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1. Wprowadzenie 
 
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Żelechów (nazywanego dalej Planem) 
zostało sporządzone jako realizacja zapisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U z 2007 r. 
Nr 39, poz.251 z poźn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadziła obowiązek opracowywania 
sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami, obejmujących okres dwóch lat kalendarzowych, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy. Sprawozdanie z realizacji 
planu Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej i Zarządowi Powiatu. 
 
Gminny plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Żelechów na lata 2004 – 2011 uchwalony został 
Uchwałą Nr XVII/110/04 z dnia 9 listopada 2004 r. Rady Miejskiej w Żelechowie.  
 
Niniejszy dokument jest drugim sprawozdaniem z Planu gospodarki odpadami. Pierwsze sprawozdanie 
obejmowało okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami, tzn. od dnia 9 listopada 
2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 roku. 

2. Cel i zakres pracy 
 
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie stanu realizacji celów, działań i zadań wytyczonych 
w Planie gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Żelechów na lata 2004 – 2011 za okres lat 2007-2008 
oraz zaistniałych zmian w zakresie gospodarki odpadami. 
 
Zakres niezbędnych informacji, jakie mają zawierać sprawozdania z realizacji gminnych planów 
gospodarki odpadami powinien odpowiadać treści przyjętego planu. Natomiast przyjęty plan gospodarki 
odpadami powinien być zgodny z planami wyższego szczebla oraz zawierać wszystkie informacje 
wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami (Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 333). 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje: 
 

1. Stan gospodarki odpadami na terenie Gminy Żelechów, w tym: 
• rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, 
• rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
• rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
• istniejące systemy zbierania odpadów, 
• rodzaj oraz moc przerobową instalacji do odzysku odpadów, 
• stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów. 

2. Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami, w tym: 

• działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów, 
• działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania 

na środowisko, 
• działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
• działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 
3. Ocenę sposobów i źródeł finansowania 
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4. Ocenę przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie 
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w palnie gospodarki odpadami, 
z uwzględnieniem ich jakości. 

 
Analiza powyższych zagadnień przedstawia obraz zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy 
Żelechów z uwzględnieniem jej słabych i mocnych stron.  
 
W celu przedstawienia trendów zmian w gospodarce odpadami i zachowania ciągłości analizy w stosunku 
do stanu aktualnego przedstawionego w planie, rozszerzono w niektórych przypadkach analizę na lata 
2004 – 2006. Umożliwiło to analizę trendów i przedstawienie prognoz oraz zaleceń w zakresie gospodarki 
odpadami na terenie Gminy. 
 
Informacje niezbędne do realizacji sprawozdania pozyskano z następujących źródeł: 
 
• Urząd Miejski w Żelechowie, 
• Starostwo Powiatowe w Garwolinie, 
• Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, 
• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (w tym m.in.: wojewódzka baza dotycząca 

wytwarzania i  gospodarowania odpadami, informacje o składowisku), 
• Mazowiecki Urząd Wojewódzki (wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wojewody 

Mazowieckiego w zakresie demontażu pojazdów i w zakresie wydawania zaświadczeń o przyjęciu 
samochodu do kasacji), 

• Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego. 

 

3.  Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Żelechów  
(stan na dzień 31.12.2008 r.) 

3.1. Odpady komunalne 

3.1.1. Rodzaj, źródła i rodzaje wytwarzanych odpadów komunalnych 
 
Na terenie Gminy Żelechów 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, cmentarze, ulice i place,  
• placówki kulturalno - oświatowe,  
• ośrodki zdrowia i opieki społecznej, 
•  obiekty administracji publicznej,  
• inne instytucje, posiadające część socjalno - biurową.  
 
W strumieniu odpadów niesegregowanych, wytwarzanych zarówno w gospodarstwach domowych, 
jak i w obiektach infrastruktury wyróżnić można następujące rodzaje odpadów: 
 
1. odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
2. odpady zielone, 
3. papier i tektura, 
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4. tworzywa sztuczne, 
5. szkło, 
6. metale, 
7. materiały tekstylne, 
8. odpady niebezpieczne. 
 
Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: 
odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. 
odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. 
W strumieniu odpadów komunalnych występują także: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
odpady remontowo - budowlane. 
 

3.1.2. Zbieranie odpadów komunalnych 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się każde działanie, 
a w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na 
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 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.) wprowadza 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 Żelechów można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych: 

 
• zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach, 
• selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego, w pojemnikach lub 

workach, 
• zbiórka odpadów niebezpiecznych, 
• zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 
• zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
Zbieranie odpadów odbywa się zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Żelechów, uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXX/199/2006  z dnia  11 października 2006r. 
(opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada  2006r. Nr 
238, poz.8741). 
 
Według informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Żelechowie, zorganizowaną zbiórką odpadów 
objęto 63% mieszkańców Gminy (stan na 31.12.2008 r.). 
 
Ilości odpadów zebrane z terenu Gminy w oparciu o dane uzyskane w Urzędzie Miejskim w Żelechowie 
przedstawiono w poniższej tabeli.  
 
Tabela 1. Ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Żelechów w latach 2007-2008 

Ilość zebranych odpadów [Mg] Rodzaj odpadów 

2007 r. 2008 r. 
Odpady komunalne  991 1 202,79 
Wskaźnik kg/mieszkańca 112 137 
źródło: Urząd Miejski w Żelechowie 
 
W poprzednich latach zebrano następujące ilości odpadów: 
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• w 2006 roku – 857,3 Mg, 
• w 2005 roku – 842,46 Mg, 
• w 2004 roku – 308,3 Mg. 
 
Ilość odpadów komunalnych zebranych w latach 2007 – 2008 wykazuje nieznaczne wahania, z tendencją 
wzrostową. Wahania te wynikają z następujących czynników:  
 
• ze zmiennej sytuacji ekonomicznej mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu Gminy,  
• zmiany liczby mieszkańców (na przestrzeni lat 2006 – 2008 liczba osób faktycznie zamieszkujących 

Gminę nieznacznie zmalała), 
• zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, co powoduje z jednej strony zwiększenie 

zebranych ilości odpadów w wyniku podpisania i realizacji umów na wywóz odpadów, a z drugiej – 
minimalizacji wytwarzania odpadów lub zagospodarowywania ich we własnym zakresie, 

• zmiany w morfologii odpadów, a co za tym idzie – zmiany ich ciężaru objętościowego. 
 
Należy przypuszczać, że duża część odpadów jest zagospodarowywanych przez ich wytwórców - 
mieszkańców, np. kompostowana na terenie nieruchomości, stosowana do skarmiania zwierząt 
gospodarskich lub przekazywana (na mocy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 
roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 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 można jednak wykluczyć, że jakaś 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 koszy ulicznych na terenie 
miasta Żelechów lub innych miejscowości w Gminie.  
 
Burmistrz Żelechowa zarządzeniem nr 18/07 z  dnia 20 marca 2007 r. podał do publicznej wiadomości 
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów. 
 
Na terenie Gminy Żelechów odbiorem odpadów komunalnych zajmują się dwie firmy, mające wydane 
decyzje Burmistrza na odbiór odpadów. Są to: 
 
• Eko Lider Jarosław Wyglądała z siedziba w Lucinie 4, 
• Czystopol, D. Gendek z siedziba w Górznie Kolonia 29. 
 

oraz gminna jednostka organizacyjna – Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze w Żelechowie. 
 
Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze wywozi odpady komunalne gromadzone w kontenerach, które 
rozstawione są przy mieszkaniach komunalnych będących w jego zarządzie oraz z koszy ulicznych. 
 
Gmina Żelechów zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw utworzyła ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2007 roku podpisane było 712 umów, a w 2008 roku – już 
1234 umów. 
  
Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości przekazali wykazy zawartych umów z właścicielami nieruchomości. 
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Prowadzone są kontrole posiadania przez wytwórców pojemników do zbiórki odpadów i umów na ich 
odbiór. 
 
Selektywna zbiórka odpadów 
 
Na terenie Gminy Żelechów od 2003 roku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 
 
Główną metodą jest metoda workowa, ponadto ustawiono dwa gniazda z pojemnikami do selektywnej 
zbiórki (budynki Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie) oraz pojemniki na terenie placówek 
oświatowych.  
 
W workach i pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce i oznaczeniu zbierane są następujące frakcje: 
szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne. Odpady z selektywnej zbiorki odbierane są raz w miesiącu 
bezpłatnie, pozostałe odpady komunalne odbierane są od mieszkańców na podstawie zawartych 
z przedsiębiorcą umów po telefonicznym zgłoszeniu. 
 
Selektywna zbiórka odpadów rozszerzona została  o kolejne frakcje odpadów wielkogabarytowych 
i budowlanych. Stworzono okresowy system zbiórki odpadów poprzez: 
 
• odpady budowlane , odbiór przez firmę EKO LIDER po telefonicznym zgłoszeniu do firmy, 
• odpady wielkogabarytowe w 2006r.- wystawka z gospodarstw domowych w terminach uzgodnionych 

z firmą EKO LIDER (wiosna, jesień).  
 
Ponadto, zbierane są odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych – baterie, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, farby, przeterminowane leki, itp. Ich odbiór od mieszkańców następuje przez 
uprawnioną firmę na podstawie zawartych indywidualnych umów, w miarę potrzeb. 
 
Gmina Żelechów zawarła również Umowę o współpracy „Ogólnopolska zbiórka Baterii Działaj Czysto” 
z dnia 25 października 2006 r. z firmą „PMS BARTNICKI” w zakresie współpracy  w prowadzeniu 
zbiórki baterii. Pojemniki nieodpłatnie dostarczone przez firmę PSM BARTNICKI zostały umieszczone 
w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Żelechów: Stefanów, Stary Goniwilk, Stary Kębłów, 
Zakrzówek, Wola Żelechowska oraz na terenie miasta Żelechów w Zespole Szkolno Przedszkolnym 
ul. Szkolna i ul. Ogrodowa. W 2007 roku zebrano 0,238 Mg odpadów. 
 
Szacuje się, że w 2008 roku wszyscy mieszkańcy mieli możliwość selektywnego zbierania odpadów, 
a około 63% skorzystało z tej możliwości.   
 
Zgodnie z informacjami Urzędu Miejskiego w Żelechowie, w 2007 roku zebrano selektywnie 165,68 Mg 
odpadów, co stanowi 16,5% ogólnej zebranej ilości. W 2008 roku zebrano selektywnie 214,4 Mg 
odpadów, co stanowi 19,4% zebranych odpadów.  
 
We wcześniejszym okresie zebrano selektywnie następujące ilości odpadów: 
 
• 2006 r. – 74,9 Mg, 
• 2005 r. – 74,5 Mg, 
• 2004 r. – 57,6 Mg. 
 
Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie Gminy w latach 2004-2008 
przedstawiono w poniższej tabeli:  
 



 

 8 

Tabela 2. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie Gminy Żelechów 
w latach 2004-2008 

Odpady zebrane selektywnie  (Mg) Rodzaj frakcji Kod odpadu 
2004 2005 2006 2007 2008 

Szkło 15 01 07 
20 01 02 

12,8 25,6 26,3 49,7 73,6 

Tworzywa sztuczne 15 01 02 
20 01 39 

7,1 8,2 8,4 20,4 25,2 

Papier i tektura 15 01 01 
20 01 01 

37,7 40,7 40,2 94,14 115,6 

Baterie 20 01 34    0,238  
Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

20 01 36    1,2  

Razem 57,6 74,5 74,9 165,68 214,4 
 
Wskaźnik selektywnego zbierania odpadów na jednego mieszkańca wynosił: 
 
• w 2007 roku – 19 kg/rok, 
• w 2008 roku – 24 kg/rok. 
 
Ponadto, na terenie Gminy organizowane są cykliczne, okazjonalne akcje zbierania odpadów. Szkoły 
organizują akcję pod nazwą „Sprzątanie świata” – odpady zbierane są w worki foliowe, a następnie 
odbierane przez WGP Żelechów lub  EKO LIDER Lucin. 

3.2. Osady ściekowe 
 
Na terenie Gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków, o przepustowości maksymalnej 1500 m3/d. 
 
W 2007 roku wytworzono 25 Mg osadów ściekowych, a w 2008 roku – 30 Mg. Wszystkie zostały 
zdeponowane na składowisku odpadów. 
 

3.3. Odpady zawierające azbest 
 
Na terenie Gminy Żelechów przeprowadzono w 2008 roku inwentaryzację wyrobów zawierających 
azbest. Mieszkańcy zgłaszali ilość wyrobów zawierających azbest występującą na terenie nieruchomości 
wraz z oceną stanu tych wyrobów, a informacje te były weryfikowane i uzupełniane przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Żelechowie. Wyniki inwentaryzacji wprowadzane są na bieżąco do Bazy 
Azbestowej, gdzie znajdują się także informacje o wyrobach zawierających azbest w obiektach 
należących do osób prawnych.  
 
Całkowita powierzchnia wyrobów azbestowo – cementowych na terenie Gminy Żelechów wynosi 
219 867,48 m2, co odpowiada 2 592,033 Mg (przy zastosowaniu przelicznika 1m2 = 0,0118 Mg). Wyroby 
zgłoszone przez osoby fizyczne to 217 382,4 m2, a przez osoby prawne – 2 485,083 m2. W tych wyrobach 
czysty azbest stanowi średnio 11,5%.  
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Tabela 3. Ilość wyrobów zawierających azbest i powierzchnia tych wyrobów zgromadzona na terenie 

obiektów należących do osób fizycznych i osób prawnych 
Lp Nazwa miejscowości Ilość azbestu w m2 

1.  Gąsiory 7 987 
2.  Gózdek 5 072 
3.  Huta Żelechowska 12 807 
4.  Janówek 6 307 
5.  Kalinów 10 401 
6.  Kotłówka 8 215 
7.  Łomnica 3 886 
8.  Nowy Goniwilk 11 558 
9.  Nowy Kębłów 11 515,5 
10.  Piastów 21 494 
11.  Sokolniki 3 744 
12.  Stary Goniwilk 8 695 
13.  Stary Kębłów 8 984,5 
14.  Stefanów 27 065 
15.  Władysławów 14 261 
16.  Wola Żelechowska 17 463,85 
17.  Zakrzówek 1 528 
18.  Żelechów 34 734,5 

Razem wyroby zawierające azbest – osoby fizyczne 217 382,4 
19.  Wyroby zawierające azbest – osoby prawne 2 485,083 

Razem 219 867,48 m2 
 
Azbest znajdujący się na terenie Gminy występuje przede wszystkim w postaci płyt azbestowo – 
cementowych falistych znajdujących się głównie na dachach budynków, płyt azbestowo - cementowych 
płaskich dachowych typu „karo”, oraz w niewielkiej ilości płaskich płyt elewacyjnych. Zinwentaryzowano 
2491,627 Mg płyt azbestowo – cementowych falistych dla budownictwa oraz 100,406 Mg płyt azbestowo-
cementowe płaskich. 
 
Oszacowano, iż zinwentaryzowana ilość wyrobów zawierających azbest jest niepełna – obejmuje około 
95% nagromadzonych wyrobów. W kolejnych latach ilość wyrobów zawierających azbest znajdujących 
się na terenie Gminy Żelechów będzie uszczegółowiana. 
 
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 zagrożenia dla 
zdrowia ludzi związanego z emisją włókien azbestu do powietrza. Wszystkie wyroby zaliczono do I lub II 
stopnia pilności usuwania. 
 
System zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest prowadzony jest w oparciu 
o zapisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ww. problematyki. Na 30 dni przed 
rozpoczęciem prac zgłaszany jest do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Garwolinie 
zamiar wymiany pokrycia dachowego (planowane roboty budowlane dotyczą usunięcia wyrobów 
zawierających azbest). Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, przy zgłoszeniu 
prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, otrzymuje z Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie listę firm uprawnionych do demontażu 
wyrobów zawierających azbest. Ich wykaz przedstawiono na końcu rozdziału. Po wybraniu firmy, 
ustaleniu zakresu robót i zawarciu umowy następuje demontaż i wywiezienie odpadów zawierających 
azbest. 
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Jednak część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) 
usuwana jest w sposób całkowicie niezorganizowany w miejscach nie przeznaczonych do tego celu – np. 
w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”). Można sądzić, że odpady te nie trafiają tam od przedsiębiorców 
posiadających stosowane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbiórki i transportu, 
ale od pojedynczych gospodarzy, właścicieli, którzy samodzielnie rozwiązali swój „problem” z azbestem. 
Duża część osób usuwających azbest zleca firmom posiadającym stosowne uprawnienia jedynie 
wywiezienie odpadów, natomiast demontażu dokonuje własnymi siłami. Takie rozwiązanie stanowi duże 
zagrożenie dla środowiska, gdyż przy uszkodzeniu materiałów zawierających azbest do środowiska 
uwalniają się włókna azbestu. 
 
Starosta Garwoliński wydaje decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
firmom uprawnionym do demontażu pokryć azbestowych tj. wytwarzania odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest. 
 
Odpady zawierające azbest unieszkodliwiane są poprzez składowanie. 
 

3.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  
 
Na terenie Gminy Żelechów odpady komunalne poddawane były następującym procesom odzysku lub 
unieszkodliwiania: 
 
• wykorzystanie gospodarcze – recykling materiałowy – surowce z selektywnej zbiórki oraz wydzielone 

w sortowniach odpadów, 
• unieszkodliwianie poprzez składowanie – zmieszane odpady komunalne oraz pozostałość po 

sortowaniu. 
 
Ogółem, procesom odzysku poddano w 2007 roku 165,68 Mg, a w 2008 roku – 214,4 Mg. Stanowiło to 
odpowiednio: 16,5% oraz 19,4% zebranych odpadów. Pozostałe odpady unieszkodliwiono przez 
składowanie w następujących ilościach: 
 
• w 2007 roku – 825,32 Mg, co stanowiło 83,5% zebranych odpadów, 
• w 2008 roku – 888,6 Mg, co stanowiło 80,6% zebranych odpadów. 
 
Odpady były poddawane procesom odzysku poza terenem Gminy przez następujące podmioty: 
 
• IMP POLOWAT Sp.z.oo.43-346 Bielsko Biała, ul. Konwojowa 96, 
• PPHU EKOPOL ul. Metalowa 11,21-045 Świdnik, 
• JUKO Sp. Z oo.97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Topolowa 1, 
• P.S.I.P.S. MAZOWSZE Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12,05-532 Baniocha, 
• Stora Enso Recycling Sp. z o.o. Zakład Nr 3 Siedlce, ul. Targowa 23 08-110 Siedlce, 
• Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku BIOSYSTEM SA, ul. Wodna 4 30-556 

Kraków, 
• A.S. METAL Rębków Parcele 16. 
 
Odpady deponowano na następujących obiektach: 
 
• Składowisko Odpadów  SATER OTWOCK 
• Składowisko Odpadów Stałych w Pilawie 
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3.5. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów 
 
Na terenie Gminy Żelechów nie funkcjonują żadne instalacje do odzysku ani unieszkodliwiania odpadów. 
 
Do 2001 roku eksploatowano jedno składowisko odpadów komunalnych w Kotłówce. 
 
Tabela 24. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - 

stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 

 
Obiekt wykonano w latach 1989 – 1990. Składowisko zajmowało nieckę o wymiarach ok. 60x215 m 
i średniej głębokości 3,0 m. Ze względu na morfologię terenu zaliczane było do typu składowisk 
podpoziomowych. Na etapie budowlanym składowisko nie zostało wykonane zgodnie z projektem 
technicznym. Wokół składowiska nie zainstalowano projektowanego drenażu oraz studzienek zbiorczych 
służących do odprowadzania wód opadowych i odciekowych z terenu składowiska. 
 
Wykonana niecka przez około 13 lat wykorzystywana była do gromadzenia zmieszanych odpadów 
komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Żelechów. Odpady składowane były w sposób 
nieuporządkowany, nieselektywny i bez kompaktowania. Wypełniają one północną część składowiska na 
długości 80 m i zajmują około 45 % jego objętości. Obecność wody w niecce składowiska spowodowała 
konieczność zaprzestania dalszego składowania odpadów. Starosta Powiatu Garwolińskiego decyzją 
z dnia 08.10.2003 r. RŚ.7624-40/03 zamknął składowisko odpadów Kotłówce określając jednocześnie 
warunki i harmonogram prac związanych z jego rekultywacją.  
 
W roku 2003 Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Lublinie opracowało projekt 
rekultywacji składowiska. Powierzchnię zgromadzonych odpadów wyrównano i przysypano warstwą 
izolacyjną.  
 
Decyzją nr RŚ.7060-5/05 z dnia 28.10.2005 r. Starosta Powiatu Garwolińskiego uznał rekultywację 
wysypiska za zakończoną. 
 
W latach 2007-2008 monitoring poeksploatacyjny obiektu prowadzony był przez Zakład Ochrony 
Środowiska INWEST-EKO sp.j.  ul. Złota 23,  25 – 015 Kielce. Prowadzony monitoring obejmował: 
 
• Badanie wód podziemnych po uprzednim odpompowaniu dwóch objętości stagnującej wody 

w piezometrach z częstotliwością 1 raz na sześć miesięcy-łącznie 6 próbek w 2 seriach pomiarowych 
w roku. Zakres badania obejmuje; metale ciężkie miedź (Cu),cynk (Zn),ołów( Pb),kadm(Cd), 
chrom(Cr+6),rtęć( Hg ), odczyn pH, przewodność elektrolityczną właściwą (PEW), ogólny węgiel 
organiczny (OWO), suma WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) oraz pomiar 
zwierciadła wód podziemnych. 

• Pomiar osiadania (1 raz w roku) w oparciu o wykonane repery 
• Uzyskanie wyników pomiarów meteorologicznych za cały rok. 
 
Monitoring prowadzony będzie do 2033 roku. 

Lp. Nazwa i adres składowiska 
Termin 

zamknięcia 
składowiska 

Termin 
zakończenia 
rekultywacji  

Przewidywany 
termin 

zakończenia 
monitoringu 

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne 

1 Składowisko odpadów w m. Kotłówka gm. Żelechów 08-430 2003 r. 2005 r. 2031 r. 
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3.6. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
 
Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie Gminy Żelechów, można wyróżnić jej 
mocne i słabe strony. 
 
Mocne strony 
 
• zapewnienie dostępu do zorganizowanego usuwania odpadów wszystkim mieszkańcom Gminy,  
• wprowadzone i systematycznie rozwijane selektywne zbieranie odpadów systemem workowym 

i pojemnikowym, 
• wzrastająca ilość odpadów zbieranych, w tym selektywnie, 
• wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych: przeterminowanych leków i baterii, itp., 
• zorganizowanie zbiórki akcyjnej odpadów wielkogabarytowych, 
• współpraca z organizacjami odzysku i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, 
• stosowanie innych, poza składowaniem, sposobów postępowania z odpadami, 
• kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców Gminy we własnym 

zakresie,  
• systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk, 
• możliwość korzystania z obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, położonych 

poza granicami Gminy, 
• wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z uchwaleniem programem usuwania 

wyrobów zawierających azbest, 
• prowadzona systematycznie edukacja ekologiczna. 
 
Słabe strony 
 
• część mieszkańców Gminy w dalszym ciągu nie ma podpisanych umów z podmiotami uprawnionymi 

do odbierania odpadów komunalnych,  
• część mieszkańców usuwa odpady w sposób niezgodny z przepisami – na „dzikie” wysypiska lub 

spalając w piecach domowych lub w innych miejscach, 
• brak kompleksowego systemu pozyskiwania odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów 

komunalnych – zbyt wąski zakres zbiórki, 
• wciąż niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresie gromadzenia 

odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania, 
• Gmina ze względu na wielkość i potencjał nie może skutecznie kreować i wdrażać autonomicznych 

systemów gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania, 
• składowanie w dalszym ciągu stanowi dominującą metodę postępowania z odpadami – 80% 

zebranych odpadów, 
• nie wszyscy mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej kompostują odpady organiczne we własnym 

zakresie, 
• wzrost cen usług spowodowany koniecznością dostosowania się do wymogów obowiązującego prawa, 
• niewystarczający nadzór nad właścicielami nieruchomości w sprawie wypełniania przez nich 

obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, 
• niewystarczające sankcje prawne i finansowe dla osób i firm nie przestrzegających zapisów ustawy 

o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie. 
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4. Stan realizacji zaplanowanych celów, działań i zadań zmierzających do 
poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami  

 
W Planie gospodarki odpadami dla Gminy Żelechów za cele strategiczne gospodarki uznano: 
 
Cel: Współudział w realizacji inwestycji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w gm. 
Łaskarzew lub alternatywnie w gm. Sobolew 
 
Zakład nie powstał, nie przedstawiono planów jego uruchomienia.  Cel nie został osiągnięty. 
 
Cel: Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną selektywną zbiórką odpadów, a co za tym 
idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska 
 
Wszyscy mieszkańcy Gminy mają możliwość selektywnej zbiórki odpadów, jednak nie wszyscy chcą z tej 
możliwości skorzystać. Cel nie został osiągnięty w 100%. 
 
Cel: Sukcesywna inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci 
 
Cel został osiągnięty. Usuwanie „dzikich” wysypisk odbywa się na bieżąco. 
 
Cel: podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów 
 
Cel został osiągnięty. Prowadzona jest edukacja ekologiczna skierowana do różnych grup mieszkańców. 
 
Cel: Propagowanie intensyfikacji wykorzystania kompostów w rolnictwie 
 
Cel został osiągnięty. Zagadnienie ujęte w ramach edukacji ekologicznej. 
 
Cel: Wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
 
Cel osiągnięty. 
 
Cel: Wprowadzenie sytemu zbiórki odpadów budowlanych 
 
Cel osiągnięty. 
 
Cel: Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 
odpadów komunalnych 
 
Cel osiągnięty. 
 
Cel: Wprowadzenie zróżnicowanych opłat za odpady wymieszane i posegregowane 
 
Cel osiągnięty. Odpady zebrane selektywnie odbierane są za darmo. 
 
Cel: Wprowadzenie odpowiednich zapisów wynikających z Planu gospodarki odpadami do 
regulaminu utrzymania czystości i porządkowania w Gminie 
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Cel osiągnięty.  
 
Wymogi dla przedsiębiorców winny być uchwalone przez Radę Miejską w formie Uchwały  dotyczącej 
określenia i podania do publicznej wiadomości  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia ( art.7 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.3a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005, poz.236, poz.2008 ze zm.). 
 
Cel: Uzyskanie poziomów odzysku odpadów opakowaniowych zgodnych z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982) 
 
Cel nie osiągnięty. 
 
Cel: Redukcja ilości kierowanych na składowisko odpadów ulegających biodegradacji wg zaleceń 
KPGO 
 
Cel nie osiągnięty. Jedyna redukcją odpadów ulegających biodegradacji jest kompostowanie na terenie 
posesji przez mieszkańców. Brak instalacji do odzysku tego typu odpadów. 
 
Cel: Odzysk odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wg zaleceń KPGO 
 
Brak informacji o ilościach odpadów poddawanych odzyskowi. 

5. Stan realizacji działań i zadań ujętych w Planie gospodarki odpadami  
 

Poniżej przedstawiono stan realizacji działań w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy 
Żelechów w latach 2007-2008: 

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów 
 
Obecnie prowadzone są działania popularyzacyjne zasady postępowania z odpadami wśród 
społeczeństwa, w tym zachęcanie do ograniczania ich ilości poprzez m.in. używanie opakowań 
wielokrotnego użycia. Wśród mieszkańców Gminy Żelechów także prowadzone były takie działania, 
począwszy od edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży po informowanie dorosłych mieszkańców. 
Kontynuowano akcję informacyjną, dążąc do pełniejszej współpracy mieszkańców w dziedzinie zbierania 
odpadów i nakłaniania ich do zawierania umów na ich odbiór.  
 
Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu 
oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
 
Głównym kierunkiem działań w zakresie prawidłowego wspomagania gospodarki odpadami jest jej 
poprawa i unowocześnienie, a także dostosowanie jej funkcjonowania do obowiązujących przepisów 
prawnych. W Gminie Żelechów działania w tym zakresie oparte były na: 
 
• rozbudzeniu i ugruntowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez przekazywanie 

informacji związanych z obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na 
terenie nieruchomości, 

• wydawaniu stosownych aktów prawa miejscowego w formie uchwały Rady Miejskiej, uchwalono 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów, który w zakresie gospodarki 
odpadami określa m.in. zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
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komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, 
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 
z remontów i ulegających biodegradacji, 

• określono i podano do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

• współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarki odpadami, 
wszyscy przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechów posiadają odpowiednie 
zezwolenia na prowadzenie działalności. 

• zawieraniu umów z mieszkańcami i przedsiębiorcami w sprawie odbioru i zbierania odpadów, w 2005 
r. założono ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez nich obowiązków wynikających z ustaw. 

 
Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska odpadów 
 
Właściciele nieruchomości zachęcani są do wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów 
ulegających biodegradacji oraz do przydomowego kompostowania frakcji odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji z wykorzystaniem produktu jakim jest kompost we własnym zakresie. Szacuje 
się, że 30% gospodarstw domowych ma przydomowe kompostowniki.  
 
Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie stanu realizacji zadań związanych z gospodarką 
odpadami, wynikające z zapisów Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 oraz Wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. 
 
Tabela 4. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu 
gospodarki odpadami 2010” dla administracji samorządowej szczebla gminnego według stanu na dzień 
31 grudnia 2008 r. 
Lp. Nazwa zadania w Krajowym planie 

gospodarki odpadami 2010 
Termin 

realizacji 
Wykonawca  Opis podjętych 

działań 
Ocena 
stanu 

realizacji 
Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: 

1.  Uwzględnienie w przetargach publicznych 
zakupów wyrobów zawierających materiały 
lub substancje pochodzące z recyklingu 
odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z 
co najmniej 50 % udziałem makulatury) 

2007 - 
2010 

Urzędy 
administracji 
publicznej 

Uwzględniono W trakcie 
realizacji 

2.  Wydawanie decyzji w sprawie usuwania 
odpadów z miejsc na ten cel 
nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego 
likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli 
usuwania odpadów z miejsc, które nie są 
legalnymi składowiskami odpadów lub 
magazynami odpadów) 

2007 - 
2009 

Wójtowie, 
burmistrzowie  
i prezydenci 

miast 

W miarę 
zaistnienia 
sytuacji  
wydawane są 
decyzje 

W trakcie 
realizacji 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
3.  Tworzenie i udział gmin w strukturach 

ponadgminnych dla realizacji regionalnych 
zakładów zagospodarowania odpadów 
(zgodnie z wyznaczonymi regionami w 
wojewódzkich planach gospodarki odpadami) 

2008 - 
2009 

Rady gmin - - 
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Tabela 5. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015” dla administracji 
samorządowej oraz administracji rządowej szczebla gminnego według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 
Lp. Nazwa zadania w WPGO Termin 

realizacji 
Wykonawca Opis podjętych 

działań 
Ocena 
stanu 

realizacji 

Koszty 
poniesione w 
latach 2007 – 

2008 w 
złotych 

1.  Objęcie zorganizowanym 
systemem 
zbieraniem odpadów 
komunalnych wszystkich 
mieszkańców województwa 

2007 Prezydenci 
Miast, 

Burmistrzowie, 
Wójtowie 

Kontrole na 
nieruchomościach 

W trakcie 
realizacji 

- 

2.  Objęcie wszystkich 
mieszkańców 
województwa systemem 
selektywnego 
zbierania poszczególnych 
frakcji odpadów 
komunalnych 

2007 Prezydenci 
Miast, 

Burmistrzowie, 
Wójtowie 

Kontrole na 
nieruchomościach 

W trakcie 
realizacji 

- 

3.  Budowa i rozbudowa 
instalacji do termicznego 
przetwarzania odpadów 

2007-
2015 

Prezydenci 
miast, 

burmistrzowie, 
wójtowie, 

przedsiębiorcy 

- - - 

4.  Budowa instalacji do odzysku 
i 
unieszkodliwiania odpadów 
ulegających biodegradacji 

2007-
2015 

Prezydenci 
miast, 

burmistrzowie, 
wójtowie, 

przedsiębiorcy 

- - - 

5.  Budowa zakładu demontażu 
odpadów 
wielkogabarytowych 

2007 - 
2015 

Prezydenci 
miast, 

burmistrzowie, 
wójtowie, 

przedsiębiorcy 

- - - 

6.  Edukacja ekologiczna w 
zakresie zwiększenia 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 
Województwa 
Mazowieckiego 

2007 - 
2015 

prezydenci 
miast, 

burmistrzowie, 
wójtowie, 
placówki 

oświatowe 

Edukacja, 
ulotki 
informacyjne 
artykuły w prasie 
lokalnej 

W trakcie 
realizacji 

- 

7.  Przeprowadzenie badań 
składu 
morfologicznego odpadów 
komunalnych zapewniających 
ocenę właściwości 
technologicznych 
niezbędnych do wykonania 
studiów wykonalności dla 
planowanych inwestycji w 
gospodarce odpadami 

2007 - 
2015 

Prezydenci 
miast, 

burmistrzowie, 
wójtowie, 

przedsiębiorcy 

- - - 

8.  Tworzenie Regionalnych 
Zakładów Gospodarki 
Odpadami 

2007 - 
2015 

Związki 
międzygminne 

Gminy, 

- - - 

9.  Instalacje do segregacji 
odpadów zmieszanych z 

2007 - 
2015 

Gminy 
Inwestorzy 

- - - 
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Lp. Nazwa zadania w WPGO Termin 
realizacji 

Wykonawca Opis podjętych 
działań 

Ocena 
stanu 

realizacji 

Koszty 
poniesione w 
latach 2007 – 

2008 w 
złotych 

kompostownią prywatni 
10.  Linie do segregacji odpadów 

„suchych” z systemu 
selektywnego zbierania 

2007 - 
2015 

Gminy 
Inwestorzy 
prywatni 

- - - 

11.  Rozbudowa i modernizacja 
składowisk 

2007 - 
2015 

Związki 
międzygminne, 

Gminy 
Inwestorzy 
prywatni 

- - - 

12.  Rekultywacja składowisk 
(działania organizacyjno – 
techniczne bez zastosowania 
odpadów komunalnych w 
procesie rekultywacji) 

2007 - 
2015 

Gminy 
Zarządzający 

składowiskiem 

- - - 

13.  Budowa potencjału 
technicznego w zakresie 
selektywnego gromadzenia i 
transportu odpadów 

2007 - 
2015 

Gminy 
Inwestorzy 
prywatni 

- - - 

14.  Podnoszenie świadomości w 
zakresie prawidłowych 
sposobów postępowania z 
odpadami komunalnymi 

2007 - 
2011 

Gminy Edukacja, 
ulotki 
informacyjne 
artykuły w prasie 
lokalnej 

W trakcie 
realizacji 
 

1.000zł 

15.  Działania edukacyjno – 
informacyjne 
dla podmiotów z sektora  
gospodarczego 

2007 - 
2011 

Gminy - - - 

16.  Działania edukacyjno – 
informacyjne mające na celu 
informowanie o szkodliwości 
PCB i o metodach jego 
unieszkodliwiania 

2007 - 
2011 

Gminy Edukacja, 
ulotki 
informacyjne 
artykuły w prasie 
lokalnej 

W trakcie 
realizacji 

- 

17.  Rozwój i ujednolicenie 
systemów zbierania zużytych 
olejów odpadowych ze źródeł 
rozproszonych, w tym 
od ludności 

2007 - 
2011 

Gminy brak Do 
realizacji 

- 

18.  Przeprowadzenie kampanii 
edukacyjno – informacyjnych 
na temat prawidłowego 
postępowania z olejami 
odpadowymi 

2007 - 
2011 

Gminy Edukacja, 
ulotki 
informacyjne 
artykuły w prasie 
lokalnej 

W trakcie 
realizacji 

- 

19.  Rozwój istniejących 
systemów 
zbierania małogabarytowych 
baterii i akumulatorów ze 
źródeł 
rozproszonych, w tym od 
ludności 

2007 - 
2011 

Gminy - W trakcie 
realizacji 

- 

20.  Przeprowadzenie kampanii 2007 - Gminy Edukacja, W trakcie - 
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Lp. Nazwa zadania w WPGO Termin 
realizacji 

Wykonawca Opis podjętych 
działań 

Ocena 
stanu 

realizacji 

Koszty 
poniesione w 
latach 2007 – 

2008 w 
złotych 

edukacyjno – informacyjnych 
na temat prawidłowego 
postępowania ze zużytymi 
bateriami i akumulatorami 

2011 ulotki 
informacyjne 
artykuły w prasie 
lokalnej 

realizacji 

21.  Podnoszenie świadomości w 
zakresie prawidłowych 
sposobów postępowania 
z odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi w służbie 
zdrowia i gabinetach 
weterynaryjnych 

2007 - 
2011 

Gminy Edukacja, 
ulotki 
informacyjne 
artykuły w prasie 
lokalnej 

W trakcie 
realizacji 

- 

22.  Przeprowadzenie kampanii 
edukacyjno – informacyjnej 
na temat prawidłowego 
postępowania z pojazdami 
wycofanymi z eksploatacji 

2007 - 
2011 

Gminy Nie wykonano Do 
realizacji 

- 

23.  Przeprowadzenie kampanii 
edukacyjno – informacyjna na 
temat prawidłowego 
postępowania ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym 

2007 - 
2011 

Gminy Nie wykonano Do 
realizacji 

- 

24.  Inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest na 
szczeblu gminnym 

2007 - 
2011 

Gminy Wykonano Wykonano - 

25.  Działania edukacyjno – 
informacyjne mające na celu 
informowanie o szkodliwości 
azbestu i bezpiecznym 
użytkowaniu i usuwaniu 
wyrobów 
zawierających azbest 

2007 - 
2011 

Gminy Edukacja, 
ulotki 
informacyjne 
artykuły w prasie 
lokalnej 

Ciągła 
realizacja 

 

26.  Utworzenie  gminnych 
punktów gromadzenia 
odpadów (PDGO) 

2007 - 
2015 

Gminy - - - 

27.  Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest wraz z 
wymianą na nowe pokrycia 

2007 - 
2011 

Gminy Sporządzono 
wniosek o dotację 

W trakcie   
realizacji 

- 

28.  Budowa składowisk odpadów 
azbestowych 

2007 - 
2011 

Gminy - - - 
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6. Ocena przyjętego w Planie gospodarki odpadami systemu monitoringu  
 
Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających 
stan gospodarki odpadami. W  celu nadzoru nad realizacją przyjęto wskaźniki, które miały służyć do 
oceny stopnia realizacji założonych zadań na koniec 2008 roku. Wskaźniki monitoringu planu gospodarki 
odpadami przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Tabela 6. Wskaźniki monitorowania  planu gospodarki odpadami 

L.p. Wskaźniki Stan 
wyjściowy 

2003 r 

Stan w  
2004 r. 

Stan w  
2005 r. 

Stan w  
2006 r. 

Stan w 
2007 r. 

Stan w 
2008 r. 

1 Ilość zebranych odpadów 
komunalnych/mieszkańca/rok 

ok.137 
kg/rok 

35,0 kg/rok 
94,0 

kg/rok 
95,0  

kg/rok 
112  

kg/rok 
126  

kg/rok 

2 % mieszkańców objętych 
zorganizowaną zbiórką 
odpadów (umowy z firmami) 

ok.20% 14 % 18 % 23 % 
 

38% 
 

63% 

3 Ilość zebranych selektywnie 
surowców wtórnych 

0 Mg 57,6 Mg 74,5 Mg 74,9 Mg 
 

165,68 Mg 
 

214,4 Mg 

4 Ilość selektywnie zebranych 
odpadów ulegających 
biodegradacji 

0 Mg 0 Mg 0 Mg 0 Mg 
 

bd 
 

bd 

5 % odpadów 
biodegradowalnych 
składowanych na 
składowiskach  

0 % 0 % 0 % 0 % 

 
bd 

 
bd 

6 Ilość kompostowanych 
odpadów biodegradowalnych  

100% 100% 100% 100% 
 

bd 
 

bd 

7 Ilość zebranych odpadów 
niebezpiecznych ze strumienia 
odpadów 
komunalnych  

0 Mg 0 Mg 0 Mg 0 Mg 

 
0,238 Mg 

 
bd 

8 Udział odpadów z sektora 
komunalnego 
unieszkodliwianych przez 
składowanie  

100 % 100 % 100 % 100 % 

 
83,5% 

 
80,6% 

9 Ilość tzw. „dzikich” 
wysypisk/powierzchnia 

nie można 
określić  

nie można 
określić  

nie można 
określić  

nie można 
określić  

nie można 
określić  

nie można 
określić  

10 Ilość wytworzonych 
komunalnych osadów 
ściekowych (oczyszczalnia  
ścieków w Żelechowie) 

23 Mg 24 Mg 15 Mg 3 Mg 

 
25 Mg 

 
30 Mg 

11 Ilość komunalnych osadów 
ściekowych 
wykorzystywanych rolniczo  

0 Mg 0 Mg 0 Mg 0 Mg 0 Mg 0 Mg 

12 Nakłady inwestycyjne na 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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L.p. Wskaźniki Stan 
wyjściowy 

2003 r 

Stan w  
2004 r. 

Stan w  
2005 r. 

Stan w  
2006 r. 

Stan w 
2007 r. 

Stan w 
2008 r. 

gospodarkę odpadami 

 

7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć 
 
Źródłami finansowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Żelechów w latach 2007 – 2008 był: 
 
• budżet Gminy,  
• wytwórcy odpadów komunalnych – mieszkańcy Gminy Żelechów, 
• środki z opłaty produktowej za opakowania  
 
Tabela 7. Źródła finansowania gospodarki odpadami na terenie Gminy  Żelechów 

Źródło finansowania Przeznaczona kwota w złotych  
(z komentarzem) 

w 2007 r. – 6 000 złotych Budżet Gminy 
w 2008 r. – 6 000 złotych 

Opłata produktowa za lata 2006- 2008 r.- 13 068,84 złotych 
 

8. Konkluzje i zalecenia na przyszłość 
 
Przeprowadzona analiza sytuacji w Gminie Żelechów podczas wykonywania niniejszego sprawozdania, 
wyznaczyła w efekcie listę priorytetową najpilniejszych do zrealizowania zadań. Można je określić 
następująco: 
 
1. W zakresie selektywnej zbiórki, dla osiągnięcia zakładanych celów proponuje się wzmożenie akcji 

edukacyjno – informacyjnej dla mieszkańców i kontynuację selektywnego zbierania odpadów metodą 
workową. Proponuje się stopniowe wprowadzanie odpłatności dla mieszkańców za zbierane w ten 
sposób odpady, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.  

2. Proponuje się wprowadzenie instrumentów organizacyjnych, które umożliwi ą selektywne zbieranie 
pozostałych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (przeterminowane leki, 
farby, itp.). 

3. Podjąć działania w kierunku zwiększenia odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Odpady 
biodegradowalne można wydzielić metodą mechanicznej segregacji, albo można wprowadzić system 
selektywnej zbiórki z podziałem na odpady ‘suche” i „mokre”. 

4. Intensyfikacja zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, dla osiągnięcia poziomu zbierania co 
najmniej 4 kg na jednego mieszkańca. Tego rodzaju działania wymuszają obowiązujące przepisy 
prawne, w szczególności ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). 

5. Jako główne zadania wymienić należy propagowanie rozwiązań prowadzących do minimalizacji 
wytwarzanych odpadów oraz  radykalne zmniejszenie ilości  odpadów kierowanych do składowania. 

6. Konieczne jest zachowanie ciągłości już podjętych  działań zaplanowanych do realizacji. 
7. Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami na terenie Gminy 

Żelechów jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to 
z potrzebą zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa oraz związaną z tym 
wszechstronną edukacją ekologiczną. Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczynią 
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się docelowo do ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, szczególnie 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

8. W związku z powyższym najpilniejszym zadaniem, będącym w trakcie realizacji, jest 
wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska. W kwestii 
tej planuje się dalsze przeprowadzanie kontroli poszczególnych nieruchomości. Kontrola ma na celu 
sprawdzenie wypełniania przez właścicieli obowiązku posiadania pojemników do zbiórki odpadów 
oraz posiadania umowy z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na odbiór odpadów, co pozwoli 
na uzyskanie dokładnych danych w tym zakresie i wyciągnięcie przewidzianych prawem 
konsekwencji. W odniesieniu do mieszkańców – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, przeprowadzone zostaną kontrole nieruchomości na terenie Gminy Żelechów, a następnie 
wprowadzone w życie mechanizmy prawne, prowadzące do uregulowania tej sytuacji zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
Oceniając stan realizacji planu gospodarki odpadami pod względem finansowym stwierdzono, że został 
on zrealizowany w niewielkim stopniu w stosunku do założonych celów. Nie zrealizowano żadnych 
projektów inwestycyjnych, na które zakładano pozyskanie środków z funduszy unijnych i krajowych 
(współudział w realizacji inwestycji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w gminie Łaskarzew 
lub alternatywnie w Gminie Sobolew, budowa i wyposażenie Gminnego Punktu Zbiorki Odpadów 
Niebezpiecznych przy wiejskim punkcie zbiórki odpadów). Przyczyna tego stanu rzeczy leży w braku 
wspólnej polityki między władzami poszczególnych gmin. 
  

9. Wykorzystane materiały 
 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, zmiany z 2007 r. 
Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227.).  

2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami). 

3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441). 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 
poz. 150). 

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333). 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2001 Nr 112, poz. 1206). 

7) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 101, poz. 686).  

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, 
które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 

9) Uchwała Nr 223 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki 
odpadami 2010” (M. P. Nr 90 z 2006 r., poz. 946). 
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Załącznik - Karta składowiska odpadów – stan na 31 grudnia 2008 r. 
 
 

 
L. p. 

Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

 
Zakres danych 

Informacje 
o 

składowisku odpadów 
    1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres składowiska 
odpadów 

 Składowisko odpadów 
komunalnych w Kotłówce 

1.2. Gmina   Żelechów 
1.3. Powiat   Garwolin 
1.4. Województwo   Mazowieckie 
1.5. REGON(jeśli posiada)  Nie posiada 
1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie posiada 
1.7. Typ składowiska (N/O/IN; OUO) IN 

 
 

1.8. 

 
 
Nazwa i adres właściciela 
składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, Skarbu 
Państwa, przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % udziału 

jednostek samorządu 
terytorialnego). 

Urząd Miejski w 
Żelechowie 
ul. Piłsudskiego 47 
08-430 Żelechów 
-jednostka samorządu 
terytorialnego 

1.9. REGON (jeśli posiada)     
1.10. NIP (jeśli posiada)   

 
 

1.11. 

 
 
Nazwa i adres właściciela gruntu 
pod składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, Skarbu 
Państwa, przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % udziału 

jednostek samorządu 
terytorialnego). 

Gmina Żelechów 
 

1.12. REGON (jeśli posiada)   
1.13. NIP (jeśli posiada)   

 
 

1.14. 

 
 
Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, Skarbu 
Państwa, przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % udziału 

jednostek samorządu 
terytorialnego). 

Wielobranżowe 
Gospodarstwo Pomocnicze 
w Żelechowie 
ul.Waisenberga 1 
08-430 Żelechów 

1.15. REGON (jeśli posiada)   
1.16. NIP (jeśli posiada)   

 
1.17. 

Czy kierownik składowiska 
odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje?  

 
[tak/nie] 

nie 

1.18. Liczba  kwater szt. 1 
1.19. Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 
1.20. Liczba  kwater zamkniętych szt. 1 
1.21. Czy składowisko jest w trakcie 

budowy? 
szt. nie 

 
1.22. 

Czy składowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamknięciem)? 

 
[tak/nie] 

nie 

1.23. Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] nie 
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Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

 
Zakres danych 

Informacje 
o 

składowisku odpadów 
1.24. Czy składowisko jest w trakcie 

monitoringu po zakończeniu 
rekultywacji? 

 
[tak/nie] 

tak 

1.25. Czy składowisko jest w okresie 
po zakończeniu monitoringu? 

 
[tak/nie] 

nie 

2. Decyzje administracyjne 
 

2.1. 
 
Decyzja lokalizacyjna 
 (jeśli dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

 
2.2. 

Decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

 
 

2.3. 

 
 
Pozwolenie na budowę 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji; 
wskazać, jeśli decyzja została 

uchylona. 

Naczelnik Miasta i Gminy 
Żelechów nr 
UAN.8381/88/88 z dnia 31 
sierpnia 1988  r. 

 
2.4. 

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

 
2.5. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu 
ekologicznego na podstawie art. 
33 ust. 1 ustawy 
wprowadzającej2) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji. 

Nie  dotyczy 

 
 

2.6. 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzającej2) (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

 
 

2.7. 

Czy przepisy  decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzającej2) zostały 
wykonane? 

[tak/nie] 
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

Nie dotyczy 

 
 
 

2.8. 

 
 
Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej 
decyzji – podać: podstawę prawną, 

organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony 

rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

 
2.9. 

 
Czy przedłużona decyzja została 
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

Nie dotyczy 

 
2.10. 

Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 

 
Podać datę dostosowania 

Nie dotyczy 

 
 
2.11. 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzającej2) (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

 
 

2.12. 

Czy przepisy w/w decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzającej2) została 

[tak/nie] 
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

Nie dotyczy 
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Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

 
Zakres danych 

Informacje 
o 

składowisku odpadów 
wykonana? 

 
 
 

2.13. 

 
 
Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej 
decyzji – podać: podstawę prawną, 

organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony 

rok dostosowania. 

 
Nie dotyczy 

 
2.14. 

 
Czy przedłużona decyzja została 
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

Nie dotyczy 

 
2.15. 

Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 

 
Podać rok. 

Nie dotyczy 

 
 

2.16.  

Decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art. 33 
ust. 6 ustawy wprowadzającej2)   
(jeśli dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia. 

Nie dotyczy 
 

 
 

2.17. 

Czy decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art. 33 
ust. 6 ustawy wprowadzającej2)  
została wykonana? 

 
[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. 

Nie dotyczy 

 
 

2.18. 

 
 
Czy decyzja o zamknięciu została 
przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej 
decyzji – podać: podstawę prawną, 

organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony 

rok zamknięcia. 

Nie dotyczy 

2.19. Czy przedłużona decyzja o 
zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego? 

Nie dotyczy 

 
 

2.20.  

 
Zgoda na zamknięcie wydzielonej 
części składowiska na podstawie 
art.. 54 ustawy o odpadach 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

 
2.21. 

 
Zgoda na zamknięcie 
składowiska odpadów na 
podstawie art.. 54 ustawy o 
odpadach 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

Starosta Powiatu 
Garwolińskiego 
RS.7624-40/03 z dnia 
08.10.2003r . 

 
2.22. 

Rok faktycznego zamknięcia 
składowiska odpadów 

 
Podać datę zamknięcia 

 
1993 

 
2.23. 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji składowiska  

Podać:  
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji. 

Brak danych 

 
2.24. 

Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

Jeżeli tak, to wskazać                  na 
jaki okres. 

 

Brak  danych 

 
 

2.25. 

Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów 
(jeśli dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowiązywania. 

Nie dotyczy 

 
2.26. 

 
Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

Nie  dotyczy 
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Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

 
Zakres danych 

Informacje 
o 

składowisku odpadów 
obowiązywania. 

 
2.27. 

Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Jeżeli tak, to podać termin 
(planowany) złożenia wniosku. 

 
Nie dotyczy 

 
 
2.28. 

 
Czy dla składowiska była wydana 
decyzja w sprawie wstrzymania 
działalności? 

Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji:  
podstawę prawną, organ wydający, 
datę wydania decyzji, znak decyzji, 
termin wstrzymania działalności. 

Urząd Wojewódzki w 
Siedlcach  nr OŚ-I-7626-
3/24-93 z dnia 
04.08.1993r. – 
art.56,art.91,art.58  - 
-do 31 grudnia 1994r. 

3.  Baza danych i wykazy 
 

3.1. 
Czy składowisko jest ujęte w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

 
[tak/nie] 

Brak danych 

 
3.2. 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami określono 
termin zamknięcia składowiska? 

 
Jeżeli tak, to podać rok. 

    
Brak danych 
 
 
 

 
3.3. 

Czy składowisko jest ujęte w 
wojewódzkiej bazie o gospodarce 
odpadami? 

 
[tak/nie] 

Brak  danych 

 
3.4. 

Czy składowisko odpadów jest 
ujęte w bazie Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Środowiska? 

 
[tak/nie] 

tak 

 
3.5. 

Czy składowisko jest ujęte w 
bazie Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego? 

 
[tak/nie] 

Brak  danych 

 
 

3.6. 

Czy składowisko zostało ujęte w 
wykazie przekazywanym przez 
Urząd Wojewódzki do 
Ministerstwa Środowiska w 2004 
r.? 

 
 

[tak/nie] 

Brak danych 

 
 

3.7. 

Czy składowisko zostało ujęte w 
wykazie przekazywanym przez 
Urząd Wojewódzki do 
Ministerstwa Środowiska w 2005 
r.? 

 
 

[tak/nie] 

Brak danych 

 
 

3.8. 

Czy składowisko zostało ujęte w 
wykazie przekazywanym przez 
Urząd Wojewódzki do 
Ministerstwa Środowiska w 2006 
r.? 

 
 

[tak/nie] 

Brak danych 

4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemność całkowita m3 4500 
4.2. Pojemność zapełniona m3 4500 
4.3. Pojemność pozostała do 

zapełnienia 
m3 Nie dotyczy 

4.4. Powierzchnia w granicach korony m2 12 900 
  Brak [tak/nie] Nie dotyczy 
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Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

 
Zakres danych 

Informacje 
o 

składowisku odpadów 
Naturalna bariera geologiczna 

(miąższość, współczynnik filtracji) 
Nie dotyczy 

 
Sztuczna bariera geologiczna 
(rodzaj, miąższość, współczynnik 
filtracji) 
 

Nie dotyczy 

 
 
 

 
 
4.5. 

 
 
 
 
 
Uszczelnienie                                               

 
Izolacja syntetyczna (materiał, 

grubość) 

 
Nie dotyczy 
 
 
 
 

Brak [tak/nie]  
Warstwa drenażowa (miąższość, 

współczynnik filtracji) 
Nie dotyczy 

Kolektory (materiał, średnica) Nie dotyczy 
Ukształtowanie misy (nachylenie 
wzdłuż kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %)  

Nie dotyczy 

 
 
 
 
 

4.6. 

 
 
 
 
 
Drenaż odcieków   
 
 Zewnętrzny system rowów Nie dotyczy 

Brak [tak/nie] Nie dotyczy  
4.7. 

 
Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 

(pojemność, m3) 
Nie dotyczy 

Odprowadzenie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie dotyczy 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Nie dotyczy 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Nie dotyczy 

 
 
 
 

4.8. 

 
 
 
 
Postępowanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie 
we własnej oczyszczalni (odbiornik 

ścieków oczyszczonych) 

Nie dotyczy 

Brak [tak/nie] Nie dotyczy 
Z emisją do atmosfery Nie dotyczy 
Spalanie w pochodni Nie dotyczy 

 
 

4.9. 

Instalacja do odprowadzania gazu 
składowiskowego 

Odzysk energii Nie dotyczy 
Brak [tak/nie] Nie dotyczy 4.10. Pas zieleni 

Szerokość pasa [m] Nie dotyczy 
4.11. Ogrodzenie [tak/nie] Nie dotyczy 
4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Nie dotyczy 
4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] Nie dotyczy 
4.14. Waga [tak/nie] Nie dotyczy 
4.15. Urządzenia do mycia i 

dezynfekcji 
[tak/nie] Nie dotyczy 

4.16. Wykonanie warstw 
przekrywających odpady 

[tak/nie] Nie dotyczy 

Dane meteorologiczne  Nie dotyczy 
Kontrola wykonywania elementów 

służacych do monitoringu 
Nie dotyczy 

 
 
 
 

 
 
 
 Wody powierzchniowe Nie dotyczy 
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Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

 
Zakres danych 

Informacje 
o 

składowisku odpadów 
4.17.  Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej 
 
 

Wody podziemne 

 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 

Opad atmosferyczny  Nie dotyczy 
Wody powierzchniowe nie 

Wody odciekowe  nie 
Wody podziemne  tak 

Gaz składowiskowy  nie 
Osiadanie powierzchni składowiska  tak 

 
 
 

4.18. 
 
 

 
 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład odpadów nie 
5. Dofinansowanie 
 
 

5.1. 

Czy dostosowanie składowiska 
wymaga dodatkowych środków 
finansowych (poza środkami 
własnymi zarządzającego)? 

 
Jeżeli tak, to wskazać szacowaną 
całkowitą kwotę i środki własne 

zarządzającego.  
Jeśli nie, wstawić „0” 

Nie dotyczy 

 
 

5.2. 

Czy rekultywacja składowiska 
wymaga dodatkowych środków 
finansowych (poza środkami 
własnymi zarządzającego)? 

 
Jeżeli tak, to wskazać szacowaną 
całkowitą kwotę i środki własne 

zarządzającego.  
Jeśli nie, wstawić „0” 

Nie dotyczy 

6. Odpady  
 

6.1. 
Czy na składowisku odpadów są 
deponowane odpady komunalne? 

 
[tak/nie] 

Nie dotyczy 

 
 

6.2. 

Czy na składowisku odpadów są 
deponowane wyłącznie odpady 
wydobywcze określone w 
dyrektywie 2006/21/WE? 

 
 

[tak/nie] 

Nie dotyczy 

 
6.3. 

Kody odpadów, które są 
dopuszczone do składowania na 
składowisku odpadów3) 

 
[tak/nie] 

Nie dotyczy 

 
6.4. 

Czy odpady są składowane 
zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki?4) 

 
[tak/nie] 

Nie dotyczy 

 
6.5. 

Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na składowisku 
odpadów (jeśli dotyczy) 

Podać, w jakim celu są 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

Nie dotyczy 

 
 

6.6. 

 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane są odpady? 

Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie 
jakiej decyzji, ze wskazaniem 

podstawy prawnej, organu 
wydającego, daty decyzji, znaku 

decyzji.  

Nie dotyczy 

6.7. Masa odpadów składowana w 
2003 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 
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składowiska odpadów 

 
Zakres danych 

Informacje 
o 

składowisku odpadów 
 
 

6.8. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

 
 

[Mg] 

Nie dotyczy 

 
6.9. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

 
[Mg] 

(kod odpadów) 

 

6.10. Masa odpadów składowana w 
2004 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg]  

 
 

6.11. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2004 r. (jeśli 
dotyczy) 

 
 

[Mg] 

Nie dotyczy 

 
6.12. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2004 r. (jeśli 
dotyczy) 

 
[Mg] 

 

6.13. Masa odpadów składowana w 
2005 r. (jeśli dotyczy)  

[Mg] Nie dotyczy 

 
 

6.14. 

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

 
 

[Mg] 

Nie dotyczy 

 
6.15. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2005 r. (jeśli 
dotyczy) 

 
[Mg] 

(kod odpadów) 

 

6.16. Masa odpadów składowana w 
2006 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

 
 

6.17. 

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

 
 

[Mg] 

Nie dotyczy 

 
6.18. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2006 r. (jeśli 
dotyczy) 

 
[Mg] 

(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

 


