odpady opakowaniowe zbierane selektywnie są klasyfikowane w grupie 

20 lub są zbierane w zmieszanych odpadach komunalnych;  
• infrastruktura handlowa – supermarkety, sklepy, magazyny itp. – odpady te stanowią główny 

strumień odpadów z grupy 15; 
• sektor gospodarczy – zakłady produkcyjne, usługowe, rzemieślnicze - głównie odpady z grupy 15.  
 
Analizując system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w latach 2004-2007, moŜna 
zauwaŜyć, Ŝe opiera się on na dwóch zasadniczych filarach: 
 
• odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach za 

osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu (wynikającej bezpośrednio z Ustawy z dnia 11 
maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. nr 63 poz. 638 z późn 
zm.), 

• obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów w celu ich odzysku, w tym 
recyklingu.  

 
Gminy są zobowiązane do przesyłania sprawozdania w zakresie:  
 
• rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot 

działający w jego imieniu, 
• rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu, 
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• wydatków poniesionych na działania wymienione powyŜej.  
 
NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe: 
 
• osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu stanowi ustawowy obowiązek kaŜdego 

przedsiębiorcy, 
• określone prawem poziomy odzysku i recyklingu odnoszą się do ilości opakowań i produktów 

wprowadzanych na rynek, nie zaś ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych, 
• przedsiębiorcy realizują nałoŜony obowiązek bez uwzględniania podziału administracyjnego, lecz 

w pełnej skali swojej działalności na terenie kraju, 
• ustawowy system sprawozdawczości nie pozwala na określenie ilości opakowań wprowadzonych 

na rynek na terenie gminy lub powiatu, jak teŜ ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych na 
terenie gminy lub powiatu, które zostały poddane odzyskowi. 

 
Określenie ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Kowala jest trudne, 
gdyŜ nie wszyscy przedsiębiorcy przekazują dane o ilości i sposobach gospodarowania tymi 
odpadami. Nieznana jest równieŜ ilość odpadów gromadzona selektywnie przez mieszkańców – 
moŜna przypuszczać, Ŝe odpady opakowaniowe stanowią (w zaleŜności od rodzaju) od 20 – 70% 
zbieranych w ten sposób odpadów. 
 
Według informacji z Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na terenie gminy Kowala zebrano następujące ilości 
odpadów opakowaniowych: 

Tabela 18. Odpady opakowaniowe zebrane na terenie gminy Kowala w latach 2004 - 2006 

Ilo ść odpadów zebranych w Mg Lp Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu 
2004 2005 2006 

1. 150101 Opakowania z papieru i tektury 0,4 0,7 bd 
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych bd 0,1 0,2 
3. 150103 Opakowania z drewna 5 2,8 bd 

Razem 5,4 3,6 0,2 
bd – brak danych 
 
W 2006 roku zebrano 0,2 Mg odpadów opakowaniowych, w 2005 roku – 3,6 Mg, a w 2004 roku – 5,4 
Mg. W chwili opracowania niniejszego dokumentu, ilość odpadów zebranych w 2007 roku nie była 
jeszcze znana. 
 

5.3. Osady ściekowe 
 
Na terenie gminy Kowala nie występuje sieć kanalizacji sanitarnej, brak jest zatem zorganizowanego 
systemu oczyszczania ścieków. Inwestycja ta przewidziana jest do realizacji po 2015 roku. W chwili 
obecnej posesje oraz jednostki gospodarcze są wyposaŜone w indywidualne bezodpływowe zbiorniki 
ścieków bytowych oraz technologicznych, skąd nieczystości płynne są odbierane i wywoŜone do 
oczyszczalni ścieków przez uprawnione firmy zajmujące się świadczeniem takich usług. W chwili 
obecnej oraz w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej osady ściekowe oraz inne 
odpady powstające podczas oczyszczania ścieków nie występują na terenie gminy, poniewaŜ usuwane 
są i zagospodarowane poza jej terenem. 
 

5.4. Odpady zawierające azbest 
 
Podstawowym źródłem informacji o ilości azbestu na terenie gminy Kowala były dane zgromadzone 
w Bazie Azbestowej oraz wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przeprowadzonych na 
terenie całego powiatu radomskiego. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, Ŝe na terenie gminy 
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Kowala znajduje się około 838 900 m2 wyrobów zawierających azbest, co stanowi 9228 Mg. Jest to 
największa ilość ze wszystkich gmin powiatu radomskiego. 

Tabela 19. Inwentaryzacja azbestu w gminie Kowala 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 
 w metrach 

Przeliczenie na Mg 
 

8. Kowala 838 900 m2 9 228 

 
Biorąc pod uwagę przeprowadzoną inwentaryzację moŜna stwierdzić, Ŝe odpady zawierające azbest na 
terenie gminy Kowala to przede wszystkim płyty azbestowo – cementowe (faliste). 
 
W gminie Kowala nie stwierdzono występowania tzw. „dzikich” wysypisk odpadów zawierających 
azbest. Nie przewiduje się takŜe wzrostu ilości wyŜej wymienionych odpadów z uwagi na całkowity 
zakaz ich stosowania.  
 
Stan techniczny pokryć dachowych i płyt elewacyjnych jest na ogół dostateczny, tzn. ogólnie płyty nie 
są pokruszone ani obstrzępione, a jedynie porośnięte porostami organicznymi lub zabrudzone wodami 
opadowymi wymieszanymi z sadzami kominowymi. Nieuszkodzone płyty nie stwarzają zagroŜenia 
dla zdrowia ludzi związanego z emisją włókien azbestu do powietrza. Problem szkodliwości takich 
wyrobów zaczyna istnieć z chwilą pojawienia się jakichkolwiek ich uszkodzeń. 
 
Na naruszenie i niszczenie struktury płyt (głównie powierzchniowej) duŜy wpływ mają warunki 
klimatyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza atmosferycznego. W wyniku przemarzania 
płyt w okresie zimowym lub silnego nagrzewania płyt w okresie letnim, połączonego z okresowymi 
szokami termicznymi spowodowanymi opadami deszczu dochodzi do erozji płyt, tworzenia się na 
powierzchni wŜerów, odpryskiwania warstw materiału zawierającego azbest i w mniejszym stopniu 
pękania płyt na całej grubości. Zjawisko to przyspieszane jest dodatkowo przez kwaśne deszcze. 
W wyniku oddziaływania tych czynników dochodzi do kruszenia materiału, osłabienia więzi włókien 
z matrycą (betonem) i w efekcie końcowym do emisji włókien azbestu do powietrza. Płyty takie 
cechują się nierówną powierzchnią i łatwym odspajaniem kolejnych warstw materiału, nawet pod 
wpływem niezbyt silnych oddziaływań mechanicznych. 
 
Drugim rodzajem uszkodzeń płyt dachowych i elewacyjnych są ich pęknięcia, odłamania naroŜy, 
wykruszenia krawędzi, dziury. Uszkodzenia te powstają na skutek oddziaływania czynników 
mechanicznych spowodowanych uderzeniami twardymi przedmiotami lub odłamaniem. RównieŜ 
błędy w montaŜu płyt mogą być przyczyną powstawania uszkodzeń np. przybijanie ich gwoździami 
bez uprzedniego wywiercenia otworów w płycie, brak odstępów dylatacyjnych. Powoduje to 
destrukcję materiału z azbestem (pęknięcia). Powstawaniu uszkodzeń towarzyszy odrywanie 
elementów płyt, które zalegają wokół obiektów i stanowią powaŜne źródła emisji włókien 
azbestowych do otoczenia. 
  
Ilość azbestu usuniętego w poszczególnych latach z terenu gminy Kowala wynosi: 
 
• w 2004 roku –Mg 
• w 2005 roku –Mg 
• w 2006 roku –Mg 
 
Ogółem, w latach 2004 – 2006 usunięto z terenu gminy ,,,, Mg odpadów zawierających azbest, 
pochodzących głównie z budynków jednorodzinnych i gospodarczych oraz budynków 
wielorodzinnych. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez 
Wykonawców posiadających decyzję Starosty Radomskiego zatwierdzającą program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi. 
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5.5. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
 
Na terenie gminy Kowala odpady komunalne poddawane były następującym procesom odzysku lub 
unieszkodliwiania: 
 
• wykorzystanie gospodarcze – recykling materiałowy, 
• odzysk poprzez kompostowanie, 
• unieszkodliwianie poprzez składowanie. 
 
Gospodarka odpadami na terenie Gminy Kowala w 2007 roku  przedstawiała się następująco (ilości 
w Mg): 
• przekazane na składowiska                -     301,0 
• wykorzystane gospodarczo                -        175,31 
 
Z tabeli wynika, Ŝe na terenie gminy Kowala procesom odzysku poddano w 2007 roku 175,31 Mg 
odpadów komunalnych, co stanowiło 37% ich zebranej ilości. Odpady przekazywane są do firm, które 
zajmują się ich przetwarzaniem: EKO-SAM Recykling” w Tursku, Elana-Pet w Toruniu, PSiPSW 
Mazowsze w Bochni, PPH Rolls we Włocławku, Stora Enso Recykling w Warszawie, Huta Szkła 
gospodarczego w Wiązowej, Recykling Centrum w Jarosławiu, Złompol w Tarczynie oraz Zakład 
Segregacji i Odzysku Odpadów SkarŜysko-Kamienna. . 
 
Z tabeli wynika, Ŝe na terenie gminy Kowala unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano w 2007 
roku 301 Mg odpadów, co stanowiło 63% zebranej ilości. Odpady składowane są na składowisku 
Radkom w Radomiu – Wincentowie, na składowisku w Urbanowie, gmina Jedlińsk oraz na 
składowisku w Gózowie, gmina Wrońsko. 
 
Na niektórych terenach gminy Kowala obserwuje się powstawanie tzw. dzikich wysypisk. Powstają 
one często tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników na odpady. Innym 
powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców. W gminach prowadzona jest 
systematyczna akcja likwidacji tzw. "dzikich" wysypisk. W latach 2003 - 2006 zlikwidowano 
następujące miejsca nielegalnego składowania odpadów: 

Tabela 20. Liczba zlikwidowanych nielegalnych składowisk w latach 2003-2006 z podaniem ilości 
wywiezionych odpadów oraz kosztu likwidacji 

Lp. Gmina Liczba 
zlikwidowanych  

nielegalnych 
składowisk 

Ilo ść wywiezionych 
odpadów 

Koszt likwidacji 

1 Kowala 2 10 Mg 24,0 tys. zł 
 
Na terenie gminy Kowala znajduje się jedna instalacja do odzysku odpadów. Jest to Zakład 
Produkcyjno – Handlowo – Usługowy śelbet, Edward Gomółki S-ka, RoŜki 38A, Kowala. Odzyskowi 
poddawane są odpady o kodach: 10 09 99, 10 09 03, 10 09 08 oraz 10 09 12. W 2006 roku poddano 
odzyskowi 320 Mg odpadów w procesach odzysku R4 oraz R14. 
 

5.6. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
 
Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie gminy Kowala, moŜna wyróŜnić jej 
mocne i słabe strony. 
 
Mocne strony 
 
• objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych 85% mieszkańców gminy,  
• wprowadzone rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów zmieszanych, 
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• wprowadzone i systematycznie rozwijane selektywne zbieranie odpadów systemem 
pojemnikowym i workowym, 

• wysoki odsetek odpadów zbieranych selektywnie, 
• mieszkańcy sami pokrywają koszty zbierania i wywozu odpadów komunalnych, 
• stosowanie innych, poza składowaniem, sposobów postępowania z odpadami, 
• kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców we własnym 

zakresie,  
• prowadzona systematycznie edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych, 
• systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk, 
• moŜliwość korzystania z obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

(sortownie, kompostownie, składowiska), połoŜonych poza terenem gminy, 
• wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 
 
Słabe strony 
 
• część mieszkańców gminy w dalszym ciągu nie ma podpisanych umów z podmiotami 

uprawnionymi do odbierania odpadów komunalnych, 
• znaczne rozproszenie źródeł powstawania odpadów, 
• brak kompleksowego systemu pozyskiwania odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów 

komunalnych, 
• niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresie gromadzenia 

odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania, 
• nie podjęto skutecznych działań mających na celu organizację zbiórki odpadów remontowo – 

budowlanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, 
• gmina ze względu na wielkość i potencjał nie moŜe skutecznie kreować i wdraŜać 

autonomicznych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania, 

• uzaleŜnienie odbioru surowców wtórnych od wymagań stawianych przez firmy odbierające, 
• duŜa konkurencja ze strony firm zajmujących się zbiórką i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych (dumpingowe ceny) - mogąca spowodować deprecjacje istniejących 
proekologicznych rozwiązań, 

• wzrost cen usług spowodowany koniecznością dostosowania się do wymogów obowiązującego 
prawa, 

• trudności skutecznych działań na rzecz minimalizacji ilości odpadów, 
• problemy z uzyskaniem dobrej jakości surowców wtórnych (odpady zmieszane lub 

zanieczyszczone), 
• brak budŜetowych środków finansowych na realizację zakładanych celów. 
 
Problemy gospodarki odpadami, a zwłaszcza ich unieszkodliwianie oraz odzysk surowców wtórnych, 
są zazwyczaj trudne do rozwiązywania, a szczególnie uciąŜliwe są dla małych i średnich gmin, takich, 
jak Kowala. Postęp techniczny i organizacyjny na świecie znacznie wyprzedził w ostatnich latach 
rozwiązania stosowane dotychczas w naszym kraju. Integracja Polski z Unią Europejską stawia trudne 
zadania przed polskimi gminami i stwarza konieczność poprawy standardów ekologicznych 
i systemów organizacyjnych. W szczególnie trudnej sytuacji są niewątpliwie tereny wiejskie, gdzie na 
ogół brak jest specjalistycznych zakładów przetwarzania odpadów i ich unieszkodliwiania, 
prawidłowo urządzonych obiektów gospodarki odpadami, a w tym poprawnie urządzonych 
i eksploatowanych składowisk. Występują równieŜ niedostatki i trudności w zakresie 
ewidencjonowania źródeł powstawania, ilości i asortymentów powstających odpadów. Obserwacje 
i analizy ilości i jakości odpadów w Polsce prowadzone były od wielu lat, ale głównie w większych 
aglomeracjach miejskich, a dla małych miejscowości oraz dla obszarów wiejskich badania takie 
prowadzono marginalnie. Stąd wiele danych dotyczących ilości i składu odpadów ma charakter 
jedynie szacunkowy. 
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6. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami 

6.1. Prognoza ogólna 
 
Na ilość, jakość i rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie gminy Kowala odpadów wpływać będzie 
wiele czynników. Spośród nich największe znaczenie będą miały czynniki demograficzne, społeczne, 
prawne i ekonomiczne.  

 
Liczba mieszkańców gminy Kowala kształtuje się obecnie na poziomie 10820 osób (dane z GUS, 
2007 r.). W perspektywie kilku – kilkunastu lat liczba ta uzaleŜniona będzie głównie od przyrostu 
naturalnego i skali migracji. Oba te czynniki są na terenie gminy dodatnie, co wskazuje na stały 
przyrost liczby mieszkańców w kolejnych latach. Prognozuje się, Ŝe w 2011 roku ludność gminy 
wynosić będzie 11 500 osób, a w 2015 – 12 000 osób. 
 
W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości Ŝycia. 
Przeciętne trwanie Ŝycia wzrośnie z obecnych 74,5 lat (70,4 męŜczyźni, 78,8 kobiety) do 77,8 w 2015 
r. (74,6 męŜczyźni, 81,2 kobiety). W najbliŜszych latach wzrośnie nieco skala migracji zagranicznych, 
natomiast będzie to równowaŜone napływem ludności na teren gminy.  
 
Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w gminie w perspektywie czasowej do 2015 roku 
zaleŜeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi usług. Prognozuje się dalszy rozwój 
gospodarczy. WyŜszy poziom dochodów będzie wpływał na wzrost ilości wytwarzanych odpadów.  
 
Zakłada się, Ŝe przez najbliŜsze kilka lat dominować będą wśród ludności postawy konsumpcyjne, 
wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy 
proekologiczne, skutkujące np.: dalszym wzrostem poziomu zbiórki selektywnej. Uwidoczni się to 
równieŜ m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy 
innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) czy łatwo 
degradowalnych – jak papier czy drewno. Nastąpi rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji 
wpłynie takŜe na wzrost ilości papieru w odpadach. Następować będzie takŜe rozwój sieci 
gastronomicznej, co spowoduje równocześnie powstawanie zwiększonej ilości odpadów ulegających 
biodegradacji.  
 
W miejscowościach, gdzie ogrzewanie stopniowo zamienia się na gazowe, przewiduje się 
zmniejszenie zawartości drobnej frakcji mineralnej w odpadach. W przypadku rozwoju systemu 
selektywnego gromadzenia wybranych kategorii odpadów ogólna masa przeznaczona do składowania 
zmniejszy się, równieŜ ulegną zmianie właściwości paliwowe i nawozowe, a takŜe cięŜar 
objętościowy odpadów.  
 
Jednym z waŜnych składników odpadów komunalnych są opakowania, których ilość wzrosła znacznie 
w ostatnim dziesięcioleciu. Ilość opakowań przypadających na jednego mieszkańca szacuje się na 
około 30 kg w ciągu roku. W wielu krajach UE obserwuje się jednak pozytywne tendencje zmiany 
podejścia do problemu opakowań w kierunku stosowania wyrobów o dłuŜszym okresie uŜytkowania 
(opakowania zwrotne, unikanie zbędnych opakowań, nakładanie dodatkowych opłat na opakowania 
jednorazowego uŜytku, itp.). Wielki wpływ na powodzenie takich działań mają sami konsumenci przy 
odpowiednio wysokim poziomie świadomości ekologicznej i intensywnie prowadzonej akcji 
informacyjno-edukacyjnej. Przewiduje się, Ŝe po wprowadzeniu w Ŝycie wskazań zawartych 
w dyrektywach dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w krajach UE ilość opakowań 
odzyskiwanych wzrośnie do poziomu 50 – 80%.  
 
Powszechne występowanie na terenie gminy Kowala zabudowy zagrodowej wpływa na spadek 
udziału odpadów organicznych i ogólny spadek ilości odpadów, zwłaszcza w sezonie zimowym 
(spalanie w paleniskach domowych). 
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Nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony 
zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu). Z poprawą warunków Ŝycia 
wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców gminy, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi 
medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów ze słuŜby zdrowia. Z drugiej strony, 
rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenia metod inspekcji przez 
upowaŜnione organy i instytucje spowoduje wykrycie odpadów nie wykazywanych obecnie 
w statystyce.  
 
Czynnikami ograniczającymi wzrost odpadów na terenie gminy będą: 
 
• przepisy prawne nakładające kosztowne obowiązki na zbierających odpady i ich egzekucja, 
• ciągły wzrost świadomości ekologicznej, 
• wzrastający koszt unieszkodliwiania odpadów (np. podwyŜszanie tzw. opłaty marszałkowskiej za 

składowanie odpadów). 
 
Wszystkie wyŜej wymienione czynniki są ze sobą ściśle powiązane. W celu obniŜenia kosztów 
usunięcia odpadów mieszkańcy chętniej włączą się do systemu selektywnej zbiórki oraz 
zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie.  
 
W zakresie transportu ewentualne zmiany dotyczyć będą przede wszystkim: 
 
• jakości sprzętu technicznego (samochodów „śmieciarek”), które podlegają ciągłej ewolucji 

w kierunku obniŜenia jednostkowych kosztów eksploatacji oraz uciąŜliwości dla mieszkańców 
i środowiska (obniŜenia hałasu i emisji spalin), 

• optymalizacji transportu w kierunku zmniejszenia uciąŜliwości dla ruchu drogowego 
i mieszkańców oraz poprawienia wskaźników ekonomicznych. 

 
W zakresie technologii odzysku oczekiwany jest rozwój technologii związanych z: 
 
• recyklingiem organicznym odpadów ulegających biodegradacji, 
• recyklingiem surowców wtórnych. 
 
W zakresie technologii unieszkodliwienia odpadów: 
 
• stopniowe eliminowanie z systemów gospodarki odpadami składowania odpadów 

nieprzetworzonych. 
 
6.2. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 

Podczas prac nad aktualizacją przyjęto 8 letni okres planowania z podziałem na dwie perspektywy 
czasowe: krótkoterminową (do 2011 roku) i długoterminową (do 2015 roku). Stąd teŜ prognozy 
opracowano dla dwóch horyzontów czasowych: 2011 i 2015 roku. 
 
Za Kpgo 2010  przyjęto następujące załoŜenia: 
 
• wzrost wskaźników ilościowych wytwarzanych odpadów kształtował się będzie na poziomie 5% 

w okresach 4 letnich, 
• nastąpi wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów do 15 % w 2011 r. i 20% w 2015 r., 

co spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie 
zawartość papieru, tworzyw, szkła i metali. 

 
Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w latach 2011 i 2015, przy załoŜeniu, 
Ŝe ludność gminy wynosić będzie: 
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− 11500 osób w 2011 roku, 
− 12 000 osób w 2015 roku 
 
jest następująca: 
 

Tabela 21. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) do roku 2015 na terenie gminy Kowala 
Ilość odpadów (Mg) 

w latach Rodzaj 
2011 2015 

Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 335 488 
Odpady zielone 100 110 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  1669 1704 
Odpady wielkogabarytowe 120 132 
Odpady niebezpieczne z sektora komunalnego 9 10 

RAZEM  2233 2444 
 
Prognozuje się, Ŝe w 2011 roku na terenie gminy Kowala wytworzone zostanie 2233 Mg, a w 2015 
roku – 2444 Mg odpadów komunalnych. 
 

6.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji 
 
Prognozuje się, Ŝe w 2011 roku na terenie gminy Kowala wytworzone zostanie 692 Mg, a w 2015 
roku – 757 Mg odpadów ulegających biodegradacji. 
 

6.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 
komunalnych 

 
Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych 
w latach 2011 i 2015 na terenie gminy Kowala  wynosić będzie: 
 
• 2011 rok  - 9 Mg, 
• 2015 rok  - 10 Mg. 
 

6.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest 
 
Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kowala wynosi 9 228 Mg powinna 
być usunięta do końca 2032 r. Natomiast do 2015 r. powinno być usunięte ok. 30% ilości odpadów 
zawierających azbest. 
 
Prognozowane ilości odpadów zawierających azbest będą kształtować się na poziomie: 
 
• do 2015 r.  –  350 Mg/rok. 

 

6.6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i demontaŜu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

 
Ilość wytworzonych odpadów uzaleŜniona jest od rozwoju lub recesji w poszczególnych sektorach 
gospodarki, a w szczególności w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie. Prognozuje się 
następujący wzrost ilości wytwarzanych odpadów: 
 
• 2011 r. – 20 Mg/rok, 
• 2015 r. -  25 Mg/rok. 
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6.7. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych 
 
Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów 
opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniŜeniu ich masy, a takŜe ze względu na 
konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach 
pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U) Opakowania - 
Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródła) w latach 2008-
2015 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zuŜycia 
poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów 
opakowaniowych. Do roku 2015 dominującymi z uwagi na masę, będą odpady z tektury/papieru, 
odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. Wzrośnie natomiast ilość odpadów zbieranych – 
zarówno przez organizacje odzysku, jak teŜ pozyskiwanych w wyniku selektywnej zbiorki 
z gospodarstw domowych. 
 
W zakresie funkcjonującego zaplecza do segregacji i przygotowania odpadów do przetwórstwa 
przewiduje się znaczną poprawę w wyposaŜeniu sortowni odpadów opakowaniowych (urządzenia do 
rozdrabniania, prasowania, segregacji magnetycznej, sortowania optycznego czy flotacji oraz 
uzdatniania stłuczki itp.) oraz wzrost liczby takich obiektów.  
 
Wraz z udoskonalaniem metod przerobu odpadów pojawi się takŜe moŜliwość odzysku odpadów 
zdeponowanych dotychczas na składowiskach lub magazynowanych na terenach zakładów. 
 

7.  Przyjęte cele w gospodarce odpadami komunalnymi 

  
7.1. Odpady komunalne 

 
Wytyczając cele w gospodarce odpadami kierowano się strategią wyznaczoną w Polityce Ekologicznej 
Państwa (PEP), a takŜe wytycznymi zawartymi w Krajowym planie gospodarki odpadami 
2010, Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 
z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 oraz Planem gospodarki odpadami dla powiatu radomskiego na lata 
2008 – 2015 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015. 
 
Nie oznaczało to jednak mechanicznego przeniesienia poszczególnych wymogów ilościowych 
z poziomu państwa, czy województwa na poziom gminy. Przy wytyczaniu celów uwzględniono 
specyfikę lokalną i ocenę moŜliwości zrealizowania danego celu.  
 
Cele krótkookresowe 2008-2011  
 
1. Wspieranie działań dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Kowala  

w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi. 
2. Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym 

zbieraniem odpadów najpóźniej do końca 2008 roku. 
3. Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców gminy najpóźniej do końca 2008 

roku systemem selektywnego zbierania odpadów w zakresie: 
• odpadów zielonych z parków i ogrodów, 
• papieru i tektury, 
• odpadów opakowaniowych ze szkła, 
• tworzyw sztucznych i metali, 
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• odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zuŜytych baterii 
i akumulatorów, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, 
chemikaliów), 

• odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano – remontowych.  
3. Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki dla osiągnięcia pod koniec 2011 roku odpowiednich 

poziomów odzysku i recyklingu: 
• zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 10% ilości wytworzonej, 
• zbierania odpadów niebezpiecznych na poziomie 5% ilości wytworzonej. 

4. Wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów 
niesegregowanych i nieprzetworzonych. 

5. Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych nie 
więcej niŜ 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
(w stosunku do roku 1995). 

6. Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów. 
7. Współorganizowanie i uczestnictwo w strukturach ponadgminnych – Radomskim Regionalnym 

Obszarze Gospodarki Odpadami oraz w innych związkach ponadlokalnych, w których zakres 
wchodzą działania związane z gospodarką odpadami. 

 
Cele długookresowe 2012-2015 
 
1. Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

Kowala. 
2. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku: 
• zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% ilości wytworzonej, 
• zbierania odpadów niebezpiecznych na poziomie 10% ilości wytworzonej. 

3. Wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. 
4. Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych nie 

więcej niŜ 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
(w stosunku do roku 1995). 

5. Wspieranie działań zmierzających do składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych). 
6. Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów komunalnych do 

maksymalnie 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r. 
 

7.2. Odpady zawierające azbest 
 
Cele krótkookresowe 2008 – 2011 
Cele długookresowe 2012 – 2015 
 
• Sukcesywne usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowala poprzez ich 

demontaŜ i utylizację 
• Sukcesywna likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko przy spełnieniu 

wymogów ochrony środowiska 
• WdraŜanie obowiązujących przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest oraz przestrzeganie procedur przy postępowaniu z wyrobami i odpadami 
zawierającymi azbest. 

 
7.3. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej 

 
Cele krótkookresowe 2008 – 2011 
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• Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontu, budowy obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej, dla osiągnięcia 50% zbieranych selektywnie odpadów w roku 2011 

 
Cele długookresowe 2012 – 2015 
 
• Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontu, budowy obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej, dla osiągnięcia 60% zbieranych selektywnie odpadów w roku 2015 
 

7.4. Odpady opakowaniowe 
 
Cele krótkookresowe 2008 – 2011 
 
•••• Nasilenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu 

odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów  
•••• Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych wydzielonych ze strumienia odpadów 

komunalnych kierowanych na składowiska bez przetworzenia 
•••• WdraŜanie systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie 

efektywności istniejących systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych  
•••• Współpraca z organizacjami odzysku oraz innymi samorządami gminnymi, w celu wdraŜania 

i rozwoju systemów zbierania odpadów opakowaniowych 
 
Cele długookresowe 2012 – 2015 
 
•••• Kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu 

odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów  
•••• Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 

w celu uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu 
•••• Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku, w celu jak najlepszego funkcjonowania 

systemów zbierania odpadów opakowaniowych 
•••• Wspieranie działań mających na celu rozbudowę oraz realizację nowych inwestycji 

zapewniających recykling, odzysk, w tym odzysk energii z odpadów z jednoczesnym odzyskiem 
ciepła i elektryczności.  

 

8. System gospodarowania odpadami i zadania strategiczne na okres co 

najmniej 8 lat 

8.1. Odpady komunalne 
 
System gospodarki odpadami obejmuje wszystkie odpady komunalne wytwarzane na terenie gminy 
Kowala ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpadów 
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, 
wyeksploatowanych pojazdów, zuŜytych opon, olejów odpadowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, a takŜe odpadów opakowaniowych i azbestu. 
 
System uwzględnia wszystkie działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: 
zbieranie (w tym selektywne) odpadów, transport, odzysk i unieszkodliwianie, a takŜe działania 
pomocnicze: zapobieganie wytwarzaniu odpadów, edukację ekologiczną, organizację systemu 
(zarządzanie, monitoring, sprawozdawczość) i aspekty ekonomiczne. 
 
Do systemu włączone zostaną (oprócz odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych) odpady 
powstające w obiektach infrastruktury, tj. handlu, administracji, usługach, zakładach rzemieślniczych, 
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targowiskach i szkolnictwie oraz wytwarzane przez osoby przebywające czasowo na terenie gminy 
(odpady z rekreacji i turystyki). 
 
Dla osiągnięcia przyjętych celów gospodarki odpadami komunalnymi i stworzenia efektywnego 
systemu gospodarowania w skali gminy Kowala, podjęte zostaną przede wszystkim następujące 
działania: 
 

• intensyfikacji edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz 
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjnej w tym zakresie, 

• rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych metodą workową „u źródła” oraz 
w pojemnikach, 

• osiągnięciu planowanych poziomów zbierania i odzysku odpadów wielkogabarytowych 
i niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych), 

• redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska, do osiągnięcia 
zakładanych poziomów w roku 2011 i 2015, 

• prowadzenia systemu gospodarowania odpadami w gminie Kowala w oparciu o wyznaczone 
struktury regionalne wyznaczone w planach wyŜszego rzędu, 

• doskonalenie sposobów monitoringu gospodarki odpadami poprzez: 
� prowadzenie ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz 

unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,   
� wzmocnienie kontroli przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli 

nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych  

� wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
sposobów zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów  

� wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania 
i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania 
odpadami 

 
 
8.1.1. ZałoŜenia ogólne 

 
System gospodarki odpadami na terenie gminy Kowala spełniać będzie następujące załoŜenia: 
 
1. będzie najkorzystniejszy dla mieszkańców gminy i środowiska, 
2. uwzględni dotychczasowe dokonania gminy w zakresie gospodarki odpadami, jak równieŜ 

uwarunkowania lokalne i regionalne, 
3. uwzględni cele, zasady i wymagania szczegółowe określone w: obowiązujących aktach prawnych, 

Krajowym planie gospodarki odpadami 2010,  Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla 
Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 i Planie gospodarki odpadami dla 
powiatu radomskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015,  

4. umoŜliwi osiągnięcie zakładanych wskaźników redukcji, odzysku i recyklingu poszczególnych 
rodzajów odpadów komunalnych, 

5. wykorzysta optymalnie zakładane uczestnictwo gminy w Radomskim Regionalnym Obszarze 
Gospodarki Odpadami, 

6. uwzględni pozostałe normy, wytyczne, zalecenia, kryteria wyboru itp. w stopniu zaleŜnym od 
uwarunkowań lokalnych. 

 
Podstawowy cięŜar odpowiedzialności nad sposobem funkcjonowania systemu spoczywa na władzach 
gminnych. Do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
naleŜy: 
 
1. Zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania 

wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. 



 

 49

2. Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, aby było moŜliwe: 

• ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
• wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 
• 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 unieszkodliwienia odpadów komunalnych, 
albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do 
odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. 

4. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z innymi gminami: 
• instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich 

części, 
• zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych w szczególności przez: zbieranie 

i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, uprzątniętych z chodników przez 
właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu 
urządzeniach ustawionych na chodniku, za wyjątkiem dróg publicznych, 

• zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz 
współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie. 

 
Ponadto, zobowiązania odnośnie gospodarki odpadami ciąŜą teŜ na wytwórcach odpadów komunalnych, 
którymi są właściciele nieruchomości. Powinni oni zapewnić utrzymanie czystości i porządku poprzez:  
 
• wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
• zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w regulaminie  
• pozbywania się zebrania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi 
• realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. 
 
Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków narzuconych im w związku z wytwarzaniem 
opadów obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 
zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Rada Gminy moŜe określić, w drodze 
uchwały, w zaleŜności od warunków lokalnych, inne sposoby udokumentowania wykonania tych 
obowiązków. Rada Gminy określa takŜe, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi związane ze zbiórką i transportem odpadów komunalnych. Stawki te 
mogą być niŜsze, jeśli odpady są zbierane selektywnie.  
 
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów, gmina ma obowiązek 
zorganizować odbieranie odpadów komunalnych. Wójt Gminy wydaje decyzję, w której ustala 
obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych, wysokość opłat, terminy uiszczania 
opłat oraz terminy i sposób udostępniania urządzeń i pojemników w celu ich opróŜniania. Decyzja jest 
wydawana na okres 1 roku, z moŜliwością przedłuŜenia.  
 
Rada Gminy moŜe równieŜ w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyraŜonej 
w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie 
lub wskazane obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami.  
 
Przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych ma obowiązek uzyskać stosowne 
zezwolenie, w którym musi m.in. określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów 
ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich 
przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia 
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odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.  Przedsiębiorca taki 
ma równieŜ obowiązek selektywnego odbierania odpadów, w tym wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów z remontów.  
 
Gminna jednostka organizacyjna lub przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych, 
nie spełniający obowiązku w zakresie ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania zostaną obciąŜone opłatą sankcyjną, którą nakłada 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wysokość opłaty waha się od 40 do 200 tysięcy złotych, 
w zaleŜności od stopnia niewykonania obowiązku.  
 
RównieŜ w przypadku niewykonania obowiązku zorganizowania systemu selektywnego zbierania 
odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego zobowiązany, w drodze 
decyzji, opłatę sanacyjną w wysokości od 10 do 40 tysięcy złotych.  
 
W gospodarce odpadami obowiązuje zasada bliskości. Oznacza to, Ŝe odpady komunalne powinny być 
poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze tego województwa, na którym zostały 
wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub 
w miejscach najbliŜej połoŜonych miejsca ich wytworzenia. Odstępstwo od tej reguły (czyli poddanie 
odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu na terenie innego województwo, niŜ zostały wytworzone) 
moŜe być jedynie w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji 
przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania jest mniejsza niŜ odległość do instalacji połoŜnej na 
terenie tego samego województwa. 
 
Zabroniony jest odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami spełniającymi określone 
wymagania. Dopuszcza się jedynie spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami 
i urządzeniami, jeŜeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów 
ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza przepisów prawnych. 
 
Przyjęte rozwiązania muszą pozwalać na osiągnięcie sytuacji, w której, zgodnie z zasadą 
zanieczyszczający płaci, koszty funkcjonowania systemu przeniesione będą na właściciela 
nieruchomości (wytwórcę odpadów). Wsparcie finansowe gminy moŜe jedynie dotyczyć: 
 
• etapu wdroŜenia poszczególnych elementów systemu,  
• działań inwestycyjnych,  
• postępowania z wybranymi rodzajami odpadów, w szczególności odpadami niebezpiecznymi, 
• działań edukacyjno – informacyjnych. 
 
8.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko 
 
Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe 
cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej poŜądaną 
i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako Ŝe brak odpadów oznacza brak problemów 
z nimi związanych, takich jak zbieranie, odbieranie, transport czy unieszkodliwienie – a wszystkie te 
metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, zuŜycia energii 
i materiałów. 
 
Zastosowane zostaną róŜne metody działań w celu zachęcenia mieszkańców do redukowania ilości 
wytwarzanych odpadów. Działania te obejmują między przede wszystkim: 
 
• edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcenia do ograniczenia ilości odpadów, poprzez np. 

popularyzację ograniczania postaw konsumpcyjnych. Proponuje się wydanie ulotek lub 
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy przykładowych zaleceń dotyczących 
minimalizacji odpadów. 

• utrwalanie nabytych postaw. 
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• zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do ograniczenia odpadów 
np. poprzez podwyŜszenie opłat za odbieranie odpadów dla mieszkańców, którzy nie prowadza 
selektywnej zbiórki lub uzaleŜnienie kosztów usuwania odpadów od ich ilości, itp. 

 
Działania te będą prowadzone równieŜ poprzez właściwą organizację zbierania odpadów od 
mieszkańców.  
 
Podstawową formą unikania wytwarzania odpadów jest wielokrotne wykorzystanie produktów w tym 
samym lub w innym celu niŜ pierwotne, bez potrzeby jego przetwarzania. Dzięki temu przyczynia się 
do zmniejszenia ilości powstających odpadów oraz pomagamy oszczędzać energię, której uŜycie 
byłoby konieczne do przetworzenia tego produktu lub wyprodukowaniu nowego. 
 
Jeszcze kilka lat temu zjawisko ponownego wykorzystania produktów było bardzo powszechne. 
Dzisiaj łatwiej jest pójść do sklepu i zakupić nowy, gotowy produkt, niŜ naprawiać stary. Jednak wiele 
przedmiotów doskonale nadaje się do wielokrotnego i długoterminowego uŜytkowania, jak: ubrania, 
meble, urządzenia róŜnego typu i ich części, opakowania plastikowe lub szklane, garnki, ksiąŜki 
i podręczniki, itp.  
 
PoniŜej przedstawiono wzór ulotki, którą moŜna wykorzystać dla propagowania zmniejszania ilości 
odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy Kowala: 
 
Działania ogólne 
 
Aby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów: 
 
NaleŜy unikać uŜywania produktów, które z pewnością trafią na składowisko (czyli nie nadających się 
do recyklingu, kompostowania):  

• jednorazowych pieluch,  
• jednorazowych maszynek do golenia  
• papierowych i plastikowych talerzy i sztućców  
• folii śniadaniowej, aluminiowej, butelek i kartonów jednorazowych na napoje  
• dezodorantów i innych kosmetyków w aerozolach  

 
NaleŜy unikać produktów w „za duŜych” opakowaniach. Bardzo często produkty pakowane 
są w znacznie większe opakowania niŜ wymagałaby tego ich zawartość. Jest to chwyt marketingowy. 
NaleŜy sprawdzać masę produktu na opakowaniu. Większe opakowanie nie zawsze oznacza więcej 
produktu, za to na pewno oznacza więcej odpadów.  
 
NaleŜy kupować produkty opakowane w minimalną ilość opakowań. Wiele produktów pakowane 
jest w kilka warstw, co ma zachęcić do kupna przez efektowny wygląd. Niektóre produkty spoŜywcze 
czy kosmetyki itp. moŜna kupić bez zbędnych opakowań.  
 
Wiele produktów spoŜywczych, owoców i warzyw nie wymaga przechowywania w opakowaniach. 
NaleŜy kupować produkty w koncentratach korzystając w ten sposób wielokrotnie z tego samego 
opakowania lub kupuj produkty w duŜych opakowaniach, np. zamiast kupować raz w tygodniu 1 kg 
proszku do prania lepiej kupić jednorazowo opakowanie 10 kg – zaoszczędzi się (tylko raz, a nie 10 
razy płaci się opłatę produktową za opakowanie) i zredukuje ilość produkowanych przez siebie 
odpadów.  
 
NaleŜy unikać stosowania folii przylepnej, śniadaniowej, papieru śniadaniowego i folii aluminiowej, 
uŜywając w zamian plastikowych pojemników na Ŝywność (wielokrotnego uŜytku).  
 
NaleŜy kupować produkty w opakowaniach zwrotnych.  
 
NaleŜy ponownie wykorzystywać i wydłuŜać okres uŜywalności przedmiotów takich jak:   
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• baterie – lepiej kupować akumulatorki nadające się do ponownego naładowania, niŜ 
jednorazowego uŜytku,  

• torby plastikowe na zakupy – lepiej stosować płócienne wielokrotnego uŜytku,  
• długopisy – poprzez stosowanie wymiennych wkładów,  
• ubrania – moŜna wykorzystać jako „ścierki” podczas porządków, oddać organizacjom 

charytatywnym lub wrzucić do pojemników na odzieŜ rozstawionych w mieście; ubranka 
dziecięce moŜna oddać rodzinie, znajomym lub sąsiadom, którzy mają młodsze dzieci,  

• meble – równieŜ moŜna oddać znajomym lub organizacjom charytatywnym,  
• sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie wymieniać „starego” modelu na „nowy”, jeśli działa 

bez zarzutu, tylko dlatego Ŝe pojawił się nowszy model na rynku. Oddać urządzenia do 
serwisu – większość usterek moŜna naprawić - lub oddać je do specjalnych punktów, 
w których zostaną wykorzystane „na części” lub odpowiednio unieszkodliwione,  

• plastikowe, szklane lub aluminiowe pojemniki na Ŝywność pozwalają dłuŜej zachować 
świeŜość produktów niŜ woreczki foliowe czy papier, moŜna je trzymać w lodówce, 
wielokrotnie uŜywać – wystarczy tylko umyć,  

• ksiąŜki i podręczniki – kupując uŜywane podręczniki oszczędza się i pomaga ratować drzewa. 
Po zakończeniu roku podręczniki moŜna ponownie sprzedać uczniom z młodszych klas; warto 
odwiedzać księgarnie „z drugiej ręki”.  

 
Materiały róŜne 
 
• Unikanie opakowań. PoniewaŜ duŜą część zakupów stanowią opakowania, unikając ich nadmiaru 

znacznie przyczyniamy się do zmniejszania się ilości śnieci. Sposobem na to moŜe być, m.in. 
częstsze robienie zakupów na targu albo w sklepie branŜowym zamiast w supermarkecie.  

• Wybór jak najmniej szkodliwego opakowania. Opakowania róŜnią się między sobą pod 
względem szkodliwości dla środowiska. W wielu przypadkach jest jasne, które opakowanie jest 
najmniej uciąŜliwe dla środowiska. PoniŜsza lista moŜe okazać się pomocna przy wyborze 
odpowiedniego opakowania. Im opakowanie zajmuje niŜsze miejsce na liście, tym wyŜszy jest 
stopień jego uciąŜliwości dla środowiska. 

• Brak opakowania - Butelka do zwrotu ( pod zastaw)-  Szklana butelka (do pojemnika na szkło) - 
Papier i karton (na makulaturę) - Puszki metalowe (na złom) - Plastik. Karton z plastikiem – 
Aluminium 

• Kupowanie towarów w większych opakowaniach. Jeśli to moŜliwe, kupowanie towarów 
w większych ilościach. Unikanie towarów w małych porcjach np. mini jogurty, soki (nie dotyczy 
to artykułów, które przed spoŜyciem mogłyby ulec zepsuciu). 

• Korzystanie z pudełek, pojemników i kubków, które nadają się do wielokrotnego 
wykorzystania. Do przechowywania artykułów Ŝywnościowych najlepiej jest uŜyć trwałych 
pojemników z przykrywkami zamiast jednorazowych - z folii plastikowej czy aluminiowej. 

• Wybór artykułów trwałego uŜytku i nadających się do powtórnego wykorzystania. Niemal 
wszystkie towary są do zdobycia w formie nadającej się do dłuŜszego uŜycia, np. chusteczki do 
nosa, pieluszki, zapalniczki, pióra, latarki, maszynki do golenia. Unikanie przedmiotów 
jednorazowego uŜytku. 

• Chodzenie na zakupy z własną torbę. Płócienna torba na zakupy jest prostym i przydatnym 
rozwiązaniem. Pod kaŜdym względem jest lepsza od torebki plastikowej.  

• Unikanie kupowania rzeczy niepotrzebnych. 
• Wstępna segregacja odpadów  
• Przechowywanie oddzielnie róŜnych rodzajów odpadów. W ten sposób będą się one nadawały 

do powtórnego wykorzystania.  
 
Szkło 
 
• Kupowanie napojów tylko w butelkach szklanych i za kaucją. Napoje - wody mineralne i soki 

- w butelkach mają nie tylko bardziej przyjazne środowisku opakowanie i niŜszą cenę. Często 
górują one wyŜszą jakością nad napojami w opakowaniach kartonowych. 
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• Wielokrotnie uŜywanie słoików, weków po róŜnego rodzaju przetworach w gospodarstwie 
domowym.  

• Wyrzucanie zuŜytych szklanych opakowań do specjalnego pojemnika na szkło. Stłuczka 
moŜe być z powodzeniem przetworzona na surowiec do produkcji nowych butelek i słoików. 
Pozwoli to zaoszczędzić od 25 do 30% energii, a przez to zmniejszy się szkodliwy wpływ na 
przyrodę i krajobraz (mniejsze wydobycie kamienia i piasku) oraz. Ze względu na brak 
konieczności powtórnego uŜycia sody (jest ona niezbędna przy produkcji szkła), zostanie 
zmniejszone zanieczyszczenie wód.  

 
Papier 
 
• Oszczędzanie papieru. UŜywanie papieru dwustronnie, uŜywanie częściowo zuŜytego papieru do 

robienia drobnych notatek, uŜywanie powtórnie duŜych kopert nalepiając na nie nowe nalepki 
adresowe, protestowanie przeciwko otrzymywaniu nie adresowanych broszur reklamowych 
i lokalnych pism, którymi nie jesteśmy zainteresowani. 

• Przeznaczenie zuŜytego papieru na makulaturę. Makulatura stanowi 70% materiału uŜywanego 
do produkcji nowego papieru gazetowego. W ten sposób oszczędza się duŜe powierzchnie lasów, 
produkuje się mniej odpadów i w mniejszym stopniu zanieczyszcza się środowisko. Produkcja 
papieru z wykorzystaniem makulatury jako surowca oznacza: 50% zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza, 60% mniejsze zuŜycie energii, 85% mniejsze zuŜycie wody, 95% mniejsze skaŜenie 
wody. Makulatura jest źródłem bardzo efektywnej izolacji cieplnej domów, zwanej ekofibrem. 

• Korzystanie z gazet i magazynów razem z przyjaciółmi, w ten sposób ograniczamy ilość 
zuŜywanego papieru.  

 
Tekstylia 
 
• Pozbywanie się niepotrzebnej odzieŜy i innych materiałów tekstylnych. Pewne ilości odzieŜy 

są gromadzone w punktach opieki społecznej. Część z nich moŜe być przeznaczona na produkcję 
makulatury.  

 
 
Odpady wielkogabarytowe 
 
• PrzedłuŜenie okresu Ŝywotności mebli i wyposaŜenia domowego. Zepsuty przedmiot w wielu 

wypadkach moŜe zostać naprawiony. Dzięki sklepom skupującym uŜywane meble i przedmioty 
domowego uŜytku oraz „pchlim targom”, wiele nadal wartościowych rzeczy nie trafia na śmietnik. 
Dopiero w momencie, gdy artykuł nie nadaje się juŜ zupełnie do uŜytku, naleŜy się go ostatecznie 
pozbyć.  

• Wynajem oraz poŜyczanie sprzętu, którego uŜywa się okazjonalnie, przykładem tego moŜe być 
wiertarka, piła elektryczna. 

 
Odpady ulegające biodegradacji 
 
• Przechowywanie osobno odpadów pochodzenia organicznego (kuchenne i ogrodowe). Blisko 

połowę odpadów z gospodarstw domowych stanowią odpady organiczne, tzn. odpady roślinne 
i zwierzęce, które w procesie powolnego rozkładu mogą być przetworzone na kompost. Coraz 
więcej miast wprowadza juŜ stopniowo osobną zbiórkę odpadów organicznych i ich przeróbkę 
w kompostowniach. W przypadku posiadania  własnego ogródek  najlepszym rozwiązaniem jest 
pryzma kompostowa; aŜ 2/3 ogólnej ilości odpadów organicznych nadaje się do indywidualnego 
kompostowania. W ten sposób obniŜają się koszty transportu odpadów i koszty zuŜywanej przy 
ich obróbce energii.  

 
Odpady niebezpieczne 
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• Unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią niebezpieczne odpady. Nie tylko 
opakowania mogą być uciąŜliwe dla środowiska, ale równieŜ i sam produkt moŜe zawierać trujące 
związki chemiczne. Dotyczy to między innymi farb, baterii, środków ochrony roślin oraz freonów 
zawartych w aerozolach, piankach i lodówkach oraz wszelkich artykułów z PCW. W przypadku 
wielu artykułów istnieją alternatywne rozwiązania nie prowadzące do powstania szkodliwych 
odpadów. 

• Zastąpienie substancji toksycznych. DuŜa liczba zwykłych produktów domowego uŜytku, 
od środków czystości do tkanin syntetycznych, zawiera niebezpieczne związki chemiczne. Istnieje 
wiele alternatywnych produktów nietoksycznych, ale trzeba wiedzieć, czego unikać i co moŜna 
zastąpić czymś innym.  

• Przechowywanie oddzielnie wszelkich odpadów niebezpiecznych. KaŜdy obywatel wyrzuca 
w ciągu roku przeciętnie 20 kg niebezpiecznych odpadów, z tego zaledwie 2 kg odpadów jest 
zbierane oddzielnie i unieszkodliwiane. Po ich zebraniu niebezpieczne odpady są przeznaczone do 
spalania w bardzo wysokich temperaturach. W ten sposób powstaje mniej szkodliwych dla 
środowiska substancji. Część zgromadzonych odpadów jest składowana na specjalnie do tego celu 
stworzonych składowiskach. Rozwiązanie problemu unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 
nie jest do tej pory jeszcze zadowalające i nie we wszystkich przypadkach przebiega ono bez 
szkody dla środowiska. W kaŜdym razie lepiej jest zastosować wstępną segregację zbierając 
osobno niebezpieczne odpady niŜ wrzucać je do kosza z innymi odpadami.  

• Zamiast jednorazowych baterii kupowanie takich, które nadają się do doładowania tzw. 
akumulatorki wraz z ładowarką – ich zastosowanie jest tańsze, w miarę moŜliwości stosowanie 
w domu zasilaczy odbiorników radiowych, magnetofonów czy walkmanów.  

 

Porady i wskazówki dotyczące recyklingu w domu 

• Podczas zakupów wybieraj produkty w opakowaniach, które moŜna w łatwy sposób poddać 
odzyskowi, np. szklane zamiast plastikowych czy metalowych, do odzysku których zuŜywane 
są znacznie mniejsze ilości energii,  

• Jeśli nie ma się specjalnego pojemnika lub worka na surowce wtórne w domu – naleŜy 
korzystać z ogólnodostępnych „gniazd” do segregacji,   

• Segregując odpady w domu, nie trzeba ustawiać w domu pojemników na kaŜdy z surowców. 
Jeśli nie ma miejsca, naleŜy  zbierać je do jednego worka albo pojemnika, a rozdziału 
dokonywać w trakcie wrzucania do „dzwonów”,  

• firma, która odbiera odpady komunalne ma USTAWOWY OBOWIĄZEK odebrać równieŜ 
wszystkie selektywne zbierane odpady na terenie gospodarstwa – moŜna powołać się na art. 8 
ust. 2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 
2008 z późniejszymi zmianami),  

• Jeśli na terenie posesji wytwarzane są odpady zielone – naleŜy postarać się o pojemnik na 
kompost,  

• Jeśli jest to tylko moŜliwe, naleŜy kupować produkty powstałe z surowców wtórnych.  
 
Porady i wskazówki dotyczące recyklingu w biurze 
 

• naleŜy kopiować i  drukować dwustronnie – zuŜywa się w ten sposób połowę mniej papieru, 
• naleŜy czytać e-maile na ekranie zamiast je drukować,  
• naleŜy przechowywać dane na dyskach lub płytach CD zamiast na papierze,  
• nie wyrzucać pustych tonerów do drukarek – większość z nich nadaje się do ponownego 

napełnienia (regeneracji),  
• naleŜy kupować i uŜywać papieru z odzysku,  
• nie trzeba wymieniać całych długopisów, wystarczą same wkłady.  

 
Na poziomie krajowym  nastąpi opracowanie i wdroŜenie „Planu działań w zakresie tzw. „zielonych” 
zamówień publicznych (Action Plan on Green Public Procurement). Zgodnie z projektem, instytucja 
zamawiająca powinna określić w specyfikacji technicznej jako wymóg lub w kryteriach oceny oferty 
jako dodatkowe punkty dla określonych działalności gospodarczej przykładowe elementy: 
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wykorzystanie materiałów lub produktów pochodzących z odzysku, wykorzystanie technologii, 
w wyniku której wytworzona zostanie mniejsza ilość odpadów, sposoby zagospodarowania 
wytworzonych odpadów.  
 
8.1.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych 

 
Zbieranie i pozbywanie się odpadów w miejscu powstawania jest pierwszym i najwaŜniejszym 
ogniwem projektowanego systemu. Ma znaczący wpływ na dalsze moŜliwości wykorzystania 
odpadów. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.  
 
Jednym z głównych celów systemu jest objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów 100% 
mieszkańców gminy Kowala , a jednocześnie zebranie jak największej ilości wytwarzanych odpadów. 
Obecnie zorganizowana zbiórka objętych jest około 85% mieszkańców gminy.  
 
Obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
nieruchomości spoczywa na jej właścicielach. Obowiązek ten moŜe być realizowany za 
pośrednictwem przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania 
i transportu odpadów komunalnych na podstawie umowy.  
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.), 
w zakresie zbierania odpadów nakłada na samorząd terytorialny obowiązek zapewnienia warunków 
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów, który przyczyni się do ograniczenia 
składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenia odpadów 
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz osiągnięcia poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych.  
 
Preferowany system obejmuje: 
 
• kontynuację zbierania odpadów zmieszanych na dotychczasowych zasadach, prowadzonego przez 

uprawnionych przedsiębiorców, 
• kontynuację selektywnego zbierania odpadów (z podziałem na frakcje: papier i tektura, szkło, 

tworzywa sztuczne, metale) metodą „u źródła” z zastosowaniem worków (system wieloworkowy), 
prowadzonego przez uprawnionych przedsiębiorców lub ogólnodostępnych pojemników 
rozstawionych na terenie miasta, 

• selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych z terenów 
zieleni urządzonej, 

• wdroŜenie dodatkowego zbierania odpadów: 
− wielkogabarytowych, 
− budowlanych i poremontowych, 
− niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w tym co najmniej: baterii 

i akumulatorów, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych 
leków, chemikaliów, świetlówek). 

 
Podstawowymi zadaniami gminy w tym zakresie są: 
 
1. precyzyjne określenie obowiązków właścicieli nieruchomości i sposobu udokumentowania ich 

wykonania, przedstawione w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, 
uaktualnionym o zapisy zawarte w gminnym planie gospodarki odpadami, w terminie do trzech 
miesięcy po aktualizacji tego planu, 

2. prowadzona na bieŜąco kontrola gospodarki odpadami, 
3. bieŜące aktualizowanie bazy danych, zawierającej m.in. ewidencje umów zawartych na odbieranie 

odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, 
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4. przejęcie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
od tych właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów z przedsiębiorcami na 
wywóz odpadów – za stosowną opłatą pobieraną od tych właścicieli, 

5. rozwinięcie systemu edukacji ekologicznej i informacji o systemie gospodarki odpadami. 
 
Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości naleŜy: 
 
1. WyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do gromadzenia odpadów komunalnych 

(pojemniki, kontenery, worki na śmieci), ustawienie ich na terenach utwardzonych lub w altanach  
śmietnikowych). Liczba i wielkość pojemników musi być adekwatna do liczby stałych 
mieszkańców, liczby osób przebywających czasowo oraz odpadów powstających w wyniku 
prowadzonej działalności gospodarczej oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie, a w szczególności: 

• Gromadzenie odpadów w miejscach przeznaczonych do tego celu oraz w pojemnikach do tego 
przystosowanych. 

• Miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych powinny być wykonane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l4 grudnia 1994 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140). 

• Prowadzenie w gospodarstwach domowych wstępnej segregacji odpadów z podziałem na 
następujące frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady organiczne, odpady 
niebezpieczne. 

• Pojemniki na odpady komunalne naleŜy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich 
uŜytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych 
uciąŜliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

• W razie niemoŜności dojazdu do nieruchomości (np. w warunkach zimowych albo utrudnień 
terenowych) właściciel powinien dostarczyć odpady do miejsca, z którego moŜliwy będzie ich 
odbiór przez pracowników firmy wywozowej. 

3. Utrzymywanie w naleŜytym stanie sanitarnym pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady. 
4. Usuwanie z terenu nieruchomości odpadów komunalnych według częstotliwości ustalonej 

w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz na podstawie umowy 
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na wywóz odpadów. 

5. W przypadku urządzania imprezy masowej, wprowadzono obowiązek usuwania odpadów 
natychmiast po zakończeniu imprezy. 

 
8.1.4. Selektywne zbieranie odpadów  

 
Selektywną zbiórką odpadów uŜytecznych objęty zostanie cały teren gminy Kowala. Zakłada się, 
Ŝe mieszkańcy posiadają juŜ podstawową wiedzę dotyczącą segregacji, gdyŜ od kilku lat na terenie 
gminy prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów metodą workową oraz prowadzona jest 
edukacja ekologiczna uwzględniająca gospodarkę odpadami. 
 
Z przedstawionego opisu stanu aktualnego gospodarki odpadami wynika, Ŝe na terenie gminy 
występują generalnie 2 typy zabudowy: zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Zabudowa 
wielorodzinna stanowi niecały 1% wszystkich budynków. W związku z powyŜszym proponowany 
system gromadzenia odpadów od mieszkańców zakłada ujednolicenie selektywnej zbiórki odpadów.  
 
Zbieranie selektywne odpadów odbywać się będzie poprzez: 

− zbieranie selektywne "u źródła" metodą wieloworkową, 
− projektowany Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. 
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Zbieranie selektywne „u źródła”  - polega na segregacji odpadów do pojemników albo worków 
wielokrotnego lub jednorazowego uŜytku w obrębie posesji. Posortowane odpady są transportowane 
do punków odbioru. Taki rodzaj zbiórki zapewnia pozyskiwanie czystych i jednorodnych surowców. 
Sposób selektywnego zbierania „u źródła” będzie stosowany w zabudowie jednorodzinnej 
i zagrodowej. W gospodarstwach indywidualnych istnieje moŜliwość postawienia nawet kilku 
worków lub pojemników na odpady danego typu i stopniowe dochodzenie do coraz bardziej 
precyzyjnego selekcjonowania (np. rozdzielenie stłuczki szklanej na szkło białe i kolorowe). Odpady 
odbierane będą minimum raz na miesiąc. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę, Ŝe sposób zbierania 
powinien być dostrojony do późniejszego sposobu zagospodarowania odpadów, więc moŜliwa jest 
zmiana sposobu selektywnego zbierania – np. w systemie dwuworkowym lub trzyworkowym. 
W takim przypadku do jednego worka zbierane są wszystkie odpady o charakterze surowców 
wtórnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale), a do drugiego worka – pozostałe odpady. 
W systemie trzyworkowym dodatkowo wydzielane są odpady ulegające biodegradacji. 
 
Selektywną zbiórką objęte są odpady, których wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych jest 
zasadne ze względów ochrony środowiska lub ekonomicznych z uwzględnieniem celów i zasad 
postępowania określonych przez obowiązujące prawo i dokumenty planistyczne, w tym Kpgo 2010 
i WPGO 2007 - 2015. Na terenie gminy Kowala w pierwszej kolejności selektywnym zbieraniem 
objęte będą (kontynuacja lub wdroŜenie): 
 
1. surowce wtórne (szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura), 
2. odpady niebezpieczne, w tym: 

- baterie i akumulatory,  
- farmaceutyki, 
- świetlówki, 
- chemikalia, w tym farby i lakiery, 

3. odpady wielkogabarytowe, 
4. odpady budowlane i remontowe, 
5. odpady ulegające biodegradacji (szczególnie odpady zielone, odpady organiczne z gospodarstw 
domowych, papier i tektura, drewno, odzieŜ i tekstylia z materiałów naturalnych, odpady z targowisk), 
6. zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 
W celu zwiększenia skuteczności segregacji odpadów wdraŜane będą systemy zbiórki odpadów 
w szkołach podstawowych i gimnazjach. W szkołach tych moŜe być zbierana makulatura i puszki 
aluminiowe. Akcje te muszą być wspierane poprzez wprowadzenie indywidualnych nagród 
rzeczowych dla uczniów przynoszących największą ilość surowców wtórnych. W szkołach 
prowadzona będzie takŜe zbiórka baterii małogabarytowych, we współpracy z wyspecjalizowana 
organizacja odzysku. 
 
Wielu mieszkańcom segregowanie odpadów komunalnych wciąŜ sprawia problemy, dlatego poniŜej 
wymienione zostały odpady, które naleŜy wrzucać do poszczególnych pojemników oraz te, które nie 
powinny do nich trafiać.  
 
Do pojemnika na papier naleŜy wrzucać:   
 

• gazety i czasopisma   
• prospekty, katalogi i reklamy   
• papierowe torby na zakupy  
• zuŜyte zeszyty i stare ksiąŜki   
• papier biurowy i kserograficzny  
• kartony i tektury   
• koperty   

 
Nie naleŜy wrzucać:  
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• tapet  
• zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru   
• papieru z folią  
• pieluch i innych artykułów higienicznych  
• worków po cemencie  
• papieru faxowego, termicznego i przebitkowego   

 
Przed wrzuceniem kartony i tekturowe opakowania powinny zostać złoŜone.  
   
Do pojemnika na metal i tworzywa sztuczne naleŜy wrzucać:   
 

• zgniecione puszki aluminiowe po napojach  
• puszki z blachy stalowej  
• naczynia do gotowania  
• metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom  
• folię aluminiową  
• pokrywki ze słoików  
• kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki  
• zgniecione plastikowe opakowania po napojach i olejach spoŜywczych  
• zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej  
• plastikowe worki, torebki i reklamówki  
• plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmaŜeryjnych  
• opakowania wielomateriałowe po płynnej Ŝywności, takie jak kartony po mleku, sokach itp. – 

tzw. tetrapaki   
 
Nie naleŜy wrzucać:   
 

• opakowań po aerozolach  
• baterii oraz puszek po farbach  
• opakowań po lekach  
• butelek i opakowań po olejach przemysłowych  
• styropianu i innych tworzyw piankowych  
• zabawek oraz sprzętu AGD   

 
Przed wrzuceniem aluminiowe puszki, plastikowe opakowania oraz kartony powinny zostać 
opróŜnione, przepłukane, osuszone i zgniecione. 
   
Do pojemnika na szkło naleŜy wrzucać jedynie szkło opakowaniowe:  
 

• butelki i słoiki po napojach i Ŝywności  
• opakowania po kosmetykach   

 
Pozostałych rodzajów szkła nie zbiera się podczas selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze 
względu na zróŜnicowaną temperaturę topnienia szkła w procesie przetwarzania.  
 
Nie naleŜy wrzucać:  
 

• ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów  
• szkła stołowego  
• szkła Ŝaroodpornego  
• szkła okularowego  
• szkła okiennego i zbrojonego  
• szyb samochodowych  
• luster   
• luksferów (pustaków szklanych)  
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• Ŝarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych   
 
Przed wrzuceniem szklane butelki i opakowania powinny zostać opróŜnione, przepłukane i osuszone. 

Tabela 22. Sposób przygotowania surowców przed wrzuceniem do pojemnika do selektywnej zbiórki 

Rodzaj odpadu Właściwe przygotowanie przed wyrzuceniem 
Papier, gazety, kolorowe czasopisma  Pomocne jest wyciąganie zszywek  
Terminarze w twardych okładkach  Oderwać okładkę powleczoną tworzywem sztucznym 

lub materiałem skóropodobnym  
Karton  Spłaszczyć, usunąć ewentualne elementy plastikowe 

lub metalowe  
Puszki aluminiowe  Przepłukać, osuszyć i zgnieść  
Stalowe puszki  Usunąć resztki jedzenia, przepłukać, osuszyć, mniejsze 

elementy włoŜyć do większych, jeśli jest to moŜliwe 
zgnieść, nie ma potrzeby zdzierania etykiet 
papierowych  

Opakowania kartonowe po napojach (np. Tetrapak)  Kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie 
plastikowych zakrętek lub wieczek  

Szklane butelki i słoiki  Zdjąć zakrętki, przepłukać, osuszyć. Nie tłuc. Nie ma 
potrzeby ściągać papierowych etykiet.  

Miękkie opakowania plastikowe  Usunąć resztki jedzenia, przepłukać, osuszyć, jeśli jest 
to moŜliwe zgnieść w celu pomniejszenia objętości  

Butelki plastikowe PET po napojach i olejach 
spoŜywczych  

Przepłukać, osuszyć, po zgnieceniu zakręcić  

Butelki plastikowe po kosmetykach, płynach do mycia i 
chemii gospodarczej  

ZuŜyć zawartość do końca przez rozcieńczenie wodą, 
osuszyć, jeśli jest to moŜliwe zgnieść, po zgnieceniu 
zakręcić  

Ubrania  Nie wymagają przygotowań  
Odpady zielone (np. z ogrodów przydomowych jak 
trawa)  

Oczyścić, aby nie zawierały ziemi lub innych 
zanieczyszczeń (np. kamieni) oraz konarów i grubych 
gałęzi. Po oddzieleniu gałęzie i konary mogą trafić do 
kompostowni  

Sprzęt elektryczny i elektroniczny  Nie wymaga specjalnych przygotowań  
Baterie (domowego uŜytku oraz samochodowe)  Nie wymaga specjalnych przygotowań  
Sprzęt IT oraz komputery  Nie wymaga specjalnych przygotowań  
Sprzęt RTV  Nie wymaga specjalnych przygotowań  
Sprzęt AGD  Nie wymaga specjalnych przygotowań  
 
Przewiduje się etapowe wdraŜanie działań mających na celu redukcję ilości frakcji ulegających 
biodegradacji trafiających na składowisko. 
 
Etap I obejmuje: 
 
• Prowadzenie zbiórki odpadów z konserwacji zieleni parkowej, osiedlowej i ulicznej 

i przekazywanie ich wyspecjalizowanej firmie, która zajmie się zagospodarowaniem tych 
odpadów 

 
Etap II: 
 
• OŜywiona działalność edukacyjna w zakresie prawidłowej segregacji z uwzględnieniem odpadów 

„bio”. 
• WdroŜenie pilotowej zbiórki odpadów organicznych na terenie wytypowanych miejscowościach 

na terenie gminy. 
 
Etap III: 
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• Akcja informacyjna dotycząca efektów ekologicznych prowadzonej zbiórki odpadów „bio”. 
• Na podstawie doświadczeń uzyskanych w ramach akcji pilotaŜowej, sukcesywne rozszerzanie 

obszaru zbiórki odpadów „bio”. 
 
W pierwszej fazie wprowadzenia zbiórki odbieranie odpadów ulegających biodegradacji 
z gospodarstw domowych prowadzone będzie na terenie zwartej zabudowy jednorodzinnej metodą 
„donoszenia”. Mogą one być gromadzone w specjalistycznych pojemnikach o pojemności 240 i 140 
litrów. Zebrane odpady organiczne będą trafiały do kompostowni PPUH „Radkom” Sp. z o.o.,  
zlokalizowanej w Radomiu - Wincentowie. 
 
W rejonach nie objętych zorganizowanym systemem zbiórki tej grupy odpadów mogą być one 
odbierane indywidualnie od mieszkańców wyraŜających chęć pozbywania się ich, przez firmy 
wywozowe na zasadzie indywidualnych ustaleń. 
 
W zabudowie jednorodzinnej mieszkańcy mają dwie moŜliwości: kompostowanie w ogródkach 
przydomowych lub gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach. Gospodarstwa 
jednorodzinne, które zgłoszą akces uczestniczenia w zbiórce odpadów ulegających biodegradacji 
naleŜy wyposaŜyć w specjalistyczne pojemniki do zbiórki tych odpadów. W zabudowie 
jednorodzinnej do zbiórki tej grupy odpadów stosowane mogłyby być pojemników typu biotainer 
o pojemności 140 litrów. Pojemniki ustawione w miejscach ogólnie dostępnych (np. na ulicy) 
i przeznaczone będą do obsługi kilku posesji. Niezbędna ilość pojemników wiązać się będzie 
z określeniem rejonu zbiórki i potencjalnych uŜytkowników. Do gromadzenia odpadów zielonych 
z ogródków przydomowych (trawa, gałęzie, chwasty, itp.) wskazane jest stosowanie specjalnych 
worków z materiałów ulegających biodegradacji, odbieranych podobnie jak odpady surowcowe 
według ustalonego wcześniej harmonogramu. Pozwoli to na kierowanie bezpośrednio do procesu 
recyklingu całego worka bez konieczności jego opróŜniania. Rozpoczęcie zbiórki w tym przypadku 
poprzedzone będzie ekonomiczną analizą opłacalności pozyskiwalności tej frakcji odpadów.  
 
Do obsługi biotainerów wskazane jest stosowanie śmieciarki z zagęszczaniem bębnowym, która 
powoduje wymieszanie zebranych odpadów lub śmieciarki z zagęszczaniem liniowym wyposaŜoną 
w urządzenie do mycia pojemników. Częstotliwość opróŜniania pojemników nie powinna być rzadsza 
niŜ raz na 14 dni, niezaleŜnie od stopnia zapełnienia. 
 
Przedstawione powyŜej rozwiązania pozyskiwania odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw 
domowych z terenu gminy Kowala powinny zostać rozpoczęte po upewnieniu się, Ŝe moŜliwy będzie 
odbiór zebranej frakcji organicznej. Wcześniejsze rozpoczęcie ich zbiórki bez moŜliwości właściwego 
zagospodarowania spowoduje poniesienie nakładów bez spodziewanego efektu (czyli zmniejszenia 
ilości odpadów trafiających na składowisko). 
 
Aby przekonać mieszkańców indywidualnego kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, 
konieczne jest podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych. Akcja mogłaby być połączona 
z promocyjną sprzedaŜą urządzeń do kompostowania. 
 
Drugą opcją jest kompostowanie odpadów w przydomowych kompostowniach. Głównym zadaniem 
przydomowego kompostowania jest przetwarzanie odpadów roślinnych, zwierzęcych (np.: obornika) 
oraz odpadków kuchennych na pełnowartościowe, ekologiczne komposty. Według szacunkowych 
obliczeń, odpady ulegające biodegradacji wytwarzane na terenach zagrodowej zabudowy 
jednorodzinnej gminy stanowić mogą ok. 31% wszystkich odpadów komunalnych. By uzyskać 
wartościowy nawóz konieczne jest zwrócenie uwagi, jakie odpady naleŜy przeznaczać do 
kompostowania. Najlepszym surowcem są: 
 
• odpady po owocach i warzywach, 
• skorupki od jajek, 
• obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, 
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• resztki produktów mleczarskich, stary chleb, 
• fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, 
• ścięta trawa, liście, gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce. 
 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, jakie odpady nie powinny trafiać do kompostu: 
 
• kości, mięso, zepsuta Ŝywność, gotowane warzywa, 
• płynne resztki jedzenia, bardzo tłuste i bardzo słone jedzenie, 
• odchody zwierzęce, 
• tkaniny, 
• lakierowane drewno, 
• duŜa ilość papieru, 
• worki od odkurzacza, 
• papierosy, 
• inne materiały nieorganiczne. 
 
WaŜnym elementem indywidualnego kompostowania jest dobranie właściwego kompostownika 
(objętość, odprowadzenie odcieków, napowietrzenie). Kompostownik powinien być konstrukcją 
wolnostojącą i przenośną. Materiał, z którego jest zbudowany naleŜy zabezpieczyć preparatami 
grzybobójczymi. 
 
8.1.5. Zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 

 
Szacuje się, Ŝe ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnym strumieniu odpadów wynosiła w 2007 roku 
8 Mg. Odpady te, ze względu na duŜe zagroŜenie, jakie stwarzają dla środowiska powinny być 
zbierane oddzielenie i poddawane procesom unieszkodliwiania.  
 
Zakłada się rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 
komunalnych na następujących poziomach: 
 
• 2011 rok - 5%,  
• 2015 rok - 10%.   
 
W roku 2011 wytwarzanych będzie na terenie gminy 9 Mg odpadów niebezpiecznych, co oznacza 
konieczność wydzielenia 0,45 Mg tych odpadów. 
 
W roku 2015 wytwarzanych będzie 10 Mg odpadów niebezpiecznych, a konieczne będzie wydzielenie 
1,0 Mg odpadów. 

 
Przy planowaniu systemu gospodarki odpadami dla gminy Kowala wzięto pod uwagę następujące 
rodzaje odpadów niebezpiecznych, jakie mogą być wytworzone w strumieniu zmieszanych odpadów 
komunalnych: 
 
• zuŜyte baterie i akumulatory, 
• zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy lub 

niebezpieczne substancje, w tym odpady zawierające rtęć - lampy rtęciowe, termometry, niektóre 
rodzaje przełączników, 

• pozostałości farb i lakierów oraz opakowania po nich, 
• rozpuszczalniki organiczne, w tym chlorowcoorganiczne, 
• odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne słuŜące do wywabiania plam, 

środki czyszczące, 
• środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, 
• opakowania po środkach do dezynfekcji i dezynsekcji wraz z pozostałościami, 
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• odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, szlamy zaolejone itp.), 
• smary, środki do konserwacji metali, 
• odczynniki chemiczne np. fotograficzne, 
• przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, 
• aerozole i opakowania po nich. 
 
Podstawowe zasady organizacji systemu wydzielenia i zbierania odpadów niebezpiecznych są 
następujące: 
 
• rozdzielenie w maksymalnym stopniu odpadów według rodzajów, rodzajów opakowań lub stopnia 

stwarzanego zagroŜenia, 
• maksymalne ograniczenie przedostawania się do strumienia odpadów komunalnych odpadów 

niebezpiecznych innych niŜ komunalne. 
 
Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych zbierane będą w następujący sposób: 
 
• dostarczanie do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) własnym transportem przez 

mieszkańców. 
• w pojemnikach „u źródła” – odbieranych przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia, 
• w wyznaczonych placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola), urzędach i instytucjach, 

aptekach, ośrodkach zdrowia i sklepach z branŜy chemicznej, elektronicznej, itp. 
 
Mieszkańcy mogą dostarczać odpady niebezpieczne do PDGO bezpłatnie, albo do innych miejsc 
w najbardziej uczęszczanych punktach gminy, które będą zlokalizowane np. w aptekach dla 
przeterminowanych leków, w sklepach chemicznych (dla przeterminowanych chemikaliów), 
w warsztatach samochodowych (dla zbierania olejów przepracowanych), zakładach fotograficznych, 
itp. Zbieranie poprzez obiekty handlowe, obiekty uŜyteczności publicznej i instytucje polega na 
zawarciu porozumienia pomiędzy gminą a tymi podmiotami w celu przyjmowania przez te placówki 
i przetrzymywania do momentu odbioru przez specjalistyczny pojazd róŜnych rodzajów odpadów 
niebezpiecznych.  
 
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą zamykane, oznakowane oraz 
nadzorowane (aby nie zostały uszkodzone, a odpady zgromadzone w nich nie spowodowały 
zanieczyszczenia środowiska). Prowadzony będzie nadzór w zakresie uszkodzeń pojemników. 
Ponadto, przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna dla mieszkańców oraz informowanie 
społeczeństwa o miejscach lokalizacji pojemników i częstotliwości wywozu odpadów 
niebezpiecznych zgromadzonych w pojemnikach. 
 
Dodatkowo, wydzielanie tych odpadów z odpadów mieszanych nastąpi w ciągu technologicznym 
zakładów unieszkodliwiania odpadów, do jakich trafią w przyszłości odpady z terenu gminy Kowala. 
 
Biorąc pod uwagę stosunkowo małe ilości odpadów, nie planuje się uruchomienia odrębnych instalacji 
dla ich unieszkodliwiania na szczeblu gminy. Konieczne będzie korzystanie z instalacji o charakterze 
wojewódzkim, przeznaczonych dla większych ilości odpadów.  
 
PoniŜej przedstawiono szczegółowe propozycje gromadzenia wybranych rodzajów odpadów 
niebezpiecznych, występujących z duŜą częstotliwością w strumieniu odpadów komunalnych. 
 
Baterie 
 
Baterie wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą gromadzone:  
 
• w punktach sprzedaŜy detalicznej - ten sposób zbiórki wymaga uzgodnienia władz gminnych 

z właścicielami punktów co do sposobów przyjmowania i odbioru zuŜytych baterii. Pojemniki 
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rozstawione będą we wszystkich duŜych sklepach, jak równieŜ we wszystkich sklepach RTV 
i AGD, 

• w placówkach oświatowych i administracji publicznej w specjalnych pojemnikach do zbiórki 
baterii. Zbiórka taka przynosi największe efekty, zarówno edukacyjne jak i ekologiczne. 
W powiązaniu z programami edukacyjnymi dostarczanymi przez organizacje odzysku moŜna 
prowadzić ukierunkowaną edukację ekologiczną i zachęcać dzieci i młodzieŜ do zachowań 
proekologicznych, 

• w PDGO.  
 
Zbiórka będzie prowadzona we współpracy z organizacją odzysku. Organizacja dostarcza i ustawia 
pojemniki, jak równieŜ obsługuje je za symboliczną opłatą. Przewiduje się ustawienie około 
20 pojemników na terenie publicznych placówek oświatowych (w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i przedszkolach) oraz w instytucjach i urzędach.  
 
Akumulatory 
 
Aktualnie zbieranie zuŜytych akumulatorów odbywa się następująco: 
• na wytypowanych stacjach paliw, 
• akumulatory zuŜyte przyjmowane są przez punkty sprzedaŜy przy zakupie nowego akumulatora, 

od nabywcy nie jest wówczas pobierana opłata depozytowa, 
• akumulatory pozostawione w przydomowych osłonach śmietnikowych zbierane są przez 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne lub indywidualnych zbieraczy surowców 
wtórnych i na własny rachunek dostarczane do składnic złomu, 

• przez uprawnionych przedsiębiorców zajmujących się fizyczną likwidacją pojazdów 
mechanicznych. 

• w PDGO.  
 
W perspektywie czasowej do roku 2015 podstawową formą zbiórki akumulatorów będzie 
przyjmowanie przez punkty sprzedaŜy wraz z zakupem nowego. Jako formę uzupełniającą moŜna 
przyjąć nieodpłatny odbiór od mieszkańców w PDGO. 
 
Przeterminowane leki 
 
Przeterminowane leki naleŜy gromadzić w pojemnikach ustawionych w aptekach i gminnych 
ośrodkach opieki zdrowotnej. Potencjalna ilość odpadów tej grupy w gospodarstwach domowych jest 
znikoma, a wobec wysokich cen lekarstw oraz racjonalizacji zasad opieki medycznej będzie 
systematycznie maleć. 
 
Zgodnie z powyŜszym zestawieniem przewiduje się, Ŝe w ramach systemu działałoby około 
5 punktów zbiórki przeterminowanych farmaceutyków.  
 
System rozwijany byłby wraz z powstawaniem nowych obiektów na terenie, których moŜna by 
ustawić pojemniki do zbiórki tego rodzaju odpadów. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe system ten przeznaczony 
byłby dla mieszkańców, a nie dla właścicieli aptek, których obowiązkiem jest posiadanie waŜnych 
umów z uprawnionymi przedsiębiorcami na odbiór odpadów farmaceutycznych z ich placówek. 
 
ZuŜyte źródła światła zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki) 
 
Gromadzeniem i odbiorem świetlówek będą zajmować się: 
 
• urzędy i instytucje, 
• PDGO, 
• wyspecjalizowane podmioty. 
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Proponuje się zawarcie umowy z podmiotami prowadzącymi zbieranie i unieszkodliwianie tych 
odpadów, które dostarcza specjalne pojemniki i zajmą się ich opróŜnianiem. Zorganizowaną zbiórkę 
tych odpadów naleŜy objąć instytucje i przedsiębiorców, w tym m.in.: urzędy, szkoły, jednostki słuŜby 
zdrowia i opiekuńcze, hotele itp. - wszystkie, w których zainstalowana jest znacząca ilość źródeł 
światła z lampami wyładowawczymi. Odpady z tych źródeł nie są odpadami komunalnymi 
w rozumieniu ustawy, jednak przy braku wdroŜenia ich odrębnego gromadzenia i odbioru zbierane 
będą w większości łącznie z komunalnymi i znajdą się w ogólnej masie zmieszanych odpadów 
komunalnych. Odbiór zuŜytych świetlówek powinny prowadzić firmy posiadające wymagane 
uprawnienia. 
 
Pozostałe odpady niebezpieczne 
 
Wśród pozostałych odpadów niebezpiecznych, które trafiają do strumienia odpadów komunalnych 
naleŜy wyróŜnić: 
 
• powstające w gospodarstwach domowych stanowiących zgodnie z ustawową definicją odpad 

komunalny, 
• nie będące w rozumieniu ustawy odpadami komunalnymi odpady trafiające do strumienia 

odpadów komunalnych z innych źródeł, w szczególności z małej przedsiębiorczości, gabinetów 
lekarskich i stomatologicznych. 

 
Dla pierwszej grupy naleŜy stworzyć warunki nieodpłatnego odbioru w PDGO. 
 
Odpady z drugiej grupy powinny być odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Zbiórką tych odpadów 
mogą się równieŜ odpłatnie zajmować PDGO. 
 
8.1.6. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych 

 
Odpady wielkogabarytowe naleŜą do specyficznych odpadów, których wymiary nie pozwalają na 
umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne. Podstawowym załoŜeniem 
zbiórki tych odpadów jest stworzenie właścicielom moŜliwości niezwłocznego usunięcia odpadów 
wielkogabarytowych. 
 
Na terenie gminy w 2006 roku wytworzono według wskaźników 108 Mg odpadów 
wielkogabarytowych. Zakłada się rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na 
następujących poziomach: 
 
• 2011 rok - 10%,  
• 2015 rok - 20%.   
 
W roku 2011 wytwarzanych będzie na terenie powiatu 120 Mg odpadów wielkogabarytowych, 
co oznacza konieczność wydzielenia 12 Mg tych odpadów. 
 
W roku 2015 wytwarzanych będzie 132 Mg odpadów wielkogabarytowych, a konieczne będzie 
wydzielenie 26,4 Mg tych odpadów. 

 
Odpady wielkogabarytowe gromadzone będą w PDGO. Oprócz tego, naleŜy prowadzić odbiór tych 
odpadów bezpośrednio od mieszkańców – metodą zbiórki akcyjnej. Akcje najlepiej przeprowadzać 
dwa razy w roku (wiosna, jesień). W przypadku zaobserwowania większego zapotrzebowania na 
odbiór tego typu odpadów naleŜy zwiększyć częstotliwości odbioru odpadów np. raz na kwartał. 
Mieszkańcy powinni zostać poinformowani o formie, miejscu i terminie zbiórki tego rodzaju 
odpadów. 
 
Proponuje się takŜe uzupełniające sposoby zbierania odpadów wielkogabarytowych: 
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• odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na 

odbiór odpadów, za opłatą pokrywającą koszty transportu, odzysku i unieszkodliwienia, 
• bezpośredni odbiór przez producentów na zasadzie wymiany zuŜytego sprzętu na nowy (dotyczy 

głównie sprzętu elektronicznego oraz sprzętu AGD), 
• dostarczanie odpadów do zakładów unieszkodliwiania odpadów przez właścicieli własnym 

transportem. 
 
Odpady wielkogabarytowe przewoŜone będą do funkcjonujących w ramach Regionalnego Obszaru 
Gospodarki Odpadami obiektów i instalacji, gdzie nastąpi ich wtórne sortowanie, konfekcjonowanie 
i demontowanie. Na terenie miasta Radomia planowane jest uruchomienie takiego punktu na terenie 
projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.  
 
Jednym z rodzajów odpadów wielkogabarytowych jest zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Postępowanie z tego rodzaju odpadami regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która weszła w Ŝycie w dniu 
21 października 2005 r.  
 
Źródłem powstawania zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są instytucje uŜyteczności 
publicznej, zakłady przemysłowe i gospodarstwa domowe. Za sprzęt uwaŜane są urządzenia, których 
prawidłowe działanie jest uzaleŜnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól 
elektromagnetycznych, oraz mogące słuŜyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu 
elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do uŜytku przy napięciu elektrycznym 
nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup 
sprzętu określonych w załączniku do ustawy, tj:  
 
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. 
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego.  
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny.  
4. Sprzęt audiowizualny.  
5. Sprzęt oświetleniowy.  
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi 

przemysłowych.  
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy.  
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skaŜonych produktów.  
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli. 
10. Automaty do wydawania. 
 
Ponadto, w ramach kaŜdej z powyŜszych grup wyróŜnia się odpowiednie rodzaje sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.  
 
Urządzenia takie składają się z kombinacji kilku modułów, do których naleŜą m. in: zespoły 
mechaniczne, płytki obwodów drukowanych, pakiety elektroniczne, urządzenia rejestracji danych, 
urządzenia oświetleniowe, kondensatory, przekaźniki, czujniki, styczniki, układy scalone. Substancje 
te z jednej strony stanowią surowce, natomiast z drugiej strony są źródłem istotnych zagroŜeń dla 
środowiska. Najbardziej zagraŜającymi substancjami występującymi w odpadach elektrycznych 
i elektronicznych są; ołów, rtęć, kadm, chrom, substancje bromowane, arsen i azbest, 
a w szczególności substancje zuboŜające warstwę ozonową znajdujące się w sprzęcie chłodniczym 
i klimatyzacyjnym.  
 
Spodziewany przeciętny skład surowcowy niektórych artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu 
elektronicznego przedstawiono w poniŜszej tabeli. 



 

 66

 

Tabela 23. Przeciętny skład surowcowy niektórych artykułów gospodarstwa domowego 
 i sprzętu elektronicznego 

Podstawowy skład surowcowy w % 

Metale 

Rodzaj artykułu 

Ŝelazne nieŜelazne 
Tworz. 

sztuczne 
Szkło 

Urządz. 
elektron

. 
Inne 

Lodówki, zamraŜarki 34,0 5,5 34,5 2,0 17,0 7,0* 

Pralki, wirówki 82,5 7,0 7,0   3,5 
Odbiorniki RTV, komputery itp. 12,5 7,0 70,0 7,0 3,5 

* dodatkowo średnio 150 g freonu i 300 g oleju na jedno urządzenie 
 
Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyŜsza niŜ pozostałych 
odpadów. W oparciu o badania prowadzone w UE zakłada się, Ŝe ilość tych odpadów będzie wzrastać 
w skali roku  o 3-5% w skali roku.  
 
Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany, z dniem wejścia 
w Ŝycie ustawy, do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania 
zuŜytego sprzętu. Za zbierającego zuŜyty sprzęt uwaŜa się prowadzącego punkt zbierania zuŜytego 
sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę 
organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
Zarówno gminna jednostka organizacyjna, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych mogą posiadać punkt zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, o ile posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 
odpadów. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest 
zobowiązany do selektywnego odbierania tych odpadów.  

 

Rysunek 5.  System gospodarowania zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
 
Zgodnie z art. 37 ustawy zbierający zuŜyty sprzęt jest zobowiązany do selektywnego zbierania 
zuŜytego sprzętu oraz do nieodpłatnego przyjmowania zuŜytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych, czyli od uŜytkowników indywidualnych. Jednocześnie ustawodawca w art. 38 ustawy 
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określił sposób postępowania z zebranym zuŜytym sprzętem, czyli nałoŜył na zbierającego obowiązek 
przekazania tych odpadów prowadzącemu zakład przetwarzania, wpisanemu do rejestru.  
 
Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE dotyczącą zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
określono wymaganą, minimalną ilość zbieranych odpadów elektronicznych na 4 kg/mieszkańca na 
rok w terminie do 31 grudnia 2008 r. (obowiązek nałoŜony na Państwa Członkowskie Unii 
Europejskiej poprzez art. 5 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 
stycznia 2003 r. w sprawie zuŜytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE). 
 
Gmina ma obowiązek udostępniać mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty informację o znajdujących się na jej terenie zbierających zuŜyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Informacja ta powinna zawierać:  
 
• nazwę firmy, oznaczenie jej siedziby i adres, imię, nazwisko zbierającego zuŜyty sprzęt, 
• adresy punktów zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów 

sprzedaŜy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
Plan zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje zuboŜające warstwę 
ozonową 
 
Sposób postępowania z odpadami zawierającymi substancje zuboŜające warstwę ozonową  powinien 
być zgodny z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm..) oraz Ustawą 
o postępowaniu z substancjami zuboŜającymi warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, 
z późn. zm.). 
 
Zbieranie odpadów zawierających substancje zuboŜające warstwę ozonową z gospodarstw domowych 
będzie organizowane poprzez: 
 
• selektywne zbieranie odpadów, 
• bezpośrednie dostarczanie odpadów do PDGO, 
• zbieranie specjalistycznym samochodem, 
• odbieranie zuŜytych urządzeń w punktach sprzedaŜy . 

 
Tabela 24. Harmonogram działań w latach 2008-2015 w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi 

substancje zuboŜające warstwę ozonową 
Zadanie Okres realizacji Jednostka 

odpowiedzialna 
Organizacja zbierania zuŜytych urządzeń z gospodarstw 
domowych 

2008-2011 Gmina, Producenci 
Organizacje odzysku 

Monitorowanie osiągnięcia załoŜonych poziomów  odzysku i 
recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCFC zapisanych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z 2007 r., Nr 109, poz. 
752 w sprawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i pouŜytkowych) 

2009-2015 Urząd Marszałkowski 

Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie prawidłowego 
postępowania ze zuŜytymi urządzeniami zawierającymi 
substancje zuboŜające warstwę ozonową   

2008-2015 Powiat, Gmina, 
Producenci 
 

 
8.1.7.  Zbieranie odpadów budowlanych i remontowych 

 
Zbieraniem i transportem odpadów budowlanych i remontowych będą zajmować się: 
 
• wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe, osoby prywatne prowadzące prace 

remontowe lub budowlane, 
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• specjalistyczne podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów, posiadające zezwolenia na zbieranie 
i transport. 

 
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań będą usuwane na 
zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie 
i koszt wytwarzającego odpady. Rozwiązanie to jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki 
odpadami - „zanieczyszczający płaci”. Odpady te będą zbierane na miejscu powstawania w sposób 
selektywny, umoŜliwiający ich późniejsze wykorzystanie. 
 
Odpady te będą równieŜ dostarczane do PDGO lub bezpośrednio do firm zajmujących się ich 
odzyskiem. Mogą być wykorzystywane do makroniwelacji terenów i innych robót budowlanych lub 
jako warstwa inertna.  
 
W celu usprawnienia gospodarki odpadami budowlanymi i remontowymi, proponuje się umieszczanie 
na tablicy w Urzędzie Miasta ogłoszeń umoŜliwiających pośrednictwo pomiędzy osobami, które chcą 
pozbyć się tego typu odpadów, a tymi, którzy aktualnie mają moŜliwość ich wykorzystania. 
 
8.1.8.  Proponowany system zbierania odpadów z innych źródeł ich wytwarzania 

 
Aby system zbierania odpadów przyniósł efekt w postaci zmniejszenia odpadów kierowanych na 
składowisko, system ten powinien równieŜ obejmować obiekty infrastruktury, a takŜe cmentarze 
i tereny zielone w gminie: skwery, parki, zieleń przyuliczną, itp. 
   
Jednostki handlowo-usługowe 
 
Selektywne zbieranie surowców wtórnych pochodzących z opakowań z jednostek handlowo-
usługowych zostało wprowadzone od 2002 roku przez wejście w Ŝycie ustawy o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
i opłacie depozytowej. Zgodnie z tą ustawą, na przedsiębiorcy (producencie i importerze) spoczywa 
obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych. 
 
W związku z powyŜszym na mocy Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 
63, poz.638) jednostki, których powierzchnia handlowa jest większa od 2000 m2 są zobowiązane do 
prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach 
w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej. Zbiórka będzie obsługiwana przez firmy 
wywozowe działające na terenie miasta lub przez organizacje odzysku. 
 
Ponadto, zgodnie z zapisem art. 10 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych producent 
i importer substancji chemicznych (które spełniają minimum jeden z poniŜszych warunków) bardzo 
toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska 
(określonych w przepisach ustawy o substancjach i preparatach chemicznych), są zobowiązani ustalić 
kaucję na opakowania jednostkowe tych substancji. W związku z tym są zobowiązani odebrać od 
sprzedawcy opakowania wielokrotnego uŜytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach. 
 
Mniejsze jednostki handlowe mogą się włączyć do systemu selektywnego zbierania odpadów 
z gospodarstw domowych na terenie gminy Kowala, lub wybrać wariant obowiązujący duŜe 
podmioty. Odpady niesegregowane powinny być odbierane na dotychczasowych warunkach. 
 
Instytucje uŜyteczności publicznej 
 
Skład odpadów komunalnych w urzędach administracji publicznej, bankach, instytucjach i biurach 
wynika z charakteru wykonywanej pracy. W związku z tym przewiduje się ustawienie pojemników na 
wybrane surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne) oraz na pozostałe odpady. Akcja powinna być 
poprzedzona odpowiednią informacją w zakresie zbierania poszczególnych frakcji.  
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Szkoły i przedszkola 
 
WdraŜanie zasad selektywnego zbierania u dzieci i młodzieŜy przyczynia się do kształtowania postaw 
proekologicznych. W szkołach ustawione zostaną pojemniki lub worki na poszczególne rodzaje 
surowców wtórnych: tworzywa sztuczne (w szczególności butelki PET), puszki aluminiowe 
i makulatura. Pojemniki lub worki będą tak usytuowane, aby był do nich łatwy dostęp. Ponadto, będą 
posiadały odpowiednie oznakowanie (w postaci np. naklejek lub napisów), kolor oraz instrukcję, które 
rodzaje odpadów powinny być do nich wrzucane. Koszt zakupu pojemników i worków dla szkół 
i przedszkoli obciąŜałby gminę. Ustawienie pojemników do segregacji poszczególnych frakcji 
w szkołach zostanie poprzedzone akcją edukacyjną.  
 
Tereny zielone i miejsca o natęŜonym ruchu wypoczynkowo – rekreacyjnym 
 
W miejscach o natęŜonym ruchu turystycznym umieszczone zostaną na stelaŜu worki lub pojemniki 
o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu do selektywnego zbierania: papieru, szkła i tworzyw 
sztucznych. Dodatkowo, umieszczony zostanie pojemnik na odpady zmieszane.  
 
Przy cmentarzach ustawione będą pojemniki do selektywnego zbierania takich odpadów jak: szkło, 
tworzywa sztuczne łącznie z metalem. W parkach i na skwerach ustawione zostaną przy wejściu 
pojemniki do selektywnego zbierania papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalami, natomiast 
na terenie skwerów naleŜy pozostawić kosze uliczne.  
 
SłuŜba zdrowia  
 
W ośrodkach zdrowia publicznych i niepublicznych oraz innych podmiotach słuŜby zdrowia 
wprowadzony zostanie system zbierania odpadów medycznych. NaleŜy dąŜyć, aby kaŜda placówka 
tego typu posiadała instrukcję gromadzenia odpadów medycznych. Wprowadzona zostanie równieŜ 
selektywne zbieranie odpadów komunalnych.  
 
8.1.9. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) 

Jednym ze stosowanych rozwiązań w selektywnym zbieraniu odpadów są punkty dobrowolnego 
gromadzenia odpadów (PDGO). PDGO jest zamkniętym dozorowanym obiektem, do którego 
mieszkańcy (a takŜe niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie określone odpady 
powstające w sposób nieregularny oraz w małych ilościach. Dotyczy to odpadów 
wielkogabarytowych, złomu i metali, odpadów budowlano-remontowych, niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
zielonych, zuŜytych opon, szkła, tworzyw, papieru. Poszczególne frakcje odpadów gromadzone są 
oddzielnie. PDGO stanowić będą równieŜ instrument edukacji ekologicznej społeczności lokalnych. 
 

Szacuje się, na podstawie doświadczeń z krajów UE od dawna stosujących ten rodzaj zbiórki 
selektywnej, Ŝe na jeden PDGO powinno przypadać od 20 000 do 40 000 mieszkańców. W praktyce, 
PDGO powinien obejmować populację w promieniu nie przekraczającym 10 - 15 min. jazdy 
samochodem. Doświadczenia europejskie wskazują, Ŝe rozmieszczenie PDGO w bliskiej odległości 
od centrów handlowych przyczynia się do ich częstszego odwiedzania i wobec powyŜszego 
lokalizację PDGO w ich pobliŜu uwaŜa się za odpowiednią. W punktach tych moŜna zebrać od 8-20% 
wszystkich odpadów zbieranych selektywnie. Zgromadzone odpady w dalszej kolejności kierowane 
będą do stacji przeładunkowych (SPO) lub bezpośrednio do instalacji odzysku/unieszkodliwiania. 

Na terenie gminy Kowala zaproponowano utworzenie jednego Punktu Dobrowolnego Gromadzenia 
Odpadów. Lokalizacja punktu będzie zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zaproponowano następujące, alternatywne lokalizacje punktu: 
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Usytuowanie i organizacja punktu powinny zapewniać jak najmniejszą uciąŜliwość dla środowiska. 
PDGO powinien być zlokalizowany poza zasięgiem oddziaływania na siedliska ludzi i oddzielony od  
otoczenia pasem zieleni.  
 

Aby przekonać mieszkańców gminy do korzystania z punktu naleŜy przeprowadzić szeroko zakrojoną 
akcję informacyjno-edukacyjną. Mieszkańcy gminy muszą być poinstruowani, jakie odpady traktować 
jako niebezpieczne oraz jak naleŜy z nimi postępować. Wskazanym jest aby odpady donoszone 
indywidualnie przez mieszkańców, przyjmowane były nieodpłatnie. 
 
Przykładowy PDGO powinien się składać z następujących elementów: 
 

− ogrodzony plac o całkowitej powierzchni ok. 0,45 ha, 
− utwardzone podłoŜe, 
− dogodny dojazd, 
− kontener administracyjno – socjalny, 
− kabina sanitarna, 
− wiata - magazyn odpadów niebezpiecznych wraz z wewnętrzną strukturą w postaci regałów, 

pojemników, palet, skrzyń. Konstrukcja wiaty i rodzaj pojemników winny odpowiadać 
rodzajom gromadzonych odpadów niebezpiecznych (wiata winna być wykonana z materiałów 
zabezpieczonych przed korozyjnym działaniem odpadów, a stosowane pojemniki wykonane 
z materiałów odpowiednich dla poszczególnych odpadów - odpornych na ich chemiczną 
aktywność), 

− kontenery odkryte o pojemności 5 ÷ 7 m3  – 10 szt., 

− 3 ÷ 4 boksy do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, 

− 3 ÷ 4 pojemniki z tworzyw sztucznych o proj. 1,1 m. 
 
Kierowanie PDGO musi być powierzone osobom posiadającym specjalistyczne, podstawowe 
przeszkolenie w zakresie potencjalnych zagroŜeń, technologii składowania i transportu odpadów 
niebezpiecznych. Do obsługi jednego PDGO powinny zostać zatrudnione 3 osoby. 
 
PoniŜej przedstawiono zdjęcia przykładowych Punktów. 
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Rodzaje odpadów przyjmowanych w PDGO: 
•  

Odpady wielkogabarytowe (np. meble, wanna);  
• Sprzęt AGD i RTV - zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
• Surowce wtórne nie mieszczące się w „dzwonach”, 
• Odpady, których nie wolno składować - zuŜyte opony, świetlówki, gaśnice, puszki po farbach 

i aerozolach, baterie, oleje, akumulatory itp.; 
• Odpady z remontów - gruz, ziemia, cegła, beton; 
• Odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych (jeśli mieszkańcy zgłoszą takie zapotrzebowanie); 
• Drewno zmieszane i impregnowane. 
   
Zasada działania planowanego PDGO jest następująca: mieszkańcy gminy Kowala mogą bezpłatnie 
przywieźć odpady, które następnie pozostawiają w specjalnych pojemnikach na terenie punktu. Osoba 
pozostawiająca odpady jest zobowiązana do umieszczenia tychŜe odpadów w wyznaczonych 
kontenerach. Odpady pozostawiane na terenie PDGO będą podzielone na róŜne rodzaje odpadów. 
Dzięki specjalnym oznaczeniom, informacjom, regulaminowi oraz pomocy ze strony obsługi 
pracującej w PDGO, uŜytkownicy szybko nauczą się korzystać z wybudowanej infrastruktury. 
Przepustowość kaŜdego z PDGO wynikać będzie wyłącznie z potrzeb mieszkańców.  
 
Kierowanie PDGO musi być powierzone osobom posiadającym specjalistyczne, podstawowe 
przeszkolenie w zakresie potencjalnych zagroŜeń, technologii składowania i transportu odpadów 
niebezpiecznych.  
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8.1.10.  Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

 
Głównym załoŜeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowala jest 
zagwarantowanie odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich powstających na jej terenie odpadów 
komunalnych w sposób pozwalający na osiągniecie załoŜonych celów.  
 
Ze względów ekonomicznych (uwarunkowanych ilością wytwarzanych na terenie powiatu odpadów), 
jak teŜ moŜliwości lokalizacyjnych nie jest przewidywane zrealizowanie nowych obiektów i instalacji 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów obsługujących jedynie potrzeby gminy Kowala i powiatu 
radomskiego. W ślad za rozwiązaniami wskazanymi w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla 
Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 konieczne jest włączenie gminy 
Kowala oraz całego powiatu radomskiego w system regionalny, w ramach którego zaspokojone 
zostaną podstawowe potrzeby związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych 
w gminie. 
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Rysunek 6. Proponowane obszary gospodarowania odpadami w ramach Regionalnych Zakładów 

Gospodarki Odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego 
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Zgodnie z zapisami KPGO 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się 
zakłady zagospodarowania odpadów (zzo) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania 
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające 
w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. Zzo winny zapewniać co najmniej 
następujący zakres usług: 
 

− mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych 
i pozostałości z sortowni, 

− składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, 
− kompostowanie odpadów zielonych, 
− sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie), 
− zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 
− zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny). 

 
W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyŜej 300 tys. mieszkańców preferowaną 
metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. 
Do spalarni odpadów komunalnych przyjmowane będą zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne 
po ich wstępnej dezaktywacji. 
 
W oparciu o powyŜsze załoŜenia zaproponowano utworzenie na terenie Województwa 
Mazowieckiego sześciu obszarów, w których wdraŜane powinny być kompleksowe systemy 
gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Kowala wraz z całym powiatem radomskim przypisana 
została do Obszaru  Radomskiego. Obejmuje on, oprócz powiatu radomskiego, takŜe miasto Radom, 
powiaty: grójecki, białobrzeski, kozienicki, przysuski, zwoleński, szydłowiecki i lipski. PrzynaleŜność 
gminy do obszaru regionalnego pozwoli na wypełnienie jego potrzeb w zakresie składowanie 
odpadów, segregacji i przetwarzania frakcji organicznej. 
 
Opcjonalnie, moŜliwe jest włączenie gminy do Związku „Czyste Mazowsze”, który obejmuje juŜ 27 
gmin z 5 powiatów: grodziskiego (gminy: Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna, Baranów, 
Jaktorów), grójeckiego (gminy: Bielsk DuŜy, Błędów, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Pniewy, Warka, 
Miasto i Gmina Mogielnica, Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicą), legionowskiego (gminy: 
Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Miasto i Gmina Serock), nowodworskiego (gminy: 
Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Leoncin, Nasielsk, Zakroczym), warszawskiego-zachodniego 
(gminy: Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Stare Babice), Ŝyrardowski (gminy: Puszcza 
Mariańska, Radziejowice, Wiskitki, śyrardów). Zadania Związku obejmują:  
 

1. Opracowanie dokumentów planistycznych związanych z gospodarką odpadami, 
a w szczególności planu gospodarki odpadami wspólnie dla całego Związku. 

2. Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców w dziedzinie gospodarki odpadami. 
3. WdroŜenie szczelnego systemu zbierania i transportu poszczególnych rodzajów odpadów 
4. Budowa i eksploatacja zakładów i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
5. Monitoring procesów związanych z systemem gospodarki odpadami. 

 

Tabela 25. Prognozowane ilości odpadów w Obszarze Radomskim z uwzględnieniem ilości obsługiwanej 
ludności (wg GUS) w 2011 i 2015 r. 

Ludność Ilość odpadów [Mg] 
Lp. Region Gminy regionu 

2011 2015 2011 2015 
Gminy powiatu białobrzeskiego 33 972 34 358    8 266 8 700
Gminy powiatu lipskiego 36 236 35 578    8 127 8 303
Gminy powiatu kozienickiego 61 656 61 770    15 671 16 337
Gminy powiatu przysuskiego 43 079 42 707    9 705 10 012

1 

ra
d

o
m

sk
i 

Gminy powiatu radomskiego 147 947 150 486    35 150 37 205
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Ludność Ilość odpadów [Mg] 
Lp. Region Gminy regionu 

2011 2015 2011 2015 
Gminy powiatu szydłowieckiego 40 842 40 894    10 217 10 646
Gminy powiatu zwoleńskiego 37 114 37 099 8 676 9 233
m. Radom 222 812 218 233    85 409 87 051
Gminy powiatu grójeckiego 95 509 95 665    25 113 26 175

Razem 719 167 716 790 206 334 213 662
 

 

Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje instalacji do odzysku/unieszkodliwiania na terenie 
Radomskiego Regionu Gospodarki Odpadami przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 26. Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje instalacji do odzysku/unieszkodliwiania  
w Radomskim Regionie Gospodarki Odpadami 

Ilo ści odpadów [w Mg] w latach 
Strumień odpadów 

2011 2015 
Radomski Region Gospodarki Odpadami 

Łączna ilość odpadów 206 334 213 662 
Sortowanie odpadów „suchych” 7 028 7 265 
Dodatkowy konieczny odzysk odpadów ulegających 
biodegradacji 

39 416 54 061 

w tym odpady zielone: 4 832 5 011 
Odzysk odpadów wielkogabarytowych 4 247 6 352 
Odzysk odpadów niebezpiecznych 372 673 
Odzysk zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 877 2 867 
Odzysk/unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych 152 394 142 444 
źródło: WPGO 2007-2015 
 
W oparciu o powyŜsze zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje instalacji do 
odzysku/unieszkodliwiania, a takŜe biorąc pod uwagę wydajność istniejących instalacji w poniŜszej 
tabeli zaproponowano określone rodzaje i wydajność niezbędnych instalacji dla Radomskiego 
Regionu Gospodarki Odpadami. 
 

Tabela 27. Rodzaj i wydajność niezbędnych instalacji do odzysku/unieszkodliwiania w Radomskim 
Regionie Gospodarki Odpadami 

Wydajność instalacji [Mg/rok] w 
latach Rodzaj instalacji 

2011 2015 
Region radomski 

Łączna ilość odpadów 206 334 213 662 
Wydajność istniejących instalacji 13 650 10 000 
Wydajność instalacji niezbędnych do realizacji, w tym: 136 000 148 600 
Instalacja do termicznego przekształcania 100 000 100 000 
Sortownie odpadów „Suchych” z selektywnego zbierania 7 000 7 300 
Sortownie odpadów zmieszanych 20 000 30 000 
Kompostownie odpadów zielonych 5 000 5 000 
Instalacja do demontaŜu odpadów wielkogabarytowych 4 000 6 300 
Wymagania funkcji technologicznych wynikające z załoŜeń w 
tym z : 

2 278 2 486 

ZałoŜony poziom odzysku odpadów niebezpiecznych 372 673 
ZałoŜony poziom odzysku zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego 

2 877 2 867 

Unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych - składowanie 54 406 52 576 
źródło: WPGO 2007-2015 
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Dla gminy Kowala, a takŜe dla całego Obszaru Radomskiego, kluczową rolę odgrywać będzie Zakład 
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu – Wincentowie, zarządzany przez PPHU Radkom Sp. 
z o.o.(zwany takŜe ZUOK). Uruchomienie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przewidziane 
jest na wrzesień 2008 roku.  
 
Liczba mieszkańców w planowanym do obsługi przez ZUOK w regionie radomskim wynosi 350 000. 
Docelowa (do 2017 roku) przepustowość obiektu wynosi 112 000 Mg odpadów rocznie. W roku 2008 
przepustowość wyniesie 91 000 Mg rocznie. 
 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) planowany jest do realizacji w ramach wdraŜania 
kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi regionie Radomia mającego na celu: 
 
− ograniczenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie na składowiskach odpadów 

innych niŜ niebezpieczne i obojętne, w tym przede wszystkim na składowisku odpadów 
w Radomiu – Wincentowie, co umoŜliwi wydłuŜenie czasu eksploatacji obecnego składowiska do 
25 lat. Do składowania planuje się przeznaczyć nie więcej niŜ 21% całkowitej masy objętościowej 
odpadów przyjętych do ZUOK w skali roku. 

− odzysk odpadów w celu wykorzystania: jako tzw. surowce wtórne, do produkcji kompostu, do 
produkcji kruszyw budowlanych, do produkcji komponentów RDF, 

− ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie do 
poziomów spełniających prawne wymagania ustalone do perspektywy czasowej do 2020 roku, 

− wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych w celu przekazania 
do wykorzystania lub unieszkodliwienia.  

 
Koncepcja funkcjonowania ZUOK w Radomiu oparta jest przede wszystkim o proces mechanicznej 
i biologicznej obróbki odpadów i zaadaptowana została do wymagań dyrektyw unijnych. Pozwoli to 
na elastyczność działań w odniesieniu do selektywnej zbiórki odpadów zielonych, oraz wytwarzania 
kompostu wysokiej jakości. Podobne rozwiązania techniczne zostaną zastosowane zarówno dla 
odpadów zielonych jak i frakcji organicznej, uzyskanej z mechanicznej separacji zmieszanych 
odpadów komunalnych. 
 
Program funkcjonalny Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych obejmuje następujące elementy: 
 
• Rejestracja i waŜenie dostarczonych odpadów 
• Mechaniczne sortowanie „mokrych” odpadów zmieszanych 
• Sortowanie i rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych 
• Kompostowanie frakcji 20-100 mm z sortowania odpadów zmieszanych 
• Kompostowanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji 
• Kruszenie i obróbka odpadów z rozbiórki 
• Obróbka frakcji energetycznej (> 100 mm z sortowania „mokrych” odpadów zmieszanych, 

równieŜ niektóre pozostałości z przeróbki odpadów wielkogabarytowych i z rozbiórki) 
• Końcowe składowanie drobnej frakcji nie podlegającej recyklingowi (drobna frakcja z sortowania 

„mokrych” odpadów zmieszanych oraz specyficznych pozostałości z obróbki odpadów) 
 
PoniŜej przedstawiono prognozowane ilości i rodzaje odpadów przyjmowanych do ZUOK 
w pierwszym roku eksploatacji (2008 r) oraz docelowo. 

Tabela 28. Ilości i rodzaje odpadów przyjmowane do ZUOK 

Okres 
eksploatacji 

Lp Wyszczególnienie Jednostka 

2008 2017 
1 Łączna ilość odpadów przyjęta do ZUOK Mg/rok 91000 112000 
2 Komunalne odpady zmieszane, w tym: 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 
Mg/rok 83550 102000 

3 Odpady wielkogabarytowe i podobne dostarczane z selektywnej zbiórki, Mg/rok 150 400 
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Okres 
eksploatacji 

Lp Wyszczególnienie Jednostka 

2008 2017 
w tym: 
20 03 07: odpady wielkogabarytowe 
20 01 23* :urządzenia zawierające freony 
20 01 35*: zuŜyte urządzenie 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 
15 01 03: opakowania z drewna 
16 02 14: ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 
13 

4 Odpady budowlane i podobne dostarczane z selektywnej zbiórki, w tym: 
10 12 06: ZuŜyte formy 
10 12 08: Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika 
budowlana (po przeróbce termicznej) 
16 11 06: Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 
metalurgicznych inne niŜ wymienione w 16 11 03 
16 11 06: Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 
niemetalurgicznych inne niŜ wymienione w 16 11 05 
17 01 01: Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02: Gruz ceglany 
17 01 03: Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposaŜenia 
17 01 07: Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ 
wymienione w 17 01 06 
17 01 80: Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
17 01 81: Odpady z remontów i przebudowy dróg 
18 01 82: Inne nie wymienione odpady 
17 02 01: Drewno 
17 02 02: Szkło 
17 02 03: Tworzywa sztuczne 
17 03 02: Asfalt inny niŜ wymieniony w 17 03 01 
17 03 80: Odpadowa papa 
17 06 04: Materiały izolacyjne inne niŜ wymienione w 17 06 01 i 17 06 
03 
17 08 02: Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niŜ wymienione 
w 17 08 01 

Mg/rok 3400 4400 

5 Odpady do produkcji kompostu I jakości, w tym:20 02 01 
20 03 02: Odpady z targowisk 
02 01 03: Odpadowa masa roślinna  
02 01 07: Odpady z gospodarki leśnej 
 02 03 05: Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
02 07 05: Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
02 03 80: Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 
roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) 
02 07 80: Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 

Mg/rok 3900 5000 

źródło: PPH „Radkom” Sp. z o.o. 
 
W ramach ZUOK działać będą następujące linie technologiczne: 
 
− linia segregacji odpadów zmieszanych, 
− linia kompostowania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych 

(produkcja kompostu II lub III klasy), 
− linia kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

z przetwórstwa rolno – spoŜywczego (produkcja kompostu I jakości), 
− linia do przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych, 
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− linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych, 
− linia przygotowania komponentów do produkcji RDF. 
 
Budowany Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych będzie pełnił następujące funkcje: 
 

1. Mechaniczne i manualne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w celu 
wydzielenia: 

− frakcji do odzysku jako surowce wtórne z rozdziałem na jednolite frakcje handlowe: 
� złomu Ŝelaznego, 
� złomu metali kolorowych, 
� papieru, 
� tektury, 
� opakowań wielowarstwowych (tetrapack), 
� szkła białego, 
� szkła kolorowego, 
� folii, 
� butelek PET, 
� opakowań chemii gospodarczej, 
� innych tworzyw sztucznych  
� innych frakcji, zaleŜnie od bieŜących potrzeb (np. w celu wykorzystania do wytwarzania 

komponentów do produkcji RDF), 
− frakcji do przerobu na linii odpadów wielkogabarytowych i podobnych, 
− frakcji do przerobu na linii odpadów budowlanych i podobnych, 
− odpadów niebezpiecznych, 
− frakcji organicznej (tzw. mokrej) przeznaczonej do wykorzystania na linii produkcji 

kompostu II lub III jakości, 
− frakcji do przygotowania komponentów do produkcji RDF, 
− frakcji balastowej z minimalizacją ilości wymagającej unieszkodliwienia. 
2. Wytwarzanie kompostu I jakości z odpadów zielonych i ulegających biodegradacji, w tym 

odpadów z przetwórstwa rolno – spoŜywczego, z zastosowaniem: 
− technologii obejmującej intensywne kompostowanie i fazę końcowego dojrzewania w hali, 
− węzła przygotowania kompostu do dystrybucji obejmującego: wzbogacanie kompostu 

składnikami uszlechatniającymi, konfekcjonowanie z pakowaniem do worków 
tworzywowych wyprodukowanego kompostu, 

− magazynowania całości wyprodukowanego kompostu w osłonie budynkowej. 
3. Wytwarzanie kompostu II lub III klasy jakości z wydzielonej z części odpadów komunalnych 

frakcji organicznej i z odpadów z przetwórstwa rolno – spoŜywczego z zastosowaniem: 
− technologii obejmującej intensywne kompostowanie w hali i fazę końcowego dojrzewania na 

otwartym powietrzu, 
− przesiewania, 
− magazynowania całości wyprodukowanego kompostu na wolnym powietrzu. 
4. Przeróbka odpadów wielkogabarytowych i podobnych (w tym tzw. sprzęt AGD) obejmująca: 
− magazynowanie odpadów mających cechy uŜytkowe w osłonie budynkowej, w celu 

przekazania ich do ponownego uŜytkowania, 
− wydzielenie odpadów niebezpiecznych, przygotowanie ich do przekazania w celu 

wykorzystania lub unieszkodliwienia, w tym czasowe magazynowanie, 
− wydzielenie odpadów przeznaczonych do odzysku jako tzw. surowce wtórne lub jako 

komponenty do produkty RDF 
− wydzielenie i minimalizacja pozostałych odpadów (frakcji balastowej) przeznaczonych do 

przekazania do unieszkodliwienia, 
− wydzielenie zuŜytego sprzętu domowego, w tym zuŜytych urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych z wydzieleniem urządzeń zawierających freon, 
− „selektywnie” prowadzony demontaŜ odpadów wielkogabarytowych z wydzieleniem: 
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• odpadów przeznaczonych do odzysku jako tzw. surowce wtórne, 
• odpadów przeznaczonych do odzysku jako komponentów do produkcji RDF, 
• odpadów przeznaczonych do przekazania do unieszkodliwienia, w tym odpadów 

niebezpiecznych i freonu, 
− przygotowanie odpadów do przekazania w celu wykorzystania lub unieszkodliwienia, w tym 

prasowanie i rozdrabnianie w niezbędnym zakresie, bezpieczne magazynowanie (czasowe). 
5. przeróbka odpadów budowlanych i podobnych obejmująca: 
− wydzielenie odpadów przeznaczonych do odzysku: jako tzw. surowce wtórne lub jako 

komponenty do produkcji RDF, 
− wydzielenie i minimalizacja odpadów przeznaczonych do przekazania w celu 

unieszkodliwienia, 
− przygotowanie odpadów do przekazania w celu wykorzystania lub unieszkodliwienia, w tym 

cięcie i rozdrabnianie w niezbędnym zakresie, magazynowanie (czasowe), 
− wytwarzanie kruszyw mineralnych. 
6. wytwarzanie komponentów do produkcji RDF z wydzielonych frakcji z odpadów 

zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych i podobnych, odpadów budowlanych 
i podobnych, odpadów z selektywnej zbiórki obejmujące: 

− przygotowanie poszczególnych rodzajów odpadów, w tym rozdrabnianie, mieszanie, 
uzyskanie formy i parametrów odpowiednich do zastosowania do produkcji RDF, 

− przygotowanie do magazynowania w formie wymagającej do ich transportu (prasowanie 
i owinięcie folią), 

− magazynowanie (czasowe). 
 
Odpady niebezpieczne 
 
Z WPGO 2007 – 2015 wynika, Ŝe ze względu na ilość poszczególnych rodzajów odpadów 
niebezpiecznych takich jak przeterminowane leki, baterie, akumulatory, środki ochrony roślin i ich 
opakowania, farby, tusze, rozpuszczalniki, drewno zawierające substancje niebezpieczne nie ma 
uzasadnienia budowa wielofunkcyjnej instalacji do ich unieszkodliwiania na terenie Województwa 
Mazowieckiego. Wyspecjalizowane instalacje np. do termicznego unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych lub unieszkodliwiania baterii i akumulatorów funkcjonują na terenie Województwa 
Śląskiego. Biorąc pod uwagę prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych, z ekonomicznego 
punktu widzenia, najkorzystniejsze będzie utworzenie Stacji Przeładunkowej Odpadów, 
zlokalizowanej jednak poza terenem gminy Kowala. W SPO odpady niebezpieczne będą gromadzone 
i odpowiednio pakowane, skąd następnie  będą wysyłane okresowo do wyspecjalizowanej instalacji na 
terenie kraju.  
 
Składowanie odpadów  
 
Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 
– 2015 zakłada, Ŝe do po roku 2014 na terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonować będzie 
jedynie 15 regionalnych składowiska odpadów. Dla Radomskiego Regionu Gospodarki Odpadami 
wyznaczono, jako obiekt regionalny, Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne 
w Radomiu, ul. Witosa 76.  
 
Podsumowanie 
 
Dla zapewnienia dostępności odpowiednich urządzeń i instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów konieczne będzie rozwinięcie współpracy międzygminnej pozwalającej na zbilansowanie 
potrzeb i wydajności instalacji dla obszaru w skład którego wejdą gminy kilku powiatów 
wchodzących w skład Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami. 
 
Biorąc pod uwagę obecne, funkcjonujące instalacje i obiektu do odzysku odpadów, trudności 
w lokalizacji nowych urządzeń i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a takŜe stosunkowo 
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niewielką ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów, nie planuje się realizacji centralnego 
zakładu zagospodarowania odpadów dla gminy Kowala, ani powiatu radomskiego. Rolę Regionalnego 
Zakładu Gospodarki Odpadami dla gminy Kowala pełnić będzie Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Radomiu – Wincentowie. 
 

8.2.  Odpady ulegające biodegradacji oraz plan redukcji kierowania ich na składowiska 
 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne (brak infrastruktury, charakter zabudowy) oraz uznając za 
zasadniczy cel zwiększenie liczby mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów objętych 
zorganizowanymi systemami zbiórki dla gminy Kowala przyjęto, Ŝe ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić: 
 
- do 31 grudnia 2011 roku - 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji 

wytworzonych w 1995 roku, 
- do 31 grudnia 2015 roku - 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji 

wytworzonych w 1995 roku. 
 
Ludność gminy Kowala wynosiła w 1995 roku 9 428 osób. Przyjęto wskaźnik nagromadzenia 
odpadów na poziomie 150 kg/M/rok oraz udział odpadów ulegających biodegradacji wynoszący 35%. 
Przyjmując te załoŜenia, wyznaczono ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
wytworzonych w 1995 roku na terenie gminy Kowala na poziomie 495 Mg. 
 
Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 2007 roku na terenie gminy wynosiła 
625 Mg. Według sporządzonych prognoz, w 2011 roku wytworzone zostanie 692 Mg, a w 2015 roku 
– 757 Mg odpadów ulegających biodegradacji. 
 
ZałoŜenia dla ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
w poszczególnych latach zawiera poniŜsza tabela. 

Tabela 29. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania w latach 2008 – 2015 na terenie gminy Kowala 

Wyszczególnienie/Lata 1995 2011 2015 
Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji w Mg 495 692 757 

w odniesieniu do ilości bazowej z 
1995 roku w % 

100% 63% 44% Dopuszczalna ilość odpadów 
ulegających biodegradacji 
unieszkodliwianych przez 
składowanie 

w wielkościach bezwzględnych w 
Mg 

- 312 218 

Wymagana ilość odpadów ulegających biodegradacji podlegających 
odzyskowi lub unieszkodliwianiu (z wyłączeniem składowania) w Mg 

- 380 539 

  
Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe w roku 2011 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza 
składowaniem) 380 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów 
ulegających biodegradacji nie moŜe przekroczyć 312 Mg. 
 
W roku 2015 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) 539 Mg odpadów 
ulegających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji nie moŜe 
przekroczyć 218 Mg. 
 
Odpady ulegające biodegradacji będą kierowane do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami, 
którego funkcje będzie pełnił Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu – Wincentowie.  
 
Celem dalszego zwiększenia odzysku odpadów ulegających biodegradacji podjęte zostaną następujące 
działania: 
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- propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji lub 
kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach na terenie 
nieruchomości prywatnych (dla zabudowy jednorodzinnej), 

- przekazywanie do właściwych instalacji zmieszanych odpadów komunalnych do kompostowania, 
- przekazywanie odpadów zmieszanych, z których wyselekcjonowano odpady uŜyteczne do 

odzysku lub unieszkodliwiania termicznego, 
- wprowadzenie dla mieszkańców w uchwalanych przez rady miast i gmin z terenu powiatu 

Szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywania ich 
uprawnionym jednostkom na warunkach umownych lub kompostowania we własnym zakresie na 
terenach nieruchomości, 

- zwiększenie ponad minimalne zakładane lub wymagane poziomów odzysku opakowań  
z papieru i tektury, papieru i tektury nieopakowaniowej, 

- zwiększenie selektywnego zbierania i odzysku odpadów zielonych. 
 
Do chwili uruchomienia ZUOK w Radomiu, odpady ulegające biodegradacji kierowane będą do 
funkcjonującej kompostowni odpadów firmy PPUH „Radkom” Sp. z o.o. przy ul. Witosa 76. 

 

8.3. Odpady opakowaniowe 
 

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi na terenie gminy Kowala będzie opierać się na 
następujących zasadach:  
 
− zapobieganiu powstawania odpadów opakowaniowych na terenie gminy oraz ograniczenie 

deponowania tych odpadów na składowiskach;  
− budowie i wdraŜaniu systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi bez wywoływania 

zagroŜeń dla środowiska naturalnego.  
 
Przyjęte kierunki działań: 
 
− Gmina Kowala będzie brała czynny udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych mających 

na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych.  

− Zakłada się pomoc gminy przy działaniach mających na celu rozwój selektywnego zbierania 
odpadów opakowaniowych poprzez wspieranie akcji związanych z edukacją ekologiczną 
dotyczącą selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ich późniejszego wykorzystania.  

− W obecnym momencie realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
prowadzona jest przede wszystkim na bazie odpadów, pozyskiwanych ze źródeł przemysłowych 
i handlu oraz pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Oszacowano, Ŝe w skali 
kraju około 84 % zebranych odpadów opakowaniowych pochodzi z handlu i przemysłu. Odpady 
opakowaniowe selektywnie zbierane w gospodarstwach domowych stanowią tylko 17%. 
Odpady opakowaniowe z przemysłu i handlu charakteryzują się wysoką jakością, a koszt ich 
zbierania jest znacznie niŜszy niŜ koszt zbierania tej grupy odpadów z gospodarstw domowych. 
Odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych pozyskuje się poprzez selektywne zbieranie 
oraz sortowanie odpadów opakowaniowych ze zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. 
Wzrost wymaganych poziomów odzysku i recyklingu spowoduje, Ŝe konieczne jest zwiększenie 
roli selektywnego zbierania opakowań z gospodarstw domowych.  

− Na terenie gminy Kowala przewiduje się rozbudowę systemu odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych, obejmującą działania organizacyjne podejmowane przez przedsiębiorców 
wprowadzających na rynek opakowania, organizacje odzysku, w celu uzyskania wymaganej 
ilości i jakości odpadów opakowaniowych.  
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8.4. Odpady zawierające azbest 
 

Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 
terytorium Polski”. ZałoŜeniem programu jest doprowadzenie do usunięcia w ciągu 30 lat wyrobów 
zawierających azbest.  
 
Gospodarka odpadami azbestowymi przedstawiona została szczegółowo w „Programie usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowala ”. 
 
ZałoŜone cele w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest będą realizowane poprzez: 
 
• edukację mieszkańców gminy w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz 
unieszkodliwiania, 

• oczyszczenie terenu gminy z odpadów zawierających azbest - demontaŜ pokryć dachowych 
i elewacyjnych oraz odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych 
i z innych zasobów mieszkaniowych, 

• montaŜ nowych dachowych i elewacyjnych pokryć bezazbestowych,  
• monitoring zmian stanu zaewidencjonowanego. 
 
Przyjęto podział okresu do 2032 roku na 5 podokresów, tj. 
 
• okres I: lata 2008-2012 
• okres II: lata 2013-2017 
• okres III: lata 2018-2022 
• okres IV: lata 2023-2027 
• okres V: lata 2028-2032 
 
Zadania pozainwestycyjne zmierzają do: 
 
• zgodnej z rzeczywistością i kompletnej oceny ilości i stanu wyrobów zawierających azbest 

znajdujących się na terenie gminy,  
• kontroli ewentualnych tzw. „dzikich wysypisk odpadów” gdzie znajdują się takŜe odpady 

azbestowe, 
• organizacji działań informacyjnych nt. szkodliwości azbestu i bezpiecznego uŜytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest, 
• wdroŜenia monitoringu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, 
• wzmoŜenia przebiegu poszukiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia 

usuwania wyrobów zawierających azbest, ich unieszkodliwiania i zastępowania wyrobami 
bezazbestowymi. 

 
Zadanie inwestycyjne zmierza do: 
 
• zwiększenia ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest i ich wymiany na wyroby 

bezazbestowe 
 
PoniŜszy harmonogram stanowi plan działań moŜliwych do zrealizowania jedynie pod warunkiem 
pozyskania przez samorząd gminny zewnętrznych środków finansowych. 
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Tabela 30. Harmonogram usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu gminy Kowala 

Nazwa zadania Jednostka odpowiedzialna 
Okres  

realizacji 
Opracowanie Zarządzenia Wójta Gminy/ Uchwały Rady 
Gminy/ w sprawie warunków dofinansowania działań 
polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest 

Rada Gminy/ Wójt Gminy 2008 

Realizacja „Programu” -  
usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Wydziały Urzędu Gminy (w ramach 
wykonywania uchwał Rady Gminy/ 
Zarządzeń Wójta Gminy) 

2008-
2032 

Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do 
właścicieli, zarządców i uŜytkowników budynków, 
budowli i instalacji zawierających azbest: 

 przygotowanie ulotek informacyjnych o szkodliwości 
azbestu i o obowiązkach związanych z koniecznością jego 
usuwania, 

 przygotowanie stałej informacji, na stronie 
internetowej, poświęconej tematyce azbestu, 

 okresowe publikacje w prasie lokalnej dotyczące 
tematyki azbestu 

 informacje o działaniach władz samorządowych 
podejmowanych w celu usunięcia wyrobów azbestowych 

Wydziały Urzędu Gminy (w ramach 
wykonywania uchwał Rady Gminy/ 
Zarządzeń Wójta Gminy) 

2008-
2032 

Coroczna aktualizacja bazy danych dotyczącej podmiotów 
i ilości wyrobów zawierających azbest oraz o ilości i 
miejscu zlikwidowania odpadów zawierających azbest 

Wydziały Urzędu Gminy (w ramach 
wykonywania uchwał Rady Gminy/ 
Zarządzeń Wójta Gminy) 

2008-
2032 

Monitoring i ocena realizacji programu (sprawozdanie z 
realizacji Programu) 

Wydziały Urzędu Gminy (w ramach 
wykonywania uchwał Rady Gminy/ 
Zarządzeń Wójta Gminy) 

2008-
2032 

 
Zgodnie z przepisami, usuwanie azbestu moŜe być wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną 
jednostkę (firmę), posiadającą odpowiednią decyzję wydaną przez starostę. Aby takie zezwolenie 
dostać, trzeba dysponować odpowiednim systemem, pracownicy muszą być przeszkoleni (zgodnie 
z rozporządzeniem) oraz musi być umowa z firmą, która przyjmuje odpady azbestowe. Na terenie 
powiatu radomskiego działa 55 firm, które świadczą usługi w zakresie usuwaniu materiałów 
zawierających azbest i posiadają decyzję zezwalającą na wytwarzania odpadów azbestowych 
wydanych przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.  
 
Odpady zawierające azbest powstające na terenie gminy Kowala będą unieszkodliwiane poprzez 
składowanie na juŜ funkcjonujących na terenie kraju składowiskach przystosowanych do deponowania 
tego rodzaju odpadów.  
 

8.5. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 

 
Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie odpadów z budowy, remontów i demontaŜu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymaga realizacji następujących zadań: 
 
• Selektywne zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów remontowych, budowlanych 

i z demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na miejscu wytwarzania. 
 
Obowiązek selektywnego zbierania i transportu odpadów z grupy 17 spoczywa na wytwórcach 
odpadów (firmy budowlane, remontowe, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace budowlano - 
remontowe). Wytwórca odpadów moŜe zlecić wykonanie określonych działań innym firmom, o ile 
posiadają one stosowne zezwolenia. Zaleca się juŜ na placu budowy magazynować w oddzielnych 
miejscach wstępnie posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywoŜenie ich do 
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zakładu odzysku i unieszkodliwiania oraz na składowiska. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu 
obiektów budowlanych wytwarzane w gospodarstwach domowych będą odbierane lub przewoŜone do 
podmiotów zajmujących się ich odzyskiem lub do lokalnej zbiornicy odpadów. 
 

8.6. Komunalne osady ściekowe 
 
Z uwagi na brak na terenie gminy sieci kanalizacyjnej, a takŜe obiektów i urządzeń słuŜących do 
oczyszczania ścieków, nie są obecnie wytwarzane osady ściekowe. W najbliŜszej przyszłości (do roku 
2015) nie planuje się uruchomienia obiektów, w wyniku funkcjonowania których mogłyby powstawać 
odpady tego typu. 
 

8.7. Oleje odpadowe 
 
Za podstawowe zadanie naleŜy uznać zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych przede 
wszystkim za źródeł rozproszonych. Pozyskiwanie dodatkowych ilości olejów odpadowych będzie 
zrealizowane poprzez zorganizowanie systemu zbierania tych olejów na poziomie gminy w Punkcie 
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), jak równieŜ rozszerzenie sieci punktów zbierania 
o wszystkie warsztaty samochodowe i stacje benzynowe na terenie gminy. 
 
Wsparciem dla tych działań będą działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego 
postępowania z tego rodzaju odpadami.  
 
Wytwarzane na terenie gminy Kowala oleje odpadowe będą przekazywane przedsiębiorcom 
posiadającym waŜne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu tego 
rodzaju odpadów. Ostatecznie omawiane odpady będą unieszkodliwiane w instalacjach połoŜonych 
poza terenem gminy spełniających określone prawem wymogi i prowadzonych przez przedsiębiorców 
posiadających waŜne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania olejów 
odpadowych. 
 

8.8. Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 
System gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji zakłada zbieranie odpadów przez 
punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji legitymujące się stosownymi decyzjami 
w ramach prowadzonej działalności. Z punktów tych odpady powinny trafiać do funkcjonującej 
w Województwie Mazowieckim sieci stacji demontaŜu. Dopuszcza się takŜe moŜliwość 
bezpośredniego kierowania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontaŜu. W bliskiej 
odległości od granic gminy  znajdują się następujące stacje demontaŜu pojazdów: 
 
− Kazimierz Neska „AUTO – MAX – NESKA”, ul. Wolanowska 140, 26-600 Radom 
− GraŜyna Gniadek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AUTO-SKODA”, ul. Warszawska 

17/21, 26-605 Radom 
− Nikodem śyła KAJTEK SprzedaŜ Hurtowa Odpadów i Złomu, Rajec Poduchowny 41 c 26-613, 

Radom 
− "MARPUT" Sp. z. o.o. Stacja DemontaŜu Pojazdów, ul. Lesiowska 1 26-600 Radom 
 
Biorąc pod uwagę zakres uprawnień samorządów terytorialnych w tym zakresie podstawowym 
zadaniem będzie rozpowszechnianie informacji o stacjach demontaŜu posiadających upowaŜnienie 
Wojewody Mazowieckiego do wydawania stosownych zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu 
jego wyrejestrowania. 
 
Odpady powstające w skutek demontaŜu wycofanych z eksploatacji pojazdów, jak równieŜ inne 
odpady pochodzące z napraw i eksploatacji pojazdów mechanicznych (oleje, płyny chłodnicze, 
akumulatory, filtry olejowe a takŜe zuŜyte opony, tworzywa sztuczne, szkło) będą przekazywane 
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przedsiębiorcom posiadającym waŜne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 
lub transportu tego rodzaju odpadów.  
 

8.9. ZuŜyte opony 
 
W celu usprawnienia gospodarki zuŜytymi oponami konieczny jest rozwój systemu selektywnego 
zbierania zuŜytych opon od mieszkańców gminy. System ten jest juŜ w duŜej mierze ukształtowany 
i funkcjonuje w oparciu o wyspecjalizowane organizacje odzysku, stowarzyszenia producentów 
i importerów opon oraz podmioty gospodarcze zajmujące się odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem gumy. Opony zbierane będą poprzez sieć stacji benzynowych, warsztatów 
samochodowych, serwisów opon i wulkanizacyjnych, a takŜe gromadzone w Punkcie Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów. 
 
Zebrane odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia wybranym podmiotom, 
posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. 
 
Ze strony słuŜb ochrony środowiska konieczna jest intensyfikacja kontroli i egzekucji nakazu 
ewidencji powstających odpadów i sposobów gospodarowania nimi w podmiotach zajmujących się 
wymianą lub naprawą opon. 
 

8.10. Padłe zwierzęta 
 
Odbiorem padłych zwierząt z terenu gminy zajmuje się Zakład Utylizacji w Radomiu, 
ul. Energetyków 24, naleŜący do przedsiębiorstwa: Zakład Przetwórstwa Rolnego DANIELÓW 
Sp. z o.o., 97-300 Kamieńsk z siedzibą w Danielowie. Urząd Gminy Kowala zawarł umowę stałą 
z ZPR DANIELÓW w zakresie zbiórki padłych zwierząt, które następnie są kierowane do 
unieszkodliwiania w zakładach utylizacyjnych wyznaczonych przez Główny Inspektorat Weterynarii, 
m.in.: 
• PPH „HETMAN” Sp. z o.o., Florianów 24, 99-311 Bedlno, 
• Zakład Utylizacji i Przetwórstwa Paszowego, Puławy, Oddział Zastawice, 24-170 Kurów. 
 
Koszt odbioru padliny wynosi 0,80zł za 1kg odebranych padłych zwierząt. 
 
Do gminy naleŜy przeprowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców oraz gabinetów 
weterynaryjnych oraz przestrzeganie realizacji zapisów umowy. Zostanie wydany zakaz grzebania 
zwłok zwierząt w dowolnych miejscach, gdyŜ grozi to epidemiologicznym skaŜeniem wód 
podziemnych i wydzielaniem odorów. 
 

9. Program promocji i edukacji 

WdroŜenie ustaleń zawartych planie gospodarki odpadami wymaga zaangaŜowania i świadomego 
podejścia mieszkańców gminy (zarówno dzieci i młodzieŜy jak i osób dorosłych), a takŜe działających 
tutaj podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów. JuŜ od wielu lat na terenie gminy Kowala 
prowadzona jest róŜnorodna i szeroka edukacja ekologiczna, obejmująca równieŜ temat gospodarki 
odpadami. Konieczna jest w związku z tym kontynuacja prowadzonej działalności, a takŜe jej 
koordynacja przez Urząd Gminy Kowala.  
 
Celem nadrzędnym programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami jest zwiększenie 
ilości pozyskiwanych z odpadów surowców wtórnych oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów.  
 
Cel ten będzie realizowany poprzez: 
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• kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy 

w odniesieniu do gospodarki odpadami, 
• podniesienie wśród mieszkańców gminy świadomości i wraŜliwości na sprawy związane 

z ochroną środowiska, 
• upowszechnienie i zapewnienie kaŜdemu mieszkańcowi gminy dostępu do informacji na temat 

moŜliwości odzysku odpadów i płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych, 
• kontynuację edukacji na temat gospodarki odpadami w przedszkolach i szkolnictwie wszystkich 

szczebli, 
• włączenie tematyki gospodarowania odpadami do działań i projektów realizowanych przez 

róŜnego rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze. 
 
Głównym adresatem programu promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest 
społeczeństwo gminy Kowala. Kluczową grupą jest młodzieŜ szkolna i dzieci, gdyŜ wykazują się oni 
największą percepcją na edukację ekologiczną, a ponadto stanowią waŜną grupę konsumencką. Akcją 
informacyjną powinien być objęty równieŜ szeroki krąg osób zajmujących się obecnie sprawami 
gospodarki odpadami w urzędach, instytucjach i zakładach produkcyjnych, a takŜe przedstawicieli 
grup opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: nauczycieli, radnych i członków zarządu 
róŜnych szczebli administracji samorządowej. 
 
WaŜnym elementem jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. Zachowanie takie powinno być 
dodatkowo wzmacniane przez bodźce ekonomiczne, polegające np. na zmniejszeniu stawki za odbiór 
posegregowanych odpadów lub finansowanie worków do selektywnej zbiórki dl najuboŜszej części 
społeczeństwa gminy. 
 
W programach edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieŜy selektywna zbiórka powinno stać się 
jednym z dominujących elementów. Realizacja tego celu jest dosyć łatwa i mało kosztowna. MoŜna 
np. na terenie kaŜdej ze szkół w gminie postawić zestaw pojemników do selektywnej zbiórki 
surowców opakowaniowych. Dzięki temu dzieci będą się w szkole dowiadywać o potrzebie 
prowadzenia selektywnej zbiórki i będą mogły obserwować, Ŝe odpady te rzeczywiście odbierane są 
jako surowce wtórne. 
 
Właściwa realizacja działań związanych z edukacją ekologiczną na terenie gminy wymaga realizacji 
następujących zadań: 
 
1. Przygotowanie operacyjnego Programu Edukacji Ekologicznej obejmującego działania 
ukierunkowane na wszystkie grupy wiekowe. 
 
W Programie tym winny znaleźć się zarówno ramy programowe, jak równieŜ propozycje materiałów 
edukacyjnych do wykorzystania w trakcie zajęć. Ponadto, Program naleŜy uzupełnić o konspekty 
metodologiczne dla nauczycieli oraz materiały do prowadzenia zajęć.  
 
2. Organizacja szkoleń dla pracowników administracji samorządowej oraz nauczycieli 
prowadzących zajęcia edukacji ekologicznej. 
 
NaleŜy przeprowadzić szkolenie dla pracowników samorządowych poświęconych umiejętnościom 
prezentacji najwaŜniejszych problemów ekologicznych gminy, z udziałem specjalistów 
zorientowanych w metodach prezentacji i przekazywania informacji. W pierwszym rzędzie 
szkoleniem objęci być winni przedstawiciele gminy odpowiedzialni za udostępnianie przedmiotowych 
danych społeczeństwu. Grupa ta liczyć powinna ok. 3 - 4 osoby. Ponadto, naleŜy przeprowadzić 
szkolenia dotyczące racjonalnej gospodarki odpadami dla nauczycieli, którzy będą prowadzić 
odpowiednie zajęcia dla dzieci i młodzieŜy.  
 
3. Prowadzenie akcji informacyjnych dla mieszkańców. 
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Dotyczy to szczególnie akcji propagujących racjonalną gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę 
oraz np. prowadzenie przydomowych kompostowników. Promocja będzie zorganizowana przy 
zastosowaniu form oświatowych, kulturalnych i reklamowych. 
 
Formy oświatowe  
• Prowadzenie działań oświatowo - informacyjnych w formie lekcji, gawęd, prelekcji ekologicznych 

według przyjętego uprzednio standardu dydaktycznego uwzględniającego lokalny wymiar 
problemu segregacji odpadów i zróŜnicowanie wiekowo - edukacyjne odbiorców. 

• Konkurs wiedzy ekologicznej na temat segregacji odpadów. 
• Wycieczki obrazujące w sposób bezpośredni potrzebę selekcji odpadów: Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów, składowisko odpadów i inne instalacje do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. 

• Rozszerzenie informacji o środowisku oraz zasadach prowadzenia gospodarki odpadami 
prezentowanych na stronie internetowej gminy. 

• Spotkanie z profesjonalnymi ekologami zajmującymi się tematem segregacji odpadów.  
 
Formy kulturalne  
• Konkursy plastyczne dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej 

z wystawami prac w poszczególnych przedszkolach i szkołach. 
• Plenerowa akcja plastyczna z udziałem przedszkolaków lub uczniów zorganizowana oddzielnie 

lub połączona z obchodami np. Dnia Ziemi czy akcji „Sprzątanie Świata”.  
• Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych (np. konkurs na plakat 

zachęcający do selekcjonowania odpadów). 
• Projekcje filmów fabularnych (tzw. kulturowych) lub dokumentalnych mówiących o potrzebie 

ochrony środowiska i segregacji odpadów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 
 
Formy reklamowe 
Akcja promocji powinna się rozpocząć od opracowania strategii reklamowej podporządkowującej 
pozostałe podmioty zaangaŜowane w oddziaływania społeczne tj. przedszkola, szkoły, placówki 
kulturalne. Opracowane zostaną odpowiednie materiały i formy reklamowe wykorzystywane 
następnie w działaniach oświatowo-kulturalnych. Są to: 
 
• broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie, 
• artykuły i reklamy w prasie lokalnej, 
• plakaty (takŜe typu out door tj. wielkoformatowe), stickersy czyli nalepki, ulotki, 
• logo, hasła reklamowe promocji, 
• reklama nowych usług na i w środkach komunikacji i transportu, 
• spotkania publiczne dla ogółu mieszkańców, prezentujące nowe formy działania w zakresie 

gospodarki odpadami. 
 

10. Określenie instrumentów finansowych słuŜących realizacji 

zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami 

  

10.1. Źródła pozyskiwania funduszy 
 
Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami mogą być finansowane za pomocą środków 
pochodzących ze źródeł publicznych oraz ze źródeł prywatnych, które stanowią środki własne 
inwestorów, powiększone o komercyjne kredyty bankowe. Do źródeł publicznych naleŜą: budŜet 
państwa, budŜety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne, środki pochodzące ze 
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źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. 
Ponadto, inwestycje w tej dziedzinie mogą być wspierane przez niezaleŜne instytucje finansowe, 
organizacje międzynarodowe, fundacje czy towarzystwa leasingowe. MoŜliwe jest równieŜ łączenie 
środków pochodzących z róŜnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji 
przez samorządy terytorialne i podmioty prawne. 
 
Przedstawione zadania strategiczne w zakresie poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy 
Kowala  mogą być finansowane z następujących źródeł:  
 
• środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacje i poŜyczki, 
• środki Wojewódzkiego, Powiatowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, dotacje, dopłaty i poŜyczki, 
• kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do 

oprocentowania lub ze środków donatorów, poŜyczki, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne, 
• kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - 

EBOiR, Bank Światowy), 
• Fundusz Spójności Unii Europejskiej, 
• Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (www.funduszestrukturalne.gov.pl), 
• Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego UE, 
• Norweski Mechanizm Finansowy, 
• zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe 

(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ), 
• fundusze własne inwestorów, 
• leasing. 
 
Środki finansowe UE 
 
Aktualnie istnieje moŜliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy 
Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a takŜe moŜliwość finansowania inwestycji ze 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej 
i lokalnej).  
 
NajwaŜniejszym źródłem pozyskania funduszy na realizację inwestycji w zakresie gospodarki 
odpadami jest Fundusz Spójności. W ramach tego funduszu, dla ustanowionego przez polski rząd, 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w Priorytecie II – Gospodarka Odpadami 
i Ochrona Powierzchni Ziemi, przeznaczono środki finansowe w postaci pomocy bezzwrotnej na 
kwotę 1 107,65 mln euro. Beneficjentami tego funduszu mogą być jednostki samorządu terytorialnego 
i ich związki lub podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST. Projekty finansowane 
muszą obejmować minimum 150 tys. mieszkańców. Maksymalny stopień dofinansowania wydatków 
kwalifikowanych moŜe wynieść 85% projektu. W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będące instytucją zarządzającą powyŜszym 
programem, opracowało listę inwestycji priorytetowych, tzw. „listę indykatywną”, która została 
przekazana do Brukseli.  
 
Mniejsze projekty gospodarki odpadami obsługujące poniŜej 150 tys. mieszkańców, mogą być 
finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). W oparciu o środki Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje moŜliwość realizacji projektów dla gmin wiejskich i gmin 
miejskich liczących poniŜej 5 tys. mieszkańców. 
 
Niektóre działania w zakresie gospodarki odpadami (np. recyklingu), mogą być dofinansowane 
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe środki przeznaczone na gospodarkę odpadami  
w tych funduszach są relatywnie niewielkie. 
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Fundusze ekologiczne 
 
Funkcjonujący w Polsce system funduszy ekologicznych obejmuje: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 
 
Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (tj. w Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.).  
 
Fundusze ekologiczne słuŜą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, zgodnie z celami wskazanymi w cytowanej wyŜej ustawie. Podstawowymi 
źródłami zasilania wymienionych funduszy są środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za 
naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy są teŜ dobrowolne 
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy 
z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy 
Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną. Fundusze gminne i powiatowe są 
funduszami celowymi pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Inną formą finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jest 
zagraniczna pomoc finansowa udzielana z fundacji i programów pomocowych takich jak: 
 
• fundacja EkoFundusz, 
• fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, 
• fundacja ISPA. 
• oraz  banki wspierające inwestycje ekologiczne. 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych 
dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka 
Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne 
Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista 
przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska 
przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niŜej wymienionymi 
programami priorytetowymi: 
 
• rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska federacji rosyjskiej, wojsko polskie 

i przemysł, 
• likwidacja uciąŜliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych, 
• unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, 

płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie 
olejów przepracowanych, 

• przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów 
niebezpiecznych, 

• realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych 
(w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów 
zagospodarowywania osadów ściekowych). 

 
W Narodowym Funduszu obowiązują następujące formy dofinansowania: 
 
• poŜyczki, 
• poŜyczki płatnicze, 
• kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu, 
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• dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŜyczek, 
• dotacje, 
• umorzenia. 
 

Wysokość dofinansowania udzielonego przez Narodowy Fundusz jest uzaleŜniona od efektywności 
wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu 
ekologicznego i ekonomicznego. 
 
Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie poŜyczek i kredytów generalnie nie 
moŜe przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. PoŜyczki mogą być częściowo umarzane, 
pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów. 
Szczegółowe zasady udzielania i umarzania poŜyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do 
oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŜyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą 
Funduszu. 
 
O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się: 
 
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
• administracja państwowa, 
• przedsiębiorcy, 
• jednostki szkolnictwa wyŜszego, 
• jednostki organizacyjne ochrony środowiska, 
• organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), 
• osoby fizyczne. 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu 
dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych 
z przygotowaniem inwestycji oraz realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję. 
 
W Funduszu obowiązują następujące formy finansowania: 
• poŜyczki, 
• dotacje, 
• dopłaty do kredytów bankowych. 
 
Dominującą formą pomocy finansowej ze środków są oprocentowane poŜyczki udzielane na 
preferencyjnych warunkach. Istnieją moŜliwości częściowego umorzenia poŜyczek. Dotacje mogą być 
udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery 
budŜetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie 
ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.  
 
Pomoc ze środków Funduszu moŜe być udzielona wszelkim podmiotom realizującym zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć 
na wniosek spełniający wymagania formalne.  
 
Powiatowy i gminy  fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa 
przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych i powiatowych.  
 
Środki gminnych funduszy, zgodnie z art. 406 i 407 ww. ustawy, przeznaczone są na: 
• edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowaŜonego 

rozwoju, 
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• wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 
• wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a takŜe 

systemów pomiarowych zuŜycia wody i ciepła, 
• realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŜących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów 
małej retencji wodnej, 

• urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 
• realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, 
• wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, 
• profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów 

jakości środowiska, 
• wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania 

bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 
• wspieranie ekologicznych form transportu, 
• działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza 

i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami 
ekologicznymi połoŜonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy 
o ochronie przyrody, 

• inne zadania ustalone przez radę gminy, słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 
wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, 

• realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, 
• inne zadania ustalone przez radę powiatu, słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. 
 
Banki wspierające inwestycje ekologiczne 
 
Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałoŜony obowiązek kredytowania inwestycji słuŜących 
ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: budowę składowisk odpadów i innych 
obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem 
odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty 
z BOŚ umoŜliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są oprocentowane 
w wysokości od 1%. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok. BOŚ udziela równieŜ 
kredytów ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. 
 
Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie gospodarki odpadami to: 
 
• Bank Rozwoju Eksportu S.A., 
• Polski Bank Rozwoju S.A., 
• Bank Światowy, 
• Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 
 

11. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów 

wyznaczonych w planie gospodarki odpadami 

Zbieranie wyników działań w sposób określony przepisami prawnymi (forma, tryb i terminy 
przekazywania do wojewódzkiej bazy danych o gospodarce odpadami) oraz zapisywanie tych 
informacji w bazie danych składa się na system monitorowania gospodarki odpadami, natomiast 
porównanie tych wyników z wartościami wskaźników kontrolnych − na system oceny realizacji 
zamierzonych celów. Monitorowanie realizacji planu umoŜliwia ocenę prawidłowości i efektywności 
działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany. 
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Wójt Gminy Kowala odpowiada za wdroŜenie systemu opracowanego w gminnym planie gospodarki 
odpadami i jest zobowiązany takŜe do opracowania oraz wdroŜenia systemu monitoringu. Ustawa 
o odpadach (art. 37), przepisy wykonawcze oraz Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 określają 
zakres i sposób organizacji systemu monitoringu odpadów.  
 

11.1. Opiniowanie projektu planu 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez zarząd 
województwa, zarząd powiatu oraz regionalny zarząd gospodarki wodnej. Organy te udzielają opinii 
w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym 
terminie uznaje się za opinię pozytywną.  
 

11.2. Nadzór i kontrola nad wykonaniem ustaleń planu 
 
Działania w ramach i nadzoru kontroli będą z jednej strony źródłem dodatkowych informacji o stanie 
gospodarki odpadami, z drugiej instrumentem egzekwowania postępowania z odpadami zgodnego 
z prawem ogólno obowiązującym i miejscowym.  
 
Dla wyegzekwowania realizacji obowiązków wykorzystane zostaną wszystkie moŜliwości prawne 
wynikające wprost z ustawy o odpadach oraz z przyjętych regulacji prawa miejscowego. 
Dla zwiększenia skuteczności działań kontrolnych w aktywny sposób zostanie wykorzystana 
moŜliwość współdziałania z wojewódzkim inspektorem środowiska. Zgodnie z art. 8 a ust. 2, 3, 4 
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska: 
 
Rada gminy (...) przynajmniej raz w roku rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
informuje zarząd gminy, zarząd powiatu i zarząd województwa o wynikach kontroli obiektów 
o podstawowym znaczeniu dla danego terenu 
 
W związku z przedłoŜoną informacją, o której mowa w ust. 2, radzie gminy słuŜy prawo do 
określania, w drodze uchwały, kierunków działania właściwego organu Inspekcji Ochrony 
Środowiska, w celu zapewnienia na danym obszarze naleŜytej ochrony środowiska (ustawa o Inspekcji 
Ochrony Środowiska). 
 
Podstawowe informacje o odpadach są gromadzone w bazach danych, prowadzonych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz Główny Urząd Statystyczny. Bazy te stanowią podstawowe źródła informacji 
potrzebnych do opracowywania, wdraŜania i oceny realizacji zamierzonych w planie celów 
gospodarki odpadami.  
 
Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów 
niebezpiecznych, jest obowiązany kaŜdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne 
potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty 
zajmujące się ich odbieraniem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem tych odpadów. 
System ewidencji opiera się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. 
Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w przepisie wykonawczym do ustawy – 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1736). 
 
Konieczne będzie sporządzenie przez Urząd Gminy wykazu wytwórców odpadów komunalnych, 
dla których prawdopodobne jest, iŜ nie wywiązują się z obowiązków na nich spoczywających. 
Na podstawie powyŜszych wykazów sporządzone zostaną kompleksowe plany kontroli. 
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11.3. Sprawozdanie z postępów we wdraŜaniu planu 
 
Ustawa o odpadach stanowi, Ŝe: 
 
• plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli podlegają aktualizacji nie rzadziej niŜ co 4 lata, 
• co 2 lata organy wykonawcze opracowujące projekty planów składają sprawozdanie z realizacji 

planu organom uchwalającym plany (w przypadku gminy Kowala - Wójt składa sprawozdanie 
Radzie Gminy). 

 
Zaznaczenia wymaga, iŜ ustawodawca nakreślił nieprzekraczalne ramy czasowe cykliczności oceny 
i weryfikacji, zaś powinna się ona dokonywać w miarę potrzeby, która to moŜe być stwierdzona na 
podstawie bieŜącego monitoringu i realizacji funkcji kontrolnych i nadzorczych.  
 
Wójt Gminy ma obowiązek składania co 2 lata Radzie Gminy sprawozdania z realizacji planu 
gospodarki odpadami. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch 
lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, Wójt Gminy 
przedkłada Radzie Gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu 
sprawozdawczego. Następne sprawozdanie Wójt Gminy Kowala złoŜy do dnia 31 marca 2009 roku, 
a okres sprawozdawczy będzie obejmował lata 2007 - 2008. 
 
Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno obejmować: 
 
• ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań, 
• sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, 
• zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac, 
• sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania załoŜonych przedsięwzięć, 
• podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji planu. 
 
Ocena realizacji planu gospodarki odpadami będzie realizowana poprzez: 
 
• porównanie wskaźników odpowiadających załoŜonym w planie celom, 
• ocenę dynamiki zmian poszczególnych parametrów, 
• ocenę realizacji zadań. 
 
Ocena realizacji określonych działań dotyczyć będzie: 
 
• ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 
• ilości zbieranych odpadów komunalnych, 
• systemu selektywnego zbierania odpadów: ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych 

wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów przydatnych 
do recyklingu (w tym odpadów opakowaniowych), budowlano-remontowych, 

• ilości odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu w tym odpadów ulegających 
biodegradacji, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów przydatnych do recyklingu (w tym odpadów 
opakowaniowych), odpadów budowlano-remontowych. 

 
W Sprawozdaniu z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zostaną ujęte informacje 
dotyczące gminy Kowala, za kaŜdy rok w okresie sprawozdawczym, podane w poniŜszej tabeli oraz 
informacje o stanie realizacji zadań określonych w Planie wraz z podaniem kosztów ich realizacji oraz 
źródeł ich finansowania. Ponadto, w sprawozdaniu będą zamieszczone wykazy instalacji do 
zagospodarowania odpadów komunalnych połoŜonych na terenie gminy Kowala według stanu na 
ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem następujących instalacji: 
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− kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych, 
− zakłady fermentacji, 
− zakłady mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
− sortownie odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. 

papier, szkło), 
− sortownie zmieszanych odpadów komunalnych, 
− sortownie zarówno odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych 

frakcji, np. papier, szkło), jak i zmieszanych odpadów komunalnych, 
− spalarnie zmieszanych odpadów komunalnych, 
− legalne składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na których są odpady 

komunalne, 
wraz z podaniem co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych.  
 
Sprawozdanie moŜe zawierać takŜe informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, 
załoŜeniach podstawowych, planach wyŜszego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność 
weryfikacji planu i jego aktualizację.  
 

11.4. Weryfikacja i aktualizacja planu 
 
Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niŜ raz 
na 4 lata. JeŜeli zmiany w gospodarce odpadami w gminie będą znaczące, lub będzie wymagała tego 
sytuacja lokalna, gminny plan gospodarki odpadami powinien być zaktualizowany przed tym 
terminem.  
 
Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają 
aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, 
wytyczone cele i działania, program krótko i długoterminowy, określone zadania i harmonogram ich 
realizacji.  
 
Przy aktualizacji planu niezbędna będzie weryfikacja danych wyjściowych przyjętych przy 
opracowywaniu niniejszego planu przez: 
 
• udoskonalone metodyki szacowania, 
• zamianę danych szacowanych przez dane pomierzone, 
• uzupełnienie o dane uprzednio niedostępne lub nieuwzględnione, w szczególności w oparciu 

o informacje pozyskane drogą monitoringu i kontroli. 
 

11.5. Wskaźniki monitorowania efektywności planu 
 
Ocena wykonania zadań wyznaczonych w Planie przebiegać będzie w oparciu o analizę wskaźników 
efektywności realizacji wytyczonych działań i zadań. Wartości wskaźników określa plan wyŜszego 
szczebla (dla planu gminnego – plan powiatowy). Źródłami informacji o osiągniętych wynikach 
działań są zbiorcze zestawienia danych sporządzone przez podmioty uczestniczące w realizacji zadań 
składających się na system gospodarki odpadami.  
 
Podstawowymi źródłami informacji niezbędnymi do dokonania przedmiotowej oceny, będą: 
 
− wojewódzka baza danych, dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzona przez 

marszałka województwa, tworzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37) oraz rozporządzeń do 
ustawy, 
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− źródła administracyjne lub inne np., wynikające ze zobowiązań sprawozdawczych (m.in. decyzje 
w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, informacje o wytwarzanych odpadach oraz 
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych 
z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub 
transportu odpadów), tworzonych w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37, art. 17 – 33), 
oraz rozporządzeń do ustawy, 

− informacje zbierane przez inspekcję ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu 
środowiska w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.), 

− badania statystyczne (w szczególności Głównego Urzędu Statystycznego) oraz procedury ocen 
statystycznych na podstawie próbek lub estymatorów związanych z odpadami, 

− przyjęte wskaźniki dotyczące ilości i jakości odpadów, 
− połączone powyŜsze metody. 
 
W celu nadzoru nad realizacją opracowanego planu w tabeli przyjęto wskaźniki, które będą pomocne 
w przedstawianiu stopnia realizacji załoŜonych w Planie celów i zadań. 
 

Tabela 31. Wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie celów i zadań 
L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 

 Ogólne  
1 Odsetek decyzji wydanych przez wójta w zakresie gospodarki odpadami, na które złoŜono 

odwołania 
% 

2 Odsetek decyzji wydanych przez wójta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w 
postępowaniu odwoławczym 

% 

3 Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki 
odpadów – ogółem 

mln zł 

4 Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki 
odpadów – z funduszy Unii Europejskiej 

mln zł 

5 Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami szt. 
 Odpady komunalne  
6 Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów 

komunalnych 
% 

7 Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem  mln Mg 
8 Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie mln Mg 
9 Masa odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane mln Mg 
10 Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych 

przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi 
% 

11 Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych 
przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów 

% 

12 Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych 
przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów 

% 

13 Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane bez 
przetwarzania 

% 

14 Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez 
recyklingu organicznego) 

% 

15 Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi 
organicznego 

% 

16 Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu 
przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 

% 

17 Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu 
przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 

% 

18 Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu 
(poza składowaniem) 

% 

19 Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu % 
20 Masa odpadów komunalnych ulegających składowanych na składowiskach odpadów mln Mg 
21 Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na % 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
składowiskach odpadów i masy tychŜe odpadów wytworzonych w 1995 r. 

22 Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – 
ogółem 

szt. 

23 Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne 
przetworzone termicznie lub biologicznie 

szt. 

24 Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane 
odpady komunalne – ogółem  

szt. 

25 Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane 
odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie 

szt. 

26 Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub 
zmieszanych 

szt. 

27 Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów 
resztkowych lub zmieszanych 

mln Mg 

28 Liczba spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych szt. 
29 Moce przerobowe spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych mln Mg 
 Odpady niebezpieczne  

30 Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych tys. Mg 
31 Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych 

recyklingowi 
% 

32 Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych 
termicznemu przekształceniu 

% 

33 Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez 
przetworzenia 

% 

34 Masa zebranych przenośnych baterii i akumulatorów tys. Mg 
35 Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg 

dyrektywy1)) 
% 

36 Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy1)) % 
37 Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy1)) % 
38 Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i 

unieszkodliwienia 
mln Mg 

39 Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem  tys. Mg 
40 Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw 

domowych 
tys. Mg 

41 Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw 
domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca 

kg/mieszkań
ca 

42 Poziom odzysku dla zuŜytego sprzętu z grup 1 i 10 2) % 
43 Poziom recyklingu dla zuŜytego sprzętu z grup 1 i 10 2) % 
44 Poziom odzysku dla zuŜytego sprzętu z grup 3 i 4 2) % 
45 Poziom recyklingu dla zuŜytego sprzętu z grup 3 i 4 2) % 
46 Poziom odzysku dla zuŜytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) % 
47 Poziom recyklingu dla zuŜytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) % 

1) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zuŜytych baterii i akumulatorów oraz 
uchylająca dyrektywę 91/157/EWG, 
2) – wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1495), 
3) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 
202 i Nr 175, poz. 1458). 
 

12. Zarządzanie i wdraŜanie Planu gospodarki odpadami 

NajwaŜniejsze elementy zarządzania gospodarką odpadami dotyczą:  
 
• planowania działań,  
• prowadzenia działań,  
• kontrolowania wyników działań, 
• modyfikacji  sposobów i zakresu działań w razie wystąpienia takiej potrzeby. 
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Przepisy o odpadach określają instrumenty prawne niezbędne do zarządzania, w tym instrumenty 
ekonomiczne, planistyczne, legislacyjne, reglamentacyjne oraz kontrolne i restrykcyjne. 
 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie, zarządzanie systemem gospodarki odpadami odbywać się 
będzie na poziomie samorządów i urzędów administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego, zgodnie z ich kompetencjami i zadaniami. 
 
Realizacja Planu gospodarki odpadami wymaga skorzystania z instrumentów dostępnych gminnej  
jednostce samorządowej: 
 
• wykorzystania na zasadzie sprzęŜenia zwrotnego innych dokumentów planistycznych, w tym 

przede wszystkim planów finansowych (budŜetów), planów zagospodarowania przestrzennego, 
jak równieŜ strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych, sektorowych planów rozwoju 
etc., 

• stanowienia prawa miejscowego, przede wszystkim szczegółowych zasad utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy, 

• wydawania i opiniowania aktów administracyjnych zarówno związanych bezpośrednio 
z gospodarką odpadami (opiniowanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania, transportu odpadów, 
zatwierdzanie w drodze decyzji programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi etc.), jak 
i innych (np. pozwolenia na budowę, decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu), 

• wykonywania funkcji nadzorczych i kontrolnych w zakresie określonych ustawowo samodzielnie 
bądź za pomocą właściwych słuŜb, inspekcji i straŜy, 

• wykonywania gospodarki komunalnej poprzez własne jednostki organizacyjne, spółki handlowe 
z udziałem komunalnym, przedsiębiorców działających w imieniu jednostek samorządowych na 
zasadach umownych, 

• działalności informacyjno – edukacyjną (w tym udzielanie informacji o środowisku  
w trybie określonym ustawą  Prawo ochrony środowiska). 

 
W systemie gospodarki odpadami uczestniczy szereg podmiotów o róŜnym charakterze i w róŜny 
sposób wzajemnie powiązanych: 
 

1. jednostki administracji publicznej: 
• odpowiedzialne za organizację i zapewnienie dostępności usług publicznych, 
• reglamentujące działalność podmiotów funkcjonujących poza sferą publiczną, 
• podejmujące działalność w zakresie kontroli i nadzoru w ramach dopuszczonych prawem, 

2. wytwórców odpadów: 
• osoby fizyczne wytwarzające odpady komunalne w gospodarstwach domowych, 
• przedsiębiorcy w związku z działalnością których odpady powstają, 
• przedsiębiorcy, dla których podstawowym przedmiotem działalności jest gospodarowanie 

odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania, 
• przedsiębiorcy, którzy w związku ze swoją działalnością uczestniczą w odzysku odpadów. 
 
NaleŜy wyróŜnić trzy poziomy organizacji: 
 
Samorządowa administracja gminna  
 
W celu prawidłowego wdraŜania Planu, Wójt Gminy Kowala będzie kierował realizacją Planu 
poprzez: 
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♦ wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami (wydawanie decyzji, 
zarządzeń i postanowień, przyjmowania informacji i prowadzenia kontroli w zakresie 
przysługujących kompetencji), 

♦ współpracę ze Starostą Powiatu Radomskiego, 
♦ współpracę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Wojewodą Mazowieckim, 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – realizującymi zadania wynikające z ich 
kompetencji w zakresie gospodarowania odpadami, 

 
Jednocześnie w Urzędzie Gminy prowadzony będzie rejestr decyzji w zakresie gospodarki odpadami. 
 
Na poziomie gminy wyznaczony zostanie pracownik odpowiedzialny za monitorowanie 
i sprawozdawanie z realizacji planu. Koordynował on będzie działania innych jednostek gminy 
w zakresie istotnym dla realizacji planu oraz zobowiązany będzie do opiniowania innych dokumentów 
planistycznych gminy w zakresie ich zgodności z planem gospodarki odpadami oraz prognozy 
pozytywnego bądź negatywnego skutkowania na realizację planu. 
 
Administracja publiczna działająca na terenie gminy 
 
Realizacja planu wymaga bieŜącego współdziałania samorządowej administracji powiatowej i gminnej 
oraz niektórych słuŜb, inspekcji i straŜy, w szczególności inspekcji ochrony środowiska 
i, w mniejszym stopniu, policji i straŜy miejskiej. Uzgodniony zostanie systemem przepływu 
informacji i wzajemnych konsultacji.  
 
Administracja publiczna wraz z przedstawicielstwem bezpośrednio uczestniczących 
 
Efektywna i niezakłócona realizacja planu wymaga współuczestnictwa w organizacji i zarządzaniu 
strony podejmującej bezpośrednie działania wykonawcze, dla której plan określa sposób postępowania 
lub prowadzenia działalności. Dotyczy to przede wszystkim: społeczności lokalnych, jednostek, które 
prowadzą działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
organizacji odzysku. Stworzone zostaną moŜliwości dostępu organizacji społecznych 
i zainteresowanych podmiotów do niezbędnych informacji i dokumentów związanych z realizacją 
planu oraz zgłaszania uwag do sprawozdań z realizacji oraz dokumentów aktualizujących. 
 

13. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne w gospodarce odpadami dla 

gminy Kowala na lata 2008-2015 wraz z harmonogramem  

 
Realizacja zamierzonych celów, określonych w niniejszym planie dla sektora komunalnego 
i gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wymaga szeregu działań zarówno 
pozainwestycyjnych, jak i inwestycyjnych. Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim:  
 

- intensyfikacji działań organizacyjnych umoŜliwiających rozwój systemów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych 
w systemie workowym i pojemnikowym,  

- organizacji zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, oraz odpadów niebezpiecznych, 
wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, elektrycznych i elektronicznych, 

- edukacji ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki 
odpadami. 

 
Do zadań inwestycyjnych naleŜy: 
 

- budowa Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), 
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Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć długoterminowych w gospodarce odpadami 
dla gminy Kowala w latach 2008 – 2015, z uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za realizację 
zadania, przedstawiono w poniŜszych tabelach. 
 
Tabela 32. Harmonogram realizacji zadań długoterminowych w gospodarce odpadami komunalnymi dla 

gminy Kowala na lata 2008 - 2015 
Lp. Zadanie Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Akty prawne i 

inne zapisy 

1. 
Objęcie zorganizowanym systemem zbieraniem 
odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców 
gminy 

2008 

wójt 
 

art. 16a, ust.1 
ustawy o 
odpadach, Kpgo 
2010 

2. 

Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem 
selektywnego zbierania poszczególnych frakcji 
odpadów komunalnych: 

− odpadów zielonych z parków i ogrodów, 
− papieru i tektury, 
− odpadów opakowaniowych ze szkła w 

podziale na kolory 
− tworzyw sztucznych i metali, 
− odpadów niebezpiecznych w strumieniu 

odpadów komunalnych (w tym: zuŜyte 
baterie i akumulatory, zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
przeterminowanych leków, chemikaliów) 

− odpadów wielkogabarytowych i odpadów 
budowlano-remontowych. 

2008 
wójt 
 

art. 16a, ust.2 
ustawy o 
odpadach, Kpgo 
2010 

3. 
Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji 
regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów  

2008-2015 Rada Gminy  

art. 16a, ust.3 
ustawy o 
odpadach, Kpgo 
2010 

4. 
Tworzenie regionalnych systemów gospodarki 
odpadami komunalnymi w tym budowa 
regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów  

2008-2015 

wójt art. 16a, ust.3 
ustawy o 
odpadach, Kpgo 
2010 

5.  
Edukacja ekologiczna w zakresie zwiększenia 
świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

2008-2015 

Marszałek 
Województwa, 
wójt 
 placówki 
oświatowe 

Kpgo 2010 
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Tabela 33. Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadań krótkoterminowych z sektora odpadów komunalnych dla gminy Kowala na lata 2008 - 2011 
Szacunkowe koszty 

w tys. PLN Lp. Opis zadania 
Jednostki 

wdraŜające 

Okres 
realizacji 
zadania 2008 2009 2010 2011 

Źródła finansowania 

Zadania inwestycyjne 

1 

Budowa potencjału 
technicznego w zakresie 
selektywnego gromadzenia i 
transportu odpadów 

Gmina, 
Inwestorzy 
prywatni 

2008-
2011 

100,0 120,0 140,0 160,0 

środki z budŜetu samorządu 
gminy, środki własne 
inwestorów, fundusze 

pomocowe UE, fundusze 
ekologiczne 

2 

WdroŜenie i rozwój systemu 
selektywnej zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji 
występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych: 
 
- wdroŜenie pilotaŜowej 
selektywnej zbiórki odpadów 
„bio” w wybranych rejonach, 
 
- zorganizowanie systemu 
odbioru wydzielonych ze 
strumienia odpadów 
komunalnych odpadów „bio” 
od mieszkańców i 
podmiotów gospodarczych 
deklarujących chęć pozbycia 
się ich 

Gmina, 
Inwestorzy 
prywatni 

2009 - 
2011 

- 15,0 35,0 45,0 

środki z budŜetu samorządu 
gminy, środki własne 
inwestorów, fundusze 

pomocowe UE, fundusze 
ekologiczne 

3 

Likwidacja i rekultywacja 
tzw. „dzikich wysypisk” w 
lasach, przydroŜnych 
rowach, parkingach 
śródleśnych, na terenach 
niezamieszkałych posesji, 
itp. 

Gmina 
2008 - 
2011 

4,0 3,0 2,0 1,0 
środki z budŜetu samorządu 

gminy, fundusze 
ekologiczne, nadleśnictwa 

4 

Realizacja Programu 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest z 
terenu gminy Kowala 

Gmina 2011 70,0  70,0 70,0 70,0 

środki z budŜetu samorządu 
gminy, fundusze 

ekologiczne, środki 
właścicieli nieruchomości 
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Szacunkowe koszty 
w tys. PLN Lp. Opis zadania 

Jednostki 
wdraŜające 

Okres 
realizacji 
zadania 2008 2009 2010 2011 

Źródła finansowania 

5 
Urządzenie i eksploatacja 
Punktu Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów 

Gmina, 
Inwestorzy 
prywatni 

2009 - 
2011 

- 300,0 10,0 10,0 

środki z budŜetu samorządu 
gminy, środki własne 
inwestorów, fundusze 

pomocowe UE, fundusze 
ekologiczne 

Suma 174,0 508,0 257,0 286,0  
RAZEM: 1 225 tys. PLN 
Zadania pozainwestycyjne 

1. 

Edukacja ekologiczna 
mieszkańców gminy, w 
szczególności: 
 
� edukacja ekologiczna 

mieszkańców w 
zakresie: 

1. prawidłowego 
postępowania z 
odpadami, 

2. właściwej segregacji 
odpadów 

 
� informacja o miejscach 

zbiórki poszczególnych 
typów odpadów  

� edukacja i informacja 
dotycząca 
indywidualnego 
kompostowania 
odpadów „bio” przez 
mieszkańców zabudowy 
jednorodzinnej, 
instruktaŜ prawidłowego 
wykonania 
kompostownika, 
informacja o stosowaniu 

Gmina 
2008-
2011 

5,0 5,0 5,0 5,0 

środki z budŜetu samorządu 
gminy, fundusze 

pomocowe UE, fundusze 
ekologiczne 
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Szacunkowe koszty 
w tys. PLN Lp. Opis zadania 

Jednostki 
wdraŜające 

Okres 
realizacji 
zadania 2008 2009 2010 2011 

Źródła finansowania 

i zaletach kompostu, 
� edukacja mieszkańców 

dotycząca zagroŜeń 
wynikających z 
niewłaściwego 
postępowania z 
materiałami i odpadami 
azbestowymi 

� informacja o efektach 
ekologicznych 
wdraŜanych rozwiązań, 

2. 
Opracowanie raportu z 
wykonania planu gospodarki 
odpadami 

Gmina 
2009 
2011 

- 1,0 - 1,0 
środki z budŜetu samorządu 

gminy 

3. 

Aktualizacja Planu  
gospodarki odpadami– na 
lata 2011-2014 z 
uwzględnieniem lat 2015 - 
2018 

Gmina 2011 - - - 2,0 
środki z budŜetu samorządu 

gminy 

Suma 5,0 6,0 5,0 8,0  
RAZEM: 24,0 tys. PLN 

OGÓŁEM koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne: 1 249 tys.  PLN 
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14. Analiza oddziaływania projektu Planu gospodarki odpadami na 

środowisko 

 
Analiza ma charakter ogólny i dotyczy oceny zmian oddziaływania na środowisko istniejącego 
systemu gospodarki odpadami, jaki nastąpi w wyniku wprowadzenia załoŜeń przyjętych w Planie. 
 
Wnioski z analizy oddziaływania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Kowala wynikają 
z przepisów prawnych zawartych w art. 41 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz. U Nr.62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie  sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. 
Nr 66, poz. 620).  
 
Szczegółowy stan środowiska w gminie Kowala w odniesieniu do wód powierzchniowych, 
podziemnych, gleb, powietrza i zasobów przyrodniczych przedstawiono w Programie ochrony 
środowiska. Potencjalne zmiany tego stanu, w przypadku braku realizacji projektowanego Planu, 
dotyczą przede wszystkim pogorszenia jakości gruntów, gleb i wód podziemnych, spowodowanych 
migracją zanieczyszczeń z „dzikich wysypisk”. Likwidacja tych obiektów oraz zorganizowanie 
zintegrowanego systemu gospodarki odpadami jest podstawowym działaniem, planowanym 
w pierwszych latach funkcjonowania planu. 
 
Opracowany Plan gospodarki odpadami dla gminy Kowala jest z załoŜenia propozycja działań i zadań, 
mających na celu poprawę jakości środowiska. W wyniku realizacji Planu gospodarki odpadami 
przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy. Planowane jest 
zorganizowanie Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Negatywne oddziaływanie na 
środowisko projektowanego systemu gospodarowania odpadami wiązać się będzie 
z funkcjonowaniem tego obiektu oraz ze zwiększoną ilością transportowanych po drogach gminnych 
odpadów. 
 
PoniŜej przedstawiono podstawowe działania związane z wdraŜaniem Planu gospodarki odpadami, 
których realizacja moŜe oddziaływać na środowisko (negatywnie lub pozytywnie): 
 
Budowa Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 
 
Na terenie PDGO magazynowane będą odpady przeznaczone do dalszego transportu do miejsc ich 
ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania. Negatywne oddziaływanie na środowisko moŜe wystąpić 
w przypadku, gdy zawiedzie któreś ogniwo procesu (np. transport, przeładunek). Taki wariant moŜe 
wywołać negatywne skutki w środowisku spowodowane przekroczeniem przepustowości miejsc 
przeznaczonych do magazynowania odpadów. Zwiększeniu ulegnie równieŜ emisja hałasu w wyniku 
eksploatacji urządzeń. W przypadku nieprawidłowo prowadzonej eksploatacji nastąpić moŜe 
zanieczyszczenie gruntów w wyniku rozwiewania lekkich frakcji odpadów i ryzyko zanieczyszczenia 
dróg dojazdowych w wyniku niewłaściwie zabezpieczonych transportów odpadów. Nastąpią takŜe 
zmiany w krajobrazie, choć będą one nieznaczne, z uwagi na lokalizację obiektu w środowisku 
miejskim. 
 
Likwidacja „dzikich wysypisk” 
 
Wysypiska, które nie są zorganizowane i funkcjonują bez zezwolenia władz terenowych, tzw. „dzikie” 
wykazują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Są elementem zaburzającym krajobraz 
i stanowią zagroŜenie dla czystości zasobów wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz gruntów 
i gleb. Mogą takŜe stanowić bardzo powaŜne zagroŜenie sanitarne. Objęcie całego społeczeństwa 
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gminy zorganizowaną zbiórką odpadów przy odpowiednio prowadzonych działaniach edukacyjno – 
informacyjnych przyczyniło się do likwidacji zjawiska  niekontrolowanego składowania odpadów.  
W wyniku wdraŜania rozwiązań zaproponowanych w Planie, stan ten utrwali się. 
 
Selektywna zbiórka odpadów  
 
Wprowadzenie  selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, 
odpady ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe i remontowo - budowlane przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska gminy poprzez: 
 
- stworzenie moŜliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, 

tworzywa sztuczne, metale, itp), 
- wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na 

składowisko, powodujących znaczne zagroŜenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi 
wód i gleb, 

- zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich 
do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciąŜliwości dla środowiska przyrodniczego 
wysypisk oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowanie w gospodarce 
(kompostu), 

- zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym ograniczenie terenów 
zajmowanych przez składowiska oraz wydłuŜenie czasu ich eksploatacji, 

- stworzenie moŜliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach 
wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako 
kruszywa w robotach drogowych, inŜynieryjnych itp.  

 
W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów naleŜy (oprócz działań 
edukacyjnych nakierowanych na przydomowe kompostowanie frakcji odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, na obszarach z zabudową jednorodzinną i zagrodową) duŜy nacisk połoŜyć 
na zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego uŜytku wszędzie tam gdzie 
jest to tylko moŜliwe (niezbędna współpraca z obiektami handlowymi i hurtowniami).  
 
W wyniku realizacji celów Planu gospodarki odpadami dla gminy Kowala przewiduje się wystąpienie 
następujących oddziaływań na środowisko: 
 
1. Oddziaływanie na litosferę (powierzchniowe utwory geologiczne, rzeźba terenu, gleby) 
 
Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie 
spowoduje poprawę stanu czystości powierzchni ziemi i wyeliminuje przenikanie zanieczyszczeń do 
gruntu, w tym do pokrywy glebowej. Transport odpadów nie będzie oddziaływał na litosferę. 
Zlikwidowanie procederu nielegalnego pozbywania się odpadów przyczyni się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia gleb i gruntów oraz wpłynie na poprawę estetyki w gminie. 
 
2. Oddziaływanie na atmosferę (zanieczyszczenie, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne 
i klimat) 
 
Funkcjonowanie selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie spowoduje 
poprawę stanu czystości powietrza, eliminując źródło zanieczyszczeń, jakim są odpady składowane na 
powierzchni ziemi. Transport odpadów spowoduje nieznaczne zwiększenie emisji zanieczyszczeń 
motoryzacyjnych oraz emisje hałasu komunikacyjnego. Planowany system gospodarki odpadami nie 
spowoduje powstania źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 
 
3. Oddziaływanie na biosferę 
 
Funkcjonowanie selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie spowoduje 
pośrednio, poprzez poprawę stanu powierzchni ziemi oraz wód poprawę stanu siedlisk, stymulując 
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wegetacje roślin. Transport odpadów nie spowoduje istotnego, zauwaŜalnego oddziaływania na 
biosferę. Będzie on znikomy w porównaniu z ruchem pozostałych pojazdów samochodowych na 
terenie gminy. 
 
Generalnie, wdroŜenie Planu nie spowoduje widocznego pogorszenia warunków Ŝycia ludzi – jakości 
warunków aerosanitarnych, jakości wód pitnych, klimatu, rekreacji i wypoczynku. Spowoduje 
poprawę walorów krajobrazowych gminy.  
 
Wnioski z analizy oddziaływania Planu gospodarki odpadami na środowisko 
 
1. WdroŜenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych, remontowo – 

budowlanych i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych przyczyni 
się do wyeliminowania negatywnych zjawisk środowiskowych, tj. zanieczyszczenia wód 
gruntowych i gleb, ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowisku, oraz umoŜliwi 
zwiększenie stopnia odzysku i gospodarczego wykorzystania w innych sektorach gospodarki. 

 
2. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji wyeliminuje niekorzystne skutki, jakie niesie 

za sobą unieszkodliwianie tych odpadów poprzez składowanie: odcieki zanieczyszczające wody 
gruntowe, gaz składowiskowy, zajmowanie duŜych obszarów oraz niszczenie krajobrazu. 

 
3. Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia 

efektywności prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, co zapewni pozyskanie surowców 
wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko zmniejszenie szkodliwości 
tych odpadów. 

 
4. W wyniku nieprawidłowo prowadzonej eksploatacji PDGO dojść moŜe do zanieczyszczenia 

środowiska, w szczególności gleb, gruntów i wód podziemnych. W celu przeciwdziałania takim 
skutkom naleŜy uwzględnić ten problem przy projektowaniu PDGO. 

 
5. WdroŜenie Planu spowoduje zauwaŜalną, wyraźną poprawę ekologicznych warunków Ŝycia 

mieszkańców gminy Kowala oraz wzrost atrakcyjności rekreacyjnej gminy. 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Kowali 

 
Roman Wasik 
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