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CZÆÚÃ I 

 

Program Ochrony Úrodowiska 

 

Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Úrodowiska  

 

Program Ochrony Úrodowiska dla Gminy Wolbórz opracowano zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
aktami prawnymi, z których najwa¿niejsze to: 

 ustawa o samorz¹dzie gminnym  
 ustawa  Prawo ochrony �rodowiska  
 ustawa o odpadach 
 ustawa o wprowadzeniu ustawy � Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach 

oraz zmianie niektórych ustaw  
 ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  
 ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków 
 ustawa o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach 
 ustawa Prawo wodne 
 ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 
 ustawa Prawo budowlane 
 ustawa Prawo geologiczne i górnicze 

 ustawa o ochronie gruntów rolnych i le�nych 
 ustawa o lasach 

i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw  oraz w oparciu o dokumenty: 
 II Polityka Ekologiczna Pañstwa � Ministerstwo Úrodowiska, 2000 r. 
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  2010� Ministerstwo Úrodowiska, 2006 r. 
 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 
 Narodowa Strategia Spójno�ci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013 
 Polityka Ekologiczna Pañstwa na lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem perspektyw na l. 2007-2010 
 Projekt Polityki Ekologicznej Pañstwa na lata 2007-2010 z uwzglêdnieniem 

perspektyw na lata 2011-2014 
 Polityka ekologiczna pañstwa w latach 2009-2012 z perspektyw¹ do roku 2016 
 Narodowa Strategia Ochrony Úrodowiska na lata 2007-2015 � Ministerstwo 
Úrodowiska,  2000 r. 

 Natura 2000 � Europejska sieã ekologiczna, Ministerstwo Úrodowiska, Warszawa 2002 r. 
 Polityka energetyczna Polski do roku 2025 
 Polityka Le�na Pañstwa 
 Strategia Rozwoju Województwa £ódzkiego  
 Program Ochrony Úrodowiska Województwa £ódzkiego  
 Plan Gospodarki Odpadami Województwa £ódzkiego 2011  
 Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy  Wolbórz, Wolbórz 2008  
 Plan Odnowy Miejscowo�ci Wolbórz na lata 2008-2015 
 Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wolbórz na lata 2008-2015 
 Program Ochrony Úrodowiska dla Powiatu Piotrkowskiego. Aktualizacja  na lata 2008-2012 
 Plan Gospodarki Odpadami w Powiecie Piotrkowskim na lata 2008-2012    
 Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Úrodowiska dla Gminy Wolbórz 
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I   Gmina Wolbórz   

 

1.1. Podstawy i cel opracowania 

 
Ustawy �Prawo ochrony �rodowiska� oraz �Ustawa o odpadach� nakùadaj¹  
na jednostki samorz¹du terytorialnego obowi¹zek opracowania �Programu 

Ochrony Úrodowiska� oraz �Planu Gospodarki Odpadami�. Dla samorz¹du 

gminnego ustawodawca okre�liù termin opracowania w/w dokumentów na  
30 czerwca 2004 r. oraz ustaliù konieczno�ã aktualizacji dokumentów w cyklu  
4-letnim. Program jest opiniowany przez samorz¹d wojewódzki oraz przez 

samorz¹d powiatowy.  
Pierwszy Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Wolbórz przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych 

zostaù zatwierdzony przez Radê Gminy w Wolborzu Uchwaù¹ Nr XXVI/145/05 z 
dnia 26 stycznia 2005 r.  
 
Niniejszy Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Wolbórz jest drug¹ edycjê dokumentu programowego okre�laj¹cego 

zadania w zakresie ochrony �rodowiska i gospodarki odpadami na terenie gminy 
Wolbórz i jest aktualizacj¹ dokumentu przyjêtego w 2005 r. 

Celem programu jest przeprowadzenie oceny stanu obecnego �rodowiska 

naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, analizy realizacji 
zadañ zapisanych w POÚ i PGO oraz okre�lenie kierunków dziaùañ bie¿¹cych i 

dùugofalowych samorz¹du gminnego w zakresie ochrony �rodowiska. 
Program Ochrony Úrodowiska dla Gminy Wolbórz wraz z Planem Gospodarki 

Odpadami stanowi opracowanie, które ma za zadanie umo¿liwienie 

kompleksowego i efektywnego zarz¹dzania ochron¹ �rodowiska. Ma on 

zapewniã niezbêdn¹ koordynacjê dziaùañ proekologicznych w gminie,  

przyczyniã siê do rozwi¹zania istniej¹cych problemów w tym zakresie a tak¿e  

ukierunkowaã podejmowane dziaùania w celu przeciwdziaùania mog¹cym 

pojawiã siê w przyszùo�ci zagro¿eniom.  
W programie uwzglêdnione zostaùy zagadnienia z zakresu ochrony �rodowiska 

i dziedzin bezpo�rednio powi¹zanych, co powinno dopomóc we wùa�ciwym 

ukierunkowaniu dziaùañ zmierzaj¹cych do zrównowa¿onego rozwoju gminy. 
 

Nadrzêdny cel �Programu Ochrony Úrodowiska dla Gminy Wolbórz� okre�lono 
jako: 

Zapewnienie mieszkañcom wysokiego standardu  ¿ycia oraz zrównowa¿ony 

rozwój gminy, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które 

równocze�nie wspieraj¹ rozwój gospodarczy i spoùeczny. 
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Niniejszy Program Ochrony Úrodowiska zostaù opracowany wedùug metodologii 

planowania strategicznego. Gùówne dziaùania zmierzaj¹ce w kierunku powstania 
Programu to: 

 zbieranie i analiza danych, 
 okre�lenie diagnozy stanu �rodowiska przyrodniczego wraz z ocen¹ stanu, 
 analiza sùabych i mocnych stron oraz szans i zagro¿eñ gminy metod¹ 

analizy SWOT, 
 okre�lenie �rodowiska zewnêtrznego � scharakteryzowanie uwarunkowañ 

realizacyjnych Programu w zakresie rozwi¹zañ prawno-instytucjonalnych 
oraz êródeù finansowania zewnêtrznego, 

 definiowanie priorytetów ochrony �rodowiska, 
 konkretyzacja priorytetów poprzez sformuùowania listy zadañ, 
 opracowanie systemu monitorowania Programu. 

 
Podstawê opracowania stanowiùa analiza Programu Ochrony Úrodowiska 

Województwa £ódzkiego na lata 2008 � 2011 (aktualizacja), Planu Gospodarki 

Odpadami Województwa £ódzkiego 2011 oraz Programu Ochrony Úrodowiska  
i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Piotrkowskiego a tak¿e Planu Rozwoju 

Lokalnego dla Gminy Wolbórz na lata 2008-2015 oraz Planu Odnowy 

Miejscowo�ci Wolbórz na lata 2008-2015, jak równie¿ danych pañstwowego  
i regionalnego monitoringu �rodowiska oraz danych na temat aktualnego stanu  
i zagro¿eñ �rodowiska przyrodniczego w gminie.   
 

1.2. Warunki geofizyczne  

 
Gmina Wolbórz usytuowana jest  w centralnej Polsce, w województwie  

ùódzkim, w póùnocno-wschodniej czê�ci powiatu piotrkowskiego. 
S¹siednimi jednostkami administracyjnymi dla gminy Wolbórz s¹ : 

 od póùnocy z gmin¹ Bêdków i z gmin¹ Ujazd  
 od wschodu z gmin¹ Tomaszów Mazowiecki  
 od poùudnia z gmin¹ Sulejów i z gmin¹ Mniszków (poprzez Zalew Sulejowski)  
 od poùudniowego zachodu z miastem Piotrków Trybunalski, 
 od zachodu z gmin¹ Moszczenica. 

 
Na obszarze gminy znajduj¹ siê 22 soùectwa, w skùad których wchodzi  
37 miejscowo�ci: Adamów, Apolonka, Bogusùawice, Bogusùawice PSO, Bronisùawów, 
Brudaki, Dêbina, Dêbsko, Golesze Du¿e, Golesze Maùe, Golesze � Parcela, 
Janów, Kaleñ, Komorniki, Krzykowice, Kuznocin, Leonów, Lubiaszów, 

Lubiatów, Marianów, Mùoszów, Mùynary, Modrzewek, Polichno Du¿e, Polichno 

Maùe, Proszenie, Psary Witowskie, Psary � Lechawa, Psary Stare, Stanisùawów, 

Studzianki, Swolszewice Du¿e, Úwi¹tniki, Wolbórz, Ýarnowica Du¿a, 

Ýarnowica Maùa, Ýywocin.  
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Powierzchnia gminy Wolbórz wynosi: 151 km
2. Pod wzglêdem powierzchni 

jest to czwarta co do wielko�ci gmina powiatu piotrkowskiego.   
 

1.2.1. Poùo¿enie i rzeêba terenu 

 

Pod wzglêdem geograficznym teren gminy le¿y na Równinie Piotrkowskiej, 
stanowi¹cej fragment Wzniesieñ Poùudniowomazowieckich w pasie Nizin 

Úrodkowopolskich (wg regionalizacji Polski J. Kondrackiego). Obszar gminy 
obejmuje wschodni skraj Niecki Mogileñsko � £ódzkiej, która tworzy 

wydùu¿on¹ strefê synklinarn¹ o pofaùdowanej powierzchni. Charakterystyczn¹ 

jej cech¹ jest wystêpowanie znacznych mi¹¿szo�ci utworów kredowych (margle, 

wapienie, wapienie margliste, iùy). W poùudniowej czê�ci gminy, wystêpuj¹ 

utwory jurajskie w postaci iùowców, wapieni i margli. Obszar pozbawiony jest 

formacji trzeciorzêdowych, bezpo�rednio na osadach mezozoiku zalegaj¹ osady 

czwartorzêdowe, gùównie plejstoceñskie (20-80 m mi¹¿szo�ci), które stanowi¹ 

przede wszystkim utwory piaszczyste i piaszczysto-¿wirowe. Najmùodsze osady 

(holoceñskie) reprezentuj¹ torfy, muùki, piaski i ¿wiry rzeczne zlokalizowane w 

obni¿eniach terenu oraz dolinach rzecznych.  
Obszar gminy jest powierzchni¹ pùask¹, opadaj¹c¹ w kierunku S-E, ku dolinie 

rzeki Pilicy. Najwy¿sze kulminacje tego rejonu przekraczaj¹ nieco 200 m n.p.m., 
najni¿sze za� ksztaùtuj¹ siê poni¿ej 170 m n.p.m. (dolina Wolbórki, okolice 

Zbiornika Sulejowskiego). Wystêpuj¹ tu ró¿nego rodzaju formy powierzchniowe 
pochodzenia polodowcowego, eolicznego, rzecznego, a tak¿e takie, które  

powstaùy wskutek antropogenicznej dziaùalno�ci czùowieka. 
 
1.2.2. Warunki klimatyczne 

 

Gmina Wolbórz poùo¿ona jest w obrêbie �ùódzkiej dzielnicy klimatycznej�. 

Poszczególne parametry klimatyczne charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce warto�ci: 
 �rednia roczna temperatura powietrza: 7,7C, 
 �rednia roczna suma opadów atmosferycznych:  644 mm, 
 dùugo�ã okresu wegetacyjnego: 213 dni (w okolicach Zbiornika Sulejowskiego 

nawet poni¿ej 210 dni), 
 dominuj¹ce kierunki wiatru: W, S-W. 

 
1.2.3. Hydrografia 
 

Wody powierzchniowe 

Obszar gminy Wolbórz poùo¿ony jest w obrêbie zlewni Pilicy. Na terenie 

gminy, w poùudniowo-wschodniej czê�ci, znajduje siê Zbiornik Sulejowski 

(zbiornik poùo¿ony jest na terenie czterech gmin: Mniszków, Sulejów, 

Tomaszów Mazowiecki i Wolbórz). W granicach gminy znajduje siê 11 km linii 

brzegowej Zalewu Sulejowskiego, którego powierzchnia wynosi 23,8 km
2  
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a caùkowita pojemno�ã ok.75 mln m³.  Dùugo�ã zbiornika wynosi 17,1 km, 
maksymalna gùêboko�ã: 11 m, natomiast �rednia: 3,3 m.  
Zbiornik Sulejowski stanowi rezerwuar wody dla potrzeb komunalnych  
i przemysùowych £odzi (w miejscowo�ci Bronisùawów znajduje siê ujêcie wody 

dla miasta £ódê). Zbiornik sùu¿y tak¿e do regulacji odpùywu wody poni¿ej 

zapory, jest wykorzystywany do hodowli ryb oraz do celów rekreacyjnych.  

Stanowi najwiêksz¹ atrakcjê turystyczn¹ gminy. 
Sieã rzeczn¹ gminy tworz¹ rzeki:  

- Wolbórka, która uchodzi do Pilicy;  
- Moszczanka,  bêd¹ca dopùywem Wolbórki; 
- Goleszanka, która jest dopùywem Moszczanki.  

Czê�ã poùudniowa gminy odwadniana jest przez drobny ciek bez nazwy 

uchodz¹cy bezpo�rednio do Zbiornika Sulejowskiego. 
 

Wody podziemne 

Na terenie gminy wody podziemne wystêpuj¹ gùównie w utworach kredowych   

oraz jurajskich i tworz¹ u¿ytkowy poziom wodono�ny. Gmina Wolbórz 

poùo¿ona jest w zasiêgu gùównego zbiornika wód podziemnych GZWP, który 

wymaga ochrony ze wzglêdu na wysoki stopieñ czysto�ci jego wód.  Wody 

podziemne zalegaj¹ce w utworach czwartorzêdowych nie maj¹ wiêkszego 

praktycznego znaczenia. Wody podziemne w okolicach Zalewu Sulejowskiego, 
pobierane poprzez system studni gùêbinowych, sùu¿¹ do zaopatrzenia miasta 

£odzi w wodê dla celów komunalnych. 
 

1.2.4. Obszary le�ne 

 
Wedùug danych GUS na koniec 2007 r. powierzchnia gruntów le�nych na 

terenie gminy Wolbórz wynosiùa ogóùem 4241,7 ha, w tym lasy: 4138,5 ha.  
Wskaênik lesisto�ci dla gminy Wolbórz wynosi 27,4%. W lasach dominuj¹ 

siedliska boru mieszanego i sosnowego.  
 

 

1.3. Ogólna charakterystyka Gminy Wolbórz    

 
1.3.1. Informacje ogólne  

 
Obszar gminy Wolbórz, poùo¿onej  w powiecie piotrkowskim, wynosi 15122 ha. 
W skùad gminy wchodzi 37 miejscowo�ci, w ramach 22 soùectw.  

Liczba mieszkañców gminy (wg danych GUS na dzieñ 31.12.2008 r.). 

wynosi 7562. Wskaênik gêsto�ci zaludnienia na terenie gminy wynosi   
50 osób /1 km

2 (wg danych GUS za 2008 r.). 
Gmina Wolbórz peùni funkcjê rolnicz¹, rekreacyjn¹ (poùudniowo-wschodnia 
czê�ã gminy), administracyjno-usùugow¹, obsùugi produkcji ¿ywno�ci, obsùugi 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz  

__________________________________________________________________________  

13 
 

obszaru gminy i obsùugi turystyki. Wszelkie funkcje w zakresie administracji, takie 
jak urz¹d gminy, banki, komisariat policji zlokalizowane s¹ na terenie 

miejscowo�ci Wolbórz.  
 

1.3.2. Demografia  
 

Liczbê ludno�ci zamieszkuj¹cej gminê Wolbórz w latach 2005 � 2008 
przedstawia tabela. 
 
Tabela 1. Liczba mieszkañców gminy Wolbórz w l. 2005 � 2008 

Gmina 

Wolbórz 

Liczba mieszkañców 

2005 2006 2007 2008 

7639 7601 7568 7562 
�ródùo: Urz¹d Statystyczny £ódê / Bank Danych Regionalnych  - dane roczne za lata 2005 � 2008 
  
Dane dotycz¹ce liczby mieszkañców w latach 2005 � 2008 wskazuj¹ na 

postêpuj¹cy spadek liczby mieszkañców w gminie.   
Dane zawarte w zamieszczonej ni¿ej tabeli ilustruj¹ przyrost naturalny na 

obszarze gminy Wolbórz.  
 
Tabela 2. Przyrost naturalny w gminie Wolbórz w l. 2005 � 2008  

Przyrost naturalny  

2005 2006 2007   2008 

[osoba] � [osoba] � [osoba] � [osoba] � 

- 10 - 1,3 - 5 - 0,7 - 32 - 4,2 - 11 - 1,5 

�ródùo: GUS / Bank Danych Regionalnych  - dane roczne za lata 2005 � 2008 

 
Przytoczone dane statystyczne s¹ dowodem utrzymuj¹cego siê ujemnego 

przyrostu naturalnego na obszarze gminy.  
Dane prezentowane w tabeli nr 3 ilustruj¹ strukturê ludno�ci gminy  

wedùug ekonomicznych grup wieku. 
  
Tabela 3. Udziaù ludno�ci wg ekonomicznych grup wieku w % ludno�ci ogóùem 

Udziaù ludno�ci wg ekonomicznych grup wieku w % ludno�ci ogóùem 

Ekonomiczna grupa wiekowa % 2005 2006 2007 2008 

    w wieku przedprodukcyjnym % 22.1 21.4 20.6 20.2 

    w wieku produkcyjnym % 61.1 61.3 62 62.4 

    w wieku poprodukcyjnym % 16.8 17.3 17.4 17.4 

�ródùo: GUS / Bank Danych Regionalnych  - dane roczne za lata 2005 � 2008 
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Stan bezrobocia na terenie gminy ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli 4. 
 
Tabela 4. Stan bezrobocia w gminie Wolbórz (stan na 31.12.2008 r.) 

Liczba bezrobotnych ogóùem  199 

Liczba bezrobotnych kobiet 93 

Zwolnieni z przyczyn dotycz¹cych zakùadów 

pracy 
4 

Z prawem do zasiùku 41 

W wieku mobilnym 18-44 lat 142 

Pozostaj¹cy bez pracy powy¿ej 12 miesiêcy  61 

                   �ródùo: http://www.puppiotrkow.pl             
 
 

1.3.3. Sfera spoùeczna 

  

O�wiata 

Na terenie gminy funkcjonuj¹:  
 Publiczne Szkoùy Podstawowe w miejscowo�ciach: Wolbórz, Golesze, 

Komorniki, Proszenie,  
 Publiczne Gimnazjum w Wolborzu,  
 Publiczne Przedszkole w Wolborzu oraz trzy oddziaùy przedszkolne przy 

szkoùach podstawowych. 
 
Na terenie gminy Wolbórz dziaùa równie¿ Zespóù Szkóù Rolnicze Centrum 

Ksztaùcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszcz¹cy siê 

w Paùacu Biskupów Kujawskich. W Zespole Szkóù RCKU mùodzie¿ ma 

mo¿liwo�ã ksztaùcenia w nastêpuj¹cych szkoùach dziennych:  
- Liceum Ogólnoksztaùc¹ce,  
- Technikum Informatyczne,  
- Technikum Samochodowe,  
- Technikum Hodowli Koni,  
- Technikum Technologii Ýywno�ci,  
- Zasadnicza Szkoùa Zawodowa  

oraz wieczorowych: Policealne Studium Zawodowe i 3-letnie Uzupeùniaj¹ce 

Technikum dla Dorosùych.  
 
 
 

http://www.puppiotrkow.pl
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Kultura 

Na terenie gminy instytucjami dziaùaj¹cymi w zakresie upowszechniania kultury 
s¹ Gminny O�rodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Po¿arnicze 

Centrum Historyczno-Edukacyjne. 
Gminny O�rodek Kultury w Wolborzu prowadzi liczne koùa zainteresowañ 

oraz stanowi siedzibê wielu organizacji, klubów i  stowarzyszeñ. 
Przy GOK-u dziaùaj¹ zespoùy ruchu artystycznego, m.in.: Kabaret �Ssak�, 

Formacja Taneczna �ASTER�, formacje tañca sportowego, wspóùczesnego i 

towarzyskiego, Dzieciêcy Zespóù Pie�ni i Tañca �Proszeniacy�, Zespóù Tañca 

Ludowego �Wolborzanie�, Zespóù Wokalny �Fermata� (chór mêski) oraz 

Zespóù Wokalny �Nad Wolbórk¹�. 
GOK prowadzi równie¿ koùa zainteresowañ: koùo plastyczne, rêkodzieùa 

artystycznego, filmowe, fotograficzne i recytatorskie oraz naukê gry na 

instrumentach. 
Przy GOK-u funkcjonuj¹ ponadto: Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki, 
Klub Seniora �U�miech�, Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Koùo Gospodyñ Wiejskich. 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Wolborzu wraz z dwiema filiami dziaùaj¹cymi 

w Goleszach Du¿ych i Polichnie tworzy gminn¹ sieã biblioteczn¹ i oferuje 

dostêp do bogatych zbiorów bibliotecznych, a od 2004 r. roku umo¿liwia 
równie¿ chêtnym dostêp do Internetu (3 stanowiska komputerowe).  
 W 2007 r. w Wolborzu utworzono Po¿arnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne 
Ziemi £ódzkiej. Budynek Po¿arniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego 
Ziemi £ódzkiej (PCHE Z£) przeznaczony jest do celów kulturalno-edukacyjnych 
oraz wystawienniczych (rekwizyty po¿arnicze: motopompy, sikawki rêczne  
i konne, beczkowozy, sprzêt ga�niczy i alarmowy, o�wietlenie, pojazdy, uzbrojenie 
osobiste, umundurowanie, wyposa¿enie stra¿nic, sztandary).  
Ponadto w Po¿arniczym Centrum Historyczno � Edukacyjnym Ziemi £ódzkiej 

mie�ci siê Izba Muzealna im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w której 

gromadzone s¹ eksponaty z zakresu archiwistyki, numizmatyki, archeologii  
i regionu. Izb¹ zajmuje siê �Stowarzyszenie Przyjacióù Wolborza�.  

W gminie dziaùaj¹ ponadto: Wspólnota Gruntowo-Le�na, koùo ùowieckie  
i wêdkarskie, Orkiestry Dêta oraz organizacje przyko�cielne: Bractwo Úwiêtej 

Trójcy i Chór Parafialny �Cantate Deo�. 
 

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy usùugi w zakresie podstawowej opieki medycznej zapewniaj¹ 
Gminny O�rodek Zdrowia w Wolborzu, O�rodek Zdrowia w Goleszach oraz od 
01.01.2010r. Niepubliczny Zakùad Opieki Zdrowotnej �AMICUS-MED�.  

W O�rodku Zdrowia w Wolborzu dziaùaj¹ gabinety: zabiegowy, 
stomatologiczny, poradnia �k�, poradnia dzieciêca, punkt szczepieñ i punkt 

pobierania krwi. O�rodek obsùuguje 5023 pacjentów. Pracownicy medyczni 
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O�rodka Zdrowia w Wolborzu: 3 lekarzy, ginekolog (1 raz w tygodniu)  
i stomatolog (3 razy w tygodniu) oraz 4 pielêgniarki i 1 laborantka.                   

W O�rodku Zdrowia w Goleszach przyjmuje lekarz ogólny (0,5 etatu)  
i pielêgniarka. W O�rodku znajduje siê punkt szczepieñ i punkt poboru krwi, nie 

ma gabinetów specjalistycznych. O�rodek obsùuguje 970 pacjentów. W NZOZ 
�AMICUS-MED� funkcjonuje Poradnia Rehabilitacyjna.   
W zakresie specjalizacji i lecznictwa zamkniêtego mieszkañcy korzystaj¹ z 

usùug �wiadczonych przez Szpital Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim  
w ramach, którego dziaùaj¹ oddziaùy szpitalne, poradnie specjalistyczne  
i rehabilitacyjne, �wiadcz¹ce tak¿e pomoc doraên¹. Zaopatrzenie w leki oferuj¹: 
apteka i 1 punkt apteczny. 
 

Bezpieczeñstwo publiczne 

W gminie Wolbórz znajduje siê Komisariat Policji, dziaùa równie¿ 14 jednostek 

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w nastêpuj¹cych miejscowo�ciach: Wolbórz, 

Ýarnowica, Lubiaszów, Kuznocin, Komorniki, Lubiatów, Ýywocin, Úwi¹tniki, 

Polichno, Proszenie, Psary Stare, Psary Lechawa, Mùynary, Bogusùawice. 
Jednostka OSP w Wolborzu od 1995 roku wù¹czona jest do krajowego systemu 

ratowniczo-ga�niczego.  
 

Mieszkalnictwo  

Liczbê mieszkañ i wielko�ã powierzchni u¿ytkowej mieszkañ w gminie 

Wolbórz w latach 2005-2007 opisuj¹ dane w tabeli.  
 
Tabela 5. Liczba i powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ w gminie Wolbórz  
               w l. 2005-2007 (pow. w tys. m²) 

  Rok      

2005 2006 2007 2008 

Liczba  
mieszkañ 

Powierzchnia 
 ( tys. m2) 

Liczba  
mieszkañ 

Powierzchnia  
( tys. m2) 

Liczba  
mieszkañ 

Powierzchnia 
 ( tys. m2) 

Liczba  
mieszkañ 

Powierzchnia 
 ( tys. m2) 

2362 198,0 2371 199,1 2384 200,1 2405 202,1 

   �ródùo: Urz¹d Statystyczny w £odzi (http://www.stat.gov.pl/lodz  - Bank danych regionalnych : dane  
                    roczne za lata 2005-2008 
 
W zamieszczonej ni¿ej tabeli przedstawiono wskaêniki charakteryzuj¹ce zasoby 

mieszkaniowe w gminie w  2007 r. 
 
Tabela 6. Wskaêniki charakteryzuj¹ce zasoby mieszkaniowe w gminie Wolbórz  
             (wg stanu na 31.12.2007 r.) 

Przeciêtna Wolbórz 
Powiat 
Piotrkowski  

Woj. £ódzkie 

liczba izb  
w 1 mieszkaniu 

4,0 3,9 3,5 
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osób  
w 1 mieszkaniu 

3,2 3,2 2,7 

osób na 1 izbê 0,8 0,8 0,8 

pow. u¿ytkowa  
mieszkania (m2) 

84,1 82,0 65,5 

pow. u¿ytkowa  
na 1 osobê (m2) 

26,4 25,9 24,5 

     *obliczenia na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Województwa £ódzkiego  
 

1.3.4. Infrastruktura techniczna 
 
Dane dotycz¹ce infrastruktury technicznej na terenie gminy przedstawia tabela. 
 
Tabela 7. Sieã wodoci¹gowa i kanalizacyjna na terenie gminy Wolbórz         
            (wg stanu na 31.12.2008 r.) 

Gmina 

Sieã wodoci¹gowa* Sieã kanalizacyjna** 

dùugo�ã 
[km] 

Poù¹czenia 

prowadz¹ce  
do budynków 

mieszkalnych 

Ludno�ã 
korzystaj¹ca z 

sieci 

dùugo�ã 
[km] 

Poù¹czenia 

prowadz¹ce do 

budynków 

mieszkalnych 

Ludno�ã 
korzystaj¹ca z 

sieci 

Wolbórz 128,9 2254 7500 30,2 706 2750 
 

* wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz  
**�ródùo: Urz¹d Statystyczny w £odzi � Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2008 r.  
  
Tabela 8. Wodoci¹gi i kanalizacja � sieã rozdzielcza na 100 km

2 ( na 31.12.2008 r.) 

Gmina 
Sieã rozdzielcza na 100 km2  

 
dùugo�ã 

wodoci¹gi kanalizacja 

Wolbórz [km] 85,4 20,0 

Obliczenia wùasne na podstawie danych UG Wolbórz 
 
Analizuj¹c wskaêniki charakteryzuj¹ce dùugo�ã sieci rozdzielczej na 100 km

2, 
widoczne s¹ du¿e dysproporcje miêdzy dùugo�ci¹ sieci wodoci¹gowej  
i kanalizacyjnej. Stopieñ zwodoci¹gowania gminy jest wysoki, wynosi bowiem 

98%, natomiast sieã kanalizacji wymaga rozbudowy (wskaênik skanalizowania 

terenu gminy wynosi ok. 35%). 
  
Zaopatrzenie w wodê 

Stopieñ zwodoci¹gowania gospodarstw domowych na terenie gminy wynosi 98%.  
£¹czna  dùugo�ã sieci wodoci¹gowej na terenie gminy wynosi 128,9 km. System 
wodoci¹gowy zasilany jest z ujêã wody znajduj¹cych siê w miejscowo�ciach: Wolbórz, 

Polichno, Ýywocin, Kuznocin i Swolszewice Du¿e. Z wodoci¹gów rocznie pobieranych 
jest 383,8 tys. m³ wody 
Wody podziemne wystêpuj¹ce na terenie gminy charakteryzuj¹ siê dobr¹ jako�ci¹  
i speùniaj¹ wymagania norm wody pitnej. 
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Gospodarka �ciekowa 

Wedùug danych GUS (na dzieñ 31.12.2008 r.) ù¹czna dùugo�ã sieci kanalizacyjnej  
na terenie gminy wynosi 30,2 km; liczba przyù¹czy: 706 sztuk. Z sieci korzysta 

ok. 2750 osób. W 2008 r. ilo�ã �cieków odprowadzonych wyniosùa 103,7 dam
3. 

Wskaênik skanalizowania terenu gminy wynosi ponad 35%. 
Sieã kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie gminy wymaga rozbudowy.  
Istnieje du¿a dysproporcja miêdzy dùugo�ci¹ sieci kanalizacyjnej a dùugo�ci¹ 

sieci wodoci¹gowej. Zdecydowana wiêkszo�ã gospodarstw domowych z terenu 

gminy odprowadza �cieki do przydomowych zbiorników bezodpùywowych.  
Na terenie gminy funkcjonuje kilka oczyszczalni �cieków komunalnych, które 

zlokalizowane s¹ w miejscowo�ciach: Wolbórz, Psary Stare, Bronisùawów, 

Polichno (dla motelu). Wymienione oczyszczalnie w peùni zapewniaj¹ odbiór 

�cieków z istniej¹cych sieci kanalizacyjnych. W najbli¿szych latach planuje siê 

kompleksow¹ kanalizacjê caùej gminy tj. terenów poùudniowo-wschodniej oraz 
póùnocnej czê�ci gminy.  
 
Zaopatrzenie w gaz 

Przez teren gminy przebiega magistrala gazoci¹gu relacji Piotrków � Warszawa. 
Dùugo�ã czynnej sieci rozdzielczej na terenie gminy wynosi 8,29 km oraz  
411 przyù¹czy do budynków.  
Istniej¹ca w Wolborzu stacja redukcyjna umo¿liwia podù¹czenie do sieci 

gazowniczej Wolborza oraz innych miejscowo�ci gminy.  
 

Zaopatrzenie w ciepùo 

W gminie Wolbórz gospodarstwa domowe posiadaj¹ indywidualne êródùa ciepùa 

(piece lub kotùownie domowe), bazuj¹ce gùównie na paliwie wêglowym. Coraz 

bardziej powszechne staje siê instalowanie przez mieszkañców Wolborza 

lokalnych, domowych urz¹dzeñ grzewczych opartych o gaz przewodowy.  
W budynkach u¿yteczno�ci publicznej i innych wiêkszych obiektach  

zlokalizowanych na terenie gminy Wolbórz funkcjonuj¹ instalacje grzewcze: 
 instalacja gazowe: Urz¹d Gminy, O�rodek Zdrowia, Przedszkole, GOK, 

ZSRCKU, SP, PG oraz Wspólnota Mieszkaniowa w Wolborzu; 
 instalacje na olej opaùowy: Stado Ogierów w Bogusùawicach, Szkoùa 

Podstawowa w Goleszach, Proszeniu i w Komornikach, O�rodek 

Wypoczynkowy �Magellan�; 
 instalacje na wêgiel: Spóùdzielnia �Agromel� w Wolborzu, Gorzelnia 

Lubiatów, O�rodek Zdrowia w Goleszach; 
 instalacje na odpady drewniane: �Formaplan Polska� w Wolborzu. 
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Elektroenergetyka 

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ gminy Wolbórz zapewniaj¹ cztery linie 

napowietrzne, ka¿da o napiêciu 15 kV, wyprowadzone ze stacji GPZ 110/15kV 
o mocy 10 MVA. Aktualna sieã rozdzielcza 15 kV gminy pokrywa jej 

zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹. 
Napowietrzna rozdzielnia w wykonaniu moduùowym z oszynowaniem rurowym                     

z wykorzystaniem moduùu typu PASS oraz wewnêtrznej rozdzielni 15kV typu ZS-1 
stanowi podstawê do ewentualnej rozbudowy w przyszùo�ci, w miarê 

zwiêkszaj¹cego siê zapotrzebowania na pobór energii elektrycznej w gminie. 
Wobec zwiêkszonego zapotrzebowania na energiê dla terenów inwestycyjnych 

przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, przemysùowe wraz  
z usùugami, planowana jest budowa odpowiedniej ilo�ci stacji transformatorowych 

15/0,4 kV i zasilaj¹cych je linii 15 kV.  
 
Telefonizacja 

Istniej¹cy w Piotrkowie Trybunalskim wêzeù telekomunikacyjny zaspokaja 

potrzeby mieszkañców gminy. Podobn¹ funkcjê peùni¹ gùówne przewodowe 

poù¹czenia telekomunikacyjne Piotrków - Tomaszów (�wiatùowód) oraz 
Tomaszów - £ódê (�wiatùowód), lokalna centrala telefoniczna ù¹cz¹ca siê  
z abonentami. Teren gminy obejmuj¹ swoim zasiêgiem operatorzy telefonii 
komórkowej przy pomocy 5 masztów napowietrznych. 
 
1.3.5. System komunikacyjny 

 

System komunikacyjny gminy Wolbórz tworz¹ drogi krajowe, powiatowe 

i gminne: 
 
drogi krajowe 

- droga krajowa nr 8E - 67  relacji Warszawa � Wrocùaw  
drogi powiatowe (ù¹czna dù. 87 km) 

- droga nr 1510/1 - Wolbórz-Kolonia Ýywocin,  
- droga nr 1511/1 - Wolbórz-Baby, 
- droga nr 1913/8 - Wolbórz-Ujazd, 
- droga nr 1509/1 - Lubiatów-Biaùkowice, 
- droga nr 1531/2 - Wolbórz-Mùynary Baby, 
- droga nr 1536/1 - Moszczenica-Mùynary, 
- droga nr 1533/1 - Wola Moszczenicka-Proszenie, 
- droga nr 4332/4 - Wolbórz-Tomaszów Mazowiecki, 
- droga nr 1522/3 - Golesze Du¿e-Godaszewice, 
- droga nr 1535/1 - Lubiaszów Nowy-Wolbórz, 
- droga nr 1913/7 - Wolbórz-Koùo, 
- droga nr 1522/2 � Piotrków-Koùo-Golesze, 
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- droga nr 4333/3 - Mùoszów-Tomaszów Mazowiecki, 
- droga nr 1526/3 - Golesze-Borki 

drogi gminne (ù¹czna dù. 83,42 km) 
- 110056E (Raciborowice) � gr. gm. Moszczenica-Zakrzew-Lubiatów 
- 110256E (Gazomia Nowa) � gr. gm. Moszczenica � Psary Lechawa 
- 110501E Wolbórz: ul. Sportowa, ul. Polna 
- 110502E Wolbórz: ul. Ostrowskiego, ul. Sobieskiego, ul. Batorego 
- 110503E Wolbórz: ul. Czarnieckiego 
- 110504E Wolbórz: ul. Leszka Czarnego, ul. Parkowa 
- 110505E Wolbórz: ul. Grunwaldzka 
- 110506E Wolbórz: ul. 1 Maja, ul. Garncarska-Poãwiardów-Psary 
- 110507E Wolbórz: ul. Plac Siniarskiego 
- 110508E Wolbórz: ul. £¹kowa 
- 110509E Wolbórz: Plac Jagieùùy 
- 110510E Wolbórz: ul. Ró¿ana, ul. Mùynarska, ul. Targowa 
- 115011E Wolbórz: ul. Ko�ciuszki 
- 110512E Wolbórz: ul. Wycieczka, ul. Browarna, ul. Mickiewicza 
- 110513E Wolbórz: ul. Nadrzeczna 
- 110514E Golesze Parcela-Bronisùawów-Adamów-Golesze Parcela 
- 110515E Lubiaszów Nowy-Bronisùawów 
- 110516E Golesze Maùe przez wie� (ul. Gùówna) 
- 110517E Ýarnowica Maùa przez wie� 
- 110518E Ýywocin-Noworybie - gr. gm. Bêdków 
- 110519E Komorniki przez wie� - gr. gm. Bêdków 
- 110520E Bogusùawice D¹browa przez wie� 
- 110521E PGR Bogusùawice-Bogusùawice - gr. gm. Bêdków 
- 110522E Bogusùawice-Brudaki - gr. gm. Bêdków 
- 110523E Krzykowice przez wie� 
- 110524E Lubiatów przez wie� 
- 110525E Mùynary Du¿e-Úwi¹tniki 
- 110526E Mùynary Maùe przez wie� 
- 110527E Psary Witowskie przez wie� 
- 110528E Polichno Stare-Polichno Budy 
- 110529E Kolonia Studzianki-Studzianki wie� 
- 110530E Dêbina-Stanisùawów-Studzianki - gr. g. Tomaszów 

Mazowiecki 
- 110531E Wolbórz-Zwierzyniec-Modrzewek-Mùoszów 
- 110532E Kaleñ przez wie� 
- 110533E Janów przez wie� 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz  

__________________________________________________________________________  

21 
 

- 110534E Wolbórz-Zwierzyniec-Modrzewek-Modrzewek-Kolonia-
Apolonka-Leonów-Adamów 

- 110535E Marianów przez wie� 
- Studzianki Kolonia przez wie� 
- Proszenie-Polichno-Golesze 
- Proszenie (Stara Wie�-Psary Lechawa-Psary Stare gr. gm.) 

 

Drogi powiatowe i czê�ciowo gminne posiadaj¹ niskie parametry techniczne co 

sprawia, ¿e wymagaj¹ modernizacji. 
 

Przez teren gminy Wolbórz nie przebiegaj¹ linie kolejowe. 
 
1.3.6. Gospodarka 

 

Gmina Wolbórz peùni funkcjê rolnicz¹, rekreacyjn¹ (poùudniowo-wschodnia 
czê�ã gminy), administracyjno-usùugow¹ (obsùugi produkcji ¿ywno�ci, obsùugi 

obszaru gminy i obsùugi turystyki). W miejscowo�ci Wolbórz, która peùni 

funkcjê wsi gminnej, skupione s¹ wszelkie funkcje w zakresie administracji  
i wszystkie najwa¿niejsze usùugi. Wsie: Proszenie, Komorniki i Golesze peùni¹ 

funkcje wsi podstawowych o wzbogaconym programie usùugowym. Funkcje 

rekreacyjno-letniskow¹ peùni¹ wsie: Swolszewice Du¿e, Leonów, Adamów, 

Bronisùawów i Lubiaszów Nowy.  
Spo�ród zakùadów przemysùowych i innych podmiotów gospodarczych 

dziaùaj¹cych na terenie gminy, najwiêcej znajduje siê w Wolborzu.  
 

Wedùug danych GUS na dzieñ 31.12.2008 r. na terenie gminy zarejestrowanych  
byùo 460 podmiotów prowadz¹cych dziaùalno�ã gospodarcz¹, w tym 437 

jednostek w sektorze prywatnym.  
Dane prezentowane w zamieszczonej ni¿ej tabeli przedstawiaj¹ ilo�ã 

podmiotów gospodarczych dziaùaj¹cych na terenie gminy oraz dziaùy 

gospodarki, w zakresie których prowadz¹ one dziaùalno�ã. 
 
Tabela 9. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie Wolbórz 
              w 2008 r. wedùug sekcji  

Sektor gospodarki 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 
Rolnictwo, le�nictwo,  
ùowiectwo i rybactwo  39 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektr.,  
gaz, parê wodn¹, gor¹c¹ wodê i powietrze  
do ukùadów klimatyzacyjnych  54 
Dostawa wody; gospodarowanie �ciekami  
i odpadami oraz dziaùalno�ã zwi¹zana z rekultywacj¹  3 

Budownictwo  59 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz  

__________________________________________________________________________  

22 
 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, wù¹czaj¹c motocykle  135 

Transport i gospodarka magazynowa  18 
Dziaùalno�ã zwi¹zana z zakwaterowaniem  
i usùugami gastronomicznymi  16 

Informacja i komunikacja. 19 

Dziaùalno�ã finansowa i ubezpieczeniowa 25 
Dziaùalno�ã zwi¹zana z obsùug¹ rynku  
nieruchomo�ci  16 

Dziaùalno�ã profesjonalna, naukowa i techniczna  23 
Dziaùalno�ã w zakresie usùug administrowania 
i dziaùalno�ã wspieraj¹ca 13 
Administracja publiczna i obrona narodowa;  
obowi¹zkowe zabezpieczenia spoùeczne  40 

OGÓ£EM   460 
�ródùo: GUS � Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2008 r.  

 
Do najwiêkszych podmiotów gospodarczych prowadz¹cych dziaùalno�ã na 

terenie gminy Wolbórz nale¿¹: 
 

 Formaplan Polska Sp. z o.o. w Wolborzu  
 FM Logistic  
 Huta Szkùa Gospodarczego i Artystycznego �Finezja� w Wolborzu 
 Kompleks Gastronomiczno Hotelowy �Górski�  
 Hotel Polichno  
 Centrum Konferencyjno Szkoleniowe �Magellan� w Bronisùawowie   
 AUCHAN w Wolborzu  
 Partner Logistic  
 Spóùdzielnia AGROMEL w Wolborzu  
 PPHU Atut w Bogusùawicach  
 Firma Mazurek w Studziankach  
 Hotel FOX 
 Zajazd Góralski 
 Stado Ogierów 

 
Tabela 10. Wykaz wiêkszych firm produkcyjnych na terenie gminy. 

Przedsiêbiorstwo - instytucja Lokalizacja Bran¿a 
Liczba 

zatrudnionych 

FORMAPLAN POLSKA Wolbórz  
ul. Kitowicza 28 

stolarstwo 
737 

caùy zakùad z filiami 

FINEZJA 
Huta Szkùa 

Wolbórz  
ul. Kitowicza 53  

huta szkùa 
175 

PPHU ATUT  
 

PSO Bogusùawice stolarstwo 60 

MAZUREK 
 

Studzianki stolarstwo 40 

* wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 
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W�ród firm, instytucji i innych podmiotów prowadz¹cych usùugi dla ludno�ci do 

najwiêkszych nale¿¹:   
 Spóùdzielnia AGROMEL w Wolborzu  
 Powiatowy Bank Spóùdzielczy, oddz. w Wolborzu  
 Kom Wol Sp. z o.o. w Wolborzu  
 Kompleks Gastronomiczny �Górski� w Proszeniu  
 Hotel �Polichno� w Polichnie  
 Centrum Konferencyjno Szkoleniowe �Magellan� w Bronisùawowie   

 

1.4. Dziaùalno�ã Samorz¹du Gminy w latach 2005 � 2008 

 
Dochody 

Dochody bud¿etu gminy Wolbórz w latach 2005-2008 przedstawia tabela.  
 
Tabela 11. Dochody bud¿etu gminy Wolbórz w latach 2005-2008 (w zù) 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Dochody ogóùem 12 692 322,00 15 198 501,36 18 711 852,62 18 986 854,03 
 

�ródùo:  Urz¹d Statystyczny £ódê � Bank Danych Regionalnych : dane roczne za lata 2005-2007;  
dane za 2008 � Urz¹d Gminy w Wolborzu 

 
Zamieszczony ni¿ej wykres ilustruje dochody ogóùem bud¿etu gminy Wolbórz 

w latach 2004 � 2008.  
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Tabela 12. Wykonanie dochodów bud¿etu gminy Wolbórz wedùug  wa¿niejszych  
êródeù w latach 2005-2008 (w  zù) 
 2005 2006 2007 2008* 

Dochody wùasne 6 237 358,00 7 048 629,92 7 987 069,33 10 061 938,84 

Subwencje 4 536 153,00 4 551 464,00 4 700 044,00 4 933 628,00 

Dotacje 1 797 682,00 3 013 583,69 3 209 611,9 3 991 287,19 

Úrodki na dofinansowanie 

wùasnych zadañ pozyskane 

z innych êródeù 
------- 491 823,75 2 642 127,39 ------ 

�ródùo:  Urz¹d Statystyczny £ódê � Bank Danych Regionalnych : dane roczne za lata 2005-2007;   
*Dane UG Wolbórz 
 
Wydatki 
Wykonanie wydatków gminy Wolbórz w latach 2005-2008 przedstawia tabela  
 
Tabela 13. Wydatki bud¿etu gminy Wolbórz  w l. 2005-2008 (w  zù) 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Wydatki ogóùem 15 260 576,00 14 684 026,93 20 127 579,49 19 259 179,97 

�ródùo:  Urz¹d Statystyczny £ódê � Bank Danych Regionalnych : dane roczne za lata 2005-2007;  
dane za 2008 � Urz¹d Gminy w Wolborzu 
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W 2007 r. dochody na 1 mieszkañca gminy Wolbórz wyniosùy 2 454,98 zù  
(w tym dochody wùasne 1047,90 zù), natomiast wydatki � 2640,72 zù.  
 

Zamieszczony wykres ilustruje wysoko�ã dochodów bud¿etu gminy  
w przeliczeniu na 1 mieszkañca w 2007 r. w poszczególnych gminach powiatu 

piotrkowskiego.  
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1.5. Dotychczasowe dziaùania z zakresu ochrony �rodowiska i ocena  

         realizowanej polityki ekologicznej gminy 

 

Gùówne dziaùania inwestycyjne przeprowadzone w ostatnich latach przez gminê, 

maj¹ce wpùyw na stan �rodowiska naturalnego:  
 

2005 r. 

 Budowa i odtworzenie wodoci¹gów w gminie Wolbórz (211.958 zù) 
 Przebudowa chodnika w Wolborzu (88.254 zù) 
 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudow¹ nawierzchni w Wolborzu 

(377.342 zù) 
 Przebudowa drogi gminnej Mùynary � Úwi¹tniki (653.240 zù, w tym: 

419.823 zù  ZPORR oraz 65.629 zù bud¿et pañstwa)  
 Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorz¹dowego w Wolborzu 

(356.379 zù, w tym 58.736 zù Kontrakt Wojewódzki) 
 Wodno - kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza � etap III (2.913.480 zù;  

w tym: 2.148.091 zù ZPORR oraz 286.526 zù bud¿et pañstwa) 
 

2006 r.  
 Budowa sieci wodoci¹gowej w gminie Wolbórz (173.500 zù) 
 Modernizacja nawierzchni ulic i budowa chodników w gminie Wolbórz 

(257.080 zù) 
 Modernizacja dróg dojazdowych do pól w gminie Wolbórz (209.931 zù,  

w tym 43.000 �rodki FOGR zù) 
 Wodno-kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza � etap IV (1.118.624 zù;  

w tym 45.500 zù (umorzenie) WFOÚiGW w £odzi) 
 Termomodernizacja budynku UG w Wolborzu (160.000 zù) 
 

2007 r.  
 Budowa kanalizacji deszczowej w Wolborzu wraz z przebudow¹ sieci 

wodoci¹gowej oraz budowa nawierzchni ulic i chodników (2.251.589 zù) 
 Budowa drogi gminnej w Bogusùawicach (105.121 zù) 
 Modernizacja dróg dojazdowych do pól w gminie Wolbórz (473.719 zù) 
 Budowa pozostaùej kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbórz (2.515.076 zù) 
 

2008 r.  
 Modernizacja kotùowni w Szkole Podstawowej w Wolborzu (650.000 zù) 
 Budowa kanalizacji w miejscowo�ciach: Proszenie, Psary Lechawa, Psary 

Witowskie (3 534 147 zù) 
 Termomodernizacja budynków: Szkoùa Podstawowa i Gimnazjum w 

Wolborzu  (1 150 000 zù)  
 Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej (955 330 zù):  

- Golesze Maùe: 2,1 km 
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- Polichno Budy: 1,7 km 
- Brudaki: 0,2 km 
- Studzianki: 1,2 km 
- Ýywocin-Komorniki:  2,6 km    

 Budowa wodoci¹gów gminnych � 2,3 km (350 000 zù) 
 Modernizacja istniej¹cych wodoci¹gów z rur stalowych i azbestowych  
        � 2,5 km (510 000 zù) 
 Wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni i kanalizacji 

poùudniowo-wschodniej czê�ci gminy  (530 673 zù) 
 Modernizacja o�wietlenia dróg � wymiana 4 szt. urz¹dzeñ sterowniczych  

i 10 lamp o�wietleniowych na energooszczêdne (10 000 zù). 
 
Ponadto na bie¿¹co prowadzono dziaùania w zakresie edukacji ekologicznej. 
 
Podstawowe narzêdzie prowadzonej dotychczas polityki ekologicznej w gminie 

Wolborz stanowiù �Program Ochrony Úrodowiska dla Gminy Wolbórz� przyjêty 

przez Radê Gminy Uchwaù¹ Nr XXVI/145/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.  
Gùównym zaùo¿eniem w tworzeniu programów ochrony �rodowiska na 

wszystkich szczeblach � od krajowego, poprzez powiatowy, do gminnego � jest 
d¹¿enie, aby ich realizacja doprowadziùa do poprawy stanu �rodowiska 

naturalnego, efektywnego zarz¹dzania �rodowiskiem oraz zapewniùa skuteczne 

mechanizmy chroni¹ce �rodowisko przed degradacj¹, a tak¿e stworzyùa warunki 

dla wdro¿enia wymagañ obowi¹zuj¹cego w tym zakresie prawa.  
Analizuj¹c realizacjê programu nale¿y pamiêtaã, ¿e praktycznie zadania o 

charakterze wykonawczym, czyli maj¹ce bezpo�redni wpùyw na stan �rodowiska 

i zwi¹zane z jego ochron¹ przed szkodliwym oddziaùywaniem, obci¹¿aj¹ 

samorz¹d gminny i podmioty gospodarcze.  
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które byùy realizowane w 

ramach przyjêtego przez Radê Gminy Programu Ochrony Úrodowiska dla 

Gminy Wolbórz.  Gmina Wolbórz:  
- przyjêùa program ochrony �rodowiska w gminie i plan gospodarki 

odpadami oraz przedstawiùa sprawozdania z ich realizacji, 
- uchwaliùa nowy regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku w gminie,  
- utworzyùa i prowadzi ewidencjê umów zawartych przez wùa�cicieli 

nieruchomo�ci na odbieranie odpadów komunalnych oraz opró¿nianie 

zbiorników bezodpùywowych i transport nieczysto�ci ciekùych,  
- w gminie zostaùy okre�lone i podane do publicznej wiadomo�ci 

wymagania jakie musz¹ speùniaã przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o 

uzyskanie zezwoleñ na gospodarowanie odpadami komunalnymi wg 

nowych zasad.  
W gminie Wolbórz prowadzono dziaùania inwestycyjne z zakresu ochrony 

�rodowiska, w ramach których zrealizowano szereg zadañ - gùównie w zakresie 
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rozbudowy sieci wodoci¹gowej, budowy i rozbudowy systemu kanalizacji 
oraz modernizacji dróg.  
Wiêkszo�ã zaplanowanych inwestycji (dotyczy przede wszystkim inwestycji w 

zakresie wodoci¹gowania, kanalizacji) zostaùa wykonana. Realizacja czê�ci 

zadañ z powodu braku wystarczaj¹cych �rodków zostaùa przesuniêta na termin 

póêniejszy. Niektóre zadania s¹ w trakcie realizacji (zadania realizowane s¹ 

etapami), natomiast niektóre, mimo i¿ nie zostaùy zapisane w Programie, b¹dê 

ich realizacjê przewidziano w przyszùo�ci zostaùy wykonane. Nale¿y zauwa¿yã, 

i¿ czê�ã zadañ inwestycyjnych byùa realizowana przy udziale �rodków 

zewnêtrznych, pozyskanych przez gminê (�rodki UE, WFOÚiGW i in.). 
Gmina sukcesywnie, w miarê posiadanych �rodków bud¿etowych eliminuje 
procesy i dziaùania szkodliwe dla �rodowiska. 
 Jednym z priorytetowych zadañ dla samorz¹du gminnego s¹ dziaùania 

zwiêkszaj¹ce �wiadomo�ã ekologiczn¹ mieszkañców � dziaùania te prowadzone 

s¹ w sposób ci¹gùy.  
 
 

 II. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ÚRODOWISKA 

 
2.1. Powietrze atmosferyczne 

 

Podstawowymi aktami prawnymi obowi¹zuj¹cymi aktualnie w zakresie prowadzenia  
i rozpowszechniania oceny jako�ci powietrza s¹: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (t.j.  Dz. U.  
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 

 rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281),   
 rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009 nr 5, 

poz. 31), 
 rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref,  

w których dokonuje siê oceny jako�ci powietrza (Dz. U. 2008 Nr 52, poz. 310). 
Szczegóùowymi aktami prawnymi reguluj¹cymi zakres i sposób udostêpniania 

oraz przekazywania do publicznej wiadomo�ci informacji na temat jako�ci 

powietrza s¹:  
 rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie 

sposobu udostêpniania informacji o �rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 828),  
 rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

zakresu i sposobu przekazywania informacji dotycz¹cych zanieczyszczenia 

powietrza (Dz. U. Nr 216, poz. 1377).  
W my�l obowi¹zuj¹cych przepisów ochrona powietrza  polega na zapobieganiu 
powstawaniu zanieczyszczeñ, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych 
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do powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych w celu zmniejszenia stê¿eñ do 
dopuszczalnego poziomu, wzglêdnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych 
wielko�ci.  
Wojewódzki Inspektor Ochrony Úrodowiska na mocy ustawy �Prawo ochrony 

�rodowiska� dokonuje corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu we 

wszystkich strefach województwa. Dla potrzeb niniejszego pracowania 

wykorzystano wyniki oceny dokonanej w 2008 r. przez WIOÚ w £odzi.  
Klasyfikacji stref  dokonano zgodnie z wymaganiami dotycz¹cymi metod 

wykorzystywanych w rocznej ocenie jako�ci powietrza okre�lonych w 

rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31). 
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 6 marca 2008 r.  
w sprawie stref, w których dokonuje siê oceny jako�ci powietrza (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 52, poz. 310) podziaù na strefy oceny jest ró¿ny dla poszczególnych grup 

substancji. Jest to uzale¿nione od rodzaju substancji i charakterystyki 

przestrzennej zjawisk, towarzysz¹cych ich wystêpowaniu. Ponadto strefy 

wydzielone ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzi, ró¿ni¹ siê od stref 

wyznaczonych ze wzglêdu na ochronê ro�lin. W tabelach 14 - 17 opisano strefy 
oceny jako�ci powietrza, do których nale¿y gmina Wolbórz (z uwzglêdnieniem 

poszczególnych grup substancji i w zale¿no�ci od przyjêtych kryteriów: ochrona 

zdrowia/ochrona ro�lin).  
 
Tabela 14. Strefa oceny jako�ci powietrza dla SO2, NO2, CO, benzenu oraz pyùu 

PM10, w tym: Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirenu, wg kryteriów dla ochrony zdrowia 

Kod strefy Nazwa strefy 
Ludno�ã 

[tys.] 

Powierzchnia 

[km
2
] 

PL.10.05.z.06 strefa piotrkowsko-radomszczañska 574281 6709 

 
Tabela 15. Strefa oceny jako�ci powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony 

zdrowia 

Kod strefy Nazwa strefy 
Ludno�ã 

[tys.] 

Powierzchnia 

[km
2
] 

PL.10.00.b.23 strefa ùódzka 1633365 17708 

 
Tabela 16. Strefa oceny jako�ci powietrza dla SO2, NOx, wg kryteriów dla 

ochrony ro�lin 

Kod strefy Nazwa strefy 
Ludno�ã 

[tys.] 

Powierzchnia 

[km
2
] 

PL.10.05.z.06 strefa piotrkowsko-radomszczañska 574281 6709 
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Tabela 17. Strefa oceny jako�ci powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony 

ro�lin 

Kod strefy Nazwa strefy 
Ludno�ã 

[tys.] 

Powierzchnia 

[km
2
] 

PL.10.00.b.23 strefa ùódzka 1633365 17708 

 
2.1.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 

 
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska 

(t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) Wojewódzki Inspektor Ochrony Úrodowiska co 
roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w celu uzyskania 
informacji o stê¿eniach zanieczyszczeñ na obszarze poszczególnych stref,  
w zakresie umo¿liwiaj¹cym:  

- dokonanie klasyfikacji stref. Dokonana klasyfikacja stanowi nastêpnie 

podstawê do podjêcia decyzji o potrzebie zaplanowania dziaùañ na rzecz 

poprawy jako�ci powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jako�ci 

powietrza mog¹ zostaã nadane danej strefie klasy równoznaczne z 

konieczno�ci¹ podjêcia prac nad opracowaniem programów ochrony 

powietrza b¹dê wzmocnienia systemu oceny (sieci pomiarowej 

monitoringu powietrza),  

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkùadach stê¿eñ zanieczyszczeñ 
na obszarze strefy, w zakresie umo¿liwiaj¹cym wskazanie obszarów 

przekroczeñ warto�ci kryterialnych oraz okre�lenie warto�ci stê¿eñ na 

tych obszarach. Informacje te s¹ niezbêdne w celu okre�lenia obszarów 

wymagaj¹cych podjêcia dziaùañ na rzecz poprawy jako�ci powietrza 

b¹dê w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczaj¹ce � 
podjêcia dodatkowych badañ we wskazanych rejonach,  

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn wystêpowania ponadnormatywnych 
stê¿eñ zanieczyszczeñ w okre�lonych rejonach, tj. wskazanie êródeù lub 

grup êródeù emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza  
w danym rejonie,  

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniej¹cego systemu 

monitoringu powietrza.  
Ocenê jako�ci powietrza dokonuje siê oddzielnie uwzglêdniaj¹c kryteria 

ustanowione ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione ze 

wzglêdu na ochronê ro�lin. 
Ocena obejmuje wszystkie substancje ujête w rozporz¹dzeniu Ministra 

Úrodowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Lista 
zanieczyszczeñ jakie nale¿y uwzglêdniã w ocenie dokonywanej pod k¹tem 

speùnienia kryteriów okre�lonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: 
- benzen C6H6, 
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- dwutlenek azotu NO2, 
- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenek wêgla CO, 
- ozon O3, 
- pyù PM10, 
- oùów Pb w pyle PM10, 
- arsen As w pyle PM10, 
- kadm Cd w pyle PM10, 
- nikiel Ni w pyle PM10, 
- benzo(a)piren w pyle PM10. 

Do zanieczyszczeñ, które nale¿y uwzglêdniã w ocenie rocznej dokonywanej pod 

k¹tem speùnienia kryteriów okre�lonych w celu ochrony ro�lin zalicza siê: 
- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenki azotu NOx, 
- ozon O3. 

 
W zale¿no�ci od faktu ustanowienia marginesów tolerancji dla warto�ci 

dopuszczalnych poziomów substancji, lub te¿ ich braku wyró¿niono dwa 

rodzaje klasyfikacji stref.  
O ile ocenianej substancji przyznano margines tolerancji (MT), mo¿liwe s¹ 

nastêpuj¹ce klasy jako�ci powietrza:  
- A (najùagodniejsza klasa, poziom stê¿enia < D),  
- B (poziom stê¿enia > D),  
- C (najgorsza, poziom stê¿enia > D + MT).  

Je¿eli ocenianej substancji nie przyznano marginesu tolerancji (MT), mo¿liwe s¹ 

klasy jako�ci powietrza:  
- A (najùagodniejsza klasa, poziom stê¿enia < D),  
- C (najgorsza, poziom stê¿enia > D).   

Normy przyjête dla oceny wedùug kryterium ochrony ro�lin nie s¹ zùagodzone 

marginesami tolerancji (margines tolerancji jest równy 0, st¹d nie ma klasy B). 
 
W tabeli 18 opisano klasy stref i wymagane dziaùania w zale¿no�ci od 

poziomów stê¿eñ zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jako�ci 

powietrza, dla przypadków gdy jest okre�lony margines tolerancji dla poziomów 

dopuszczalnych.  
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Tabela 18. Klasy stref i wymagane dziaùania w zale¿no�ci od poziomów stê¿eñ 

zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jako�ci powietrza, dla przypadków 

gdy jest okre�lony margines tolerancji dla poziomów dopuszczalnych. 

Poziom stê¿eñ 
Klasa 

strefy 
Wymagane dziaùania 

nieprzekraczaj¹cy warto�ci 
dopuszczalnej* 

A 
brak 

powy¿ej warto�ci dopuszczalnej* 

lecz nie przekraczaj¹cy warto�ci 
dopuszczalnej powiêkszonej  
o margines tolerancji* 

B 

- okre�lenie obszarów przekroczeñ 
warto�ci 

powy¿ej warto�ci dopuszczalnej 
powiêkszonej o margines tolerancji* 
 C 

- okre�lenie obszarów przekroczeñ 

warto�ci dopuszczalnych 

powiêkszonych o margines tolerancji 
- opracowanie programu ochrony 

powietrza (POP) 
�ródùo: WIOÚ £ódê 
 
Tabela 19. Klasy stref i wymagane dziaùania w zale¿no�ci od poziomów stê¿eñ 

zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jako�ci powietrza, dla poziomów 

docelowych, celów dùugoterminowych oraz przypadków gdy margines tolerancji 

nie jest okre�lony dla poziomów dopuszczalnych 

Poziom stê¿eñ 
Klasa 

strefy 
Wymagane dziaùania 

Nieprzekraczaj¹cy warto�ci poziomu 
dopuszczalnego/docelowego/celu 
dùugoterminowego * 
 

A 

brak 

powy¿ej warto�ci poziomu 
dopuszczalnego/ docelowego/celu 
dùugoterminowego * 
 C 

- okre�lenie obszarów przekroczeñ 

warto�ci kryterialnych 
- dziaùania na rzecz poprawy jako�ci 

powietrza  
- opracowanie programu ochrony 

powietrza (POP) 
�ródùo: WIOÚ £ódê 
 

Na terenie gminy Wolborz nie prowadzono badañ stanu jako�ci powietrza. 

W celu dokonania analizy stanu �rodowiska w gminie przyjmuje siê wyniki 

klasyfikacji dla strefy piotrkowsko-radomszczañskiej. 
 
Wyniki klasyfikacji stref dla poszczególnych zanieczyszczeñ powietrza (SO2, 
NO2, CO, benzen, PM10, Pb, As, Ni, Cd, B(a)P, O3) pod k¹tem ochrony 

zdrowia przedstawione zostaùy w tabelach 20 -  30. 
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Tabela 20. Klasyfikacja strefy piotrkowsko-radomszczañskiej z uwzglêdnieniem 

poziomów dopuszczalnych okre�lonych dla SO2, pod k¹tem ochrony zdrowia  
w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ  SO2 

1 godz 24 godz Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 

 
 
Tabela 21. Klasyfikacja strefy piotrkowsko-radomszczañskiej z uwzglêdnieniem 

poziomów dopuszczalnych okre�lonych dla NO2, pod k¹tem ochrony zdrowia  
w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów 

u�redniania stê¿eñ  NO2 

1 godz 24 godz Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 

 
 
Tabela 22. Klasyfikacja strefy piotrkowsko-radomszczañskiej z uwzglêdnieniem 

poziomów dopuszczalnych okre�lonych dla PM10 pod k¹tem ochrony zdrowia 

w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów 

u�redniania stê¿eñ  PM10 

24 godz rok Wynikowa 

PL.10.05.z.06 C A C 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 
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Tabela 23. Klasyfikacja strefy z uwzglêdnieniem poziomów dopuszczalnych 

okre�lonych dla Pb w pyle PM10, pod k¹tem ochrony zdrowia w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ  Pb 

rok Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 

 

Tabela 24. Klasyfikacja strefy z uwzglêdnieniem poziomu docelowego 

okre�lonego dla As w pyle PM10, pod k¹tem ochrony zdrowia w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ  Pb 

rok Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 

 

Tabela 25. Klasyfikacja strefy z uwzglêdnieniem poziomu docelowego 

okre�lonego dla Cd w pyle PM10, pod k¹tem ochrony zdrowia w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ  Pb 

rok Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 
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Tabela 26. Klasyfikacja strefy z uwzglêdnieniem poziomu docelowego 

okre�lonego dla Ni w pyle PM10, pod k¹tem ochrony zdrowia w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ  Pb 

rok Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 

 

Tabela 27. Klasyfikacja strefy z uwzglêdnieniem poziomu docelowego 

okre�lonego dla B(a)P w pyle PM10, pod k¹tem ochrony zdrowia w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ  Pb 

rok Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 

 
Tabela 28. Klasyfikacja strefy piotrkowsko-radomszczañskiej z uwzglêdnieniem 

poziomów dopuszczalnych okre�lonych dla benzenu pod k¹tem ochrony 

zdrowia w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ  benzenu 

rok Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 
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Tabela 29. Klasyfikacja stref z uwzglêdnieniem poziomów dopuszczalnych 

okre�lonych dla tlenku wêgla, pod k¹tem ochrony zdrowia w 2008 r.  

 
 Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ  Pb 

8 godz. Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 

 
Tabela 30. Klasyfikacja strefy z uwzglêdnieniem poziomu docelowego 
okre�lonego dla ozonu, pod k¹tem ochrony zdrowia w 2008 r. 

Strefa 

ùódzka 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy  

nie obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

PL.10.00.b.23 C 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 
 

Tabela 31. Klasyfikacja strefy z uwzglêdnieniem poziomów dopuszczalnych 

okre�lonych dla SO2, pod k¹tem ochrony ro�lin w 2008 r.  

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska  

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy  

nie obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ SO2 

Rok  Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 
 

Tabela 32. Klasyfikacja stref z uwzglêdnieniem poziomów dopuszczalnych 

okre�lonych dla NOx, pod k¹tem ochrony ro�lin w 2008 r. 

Strefa 

piotrkowsko-

radomszczañska  

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy  

nie obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów u�redniania stê¿eñ NOX 

Rok  Wynikowa 

PL.10.05.z.06 A A 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 
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Tabela 33. Klasyfikacja strefy z uwzglêdnieniem poziomu docelowego 

okre�lonego dla ozonu, pod k¹tem ochrony ro�lin w 2008 r. 

Strefa 

ùódzka 

Kod strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy  

nie obejmuj¹cego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

PL.10.00.b.23 C 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie ùódzkim w 2008 r. 

 
W województwie ùódzkim, konieczne jest przeprowadzenie dziaùañ naprawczych  
w poszczególnych miastach 6 stref oceny (w tym strefa piotrkowsko-radomszczañska) 
ze wzglêdu na przekroczenie 24 godzinnej warto�ci poziomu dopuszczalnego 

stê¿enia pyùu zawieszonego PM10. Ze wzglêdu na przekroczenie rocznej 

warto�ci poziomu dopuszczalnego stê¿enia pyùu zawieszonego PM10 w 2008 r., 

podobnie jak w roku poprzednim, wyznaczono do dziaùañ naprawczych wyù¹cznie 
strefê piotrkowsko-radomszczañsk¹ (przekroczenie poziomu dopuszczalnego  
w Opocznie). 
Ze wzglêdu na ponadnormatywny poziom imisji ozonu, podobnie jak w latach 
ubiegùych caùy obszar województwa ùódzkiego zaklasyfikowany zostaù do klasy 

C (wedùug obowi¹zuj¹cych obecnie zapisów w ustawie Prawo ochrony 

�rodowiska, wymagaj¹cej wdro¿enia programu ochrony powietrza). Na 

podstawie wyników pomiarów ze wszystkich 4 stacji pomiaru stê¿enia ozonu 

okre�lono, ¿e przypadki przekroczenia warto�ci poziomu docelowego ze 

wzglêdu na ochronê zdrowia (równego warto�ci poziomu celu 
dùugoterminowego) wystêpowaùy na caùym obszarze województwa.  
Ze wzglêdu na kryteria ochrony ro�lin przeprowadzona ocena wykazaùa 

przekroczenie poziomu docelowego oraz celu dùugoterminowego stê¿enia ozonu 

w powietrzu. Wynika to z zaostrzenia kryterium oceny dla ozonu w zwi¹zku z 

nowelizacj¹ rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 03.03. 2008 r. w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 
Poziom stê¿enia ozonu w województwie w 2008 r. byù nawet nieco ni¿szy ni¿ w 

roku poprzednim. 
Natomiast dla pozostaùych substancji w powietrzu (SO2 oraz NOx) ze wzglêdu 

na kryteria ochrony ro�lin podobnie jak w latach ubiegùych nie stwierdzono 
potrzeby wykonania programu ochrony powietrza w ¿adnej strefie oceny 

województwa ùódzkiego. 
 
2.1.2.�ródùa zanieczyszczeñ powietrza 

 
Na stan czysto�ci powietrza w gminie Wolbórz wpùyw maj¹: 
 emisja pochodz¹ca z  procesów energetycznego  spalania  paliw  i  z  procesów 

technologicznych (na obszarze gminy dziaùaj¹ lokalne kotùownie, zakùady 

przerobu drewna, huta szkùa, gorzelnia, zakùad drobiarski); 
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 emisja niska, pochodz¹ca z lokalnych kotùowni i pieców wêglowych 

u¿ywanych w indywidualnych gospodarstwach domowych (wùa�ciciele     

licznych gospodarstw  indywidualnych   organizuj¹  systemy grzewcze we 

wùasnym zakresie. S¹ to przede wszystkim piece CO na  wêgiel i koks, przy 

czym w wielu gospodarstwach spala siê w nich tak¿e ró¿nego rodzaju 

materiaùy odpadowe,  w tym odpady komunalne, które mog¹ byã êródùem 

emisji dioksyn, poniewa¿ proces spalania jest niepeùny i zachodzi w 

ni¿szych temperaturach). Gùównym paliwem jest wêgiel o ró¿nej jako�ci i 

ró¿nym stopniu zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe 

praktycznie nie posiadaj¹ jakichkolwiek urz¹dzeñ ochrony powietrza. 

Wielko�ã emisji z tych êródeù  jest trudna do oszacowania i wykazuje 
zmienno�ã sezonow¹ (zwi¹zan¹ z okresem grzewczym). 

 emisja komunikacyjna - gùównym miejscem emisji tego typu zanieczyszczeñ  
jest droga krajowa Nr 8 E � 67 (Warszawa � Wrocùaw), charakteryzuj¹ca 

siê najwiêkszym natê¿eniem ruchu spo�ród dróg gminy. Emisja 
komunikacyjna stwarza zagro¿enie zwùaszcza w pobli¿u dróg o du¿ym 
natê¿eniu ruchu koùowego i ma niekorzystny wpùyw na uprawy polowe. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek wêgla, tlenki azotu, 
wêglowodory, pyùy z metalami ciê¿kimi) pogarszaj¹ jako�ã powietrza 
atmosferycznego a tak¿e wpùywaj¹ na wzrost poziomu stê¿enia ozonu w 

troposferze.  
 
Wykaz podmiotów dziaùaj¹cych na terenie gminy Wolbórz, które otrzymaùy 

pozwolenie na wprowadzanie pyùów i gazów do powietrza przedstawia tabela  34. 
 
Tabela 34. Pozwolenia na wprowadzanie pyùów i gazów do powietrza 

Nazwa firmy 

Termin 

obowi¹zywania 

decyzji 

Rodzaj êródùa 

zanieczyszczeñ 
Paliwo 

PPHU �Atut� s.j. Krzysztof 

Brzeziñski, A. Rutkowski 
Tomaszów Mazowiecki 
-Zakùad w Wolborzu 

07.09.2015 r. 
emitory technologiczne 

pyùowe 
--- 

Zakùady Drobiarskie 
�Drob-Bogs� Jacek Bogusùawski 
Kaleñ 5 , gm. Wolbórz 

16.02.2017 r. komory wêdzarnicze drewno 

Huta Szkla Gospodarczego i 
Artystycznego �Finezja� 
ul. J. Kitowicza , Wolbórz 

22.06.2016 
2 piece szklarskie 

2 odprê¿arki 
gaz ziemny 

 
D¹¿¹c do ograniczenia emisji zanieczyszczeñ gmina oraz poszczególne 

podmioty organizacyjne podejmuj¹ ró¿nego rodzaju dziaùania. Stosowane 

metody to: budowa i eksploatacja urz¹dzeñ ochrony powietrza, stosowanie 
paliw o wiêkszej warto�ci opaùowej i ni¿szej zawarto�ci siarki i popioùu, 
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modernizacje kotùowni polegaj¹ce na zast¹pieniu êródeù opalanych wêglem na 

êródùa opalane olejem czy gazem pùynnym.  

Oprócz êródeù lokalnych znacz¹cy wpùyw na jako�ã powietrza atmosferycznego 
w gminie maj¹ tak¿e ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pyùowe 

pochodz¹ce z du¿ych o�rodków przemysùowych (gùównie z aglomeracji ùódzkiej 

i warszawskiej). 
 
Wnioski 

Mo¿na przyj¹ã, ¿e na obszarze gminy Wolbórz stê¿enia zanieczyszczeñ 

wystêpuj¹cych w powietrzu nie przekraczaj¹ warto�ci dopuszczalnej. 
Na terenie gminy Wolbórz nie ma zlokalizowanych du¿ych zakùadów 

produkcyjnych, mog¹cych w znacz¹cym stopniu wpùyn¹ã na stan zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego. Najwiêksz¹ uci¹¿liwo�ã stwarza ruch koùowy na 

drodze krajowej Nr 8E � 67 relacji Warszawa � Wrocùaw a tak¿e wystêpowanie 

licznych kotùowni wêglowych.  
Dziaùania proekologiczne prowadzone przez gminê powinny ograniczyã emisjê 

zanieczyszczeñ do atmosfery. W szczególno�ci nale¿y wprowadzaã dziaùania 

ograniczaj¹ce stê¿enia ozonu i pyùu PM10 w powietrzu.   
Istotne znaczenie dla poprawy czysto�ci powietrza bêd¹ miaùy równie¿ takie 

dziaùania jak: termomodernizacja obiektów, modernizacja êródeù ciepùa, 

korzystanie z paliw ekologicznych.    
Utrzymywanie siê stê¿eñ zanieczyszczeñ poni¿ej warto�ci dopuszczalnej 

wymaga prowadzenia ci¹gùych i systematycznych pomiarów wskaênikowych, 

przynajmniej w jednym stanowisku pomiarowym w strefie. 
 
2.2. Haùas  

 
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, 

poz. 150 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy 
� Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), reguluj¹ przepisy dotycz¹ce klimatu 

akustycznego. Przepisy tych ustaw s¹ wyrazem nowej, spójnej  
z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony �rodowiska.  

W odniesieniu do zagadnieñ akustycznych, wspomniane akty prawne 

dostosowuj¹ przepisy polskie do regulacji UE, w szczególno�ci znajduj¹cej 

podstawê prawn¹ w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny  
i zarz¹dzania haùasem w �rodowisku ( 2002 / 49 / EC).  

Podstawy metodyczne, oceny i szczegóùowe procedury postêpowania 

zawarte s¹ w rozporz¹dzeniach.:  

- rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007, 
Nr 120, poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomów haùasu w �rodowisku  



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz  

__________________________________________________________________________  

40 
 

- rozporz¹dzenie MÚ z dn. 02.10.2007 r. w sprawie wymagañ w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów w �rodowisku substancji i energii 
przez zarz¹dzaj¹cego drog¹, lini¹ kolejow¹, tramwajow¹, lotniskiem, 

portem (Dz. U. 2007, nr 192 poz. 1392)  

- rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 1 paêdziernika 2007 r. w 

sprawie szczegóùowego zakresu danych ujêtych na mapach akustycznych 

oraz ich ukùadu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 nr 187, poz. 1340)  

- rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie 

dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja mo¿e powodowaã 

negatywne oddziaùywanie akustyczne na znacznych obszarach, dla 
których jest wymagane sporz¹dzanie map akustycznych oraz sposobów 

okre�lania granic terenów objêtych tymi mapami (Dz. U. 2007 nr 1, poz. 8)  

- rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 14 paêdziernika 2002 r. w 

sprawie szczegóùowych wymagañ, jakim powinien odpowiadaã program 

ochrony �rodowiska przed haùasem (Dz. U. 2002 nr 179 poz. 1498)  

- rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie 

ustalania warto�ci wskaênika haùasu LDWN (Dz.U.2007 nr 106, poz. 729)  

-  rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie ustalania warto�ci wskaênika haùasu LDWN 

(Dz. U. nr 210, poz. 1535)  

- rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwi¹zku z eksploatacj¹ 

instalacji lub urz¹dzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich 

prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1366). 
 
Przepisy okre�laj¹  dopuszczalne poziomy haùasu w �rodowisku w zale¿no�ci od 

przeznaczenia danego terenu podlegaj¹cego ochronie m.in. dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy te¿ dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co zostaùo okre�lone w 

rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów haùasu w �rodowisku (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826).  
Metody pomiarów mocy akustycznej okre�la Rozporz¹dzenie Ministra 

Úrodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagañ w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pomiarów ilo�ci pobieranej wody   
(Dz. U. 2008 nr 206, poz. 1291). 

Ocena stanu �rodowiska w wyniku emisji haùasu dokonywana jest przy 

pomocy równowa¿nego poziomu dêwiêku wyra¿onego w dB. Rozporz¹dzenie 

Ministra Úrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów haùasu w �rodowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) okre�la: 
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 zró¿nicowane dopuszczalne poziomy haùasu okre�lone wskaênikami haùasu 

LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla nastêpuj¹cych rodzajów terenów 

przeznaczonych: 
a) pod zabudowê mieszkaniow¹, 
b) pod szpitale i domy opieki spoùecznej, 
c) pod budynki zwi¹zane ze staùym lub czasowym pobytem dzieci i  
     mùodzie¿y, 
d) na cele uzdrowiskowe, 
e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
f) na cele mieszkaniowo-usùugowe; 

 poziomy haùasu z uwzglêdnieniem rodzaju obiektu lub dziaùalno�ci   
     bêd¹cej êródùem haùasu; 

 okresy, do których odnosz¹ siê poziomy haùasu, jako czas odniesienia. 
 
Haùas - jest to dêwiêk okre�lany jako szkodliwy, uci¹¿liwy lub 

przeszkadzaj¹cy w danych warunkach (zale¿y od fizycznych parametrów 

dêwiêku, od nastawienia odbiorcy). Stanowi jedno ze êródeù zanieczyszczenia 

�rodowiska, wzrastaj¹ce w ostatnich latach w zwi¹zku z rozwojem komunikacji, 

uprzemysùowieniem i postêpuj¹c¹ urbanizacj¹. 
Odczuwany jest przez mieszkañców jako jeden z najbardziej uci¹¿liwych 

czynników wpùywaj¹cych ujemnie na �rodowisko i samopoczucie. Haùas 

wywoùuje zmêczenie, zùe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, mo¿e prowadziã 

do czê�ciowej lub caùkowitej utraty sùuchu. Ponadto powoduje powa¿ne zmiany 

psychosomatyczne, jak np. zagro¿enie nadci�nieniem czy  zaburzenia nerwowe.  
Dla badañ w zakresie klimatu akustycznego istotne jest zdefiniowanie 

dwóch rodzajów haùasu -  komunikacyjnego i przemysùowego. 
 

2.2.1. Pomiary haùasu 
 
Ocena stanu akustycznego �rodowiska prowadzona jest w ramach Pañstwowego 

Monitoringu Úrodowiska. Ochrona przed haùasem polega na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu akustycznego �rodowiska, a realizowana jest przez 

instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony �rodowiska, 

takie jak pozwolenia, programy ochrony �rodowiska,  w tym programy ochrony 

przed haùasem. Dokonywane pomiary i oceny maj¹ umo¿liwiaã wyznaczanie 

obszarów o ponad normatywnym poziomie haùasu, na których nale¿y 

skoncentrowaã dziaùania naprawcze.  
Oceny stanu akustycznego �rodowiska dokonuje siê obowi¹zkowo dla 

aglomeracji o liczbie mieszkañców wiêkszej ni¿ 100 tysiêcy oraz terenów poza 

aglomeracjami, na których eksploatacja obiektu mo¿e powodowaã przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów haùasu w �rodowisku.  
Na terenie województwa ùódzkiego badania w zakresie klimatu akustycznego 

przeprowadza WIOÚ w £odzi. Pomiary prowadzone s¹ punktowo, w wybranych 
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miastach i innych miejscach województwa - punktach pomiarowych, które 

lokalizowano przy szlakach komunikacyjnych. 
Na terenie gminy Wolbórz nie znajduj¹ siê punkty monitoringu natê¿enia haùasu 

i nie byùy prowadzone pomiary. 
 

2.2.2. �ródùa haùasu 
 

Haùas komunikacyjny 
�ródùem haùasu na terenie gminy jest przede wszystkim transport drogowy. Na 
poziom haùasu drogowego wpùywa szereg czynników zwi¹zanych z ruchem 

pojazdów oraz parametrami drogi. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹: 
- natê¿enie ruchu zwi¹zane bezpo�rednio ze znaczeniem drogi w ukùadzie 

komunikacyjnym, 
- struktura ruchu (udziaù pojazdów ciê¿kich i haùa�liwych), 
- �rednia prêdko�ã pojazdów i ich stan techniczny, 
- pùynno�ã ruchu, 
- rodzaj i stan nawierzchni. 

Haùas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzale¿nionym od 

takich czynników jak: wskaênik presji motoryzacji, gêsto�ã sieci dróg i 

odlegùo�ã terenów stale zamieszkiwanych od dróg o du¿ym natê¿eniu. Úrodki 

transportu s¹ ruchomymi êródùami haùasu decyduj¹cymi o parametrach klimatu 
akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.  

Na terenie gminy Wolbórz nie prowadzono monitoringu haùasu. Aktualnie  
najwiêksze natê¿enie ruchu pojazdów wystêpuje na drodze krajowej nr 8E - 67 
relacji Warszawa � Wrocùaw. Ta droga stanowi najwiêksz¹ uci¹¿liwo�ã 

haùasow¹ spo�ród ukùadu dróg tworz¹cych ci¹gi komunikacyjne na obszarze gminy. 
Obecnie mo¿na przyj¹ã, i¿ mimo wysokiego natê¿enia ruchu pojazdów na 

drodze krajowej nr 8E - 67, warto�ci haùasu komunikacyjnego w gminie 

Wolbórz s¹ poni¿ej norm okre�lonych w rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z 

dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów haùasu w �rodowisku 
(Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826). W celu poprawy klimatu akustycznego przy 
drodze krajowej nr 8E � na terenach zabudowanych � zamontowano ekrany 
akustyczne, maj¹ce minimalizowaã uci¹¿liwo�ã haùasu komunikacyjnego.   
 
Haùas lotniczy w porównaniu z innymi zagro¿eniami akustycznymi polega 
gùównie na tym, ¿e emisja haùasu obejmuje znaczne obszary wokóù lotnisk,  
w tym wzdùu¿ korytarzy powietrznych wykorzystywanych podczas startów  
i l¹dowañ samolotów. Na terenie gminy Wolbórz haùas lotniczy istnieje w  

ograniczonym zakresie i nie stanowi uci¹¿liwo�ci dla mieszkañców. 
 
Haùas przemysùowy 
Haùas przemysùowy obejmuje zarówno dêwiêki emitowane przez ró¿nego 

rodzaju maszyny i urz¹dzenia, a tak¿e czê�ci procesów technologicznych oraz  
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instalacje i wyposa¿enie maùych zakùadów rzemie�lniczych i usùugowych. Do 

tego rodzaju haùasu zalicza siê tak¿e dêwiêki emitowane przez urz¹dzenia obiektów 
handlowych (wentylatory, urz¹dzenia klimatyzacyjne). Taki haùas ma charakter lokalny.  
Obecnie systemy lokalizacji nowych inwestycji a tak¿e potrzeba sporz¹dzenia 

ocen oddziaùywania na �rodowisko, kontrole i egzekucja naùo¿onych kar 

pozwalaj¹ na znaczne ograniczenie tych uci¹¿liwo�ci. Ponadto dla êródeù haùasu 
przemysùowego, ze wzglêdu na ich niewielkie rozmiary, istniej¹ ró¿ne mo¿liwo�ci 
techniczne ograniczenia emisji haùasu (m.in. stosowanie tùumików akustycznych, 
obudów poszczególnych urz¹dzeñ czy zwiêkszenie izolacyjno�ci akustycznej 

�cian pomieszczeñ, w których znajduj¹ siê maszyny wytwarzaj¹ce haùas). 
�ródùem haùasu s¹ tak¿e linie przesyùowe wysokiego napiêcia. Haùas 

powstaje równie¿ na terenie stacji elektroenergetycznych najwy¿szych napiêã  
w zwi¹zku ze stosowaniem sprê¿arek do napêdu ù¹czników i transformatorów. 
Ze wzglêdu na niewielkie rozmiary êródeù haùasu przemysùowego nie stwarza on 

wiêkszych problemów mieszkañcom gminy.  
 

Wnioski 

Najbardziej uci¹¿liwym êródùem haùasu na obszarze gminy Wolbórz jest 

komunikacja drogowa. Szczególnie du¿e natê¿enie ruchu pojazdów wystêpuje 

na drodze krajowej. Ze wzglêdu na wzrastaj¹c¹ liczbê pojazdów i zwiêkszaj¹ce 

siê natê¿enie ich ruchu natê¿enie haùasu stale ro�nie i nadal bêdzie stopniowo 

wzrastaã.  
Nale¿y jednak zauwa¿yã, ¿e wzrost natê¿enia haùasu nie jest wprost 

proporcjonalny do wzrostu natê¿enia ruchu samochodowego i ro�nie wolniej. 

Wynika to gùównie z poprawy jako�ci u¿ytkowanych samochodów.  
Dziaùania umo¿liwiaj¹ce osi¹gniêcie celu, jakim jest ograniczenie 

zagro¿enia mieszkañców emisj¹ haùasu, zwùaszcza pochodz¹c¹ ze �rodków 

transportu, bêd¹ce gùównie w gestii zarz¹dców dróg i przedsiêbiorców, powinny 

zmierzaã w kierunku:  
- prowadzenia monitoringu haùasu komunikacyjnego; 
- realizacji inwestycji ograniczaj¹cych nara¿enie na haùas komunikacyjny 

m.in. poprzez budowê ekranów akustycznych; 
- uwzglêdnianie zapisów dotycz¹cych ochrony przed haùasem w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Haùas przemysùowy nie stwarza problemów mieszkañcom gminy. 
 
2.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno � �ciekowa 
 

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami  
w Polsce jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z dnia  
18 listopada 2005 r. nr 239 poz. 2019 ). 
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Ustawa Prawo wodne, reguluj¹ca zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ �rodowiska 

wodnego i dostosowuj¹ca je do wymagañ prawodawstwa Unii Europejskiej, 

odwoùuje siê do szczegóùowych aktów wykonawczych. S¹ to m.in.: 

 Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czê�ci wód powierzchniowych  
(Dz. U. Nr 162, poz. 1008); 

 Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie 
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czê�ci wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685); 

 Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagañ, jakim powinny odpowiadaã wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludno�ci w wodê przeznaczon¹ do 

spo¿ycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728); 

 Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 4 paêdziernika 2002 r. w 

sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaã wody �ródl¹dowe bêd¹ce 

�rodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455); 

 Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

kryteriów wyznaczania wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami 

azotu ze êródeù rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093); 

 Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

szczegóùowych wymagañ, jakim powinny odpowiadaã programy dziaùañ 

maj¹cych na celu ograniczenie odpùywu azotu ze êródeù rolniczych (Dz. U. 

2003 Nr 4, poz. 44); 

 Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska 

wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

 

2.3.1. Wody powierzchniowe 

 

Teren gminy Wolbórz poùo¿ony jest w obrêbie zlewni Pilicy. Poùudniowo-wschodnia 
czê�ã powierzchni gminy znajduje siê na obszarze zlewni bezpo�redniej 

Zbiornika Sulejowskiego. Sieã hydrograficzn¹ gminy tworz¹ rzeki: Wolbórka  
z Moszczank¹ � lewobrze¿ny dopùyw Pilicy oraz Goleszanka. Gmina Wolbórz 

usytuowana jest na obszarze Gùównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP), 

wymagaj¹cego szczególnej ochrony. Jest to zbiornik wód bardzo czystych, 

nadaj¹cych siê do u¿ytku bez uzdatniania, w utworach kredy dolnej,  
w o�rodkach szczelinowych i szczelinowo-porowych. 
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Wody powierzchniowe pùyn¹ce i stoj¹ce maj¹ du¿e znaczenie jako êródùa 

zaopatrzenia rolnictwa w wodê u¿ytkow¹.  
S¹ one równie¿ wykorzystywane do celów rekreacyjnych.  
 
Rzeka Wolbórka 
Wolbórka jest lewostronnym dopùywem Pilicy; uchodzi do niej w km 127,3.  
Pùynie pocz¹tkowo przez wzniesienia ùódzkie, nastêpnie przez Równinê 

Piotrkowsk¹. Dùugo�ã Wolbórki wynosi 48.8 km, a powierzchnia dorzecza 

941,5 km2. �ródùa Wolbórki znajduj¹ siê w lesie w okolicach Tuszyna, na 

wysoko�ci ok. 196 m n.p.m. i s¹ objête rezerwatem przyrody �Wolbórka�.  
Rzeka pùynie pocz¹tkowo na wschód, szerok¹ dolin¹, w wyraênym obni¿eniu 

w�ród ù¹k. W okolicach Czarnocina zmienia kierunek na poùudniowo - wschodni, 
pùyn¹c odt¹d w¹sk¹ dolin¹ przez pagórkowat¹ wysoczyznê. Kilka kilometrów 

przed uj�ciem Wolbórka zmienia kierunek na póùnocno - wschodni, po czym 
przebija siê dwoma przeùomami pod Zawad¹. Uchodzi do Pilicy na terenie 

Tomaszowa Mazowieckiego. 
Úredni przepùyw rzeki w dolnym biegu wynosi 2,5 m

3/s. Najwiêkszymi 
dopùywami Wolbórki s¹ Czarna,  Moszczanka  i Miazga. 
 
Rzeka Moszczanka 
Moszczanka jest prawostronnym dopùywem Wolbórki, uchodz¹cym do niej w 

km 12,3. Wypùywa w okolicach wsi Goùygów, po czym kieruje siê na wschód  
i przechodzi pod drog¹ krajow¹ nr 1. Przepùywa miêdzy innymi przez miejscowo�ci 
Moszczenica, Biaùkowice, Wolbórz i w okolicach wsi Godaszewice wpada do 
Wolbórki. Dùugo�ã Moszczanki wynosi 20 km. Jej prawym dopùywem jest 

Goleszanka. 
 
Rzeka Goleszanka 
Goleszanka to niewielka rzeka, dùugo�ci ok. 7 km, bêd¹ca prawym dopùywem 

Moszczanki. Wypùywa na póùnoc od wsi Proszenie a nastêpnie, kieruj¹c siê na 

wschód, przepùywa pod drog¹ krajow¹ nr 8, mija wie� Ýarnowica Maùa i 

ponownie przechodzi pod drog¹ krajow¹ nr 8 i w okolicach Wolborza wpada do 

Moszczanki. 
 
Zbiornik Sulejowski  

Zalew Sulejowski powstaù w l. 1969 -1974 w wyniku spiêtrzenia Pilicy. Rzeka 

przegrodzona zostaùa pod Smardzowicami tam¹ (dùugo�ã tamy: 1200 m, 

wysoko�ã: 16 m, szeroko�ã na koronie: 10 m). Zbiornik oddano do u¿ytku w 

1973 r. Linia brzegowa zbiornika wynosi 58 km, z czego 11 km znajduje siê na 
terenie gminy Wolbórz. Pojemno�ã caùkowita przy maksymalnym spiêtrzeniu 

wynosi 95 mln m3. Poùo¿ony jest na terenie czterech gmin: Mniszków, Sulejów, 

Tomaszów Mazowiecki i Wolbórz. Zbiornik znajduje siê w granicach 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 
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Wybrane parametry opisuj¹ce zbiornik: 
- dùugo�ã: 17,1 km 
- szeroko�ã maksymalna: 3,5 km 
- powierzchnia zbiornika: 23,8 km2 
- gùêboko�ã maksymalna: 11 m 
- gùêboko�ã �rednia: 3,3 m 

 
Powstanie zbiornika miaùo na celu zapewnienie wody pitnej dla Tomaszowa 

Mazowieckiego i £odzi Obecnie £ódê nie korzysta z wody ze Zbiornika 
Sulejowskiego, poniewa¿ posiada wùasne studnie gùêbinowe. 
Oprócz funkcji retencyjnej i energetycznej zbiornik sùu¿y równie¿ jako miejsce 

rekreacji.  
 
Jak wynika z Informacji o stanie �rodowiska na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego ziemskiego w roku 2007 (WIOÚ  
w £odzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim) w 2007 r. z terenu miasta  

Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego ziemskiego odprowadzono 
ù¹cznie do wód powierzchniowych 6393,7 dam3 

�cieków, w tym 6227,6 dam
3 za 

po�rednictwem kanalizacji miejskiej i wiejskiej.  
Úcieki niemal w 99% (6302,1 dam3) oczyszczane byùy w sposób biologiczny, 

pozostaùe 91,6 dam
3 oczyszczano tylko mechanicznie. 

  

Tabela 35. Zrzuty �cieków ≥ 50 m
3/dobê z terenu powiatu piotrkowskiego 

ziemskiego w 2007 r. 

Wùa�ciciel 

(U¿ytkownik) 
 

Odbiornik 
 

Przepùyw 

Q w 

m
3
/dobê 

£adunki zanieczyszczeñ w kg/dobê 
 

BZT5 
ChZTCr 

 
Zawiesi 

-na og. 
Azot 

og. 

Fosfor 

Og. 

Miejski Zakù. Komun. 
Sulejów 
Oczyszczalnia �cieków 

Pilica 870 17,54 45,50 14,13 b.d. b.d. 

Urz¹d Gminy 
Wola Krzysztoporska 
Oczyszczalnia 
�cieków 

Kózka 392 1,57 14,11 3,84 b.d. b.d. 

Przeds. Komunalne 
Moszczenica 
Oczyszczalnia 
�cieków 

Moszczanka 275 3,16 21,23 2,61 15,07 2,47 

Urz¹d Gminy 
Czarnocin 
Oczyszczalnia 
�cieków 

Wolbórka 252 1,51 20,4 3,78 b.d. b.d. 

KOM-WOL Sp. z o.o. Moszczanka 241 2,12 21,22 3,13 b.d. b.d. 
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Wolbórz 
Oczyszczalnia 
�cieków 
Urz¹d Gminy 
Gorzkowice 
Oczyszczalnia 
�cieków 

Prudka 224 0,47 7,87 0,90 0,0 0,0 

H+H Polska Sp. z o.o. 
Gorzkowice 
Oczyszczalnia 
�cieków 

Prudka 130 0,25 2,24 0,63 b.d. b.d. 

Zakùad Gosp. Komun. 
Rozprza 
Oczyszczalnia 
�cieków 

D¹browka 107 4,00 13,21 4,15 b.d. b.d. 

Dane  WIOÚ w £odzi 
 

 
Tabela nr 36 przedstawia wykaz êródeù zanieczyszczeñ wód powierzchniowych  
i ziemi na terenie gminy Wolbórz.  

 
 
 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz  

__________________________________________________________________________  

48 
 

Tabela 36. Wykaz êródeù zanieczyszczeñ wód powierzchniowych i ziemi na terenie gminy Wolbórz  

L.p. Wùa�ciciel   / Lokalizacja Typ oczyszczalni 
Miejsce zrzutu �cieków 

km zrzutu �cieków 
Ilo�ã �cieków 

1. 
Formaplan Polska Sp.z o.o.  

w Wolborzu 
�cieki deszczowe- 2 studzienki 

osadnikowe 

rzeka Moszczanka  
w km 7+137 

 

Q max= 45,0 l/s 
Qroczne= 4950,0 m3/rok 

 
2. 

Zespóù Szkóù Mechanizacji 

Rolnictwa w Wolborzu 
mechaniczno-biologiczna rów melioracyjny 

Qmaxh=4,0 m3/h 
Qmaxd=46,0 m3/d 
Q�r.d=27,0 m

3/d 
Qmax=10000,0 m3/a 

3. UG Wolbórz 
� ujêcie wody w Ýywocinie 

�cieki ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego 
Qmaxd = 6,5 m3/d 

 
4. UG Wolbórz 

Gminna Oczyszczalnia �cieków 

w Wolborzu 

SUPERBOS 200 + BIOPAK typ 
KBA-130-250  o RLM =5455 

rz. Moszczanka  
w km 0+650 

Qmaxd  = 600 m3/d 
Qmaxh  = 50 m3/h 

5. 

�DARMAR� Sp.zo.o. w £odzi 
Motel Polichno w Polichnie 

1. �cieki sanitarne 

zmodernizowana oczyszczalnia 
typu MINIBLOK MW 9,2,8 

2. �cieki deszczow. separator + 
osadnik 

rów melioracyjny  
do rzeki Goleszanki 

Qmaxd = 67,0 m3/d 
 
 
 

Qmaxd = 50 l/s 
6. 

Auchan Polska Sp.z o.o.       
 w Piasecznie � Centrum 

Logistyczne Auchan  
w Wolborzu 

�cieki deszczowe � separator 
i,neutralizator i osadniki + �cieki 

komunalne oczyszczane w 
oczyszczalni typ Bioekol � Mini 

75 

sieã rowów melioracyjnych R-
F w zlewni rzeki Goleszanki w 

km 2+200 

 
Q=150,0 l/s 

7.  UG w Wolborzu 
� ujêcie wody w Polichnie 

�cieki  ze stacji  uzdatniania 

wody 
do rowu melioracyjnego Qmaxd = 7,7 m3/d 

8. UG w Wolborzu 
� ujêcie wody w Kuznocinie 

wody popùuczne � odstojnik 
popùuczyn 

ziemia rów melioracyjny Qmaxd  = 9,0 m3/d 
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9. UG w Wolborzu 
� AUTO-CAMPING  

w Leonowie 

Úcieki bytowo-gospodarcze � 
osadniki gnilne � drena¿ 

rozs¹czaj¹cy 
ziemia Qmaxd  = 5,0 m3/d 

10.  UG w Wolborzu � oczyszczalnia 
�cieków   

w Psarach Starych 

�cieki komunalne � 
oczyszczalnia  mechaniczno-

biologiczna o RLM=1200 

ziemia-rów melioracyjny  
w zlewni rzeki Moszczanki 

Q�r.d =  120,0  m3/d                      
     Qmaxd = 156,0  m3/d 

Qmaxh = 12,3 m3/h 
11. 

UG w Wolborzu �oczyszczalnia 
w Bronisùawowie 

�cieki socjalno-bytowe 
Bioblok- MU200 

do  ziemi poprzez rowy 
rozs¹czaj¹ce 

Qmaxd =150  m3/d                           
Qmaxh = 20 m3/h                          
 Q�rd  = 100 m3/d 
Q�ra = 36 500 m3/r 

Zmiana wskaêników zanieczyszczeñ 
�zawiesina-35 mg/l 

BTZ5-25 mgO2/l 
ChZT-125 mgO2/l� 

12.  Hotel z Restauracj¹ � Marek 
Górski � Proszenie 

oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna: beztlenowa 

oczyszczalnia i drena¿ rozs¹czaj¹cy 
ziemia � drena¿ ros¹czaj¹cy Qmaxd  = 8,5 m3/d 

13. UG w Wolborzu 
� odprow. �cieków deszcz.  
z terenu ul. Warszawskiej  
i pl. Jagieùùy w Wolborzu 

wody deszczowe oczyszczone w 
osadnikach 

rzeka Wolbórka  
w km 17+465 

Q=130 3 l/s 
 
 
 

14. 
Zakùad Energetyczny £ódê-Teren 

S.A. z siedzib¹ w £odzi, 
- rozdzielnia stacji 

transformatorowej 110/15kV - 
dziaùka nr ewid. 1587/2  

w Wolborzu. 
 

- wody opadowe z budynku 
rozdzielni 

poprzez drena¿ opaskowy. 
 

- wody opadowe z odwodnienia 
stanowisk stacji transformatorów 

poprzez filtr z kruszywa 
gruboziarnistego, separator i 

pakiet rozs¹czaj¹cy. 

do gruntu 

Qdmax. = 0,5dm3/s 
 
 
 

Qmax = 3,40  dm3/s 
Q�rr = 87,9 m3/rok 
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15. UG Wolbórz 
- ujêcie wody  w Wolborzu 

wody popùuczne 
rów melioracyjny bêd¹cy 

dopùywem rzeki Moszczanki 
Qmaxd =42,0 m3/d 

16. UG w Wolborzu 
� odp. �cieków deszcz. z terenu 

osiedla 1000-lecia w Wolborzu 
�cieki deszczowe 

rzeka Goleszanka  
w km 0+675 

Qmax =185,0 I/s 

17. Partner Logistic Sp. z o.o. w 
£odzi 

 wykonanie urz¹dzenia 

wodnego do wprow. wód opad. i 

roztop z terenu Centum Logist w 
Wolborzu ul. Gadki 2 

 wprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych  
do rowu 

wody opadowe i roztopowe � 
separator i osadnik 

rów melioracyjny R-C4  
w km 10+90 

Qmax = 20,0 I/s 
Qrok = ~30875,0 m3/rok 

18. Omega Sp.z o.o. Stacja Paliw  
w Studziankach 

�cieki deszczowe - separator   

19. UG w Wolborzu 
-odprowadzanie wód 

deszczowych z ulic 
Modrzewskiego, Úwiêtokrzyskiej 

i Reymonta  
w Wolborzu 

wody deszczowe � osadniki 
zawiesin 

rzeka Moszczanka  
w km 6+277 

Qmax = 101,3 l/s 

 UG Wolbórz 
- Oczyszczalnia �cieków  

w Ýarnowicy 

�cieki bytowo-gospodarcze 
-oczyszczalnia mech.-biol. typu 

�BIO-COM� 

rzeka Goleszanka  
w km 5+080 

Qmaxd =546,00 m3/d 
Qmaxh = 38,70m3/h 

 
20. 

Zakùady Drobiarskie 
DROB-BOGS w Kaleniu 

Jacek Bogusùawski 
 

rolnicze wykorzystanie 
�cieków do nawadniania i 

nawo¿enia u¿ytków rolnych 

 
Q�r d = 40 m

3/d 
Qmax d =50 m3/d 

Qroczne=~11000 m3/rok 
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21. UG Wolbórz 
-�cieki opadowe i roztopowe  

z ul. Garncarskiej w Wolborzu, 
wylot kanalizacyjny Ø 400,  

do rzeki Moszczanki 

Úcieki deszczowe kanalizacja 

deszczowa 
do rzeki Moszczanka  

w km 6+410 
Qmax=151,8 l/s 

22. UG Wolbórz 
-�cieki opadowe i roztopowe z 

Placu Jagieùùy i ul. Nadrzecznej 

Úcieki deszczowe kanalizacja 

deszczowa 
do rzeki Mùynówki-Wolbórki 

w km 0+500 
Qmax=80,0 l/s 

Dane UG w Wolborzu 
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WIOÚ prowadzi w wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolnych na  
terenie powiatu piotrkowskiego badania powierzchniowych wód pùyn¹cych. 

 
Mimo istniej¹cej luki prawnej po uchyleniu z dniem 01.01.2005 r. 

Rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 

klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu  interpretacji wyników i prezentacji 

stanu tych wód (Dz. U. nr 32, poz. 284) ocena stanu jako�ci wód powierzchniowych 
w latach 2006 � 2007 dokonywana byùa wedùug zasad obowi¹zuj¹cych w 2005 r., 

(zgodnie z wytycznymi Gùównego Inspektora Ochrony Úrodowiska z dnia 

14.12.2006 r. oraz wytycznymi z dnia 14 grudnia 2007 r.).   
Klasyfikacjê stanu wód powierzchniowych podano zgodnie z Rozporz¹dzeniem 

Ministra Úrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r.  
W rozporz¹dzeniu  okre�lono nastêpuj¹ce klasy wód: 

- klasa I � wody o bardzo dobrej jako�ci 
- klasa II � wody dobrej jako�ci 
- klasa III � wody zadowalaj¹cej czysto�ci 
- klasa IV � wody niezadowalaj¹cej czysto�ci 
- klasa V � wody zùej jako�ci 

 
W 2006 r. na terenie gminy Wolbórz prowadzono badania jako�ci wód 

powierzchniowych rzeki Wolbórki oraz Moszczanki.  
Wyniki oceny jako�ci wód poszczególnych rzek na obszarze gminy  

w monitoringu diagnostycznym przedstawia tabela 37. 
 
 



 
Tabela 37. Klasyfikacja jako�ci wód rzek na terenie gminy Wolbórz w 2006 r.  

 

Nr  

ppk 
Rzeka 

Punkt pomiarowo 

kontrolny Rodzaj 

monitoringu 

Klasyfikacja 

ogólna 

Przydatno�ã 

wód do celów 

pitnych 

Przydatno�ã 

wód do 

bytowania ryb 

Ocena 

wskaêników 

eutrofizacji 

wód Nazwa km 

P 21 Wolbórka Wolbórz 18,2 D, R IV --- nieprzydatne --- 

P 26 Moszczanka Wolbórz  6,5 D, R III --- nieprzydatne --- 

D - monitoring diagnostyczny wg rozporz¹dzenia MÚ z dnia 11.02. 2004 r. 
R - monitoring wód powierzchniowych do bytowania ryb w warunkach naturalnych 

 
   �ródùo: WIOÚ £ódê - Raport o stanie �rodowiska w województwie ùódzkim w 2006 r. 
 
 
 
 
 



Wody rzeki Moszczanki w ppk. Wolbórz (km 6,5) sklasyfikowano jako  wody 

zadowalaj¹cej jako�ci, mimo ¿e 5 wskaêników przekraczaùo warto�ci 
dopuszczalne dla klasy III. Byùy to: ChZT-Cr, azot Kjeldahla i azotany (klasa 
IV) oraz oba wskaêniki mikrobiologiczne, charakteryzuj¹ce stan sanitarny rzeki, 

tj. liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu kaùowego (klasa V). 
 
Wody rzeki Wolbórki, badanej w ppk. Wolbórz (km 18,2), zakwalifikowane 

zostaùy do IV klasy (niezadowalaj¹ca jako�ã), o czym zadecydowaùo 7 

wskaêników (14% badanych): barwa, dwa wskaêniki tlenowe (tlen 

rozpuszczony i wskaênik ChZT-Cr), fosforany, miedê i oba wskaêniki 
mikrobiologicznej charakteryzuj¹ce stan sanitarny wód tj. liczba bakterii grupy 

coli i liczba bakterii grupy coli typu kaùowego, przy czym ostatni z 

wymienionych wskaêników odpowiadaù klasie V. 
Na jako�ã wód Wolbórki na omawianym odcinku w du¿ej mierze  

wpùywa odprowadzanie do niej �cieków z oczyszczalni w Tuszynie i 

Czarnocinie oraz zanieczyszczenia wnoszone przez dopùywy: Miazgê i 

£aznowiankê.  
 

W roku 2007 na terenie gminy Wolbórz nie prowadzono badañ jako�ci 

wód rzek. Badania rzek w województwie ùódzkim przeprowadzono w nowej, 
zmienionej w stosunku do lat poprzednich sieci pomiarowej, dostosowanej do 
ukùadu zlewniowego i wyznaczonych jednolitych czê�ci wód (czê�ci wód 

jednorodnych ze wzglêdu na kryteria hydromorfologiczne i biologiczne).  
Spo�ród rzek pùyn¹cych przez powiat piotrkowski ziemski i miasto 

Piotrków Trybunalski skontrolowano: 
- w ramach monitoringu diagnostycznego: Pilicê w Sulejowie, D¹brówkê 

w Rozprzy i Strawêw Przygùowie. 
- w ramach monitoringu operacyjnego: Prudkê w Wilkoszewicach i 

Wierzejkê w Piotrkowie. 
 

Zbiornik Sulejowski 
W 2007 r. badania powierzchniowej warstwy Zbiornika Sulejowskiego 

wykonano trzykrotnie (w miesi¹cach: czerwiec, lipiec i wrzesieñ ) w czterech 

punktach pomiarowokontrolnych: 
 

- ppk Barkowice Mokre (gm. Sulejów) - 150,0 km (górna czê�ã zbiornika) 
- ppk Zarzêcin (gm. Mniszków)  - 145,0 km 
- ppk Bronisùawów (gm. Wolbórz)  - 142,9 km 
- ppk Tresta  (gm. Tomaszów Mazowiecki) - 137,0 km (na odpùywie ze zbiornika). 
 
Zakres badañ obejmowaù 42 wskaêniki fizyczno-chemiczne i biologiczne. 
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Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e przewa¿aj¹ca liczba badanych 
parametrów w poszczególnych profilach kontrolnych speùniaùa wymagania 

normatywne I lub II klasy czysto�ci. Jednocze�nie wystêpowaùy pojedyncze 

wskaêniki, które systematycznie przyjmowaùy warto�ci klas wy¿szych 
(gorszych). W tej grupie wystêpowaùy: barwa, BZT5 (klasa III lub IV) oraz 

kadm. We wszystkich okresach kontrolnych natlenienie wody speùniaùo normy  
I klasy czysto�ci. Stê¿enia w zakresie normatywnym klasy III przyjmowaùy 

wskaêniki tlenochùonne jak ChZT-Mn i ChZT-Cr. W klasie IV i V sporadycznie 
wystêpowaùy równie¿ niektóre metale (mangan, oùów, ¿elazo oraz rtêã). 
Wysokie stê¿enia, przewa¿nie odpowiadaj¹ce IV klasie, przyjmowaù równie¿ 
wskaênik azot Kjeldahla. Z uwagi na fakt, ¿e nale¿y on do grupy biogenów,  
tj. czynników �u¿yêniaj¹cych�, sprzyjaj¹cych rozwojowi fitoplanktonu i wzrostowi 
eutrofizacji wody, taka sytuacja byùa niekorzystna.  
Stê¿enia pozostaùych oznaczanych substancji biogennych - azotowych i fosforowych 
przewa¿nie mie�ciùy siê w przedziale normatywnym klas I-II. 
Koncentracja chlorofilu �a� byùa ró¿na w poszczególnych czê�ciach zbiornika. 
Najwy¿sze jego stê¿enia równe 154,66 g/l (klasa V) oznaczono w 
Bronisùawowie w miesi¹cu sierpniu. Wysokie stê¿enie zanotowano równie¿  
w lipcu w ppk Bronisùawów (51,8 g/l) oraz sierpniu i we wrze�niu w  
ppk Tresta (45,38g/l i 61,79 g/l). W pozostaùych okresach kontrolnych 

warto�ci stê¿eñ chlorofilu utrzymywaùy siê w granicach I-II klasy 
Wody zbiornika charakteryzowaùy siê du¿¹ czysto�ci¹ sanitarn¹. Ogólna liczba 

bakterii coli oraz liczba bakterii coli typu fekalnego ksztaùtowaùa siê w 
przedziale normatywnym klas I - II. 

Z przeprowadzonej oceny przydatno�ci wód do bytowania ryb 

karpiowatych wynika, ¿e w ¿adnym punkcie nie byùy speùnione wymagane 

standardy. Parametrem, który przekraczaù wymagania we wszystkich punktach 

byùy azotyny. Ponadto przekraczane byùy normy fosforu ogólnego (w Bronisùawowie  
i Tre�cie) oraz wskaênik BZT5 (w Bronisùawowie). 

Przeprowadzona ocena pod k¹tem zaopatrzenia ludno�ci w wodê 
przeznaczon¹ do spo¿ycia wykazaùa, ¿e jedynie w profilu Barkowice Mokre 
jako�ã wód odpowiadaùa kategorii A2, czyli wymagaj¹cej typowego uzdatniania 
fizycznego i chemicznego. W pozostaùych punktach jako�ã wody nie speùniaùa 

wymagañ ¿adnej z kategorii od A1 do A3. WIOÚ w ocenie podkre�la jednak, ¿e 

zadecydowaùy o tym pojedyncze wskaêniki jak: BZT5 (ppk Bronisùawów),  
rtêã (ppk Zarzêcin i ppk Tresta) oraz oùów (ppk Zarzêcin).  
Zdecydowana wiêkszo�ã parametrów mie�ciùa siê w warto�ciach dopuszczalnych 
dla kategorii A1 i A2. 
 

W 2008 r. na terenie gminy Wolbórz nie prowadzono badañ czysto�ci 

wód powierzchniowych.  
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Tabela 38 prezentuje wskaêniki decyduj¹ce o klasie czysto�ci Moszczanki  
i Wolbórki w 2008 r. w ppk w Godaszewicach, Zamo�ciu i Tomaszowie 
Mazowieckim, natomiast tabela 39 - wskaêniki decyduj¹ce o klasyfikacji 

Zbiornika Sulejowskiego w 2008 r.  



Tabela 38. Wskaêniki decyduj¹ce o klasyfikacji rzek Moszczanka i Wolbórka w 2008 r.  

Rzeka  Nazwa ppk Nr ppk 
Wskaênik decyduj¹cy 

o klasie czysto�ci 
Jednostka 

Stê¿enie Stwierdzona  

klasa  

czysto�ci 
Min. Max. Úrednie 

Moszczanka Godaszewice P24 Tlen rozpuszczony 
Azot Kjeldahla 
Azotany  
Azot ogólny 
Fosforany 
Fosfor ogólny 
Lb. bakt. gr.coli typu kaùowego  
Liczba bakterii grupy coli 

mg O2/l 
mg N/l 

mg NO3/l 
mg N/l 

mg PO4/l 
mg P/l 

n/100 ml 
n/100 ml 

4,90 
0,89 
1,90 
1,70 
0,38 
0,47 
60 

230 

7,20 
2,40 

47,40 
12,40 
3,10 
1,50 

24000 
24000 

6,61 
1,43 
19,40 
5,91 
1,56 
0,88 
3728 
4724 

IV 

Wolborka Zamo�ã P20 Azot Kjeldahla 
Fosforany 
Fosfor ogólny 
Lb. bakt. gr.coli typu kaùowego  

mg N/l 
mg PO4/l 

mg P/l 
n/100 ml 

1 
0,07 
0,08 
2,30 

6,02 
2,6 

1,94 
24000 

3,16 
0,35 
0,37 
5489 

V 

Wolbórka Tomaszów 

Mazowiecki 
 Barwa 

Tlen rozpuszczony 
BZT5 
ChZT-Mn 
Azot Kjeldahla 
Azotany  
Azotyny 
Azot ogólny 
Fosforany 
Lb. bakt. gr.coli typu kaùowego  
Liczba bakterii grupy coli 

mg Pt/l 
mg O2/l 
mg O2/l 
mg O2/l 
mg N/l 

mg NO3/l 
mg NO2/l 
mg N/l 

mg PO4/l 
n/100 ml 
n/100 ml 

10 
4,79 
1,30 
4,21 
0,37 
7,10 

0,036 
2,20 
0,10 
230 
230 

20 
9,50 
5,70 
7,56 
1,70 

40,76 
0,615 
10,80 
0,49 

24000 
24000 

18 
6,99 
2,73 
5,84 
0,97 
14,96 
0,161 
4,40 
0,26 
4184 
5601 

III 

    �ródùo: WIOS £ódê : dane za 2008 r. 
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Tabela 39. Wskaêniki decyduj¹ce o klasyfikacji Zbiornika Sulejowskiego w 2008 r.  

Stanowisko  

pomiarowe 
Nr ppk 

Wskaênik decyduj¹cy 

o klasie czysto�ci 
Jednostka 

Stê¿enie Stwierdzona  

klasa  

czysto�ci 
min. Max. Úrednie 

Barkowice Mokre 
 

P8 Barwa 
BZT5 
Azot Kjeldahla 
Chrom og. 

mg Pt/l 
mg O2/l 
mg N/l 
mg /l 

 

25 
3,5 
1,99 

0,001 

40 
6,6 

2,86 
0,056 

32 
4,9 
2,29 

0,023 
IV 

Zarzêcin P9 Barwa 
BZT5 
ChZT-Mn 
ChZT-Cr 
OWO 
Azot Kjeldahla 
Oùów 
Chlorofil �a� 
Liczba bakterii grupy coli 

mg Pt/l 
mg O2/l 
mg O2/l 
mg O2/l 
mg C/l 
mg N/l 
mg Pb/l 
mg /l 

n/100 ml 

25 
2,4 
7 

20,8 
5,9 
2,06 

0,002 
4,73 

5 

30 
3,1 
8,2 

22,4 
11 
2,9 

0,02 
28,42 
700 

28 
2,87 
7,4 

21,67 
8,3 
2,59 

0,008 
16,18 
237 

III 

Tresta  P10 Barwa 
BZT5 
ChZT-Cr 
Azot Kjeldahla 
Chlorofil �a� 

mg Pt/l 
mg O2/l 
mg O2/l 
mg N/l 
mg /l 

35 
3,6 
27,8 
2,2 

35,51 

40 
7,6 

38,4 
3,43 

105,39 

37 
5,6 
31,8 
2,82 

60,39 

IV 

   �ródùo: WIOS £ódê : dane za 2008 r. 
 
 
 



Ocena rzek badanych na terenie gminy i caùego powiatu piotrkowskiego w 

ramach monitoringu diagnostycznego wykazaùa, ¿e:  
- brak jest wód I i II klasy jako�ci; 
- wody III klasy (zadowalaj¹cej jako�ci) stwierdzono w 1 ppk  - na rzece 

Moszczanka w m. Wolbórz (dane za 2006 r.).  
Ýadna z rzek monitorowanych pod k¹tem przeznaczenia wód do bytowania ryb 

karpiowatych nie speùniaùa wszystkich okre�lonych wymagañ.  
Zagro¿eniem dla jako�ci wód w rzekach i zbiornikach wodnych s¹ m.in. 

odprowadzane do nich nie oczyszczone lub niewùa�ciwie oczyszczone �cieki 
komunalne i przemysùowe.  
Du¿ym zagro¿eniem dla jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych s¹  
równie¿ �cieki odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych  
w miejscowo�ciach nieskanalizowanych. Zagro¿enie stanowi¹ równie¿  
tzw. zanieczyszczenia obszarowe, tj. zanieczyszczenia spùywaj¹ce do cieków 

powierzchniowych wraz z wodami opadowymi w sposób niezorganizowany  
z gruntów ornych, u¿ytków zielonych, obszarów le�nych czy wysypisk nie 
speùniaj¹cych wymagañ ochrony �rodowiska. Wa¿nym êródùem zanieczyszczeñ 
s¹ tak¿e �cieki deszczowe, które spùukuj¹c powierzchniê dopùywaj¹ do 
zbiorników wraz z zanieczyszczeniami. 
 

2.3.2. Wody podziemne 

 
Wody podziemne na terenie gminy Wolbórz wystêpuj¹ gùównie w utworach 

kredowych oraz jurajskich i tworz¹ u¿ytkowy poziom wodono�ny. Poziom ten 

charakteryzuje siê napiêtym zwierciadùem i wydajno�ci¹ zbli¿on¹ do wydajno�ci 

z wód miêdzymorenowych. W rejonie Mùynar poziom kredowy ù¹czy siê z 

poziomem wód czwartorzêdowych i jest I poziomem wodono�nym. Gmina 
Wolbórz poùo¿ona jest w zasiêgu gùównego zbiornika wód podziemnych 

(GZWP), który wymaga ochrony ze wzglêdu na wysoki stopieñ czysto�ci jego 

wód do u¿ytku bez uzdatniania.  
Wody podziemne zalegaj¹ce w utworach czwartorzêdowych nie maj¹ wiêkszego 

u¿ytkowo znaczenia. 
Charakterystykê ujêã zasilaj¹cych wodoci¹gi w gminie Wolbórz 

przedstawiono w tabeli  40.  
 
Tabela 40. Ujêcia wody  zasilaj¹ce wodoci¹gi w gminie Wolbórz  

 
Lp. 

Wùa�ciciel ujêcia  

                        / Lokalizacja 
Ilo�ã studni 

Zatwierdzone 

zasoby 

1 
UG Wolbórz  

� ujêcie w  Kuznocinie 
2 60,0 m3/h 
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2 
UG Wolbórz  

� ujêcie w  Wolborzu 
2 125 m3/h 

3 
UG Wolbórz  

� ujêcie w  Swolszewicach Du¿ych 
2 72,0 m3/h 

4 
UG Wolbórz  

� ujêcie w  Polichnie 
2 66,0 m3/h 

5 UG Wolbórz  
� ujêcie w  Ýywocinie 

2 50,0 m3/h 
                           

                       * wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 

 
Ponadto na terenie gminy istniej¹ ujêcia przyzakùadowe,  które opisano w tabeli  41.  
 
Tabela 41. Wykaz ujêã wód podziemnych na terenie gminy Wolbórz wedùug 

pozwoleñ wodnoprawnych. 

Lp. 
Wùa�ciciel ujêcia  

                        / Lokalizacja 

Ilo�ã  

studni 

Zatwierdzone 

zasoby 

1 
Ujêcie na terenie Stada Ogierów 
w Boguùawicach 

 
2 

Studnia 1 - 
52,0 m3/h 

Studnia 2 - 
18,4 m3/h 

2 
Zakùady Drobiarskie DROB-BOGS  
w Kaleniu 

1 
18,0 m3/h 

 

3 

�DARMAR� Sp. z o.o. w £odzi 
Ujêcie na terenie Motelu �POLICHNO�  
w Polichnie 

 

stud. gùêbin. Nr 1  
 do celów soc-byt. 

 
stud. gùêbin. Nr 2  
do celów p.po¿. 

13,0 m3/h 
72,0 m3/h 

 

4 
Centrum Logistyczne AUCHAN  
w Wolborzu - Gatki 1 

3 
190,0 m3/h 

 
5 Nadle�nictwo Piotrków � ujêcie wody  

dla szkóùki w Swolszewicach � Iùki 
1 11,2 m3/h 

6 Areszt Úledczy w Piotrkowie Tryb. 
Oddziaù Zewnêtrzny w Goleszach  
� ujêcie wody w Goleszach 

1 
19,3 m3/h 

 

7 Partner Logistic Sp. z o.o. w £odzi 
- wykonanie urz¹dzenia wodnego do 

ujmowania wód podziemnych z ujêcia  
na terenie Centrum Logist w Wolborzu  
ul. Gadki 2 
- pobór wód podziemnych ze studni nr III bis 

1 
40,0 m3/h 

 

8 Andrzej Jaros, Benedykt Jaros, Grzegorz Jaros 
- wykonanie urz¹dzenia wodnego do 

ujmowania wód podziemnych z ujêcia na 

terenie fermy trzody chlewnej  
w Wolborzu ul. Zwierzyniec 5a 
- pobór wód podziemnych z ww. ujêcia 

1 
8,0 m3/h 
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9 
Gorzelnia- Lubiatów 2 

14 m3/h 
 

10 S.C. RUNO, Teresa Nowak, Andrzej 
Nowak, Marek Nowak,  
ul. Kitowicza 28, 97-320 Wolbórz 

1 
60 m3/h 

 

* wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 
 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Úrodowiska w £odzi prowadzi badania 

jako�ci wód podziemnych w ramach monitoringu regionalnego. Na terenie 

gminy Wolbórz znajduj¹ siê 2 punkty nale¿¹ce do sieci regionalnej monitoringu 

jako�ci wód podziemnych � Lubiatów  i Golesze Maùe.  
Wyniki badañ monitoringowych, przeprowadzonych w 2008 r., poddano 

ocenie zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dn. 23.07.2008 r.  
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008 r.  
Nr 143 poz. 896). W stosunku do wcze�niej obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia  
z dn. 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz 
sposobu interpretacji wyników i prezentacji wód (Dz.U. Nr 32 poz. 284) 

zmianie ulegùy kryteria oceny wód podziemnych (zmiana granicznych warto�ci 

klas, dopuszczenie wiêkszej ilo�ci przekroczeñ warto�ci granicznych elementów 

fizykochemicznych). 
W oparciu o rozporz¹dzenie wyró¿nia siê piêã klas jako�ci wód podziemnych  
(z uwzglêdnieniem przepisów w sprawie wymagañ dotycz¹cych jako�ci wód 

przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi): 
 klasa I � wody o bardzo dobrej jako�ci; warto�ci wskaêników jako�ci wody 

s¹ ksztaùtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodz¹cych w 

warstwie wodono�nej; ¿aden ze wskaêników jako�ci wody nie przekracza 

warto�ci dopuszczalnych jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi; 
 klasa II � wody dobrej jako�ci; warto�ci wskaêników jako�ci wody nie 

wskazuj¹ na oddziaùywania antropogeniczne; wskaêniki jako�ci wody, z wyj¹tkiem 
¿elaza i manganu, nie przekraczaj¹ warto�ci dopuszczalnych jako�ci wody 

przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi; 
 klasa III � wody zadawalaj¹cej jako�ci; warto�ci wskaêników jako�ci wody 

s¹ podwy¿szone w wyniku naturalnych procesów lub sùabego oddziaùywania 
antropogenicznego; mniejsza czê�ã wskaêników jako�ci wody przekracza 

warto�ci dopuszczalne jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi; 
 klasa IV � wody niezadowalaj¹cej jako�ci; warto�ci wskaêników jako�ci wody 

s¹ podwy¿szone w wyniku naturalnych procesów oraz sùabego oddziaùywania 
antropogenicznego; wiêkszo�ã wskaêników jako�ci wody przekracza 

warto�ci dopuszczalne jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi; 
 klasa V � wody zùej jako�ci; warto�ci wskaêników jako�ci wody 

potwierdzaj¹ oddziaùywania antropogeniczne; wody nie speùniaj¹ wymagañ 

okre�lonych dla wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi. 
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Od I do III klasy czysto�ci stan chemiczny wód okre�la siê jako dobry. Powy¿ej,  

tj. IV i V klasy czysto�ci mówi siê o sùabym stanie chemicznym wód. 
 
W gminie Wolbórz w 2008 r. badano jako�ã wód podziemnych  

w 2 punktach nale¿¹cych do regionalnej sieci monitoringu - w miejscowo�ciach  
Lubiatów i Golesze Maùe. W tabeli 42 scharakteryzowano studnie monitorowane   
na terenie gminy w ramach monitoringu regionalnego wód podziemnych.  

 Jako�ã wód podziemnych w punktach badawczych sieci monitoringu 

regionalnego przedstawia tabela 43.  
 

 
 



 
Tabela 42. Studnie monitorowane  na terenie gminy Wolbórz w ramach monitoringu regionalnego wód podziemnych  

nr 
pkt 

po
w

ia
t 

gm
in

a miejscowo�ã u¿ytkownik 

nr punktu  
wg  

u¿ytkow- 
nika 

szeroko�ã 
geograficzna 

póùnocna 

dùugo�ã 

geograficzna 
wschodnia 

stratygrafia 
Nr 

zbiornika 
GZWP 

Numer 
JCWpd 

Jednostka 
hydroge- 
ologiczna 

74 

pi
ot

rk
ow

sk
i 

W
ol

bó
rz

 

Lubiatów 
Wytwórnia Spirytusu  

i Gorzelnia 
�Lubiatów� Sp. z o.o. 

1 51 32 06,55 19 46 46,97 Q 401 97 XI 2 

76 
Golesze  

Maùe 
Areszt Úledczy w 

Piotrkowie Trybunalskim 
1 51 27 09,42 19 53 34,24 Q 401 97 XI 2 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykùych wód podziemnych na terenie województwa ùódzkiego w 2008 roku 
 

Tabela 43. Klasyfikacja wód podziemnych w 2008 r. w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie gminy Wolbórz  

wraz  ze wskaênikami decyduj¹cymi o klasie czysto�ci  

nr punktu miejscowo�ã rodzaj wód stratygrafia 
nr zbiornika 

 GZWP 

Numer  

JCWPd 

Klasa 

czysto�ci 

Wskaêniki decyduj¹ce  

o klasie 

72 Lubiatów  W Q 401 97 IV Se-0,013 mg/l 

76 Golesze Maùe  G Cr / J 3 401 97 IV Se-0,016 mg/l 

�ródùo: WIOÚ £ódê - Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykùych wód podziemnych na terenie województwa ùódzkiego w 2008 roku 
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Próby wody z poszczególnych studni pobrano raz w roku. Jak podkre�la  raport 

WIOÚ szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na wody gruntowe o zwierciadle 

swobodnym, czyli szczególnie nara¿one na zanieczyszczenia. Nale¿y do nich 

m.in. studnia nr 76 (Golesze Maùe), charakteryzuj¹ca siê sùabym stanem 
chemicznym badanych wód (IV klasa jako�ci). 

Wedùug klasyfikacji WIOÚ badane w 2008 r. wody podziemne na terenie 

gminy mie�ciùy siê w IV klasie jako�ci, czyli s¹ to wody o sùabym stanie chemicznym.   
 
2.3.3. Gospodarka wodno � �ciekowa 

 

Gospodarka �ciekowa regulowana jest Ustaw¹ z dnia 7 czerwca 2001 roku  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków  
(t.j. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858), Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska  
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale¿y speùniã przy 

wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 

Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie 
komunalnych osadów �ciekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140).  
Zgodnie z art. 3 ustawy �Prawo ochrony �rodowiska�, �cieki (substancje ciekùe, 

wprowadzone bezpo�rednio lub za pomoc¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych do wód) 

zmieniaj¹ stan fizyczny, chemiczny lub biologiczny wód, dziaùaj¹c niszcz¹co na 

�wiat ro�linny lub zwierzêcy. Úcieki powstaj¹ w wyniku bytowania czùowieka 

oraz prowadzonej przez niego dziaùalno�ci gospodarczej i rolniczej (�cieki 

bytowo � gospodarcze, �cieki przemysùowe, �cieki komunalne, wody opadowe, 

zanieczyszczenia, wody podgrzane, ska¿one promieniotwórczo i zasolone). 
 
2.3.3.1. Sieã wodoci¹gowa 

 
£¹czna dùugo�ã sieci wodoci¹gowej na terenie gminy Wolbórz wynosi  
128,9 km; liczba przyù¹czy do budynków mieszkalnych wynosi 2254 szt.  
Ludno�ã korzystaj¹ca z sieci to ponad 7500 osób. Wskaênik zwodoci¹gowania 

gminy wynosi 98,% caùo�ci terenu. Wedùug danych GUS (za 2008 r.) ilo�ã wody 

dostarczonej gospodarstwom domowym wyniosùa 285,4 dam³.  
System wodoci¹gowy zasilany jest z ujêã wody zlokalizowanych  

w miejscowo�ciach:  
 Wolbórz: 2 studnie, zatwierdzone zasoby: 125,0 m3/h; ilo�ã pobieranej wody 

(max): Q max h=100,0 m3/h; Q max d=1200m3/d 
� dùugo�ã ok. 14,4 km doprowadza wodê do miejscowo�ci Wolbórz  
(595 przyù¹czy). 

 Polichno: 2 studnie; zatwierdzone zasoby: 66 m3/h; ilo�ã pobieranej wody 
(max): Q max h=60,0 m3/h; Q �r. d=1100,0 m

3/d; Q max d=1400m3 
� doprowadza wodê do miejscowo�ci: Polichno, Psary Witowskie, Psary 

Lechawa, Psary Stare, Proszenie, Ýarnowica, Golesze, Golesze Maùe, 

Lubiaszów Stary, Lubiaszów Nowy, Bronisùawów, Leonów, Mùoszów, 
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Modrzewek, Apolanka, Kaleñ, Janów, Stanisùawów i Studzianki. Jego 

dùugo�ã wynosi 78,6 km (950 przyù¹czy). 
 Ýywocie: 2 studnie; zatwierdzone zasoby: 50 m

3/h; ilo�ã pobieranej wody 

(max): Q max h=50,0 m3/h; Q �r. d=350,0 m
3/d 

 � zaopatruje wsie: Ýywocin, Komorniki i  Bogusùawice. Dùugo�ã  
wodoci¹gu wynosi 14 km i ma 208 przyù¹czy. 

 Kuznocin: 2 studnie; zatwierdzone zasoby: 60 m3/h; ilo�ã pobieranej wody 

(max): 50,0 m3/h; 250,0 m3/d 
� wodoci¹g o dùugo�ci sieci 16,9 km (249 przyù¹czy) doprowadza  
wodê do miejscowo�ci: Kuznocin, Mùynary, Brudaki, Lubiatów i     
Úwi¹tniki. 

 Swolszewice Du¿e: 2 studnie; zatwierdzone zasoby: 72 m
3/h; ilo�ã pobieranej 

wody (max): 60,0 m3/h; 600,0 m3/d 
- obsùuguje tylko 1 wie� Swolszewice, ma dùugo�ã 5 km i 252 przyù¹cza. 
 

2.3.3.2. System  maùej retencji  

 

W kraju od kilku ju¿ lat wprowadzany jest nowy system zarz¹dzania zasobami 
wodnymi, który ma na celu zmianê podej�cia do gospodarowania wodami i 
stworzenie systemu uwzglêdniaj¹cego integracjê dziaùañ w sferze gospodarki 
wodnej z takimi dziedzinami jak rolnictwo, le�nictwo, ochrona przyrody, 
planowanie przestrzenne, energetyka, transport, przemysù i gospodarka 

komunalna oraz zaanga¿owanie spoùeczeñstwa. Rozwijanie wspóùpracy 

pomiêdzy stronami zaanga¿owanymi w te dziaùania stanowi podstawê polityki 
ekologicznej w tym zakresie. 
Gùównym zadaniem maùej retencji jest gromadzenie wody do bezpo�redniego 

u¿ycia, ale równie¿ regulacja i kontrola wody w �rodowisku. Realizacja 

obiektów maùej retencji przyczynia siê m.in. do: 
- spowolnienia odpùywu wód powierzchniowych, 
- podniesienia poziomu wód gruntowych, 
- powstrzymania degradacji siedlisk wodno-bagiennych, 
- zwiêkszenia ró¿norodno�ci biologicznej obszaru, 
- powstrzymania erozji terenowej. 

Na terenie gminy Wolbórz obszar zmeliorowany urz¹dzeniami szczegóùowymi                   

i podstawowymi obejmuje 2321 ha gruntów ornych i 927 ha u¿ytków zielonych. 

Melioracje szczegóùowe: 
dùugo�ã rowów i cieków naturalnych ogóùem: 161600 m. 
budowle na rowach i ciekach naturalnych ogóùem: 417 szt., w tym: 

- zastawki, wpusty, przepusty - zastawki: 114,0 szt., 
- lewary akwedukty: 3,0 szt., 
- progi, stopnie: 2,0 szt., 
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- przepusty, mostki: 298 szt. 
 
W ksztaùtowaniu retencji gruntowej i powierzchniowej zasadnicz¹ rolê ogrywaj¹  

odpowiednio wykonane i eksploatowane melioracje wodne oraz caùo�ciowy 

program  na rzecz budowy maùej skali zbiorników wodnych. Zbiorniki te mog¹ 

sùu¿yã gùównie jako obiekty magazynuj¹ce wodê na potrzeby gospodarcze, 

przeciwpowodziowe, przeciwpo¿arowe, przeciwdziaùaj¹ce erozji wodnej, mog¹ 

równie¿ mieã znaczenie krajobrazowe i rekreacyjne oraz ekologiczne. 
 
Dokonuj¹c analizy stopnia zagro¿enia powodziowego nale¿y stwierdziã, 

¿e gmina Wolbórz nale¿y do strefy niskiego potencjalnego zagro¿enia 

powodzi¹, lokalnie mo¿liwe s¹ podtopienia przylegùych u¿ytków rolnych, 
których przyczynami mog¹ byã wezbrania spowodowane wzrostem poziomu 
wód w rzekach wywoùanym przez ulewne deszcze, roztopy czy zatory lodowe. 

Na maùych rzekach (zlewniach) podczas gwaùtownych opadów lub 

roztopów nastêpuje szybkie wezbranie, co mo¿e byã bardzo dla terenów 

intensywnie u¿ytkowanych, zurbanizowanych, zamieszkaùych przez ludzi.  
Na terenie gminy zagro¿enie podtopieniami /zalewaniem powoduje Moszczanka 

w miejscowo�ci Mùynary. Wyst¹pienie z brzegów Moszczanki zagra¿a 

zalaniem/podtopieniem ok. 50 ha ù¹k.    
Zagro¿enie susz¹ glebow¹ w rejonie Wolborza okre�la siê jako �rednie.   

 
 �Wojewódzki Program Maùej Retencji dla województwa ùódzkiego � 
SYNTEZA� zakùada lokalizacjê na terenie województwa ponad 300 

wielofunkcyjnych zbiorników wodnych sùu¿¹cych przede wszystkim dla potrzeb 
rolnictwa, ochrony przeciwpowodziowej, �rodowiska przyrodniczego i rekreacji 

oraz ochrony przeciwpo¿arowej. W Programie maùej retencji województwa 

ùódzkiego oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

ùódzkiego zaùo¿ono realizacjê zbiorników wodnych maùej retencji na terenie 

gminy Wolbórz. Projektowane zbiorniki opisano w tabeli 44. 
 
Tabela 44. Programowane obiekty maùej retencji ujête w Wojewódzkim Programie 

Maùej Retencji jako zaplanowane do realizacji na  terenie gminy Wolbórz 

Nr 

zbiornika 

Nazwa 

 zbiornika 
Powiat Gmina Miejscowo�ã 

Pow. 

zalewu 

(ha) 

Pojemno�ã 

(tys.m
3
) 

Programowane zbiorniki zlokalizowane w II strefie potrzeb rozwoju maùej retencji 

Programowane obiekty maùej retencji o powierzchni powy¿ej 5 ha 

145 
Wolbórz 

(rz. Moszczanka) 
piotrkowski Wolbórz Wolbórz  41 615 

Programowane obiekty maùej retencji o powierzchni poni¿ej 5 ha 

167 
Kolonia Studzianki 

(funkcja: p.po¿.; 
modernizowany) 

piotrkowski Wolbórz 
Kolonia 

Studzianki 
0,4 5,6 

�ródùo: Wojewódzki program maùej retencji dla województwa ùódzkiego  
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2.3.3.3. Sieã kanalizacyjna 

 
£¹czna dùugo�ã sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wolbórz wynosi  
30,2 km (stan wg GUS na 31.12.2008). Wedùug danych za 2008 r. liczba 

przyù¹czy do budynków wynosi 706 szt.; z sieci korzysta 2750 osób. 
Analiza danych GUS za 2008 r. potwierdza, ¿e sieã kanalizacji sanitarnej 

rozdzielczej jest sùabo rozwiniêta.  
Porównuj¹c dane dotycz¹ce sieci wodoci¹gowej i sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy widoczne s¹ du¿e dysproporcje  - na 78,4 km sieci rozdzielczej 
wodoci¹gowej przypada 12,5 km sieci rozdzielczej kanalizacyjnej.  
 
 Na terenie gminy Wolbórz oczyszczalnie �cieków komunalnych 

funkcjonuj¹ w miejscowo�ciach: Wolbórz, Psary Stare, Bronisùawów oraz 
Polichno (dla motelu). Wymienione oczyszczalnie zapewniaj¹ odbiór �cieków  
z istniej¹cych sieci kanalizacyjnych. Na pozostaùym terenie �cieki gromadzone 

s¹ w zbiornikach bezodpùywowych.  
W najbli¿szych latach planuje siê kompleksow¹ kanalizacjê caùej gminy, 
tj. terenów poùudniowo-wschodniej czê�ci oraz póùnocnej gminy. Na obszarze  
o rozproszonej zabudowie nie planuje siê budowy sieci, natomiast proponuje siê 

wykonanie lokalnych zbiorników na nieczysto�ci lub przydomowych 

oczyszczalni �cieków.  
 
W tabeli 45 przedstawiono wykaz oczyszczalni �cieków zlokalizowanych na 

terenie gminy Wolbórz.  
Planowane dziaùania dotycz¹ce  rozbudowy, modernizacji b¹dê budowy 

oczyszczalni do 2015 r.  przedstawiono w zamieszczonej tabeli 46  i 47.  
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Tabela 45. Zestawienie oczyszczalni istniej¹cych ( w tym przeznaczonych do rozbudowy i modernizacji lub likwidacji) oraz 

nowo budowanych na terenie gminy Wolbórz  
 

Nazwa 

oczyszczalni 

Nazwa odbiornika �cieków** Planowana przepustowo�ã oczyszczalni   m3/d 

Rodzaj planowanej 

oczyszczalni**** 

Termin osi¹gniêcia efektu ekologicznego w 

zakresie oczyszczania �cieków*****                       

rok 

I rzêdu II rzêdu III rzêdu 
bezpo�redni 

odbiornik 

�rednia wg 

A-KPOÚK     

- POS 

docelowa wg 

A-KPOÚK    

- DPOK 

�rednia 

wydajno�ã 

oczyszczalni*** 

w RLM 

przez 

aglomeracjê      

- TRA 

przez 

oczyszczalniê     

-TR 

w zakresie 

gospodarki 

osadowej******     

- TRC 

Oczyszczalnie istniej¹ce 

WOLBÓRZ Wisùa Pilica Wolbórka Moszczanka 500.0 500.0 4646 B 2015 2015 2015 

Psary Stare Wisùa Pilica Wolbórka Moszczanka 120 120 1200 B 2009 2009 2015 

Bronisùawów       rów 200 200 2000 do likwidacji    

Oczyszczalnie nowo budowane 

Ýarnowica Wisùa Pilica Wolbórka Goleszanka 430 860 8667 B 2015 2015 2015 

Dane UG w Wolborzu 

 
Obja�nienia do tabeli: 
** Nazwa odbiornika �cieków wg.  Atlasu  hydrologicznego Polski: IMGW; Warszawa 1986 r.      
*** Úrednia wydajno�ã oczyszczalni wyra¿ona w RLM - oblicza siê na podstawie maksymalnego �redniego tygodniowego ùadunku zanieczyszczenia      

wyra¿onego wskaênikiem BZT5 dopùywaj¹cego do oczyszczalni w ci¹gu roku (§ 4 pkt 5 rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.  
w sprawie warunków, jakie nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
�rodowiska wodnego Dz. U. Nr 137 poz. 984). 
**** Symbol odpowiadaj¹cy danemu rodzajowi planowanej oczyszczalni:  
B  � oczyszczalnia biologiczna speùniaj¹ca standardy odprowadzanych �cieków dla aglomeracji < 15 000 RLM. 
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PUB2 � oczyszczalnia biologiczna z podwy¿szonym usuwaniem zwi¹zków azotu, fosforu speùniaj¹ca standardy odprowadzanych �cieków dla aglomeracji  
               ≥ 15 000 < 100 000 RLM. 
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwy¿szonym usuwaniem zwi¹zków azotu, fosforu speùniaj¹ca standardy odprowadzanych �cieków dla aglomeracji   
             ≥ 100 000 RLM. 
***** Osi¹gniêcie efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania �cieków � oznacza speùnienie warunków zaù¹cznika nr 1 rozporz¹dzenia Ministra 

Úrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków, jakie nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego Dz. U. Nr 137 poz. 984. 
****** Osi¹gniêcie efektu ekologicznego w zakresie przeróbki osadu na oczyszczalni oznacza stabilizacjê osadu umo¿liwiaj¹c¹ zagospodarowanie osadu  
w �rodowisku. 
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Tabela 46. Planowane dziaùania dotycz¹ce rozbudowy, modernizacji b¹dê budowy oczyszczalni do 20015 r.  

Nazwa 

oczyszczalni 

Obecny rodzaj 

oczyszczalni** 

Efekt 

ekologiczny w 

zakresie 

oczyszczania 

�cieków*** 

osi¹gniêty w  

latach  

  

Przepustowo�ã oczyszczalni  

Rodzaj 

oczyszczalni po 

zrealizowaniu 

inwestycji***** 

Liczba rzeczywistych 

mieszkañców, która 

bêdzie obsùugiwana 

przez oczyszczalniê po 

zrealizowaniu 

inwestycji (bez 

uwzglêdniania 

mieszkañców od 

których �cieki 

dowo¿one s¹ taborem 

asenizacyjnym) 

Równowa¿na liczba mieszkañców                                     

RLM 

�rednia m3/d 
maksymalna 

m3/d 

�rednia 

wydajno�ã 

oczyszczalni**** 

w RLM 

pochodz¹ca ze 

�cieków 

przemysùowych       

pochodz¹ca od 

osób czasowo 

przebywaj¹cych 

w aglomeracji 

WOLBÓRZ B 

2007-2010         2833   435 

2011-2013              

2014-2015         4646   870 

Zarnowica  

2007-2010 430 570 1071    0 260 

2011-2013 430 570 4095    0 1200 

2014-2015   860 3510 B  0 840 

Psary Stare B 

2007-2010 120 150 1200 B  0 300 

2011-2013              

2014-2015              

Dane UG w Wolborzu 
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Tabela 47. Planowane dziaùania dotycz¹ce rozbudowy, modernizacji b¹dê budowy oczyszczalni do 20015 r.  

 

Nazwa 

oczyszczalni Ilo�ã �cieków 

opadowych, 

która bêdzie 

przyjmowana do 

oczyszczalni 

m3/d 

Sucha masa osadów 

powstaj¹cych i 

przerabianych na 

oczyszczalni          Mg 

s.m./d 

Termin osi¹gniêcia efektu 

ekologicznego                             rok 

Nakùady inwestycyjne na oczyszczalniê �cieków wraz z 

przeróbk¹ osadu z wyù¹czeniem nakùadów na 

zagospodarowanie osadu  

 

w zakresie 

oczyszczania 

�cieków 

w zakresie 

przeróbki osadu na 

oczyszczalni****** 

ogóùem                         

tys. zù 

w tym, procentowy udziaù 

nakùadów na przeróbkê osadu na 

oczyszczalni �cieków                        

% 

WOLBÓRZ 
0 0.1 2003 2003     
            
0 0,2(powstaj¹cych) 2015   0   

Zarnowica 
0       4400 9 
0           
0 0.35 2015 2015     

Psary Stare 
0   2009   1100   
      
      

Dane UG w Wolborzu 
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Aktualnie na terenie gminy wiêkszo�ã gospodarstw domowych korzysta ze 

zbiorników bezodpùywowych, w których czasowo gromadzone s¹ �cieki 

pochodz¹ce z zabudowy mieszkaniowej.  
Firmami zajmuj¹cymi siê wywozem �cieków na terenie gminy s¹: KOM-WOL 
Sp.  z o.o. (Wolbórz) oraz Spóùdzielnia �AGROMEL� (Wolbórz). 
 
 

2.3.4. Gùówne êródùa zanieczyszczeñ 
 
Do gùównych êródeù zanieczyszczeñ istniej¹cych na terenie gminy  nale¿¹: 

- nieszczelne szamba, 
- wykorzystywanie nieczynnych studni kopanych jako miejsc do 

odprowadzania �cieków komunalnych, 
- odprowadzanie �cieków do rowów przydro¿nych, cieków wodnych, na 

pola itp., 
- stosowanie nawozów chemicznych, w miejscach gdzie wody gruntowe 

zalegaj¹ pùytko pod powierzchni¹ terenu oraz gruntach o wiêkszych 

spadkach w kierunku cieków wodnych, 
- niekorzystny wpùyw ùadunku zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze 

spùywów powierzchniowych,  
- odprowadzanie do wód i do ziemi �cieków z obiektów prowadz¹cych 

dziaùalno�ã produkcyjn¹, zawieraj¹cych substancje szczególnie 

szkodliwe dla �rodowiska wodnego. 
 
Wnioski 

Gmina Wolbórz posiada zasoby wód podziemnych dobrej jako�ci. 

Wprawdzie w wyniku badañ jako�ci wód podziemnych w 2008 r. w punktach  

badawczych Lubiatów i Golesze Maùe wody podziemne mie�ciùy siê w IV klasie 

jako�ci (wody o sùabym stanie chemicznym), to jednak zauwa¿yã nale¿y, ¿e 

studnia nr 76 (Golesze Maùe), charakteryzuj¹ca siê sùabym stanem chemicznym 

badanych wód, ujmuje wody gruntowe o zwierciadle swobodnym, czyli 
szczególnie nara¿one na zanieczyszczenia.  
Wody powierzchniowe na terenie gminy charakteryzowaùy siê podczas badañ 

nisk¹ jako�ci¹ (kl. IV). Wielko�ã zasobów zaspokaja potrzeby mieszkañców.  
 

Istotnym celem w walce o dobry stan �rodowiska jest ochrona wód 

powierzchniowych oraz ochrona ilo�ciowa i jako�ciowa wód podziemnych. 

Zagro¿eniem dla wód podziemnych mog¹ byã:  
- skùadowiska odpadów komunalnych oraz �dzikie wysypiska�; 
- �cieki bytowo�gospodarcze na terenach gdzie brak jest systemu 

kanalizacyjnego, kierowane do szamb i doùów chùonnych, infiltruj¹ce do 

wód podziemnych. 
- nawadnianie pól �ciekami, 
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- stosowanie nawozów mineralnych i chemicznych �rodków ochrony 

ro�lin; 
- spùywy powierzchniowe z tras komunikacyjnych i z dróg zawieraj¹ce 

m.in. zwi¹zki ropopochodne, chlorki, metale ciê¿kie. 
Powa¿ny problem stanowi niski poziom skanalizowania gminy. 
 
W celu osi¹gniêcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych na 

obszarze gminy Wolbórz istotne znaczenie bêd¹ miaùy inwestycje dotycz¹ce 

budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja 
oczyszczalni �cieków. Wa¿ne jest równie¿ aby realizowaã przedsiêwziêcia 

wynikaj¹ce z Krajowego Programu Oczyszczania Úcieków. Zgodnie z tym 

programem do 2010 r. ka¿da aglomeracja powinna osi¹gn¹ã efekt ekologiczny 

w zakresie jako�ci odprowadzanych �cieków. 
 Poni¿ej, na podstawie analizy wymagañ w zakresie ochrony �rodowiska, 

aktualnego stanu gospodarki wodno � �ciekowej, jako�ci wód oraz kierunków 

dziaùañ okre�lonych w �Polityce ekologicznej pañstwa w latach 2009-2012  
z perspektyw¹ do roku 2016� i �Programie Ochrony Úrodowiska Województwa 

£ódzkiego� okre�lono kierunki dziaùañ, których realizacja pomo¿e w 

osi¹gniêciu zaùo¿onego celu:  
- rozbudowa i modernizacja sieci wodoci¹gowej 
- u¿ytkowanie terenu w obrêbie stref ochronnych ujêã wody zgodnie z 

wymaganiami okre�lonymi przepisami prawa 
- racjonalne gospodarowanie wod¹, w tym zmniejszenie wodochùonno�ci 

produkcji i wyeliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód 

podziemnych do celów przemysùowych i sadowniczych 
- realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Úcieków; 
- budowa i rozbudowa oczyszczalni �cieków w gminie; 
- budowa systemów kanalizacji zbiorczej; 
- budowa przydomowych oczyszczalni �cieków, w miejscach w których 

jest to uzasadnione ekonomicznie i technicznie; 
- budowa kanalizacji deszczowej; 
- edukacja i kontrola w zakresie odprowadzania nieoczyszczonych �cieków 

do wód lub do ziemi; 
- budowa zbiorników maùej retencji. 

 
2.4. Gospodarka odpadami 
 

Zagadnienie to zostaùo szczegóùowo omówione w ramach opracowania pn. 

�Plan gospodarki odpadami dla gminy Wolbórz na lata 2010 � 2013�, stanowi¹cego 
czê�ã II niniejszego opracowania. Natomiast poni¿ej przedstawiono jego 

streszczenie. 
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Plan gospodarki odpadami dla gminy Wolbórz stanowi aktualizacjê Planu 

zatwierdzonego przez Radê Gminy w Wolborzu Uchwaù¹ Nr XXVI/145/05 z dnia 
26 stycznia 2005 r.  

Aktualizowany Plan obejmuje lata 2010 � 2013 (zadania krótkookresowe) oraz 
2014 - 2017 (zadania dùugookresowe). W zaktualizowanym Planie przedstawiono 
m. in.: 
� charakterystykê gminy z uwzglêdnieniem czynników wpùywaj¹cych na 

gospodarkê odpadami, 
� analizê aktualnego stanu gospodarki odpadami, 
� prognozy wzrostu ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
� identyfikacjê problemów, 
� cele i zadania, 
� system gospodarki odpadami, 
� harmonogram realizacji przedsiêwziêã, 
� êródùa finansowania przedsiêwziêã z zakresu gospodarki odpadami, 
� system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
 

Zgodnie z planami wy¿szych szczebli zaproponowano równie¿ cele, które 

nale¿y osi¹gn¹ã w poszczególnych latach wraz z niezbêdnymi zadaniami do 

realizacji.    
 
Wedùug aktualizowanego Planu gùównym zamierzeniem w sektorze 

komunalnym jest uporz¹dkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Wolbórz oraz minimalizacja i eliminacja zagro¿eñ wynikaj¹cych  
z gospodarowania odpadami. Gmina prowadziã bêdzie system selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych obejmuj¹cy odpady ulegaj¹ce biodegradacji, 

opakowaniowe, wielkogabarytowe (w tym zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 

elektrycznego), niebezpieczne oraz budowlane.  
Uwzglêdniaj¹c specyfikê terenów wiejskich zaùo¿ono stosowanie przez 

mieszkañców metody kompostowania odpadów ulegaj¹cych biodegradacji we 

wùasnym zakresie z u¿yciem kompostowników indywidualnych. 
 Odpady niebezpieczne trafiaã bêd¹ do GPZON b¹dê odbierane bêd¹ 

regularnie (zgodnie z opracowanym harmonogramem, uwzglêdniaj¹cym wszystkie 
miejscowo�ci) przez specjalny pojazd nale¿¹cy do przedsiêbiorcy odbieraj¹cego 

odpady komunalne z nieruchomo�ci. W okre�lonych terminach specjalnie 

przystosowany pojazd (z odpowiednio wyszkolonym personelem) bêdzie 
przeje¿d¿aù wytyczon¹ tras¹ i zabieraù odpady niebezpieczne dostarczone przez 

mieszkañców.  
Wedùug zapisów PGOW£ 2011 gmina Wolbórz, przypisana zostaùa do 

Rejonu obsùugi X, dla którego planowany jest jako obiekt unieszkodliwiania 

odpadów Zakùad Zagospodarowania Odpadów ZZO Ró¿anna (m. Opoczno). 
ZZO Ró¿anna posiadaã bêdzie nastêpuj¹ce instalacje: sortownia, 

kompostownia, punkt demonta¿u odpadów wielkogabarytowych, punkt 
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gromadzenia i przeróbki odpadów remontowo-budowlanych, skùadowisko 

odpadów resztkowych).  
Ponadto w Planie zwrócono uwagê na potrzebê wzmo¿enia dziaùañ 

informacyjno � edukacyjnych, które winny poprzedzaã ka¿de zadanie 
inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami. 

 
Przyjête w Planie cele nadrzêdne w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie to: 
 ochrona �rodowiska, 
 zrównowa¿ony rozwój gminy, 
 minimalizacja i eliminacja zagro¿eñ wynikaj¹cych z gospodarowania 

odpadami.  
Cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym 

dla odpadów innych ni¿ niebezpieczne przyjête w aktualizowanym Planie to: 
 minimalizowanie ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
 odzysk wytworzonych odpadów, 
 odzysk odpadów nagromadzonych na skùadowisku odpadów. 
 
W sektorze gospodarczym nale¿y d¹¿yã do minimalizacji powstawania 

odpadów, utrzymywaã wysoki poziom odzysku odpadów i stosowaã najlepsze 

dostêpne techniki i technologie w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania. 

Priorytetem powinno staã siê ograniczenie ilo�ci odpadów kierowanych na 

skùadowiska. Odpady niebezpieczne powinny byã zbierane selektywnie i 

przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadaj¹cym 

stosowne decyzje. 
Na skutek demonta¿u i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest 

prognozuje siê wzrost ilo�ci powstaj¹cych odpadów. Nale¿y prowadziã 

monitoring prawidùowego postêpowania z odpadami zawieraj¹cymi azbest, 

szczególnie obejmuj¹cy indywidualnych posiadaczy i firmy zajmuj¹ce  
siê demonta¿em.  

 
W aktualizowanym Planie okre�lono jednostki odpowiedzialne za realizacjê 

planowanych zadañ a tak¿e wspóùpracuj¹ce i nadzoruj¹ce. Oszacowano koszt 
wykonania dla niektórych zadañ przewidzianych w Planie. Monitorowanie 
wdra¿ania Planu odbywaã siê bêdzie przez Wójta Gminy przy wspóùpracy ze 

Starost¹ Piotrkowskim, Marszaùkiem Województwa, Wojewod¹ £ódzkim oraz 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Úrodowiska. Analiza oddziaùywania 

Planu na �rodowisko wskazuje, ¿e realizacja Planu przyczyni siê do poprawy 

stanu �rodowiska w gminie i pozwoli wyeliminowaã nieprawidùowo�ci  
w prowadzeniu gospodarki odpadami.  
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2.5. Gleby 

 
U¿ytki rolne stanowi¹ ponad 60% ogólnej powierzchni gminy Wolbórz. 
Okoùo 85% u¿ytków rolnych zajmuj¹ grunty orne, 0,8% - sady, 8,3% - ù¹ki  
i 5,4% - pastwiska. 
 
Tabela 48. Struktura u¿ytkowania gruntów w gminie Wolbórz 

Wyszczególnienie: [w ha] 

Powierzchnia gminy ogóùem 15 122 

Powierzchnia u¿ytków rolnych ogóùem 9 366 

Grunty orne ogóùem 7 880 

Sady ogóùem 147 

£¹ki ogóùem  818 

Pastwiska ogóùem 521 

                 * wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 

 

Zagospodarowanie u¿ytków rolnych na obszarze gminy Wolbórz ilustruje 
wykres. 

Zagospodarowanie u¿ytków rolnych w gminie Wolbórz

521ha
6%

818 ha
 9%

147 ha
 2% 7880 ha

83%

Grunty orne ogóùem Sady ogóùem £¹ki ogóùem Pastwiska ogóùem

 
         * wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 
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Na obszarze gminy przewa¿aj¹ gospodarstwa indywidualne o powierzchni 

wynosz¹cej do 5 ha.  
Warunki przyrodnicze oraz jako�ã gleb w gminie korzystnie wpùywa na 

produkcjê rolnicz¹. Dominuj¹ uprawy zbó¿ (¿yto, pszen¿yto, pszenica, 

jêczmieñ) i ziemniaków, a tak¿e dodatkowo ro�lin pastewnych i przemysùowych 

(rzepak i rzepik).  
W hodowli zwierz¹t gospodarskich przewa¿a trzoda chlewna oraz bydùo, 

uzupeùniaj¹co drób. 
 

2.5.1.Typy gleb 

 
Gleby na obszarze gminy Wolbórz wyksztaùciùy siê na podùo¿u utworów 

polodowcowych. Niemal na caùym terenie gminy przewa¿aj¹ gleby dobre i 

bardzo dobre. 
Najwiêksz¹ przydatno�ã rolnicz¹ posiadaj¹ gleby brunatne wytworzone na 

glinach i wystêpuj¹ce w rejonie wsi: Bogusùawice, Mùynary i Komorniki (klasa 
bonitacyjna IIIa). W rejonie wsi: Polichno, Proszenie, Ýarnowica, Wolbórz, 

Kuznocin, Komorniki, Ýywocin, Stanisùawów, Golesze i Dêbsko na piaskach 

strukturalnych i spiaszczonych glinach wyksztaùciùy siê gleby bielicowe 

i pseudobielicowe klas IIIb i IVa. We wschodniej czê�ci gminy wystêpuj¹ gleby 

najsùabsze, klas V i VI (rejony wsi: Studzianki, Dêbina, Adamów, Mùoszów 

i Zwierzyniec). W dolinach rzek wystêpuj¹ gleby torfowe oraz muùowo-torfowe, 
czarne ziemie, mady lekkie i bardzo lekkie, stanowi¹ce trwaùe u¿ytki zielone 

(ù¹ki i pastwiska) o klasach bonitacyjnych od II do VI.  
 
Udziaù gleb poszczególnych klas bonitacji w gminie Wolbórz przedstawia 

tabela nr 49.  
 
Tabela 49. Gleby poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie Wolbórz  

Klasa ziemi IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

% gleb ornych 4,5 24,1 23,1 15,2 23,8 8,8 0,6 

                 * wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 

 
2.5.2. Odczyn gleb 

 
W ramach Pañstwowego Monitoringu Úrodowiska realizowany jest podsystem 

monitoringu jako�ci gleby i ziemi.  
Na poziomie krajowym realizowany jest monitoring chemizmu gleb 

ornych Polski, którego celem jest �ledzenie zmian ró¿nych cech gleb 

u¿ytkowanych rolniczo, szczególnie wùa�ciwo�ci chemicznych, zachodz¹cych  
w okre�lonych przedziaùach czasu pod wpùywem rolniczej i pozarolniczej 
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dziaùalno�ci czùowieka. Ma on obejmowaã zarówno badania gleb u¿ytkowanych 

rolniczo w rejonach nie podlegaj¹cych bezpo�redniemu oddziaùywaniu êródeù 

zanieczyszczeñ, jak i badania na obszarach bezpo�rednio zagro¿onych 
zanieczyszczeniami. 
 
Na terenie województwa ùódzkiego badania gleb prowadzone s¹ stosownie do 

specyficznych potrzeb regionu i ograniczaj¹ siê do kilkunastu punktów w ci¹gu 

roku. Punkty te znajduj¹ siê na lokalnie istotnych obszarach, nale¿¹cych do 

terenów bezpo�rednio lub potencjalnie zagro¿onych zanieczyszczeniami (tereny 

ogródków dziaùkowych, stacji benzynowych, skùadowisk odpadów, mogilników, 

otoczenie autostrad i dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu). 
 

W ostatnich latach na terenie gminy Wolbórz nie prowadzono badañ 
monitoringu chemizmu gleb. Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi 
badania gleb potencjalnie nara¿onych na zanieczyszczenie w punktach: 
- na terenach ogródków dziaùkowych (powiat tomaszowski): 
- przy ul. Milenijnej � P.O.D. �Malwa� i �Nad Czarn¹� � 2 punkty 
- przy ul. Legionów/Sienkiewicza � P.O.D. �Siedmiodomki� � 1 punkt 
- przy ul. Krzywej � 1 punkt 
- przy ul. Wierzbowej - P.O.D. J. Tuwima � 1 punkt 
- przy ul. Ks. Popieùuszki - P.O.D. �Malwa 2� � 1 punkt 
- przy ul. Dziaùkowej - P.O.D. �Górnik� � 1 punkt 
- na terenie rezerwatu �Niebieskie �ródùa� � 1 punkt 
- na terenie b. ZWCh. �Wistom� przy ul. Spalskiej (rejon basenów osadowych � 1 

punkt 
- w rejonie skùadowiska odpadów w Lubochni � 2 punkty. 
 
Na stan gleb ma wpùyw wiele czynników m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów 

i pyùów, prowadzona gospodarka rolna (nawo¿enie, stosowanie �rodków 

ochrony ro�lin). Du¿e znaczenie ma równie¿ �wiadomo�ã ekologiczna 

u¿ytkowników gruntów. 
 
Wnioski 

Monitoring gleb realizowany jest w celu obserwowania zmian jako�ci gleb pod 

wpùywem czynników antropopresji. W ramach monitoringu regionalnego WIOÚ 

prowadzi wùasne badania gleb poùo¿onych na wybranych obszarach o 

potencjalnym zagro¿eniu zanieczyszczeniem. Celem badañ jest dokumentowanie 
zmian zachodz¹cych w glebach, sygnalizowanie zagro¿eñ i umo¿liwienie 

wczesnego podejmowania dziaùañ ochronnych.  
W l. 2007-2008 nie badano gleb na terenie gminy Wolbórz ani powiatu 

piotrkowskiego.  
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Ogólnie mo¿na stwierdziã, ¿e na obszarze gminy Wolbórz dominuj¹ 

gleby IIIb, IVa i V klasy bonitacyjnej. S¹ to gleby kwa�ne maùo zdewastowane  
i zdegradowane. Wskazane s¹ dziaùania edukacyjne w zakresie prowadzonych 

prac agrotechnicznych, które zapobiegn¹ degradacji rolniczej (m.in. 

wapnowanie zakwaszonej ziemi, przestrzeganie dawek stosowanych nawozów 

oraz �rodków ochrony ro�lin).  
Gùównym zagro¿eniem dla �rodowiska glebowego na terenie gminy s¹: 

- zakwaszenie gleb obni¿aj¹ce ich przydatno�ã rolnicz¹. 
- naturalne zagro¿enie gleb procesami erozyjnymi. 
Do antropogenicznych zagro¿eñ gleb na terenie gminy, oprócz rolnictwa nale¿y 

zaliczyã zanieczyszczenia emitowane z sektora komunalnego. Szczególne 

zagro¿enie stanowi¹:  
- emisja do powietrza zanieczyszczeñ w wyniku spalania paliw, 
- zanieczyszczenie �ciekami, 
- zanieczyszczenie powierzchni ziemi odpadami, 
- magazynowanie i dystrybucja paliw. 

Ponadto do degradacji gruntów przyczyniaj¹ siê �dzikie wysypiska�.  
Gùównymi zadaniami w zakresie ochrony gleb bêd¹ dziaùania prewencyjne 

(wspieranie dobrych praktyk rolniczych przeciwdziaùaj¹cych erozji gleb) oraz 

restrykcyjne przestrzeganie ochrony gruntów w sferze dziaùalno�ci gospodarczej. 
Nale¿y tak¿e podejmowaã dziaùania rekultywacyjne, przywracaj¹ce walory 

przyrodnicze gruntów. 
Najskuteczniejszym zabiegiem ograniczaj¹cym nadmierne zakwaszenie gleb jest 

wapnowanie. Ma ono na celu poprawê odczynu oraz wpùywa korzystnie na 

wiêkszo�ã wùa�ciwo�ci gleb. 
Istotne znaczenie dla ochrony gleb bêdzie miaùo prowadzenie okresowych badañ 

jako�ci gleby i ziemi (ustawa POÚ, art. 109, ust.2), bêd¹ce w zakresie 

obowi¹zków Starosty Piotrkowskiego.  
Gùówne kierunki dziaùañ w zakresie ochrony �rodowiska glebowego to: 

 przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony 
gleb u¿ytkowanych rolniczo; 

 racjonalne zu¿ycie �rodków ochrony ro�lin i nawozów; 
 wdra¿anie programów rolno �rodowiskowych uwzglêdniaj¹cych dziaùania 

prewencyjne w zakresie ochrony gleb (w tym erozji gleb); 
 minimalizacja negatywnego wpùywu dziaùalno�ci gospodarczej na stan 

�rodowiska glebowego; 
 utrzymanie jako�ci gleby i ziemi powy¿ej lub co najmniej na poziomie 

wymaganych standardów; 
 prowadzenie okresowych badañ jako�ci gleby i ziemi, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi.  
Oprócz wymienionych dziaùañ, wszystkie dziaùania zmierzaj¹ce do poprawy 

stanu sanitarnego powietrza, stanu gospodarki odpadami, prawidùowej 
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gospodarki le�nej s¹ równie¿ wa¿ne dla ochrony gleb przed zanieczyszczeniami

  
2.6. Surowce mineralne 

 

Na obszarze gminy Wolbórz najliczniej wystêpuj¹ surowce mineralne zwi¹zane                

z akumulacyjn¹ dziaùalno�ci¹ l¹dolodu �rodkowopolskiego, tj.: pospolite 

kopaliny okruchowe i surowce ilaste (piaski, piaski ze ¿wirem, ¿wiry, gliny 

zwaùowe). Na obszarze gminy nie stwierdzono zùó¿ kruszywa grubego o 

warto�ci przemysùowej. 
 

Zasoby surowców 

Piaszczyste gliny zwaùowe � wystêpuj¹ w postaci do�ã du¿ych pùatów, przykryte 

s¹ gùównie piaskami wodnolodowcowymi. Na obszarze gminy Wolbórz 

udokumentowano je w zùo¿u Polichno. Zasoby udokumentowane surowca 

wynosz¹ 523 tys. m³.  
Piaski drobno- i �rednioziarniste � to surowce najliczniej wystêpuj¹ce w gminie. 

Piaski zalegaj¹ce na powierzchni, charakteryzuj¹ siê znaczn¹ ró¿norodno�ci¹ 

frakcji oraz mi¹¿szo�ci¹ od kilku do kilkunastu metrów. Kruszywa naturalne 

udokumentowano w kategorii obszarów perspektywicznych w okolicach: 

 Kolonii Ýywocin (piaski), 
 Bogusùawic (piaski), 
 wsi Psary Witowskie (piaski-wewn¹trz obszar prognostyczny), 
 na poùudnie od Wolborza (piaski � dwa obszary � równie¿ 

wewn¹trz z obszarami prognostycznymi), 
 Kolonii Studzianki (piaski � znaczna powierzchnia � wewn¹trz  

z dwoma obszarami prognostycznymi), 
 na poùudnie od wsi Polichno (piaski � maùa powierzchnia). 

Eksploatacjê stwierdzono w kilkudziesiêciu punktach, ale odbywa siê ona 

wyù¹cznie na potrzeby lokalne mieszkañców gminy. 
 
Wnioski 

Zùo¿a kopalin wystêpuj¹ce na terenie gminy s¹ maùe. Gùównie s¹ to  zùo¿a 

kruszyw naturalnych (piaski, ¿wiry i piaski ze ¿wirem) oraz zùo¿a gliny 

zwaùowej.  
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2.7. Energia odnawialna 

  

Zapotrzebowanie na energiê wci¹¿ wzrasta we wszystkich krajach �wiata.  

Perspektywa wyczerpania siê zapasów paliw kopalnych a tak¿e podejmowane 

dziaùania na rzecz ochrony �rodowiska naturalnego czùowieka przyczyniùy siê do 

wzrostu zainteresowania odnawialnymi êródùami energii, czego efektem jest 

du¿y wzrost ich stosowania.  
 

Odnawialne êródùa energii s¹ to êródùa wykorzystuj¹ce w procesie 

przetwarzania energiê wystêpuj¹c¹ w rozmaitych postaciach, w szczególno�ci 

promieniowana sùonecznego, wiatru, wody, a tak¿e biomasy i ciepùa wnêtrza 

Ziemi. Obecny poziom cywilizacji technicznej stwarza mo¿liwo�ã uznania za 

odnawialne êródùo energii równie¿ czê�ci odpadów komunalnych i 
przemysùowych, która nadaje siê do energetycznego przetworzenia. 
�ródùa energii odnawialnej s¹ praktycznie niewyczerpalne, gdy¿ ich zasoby 

uzupeùniane s¹ nieustannie w procesach naturalnych. Ich dostêpno�ã nie jest 

jednakowa w skali globalnej, ale wystêpuj¹ niemal wszêdzie. Najùatwiej 

dostêpne s¹ zasoby energii promieniowania sùonecznego i biomasy, natomiast 

dostêpno�ã energii geotermalnej, wiatru czy wody jest ograniczona. Du¿¹ zalet¹ 

êródeù odnawialnych jest równie¿ ich minimalny wpùyw na �rodowisko 
naturalne. 
Odnawialne êródùa energii mog¹ stanowiã istotny udziaù w bilansie 

energetycznym poszczególnych gmin, czy nawet województw naszego kraju. 

Mog¹ przyczyniã siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa energetycznego regionu, 

przede wszystkim za�  do poprawy zaopatrzenia w energiê na terenach o sùabo 

rozwiniêtej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie najwiêkszym odbiorc¹ 

energii ze êródeù odnawialnych mo¿e byã rolnictwo, jak równie¿ 

mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów dotkniêtych 

bezrobociem, odnawialne êródùa energii stwarzaj¹ nowe mo¿liwo�ci w zakresie 

powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na 

silne zanieczyszczenie gleb nie nadaj¹ siê do uprawy ro�lin jadalnych, mog¹ byã 

wykorzystane do uprawy ro�lin przeznaczonych do produkcji biopaliw. 
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku to dokument, który zawiera pakiet 

dziaùañ, maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego, 

konkurencyjno�ci gospodarki, jej efektywno�ci energetycznej oraz ochrony 
�rodowiska. Dokument ten zostaù zatwierdzony 22.12.2006 r. przez Radê 

Ministrów. 
W�ród celów strategicznych polityki pañstwa jest wspieranie rozwoju 

odnawialnych êródeù energii i uzyskanie 7,5% udziaùu energii, pochodz¹cej z 

tych êródeù, w bilansie energii pierwotnej do roku 2010 oraz 14% do roku 2020.  
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Energia sùoneczna 

Podstawowym êródùem energii dla Ziemi jest Sùoñce. Ze wszystkich êródeù 

energii, energia sùoneczna jest najbezpieczniejsza. Mo¿na j¹ wykorzystywaã dla 

celów ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody, jednak energetyka 
sùoneczna jest praktycznie najmniej wykorzystywan¹ form¹ energii w Polsce. 

Praktyczn¹ mo¿liwo�ã wykorzystania tego rodzaju energii ograniczaj¹ warunki 

klimatyczne oraz wci¹¿ jeszcze wysokie nakùady inwestycyjne, zwi¹zane z 
zainstalowaniem odbiorników o bardzo du¿ych powierzchniach. 
Na terenie gminy brak jest instalacji wykorzystuj¹cych ten rodzaj energii. 
  
Energia wodna 

Energetyka wodna ma 20% udziaù w �wiatowej produkcji energii elektrycznej. 

W Polsce natomiast udziaù energetyki wodnej w krajowej produkcji energii 
elektrycznej wynosi obecnie okoùo 1,1%. Energetyka wodna ma bez w¹tpienia 

w naszym kraju najwiêksze tradycje.  

Energiê wód powierzchniowych wykorzystuje siê do produkcji energii 
elektrycznej w poùo¿onych na rzekach lub jeziorach elektrowniach wodnych. 
Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego 
jeszcze udziaùu w ogólnej jej produkcji, ma ju¿ wymierne korzy�ci dla ochrony 
�rodowiska.  
W gminie Wolbórz nie istniej¹ elektrownie wodne.   
 
Energia wiatru 

Úrednie roczne prêdko�ci powy¿ej 4 m/s, co uwa¿ane jest za warto�ã minimaln¹ 

do efektywnej konwersji energii wiatrowej, wystêpuj¹ na wysoko�ci 25 i wiêcej 

metrów na 2/3 powierzchni naszego kraju. Uwa¿a siê, ¿e na 1/3 powierzchni 

Polski istniej¹ odpowiednie warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Jak 

wynika z opracowañ Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znaczna czê�ã 

Polski posiada wystarczaj¹ce warunki do wykorzystania energii wiatru do 

produkcji energii elektrycznej i do napêdu urz¹dzeñ technologicznych.  

Wiatr jest czystym êródùem energii, nie emituj¹cym ¿adnych zanieczyszczeñ.  
W korzystnych warunkach wiatrowych cena jednostkowa energii pochodz¹cej  
z tego êródùa mo¿e byã i czêsto jest ni¿sza od ceny energii z konwencjonalnych 
elektrowni cieplnych. Postêpuj¹cy rozwój technologii elektrowni wiatrowych 

powoduje dalszy spadek kosztów energii i czyni sektor energetyki wiatrowej 

jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. 
Obecnie na terenie województwa ùódzkiego istnieje kilka niewielkich elektrowni 
wiatrowych, jednak w gminie Wolbórz energia wiatru nie jest obecnie 
wykorzystywana.   
 
Biomasa 

Do celów energetycznych mo¿na równie¿ wykorzystywaã biomasê.  Biomasa to 
gùównie pozostaùo�ci i odpady. Ró¿ne rodzaje biomasy maj¹ ró¿ne wùa�ciwo�ci. 
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Na cele energetyczne wykorzystuje siê drewno i odpady z przerobu drewna, 

ro�liny pochodz¹ce z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady 

organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemysùowe.  
Biomasa wystêpuje w ró¿nych stanach skupienia: staùej, gazowej i ciekùej. 

Przy oczyszczalniach �cieków i na skùadowiskach odpadów, tam gdzie 

rozkùadaj¹ siê odpady organiczne wystêpuje biogaz bêd¹cy mieszanin¹ gùównie 

metanu i dwutlenku wêgla. Biogaz powstaje podczas beztlenowej fermentacji 

substancji organicznych. Mo¿na go wykorzystywaã na ró¿ne sposoby, m. in. do 

produkcji: 
 energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach, 
 energii cieplnej w przystosowanych kotùach, 
 energii elektrycznej i cieplnej w ukùadach skojarzonych. 

Biomasa jest paliwem nieszkodliwym dla �rodowiska: ilo�ã dwutlenku wêgla 

emitowana do atmosfery podczas jego spalania równowa¿ona jest ilo�ci¹ CO2 
pochùanianego przez ro�liny, które odtwarzaj¹ biomasê w procesie fotosyntezy. 

Ogrzewanie biomas¹ jest opùacalne - ceny biomasy s¹ konkurencyjne na rynku 

paliw. Koszty ogrzewania takim paliwem s¹ obecnie ni¿sze od kosztów 

ogrzewania olejem opaùowym. Ponadto wykorzystanie biomasy pozwala 

zagospodarowaã nieu¿ytki i spo¿ytkowaã odpady. 
Na terenie gminy nie wystêpuj¹ obiekty, w których wykorzystywana jest 

biomasa lub biogaz.  
 

Energia geotermalna 

Energia geotermalna jest to naturalne ciepùo Ziemi nagromadzone w skaùach 

oraz w wodach wypeùniaj¹cych pory i szczeliny w skaùach. W skorupie 

ziemskiej wystêpuje kilka rodzajów energii geotermalnej. Jest to energia magmy 
i energia geoci�nieñ, energia gor¹cych suchych skaù i energia geotermalna 

nagromadzona w wodach podziemnych. Temperatury tych wód wynosz¹ od 
kilkudziesiêciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osi¹gaj¹ sto 
kilkadziesi¹t stopni. 
Podstawowymi cechami zasobów geotermalnych decyduj¹cymi o atrakcyjno�ci 
ich wykorzystania w kraju s¹: odnawialno�ã, niezale¿no�ã od zmiennych 
warunków klimatycznych i pogodowych, mo¿liwo�ã budowy instalacji 
osi¹gaj¹cych znaczne moce cieplne (do kilkudziesiêciu MW z jednego otworu). 
Nale¿y podkre�liã, ¿e wykorzystanie energetyczne wód geotermalnych wi¹¿e siê 

z przeprowadzeniem badañ geologicznych i wykonaniem odwiertu, co niesie ze 

sob¹ konieczno�ã poniesienia du¿ych nakùadów inwestycyjnych. To stanowi 
powa¿n¹ barierê w wykorzystywaniu energii geotermalnej. Przedsiêwziêcie 

takie jest opùacalne, gdy wody geotermalne stosuje siê do ró¿nych celów 

równocze�nie jak np. produkcja energii elektrycznej, balneologia i lecznictwo 

oraz rekreacja.   
Na terenie gminy Wolbórz brak jest instalacji wykorzystuj¹cych zùo¿a wód 

termalnych jako no�nik energii dla celów energetyki cieplnej.  
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W�ród barier ograniczaj¹cych wykorzystywanie odnawialnych êródeù energii 

wystêpuj¹ du¿e koszty inwestycyjne, trudno�ci w peùnym zabezpieczeniu 
potrzeb energetycznych z uwagi na maù¹ wydajno�ã a tak¿e brak gwarancji 

stabilnego poziomu produkcji energii, co zmusza czêsto do wspóùdziaùania  
z systemami konwencjonalnymi. 
 
2.8. Przyroda 
 

2.8.1.Analiza stanu obecnego  

 
Formami ochrony �rodowiska przyrodniczego na terenie gminy Wolbórz, które 

zostaùy wprowadzone na podstawie przepisów ogólnych z zakresu ochrony 

�rodowiska oraz  miejscowych aktów prawnych s¹: 
- park krajobrazowy (Sulejowski  Park Krajobrazowy) 
- 3 rezerwaty przyrody: �Lubiaszów�, �Dêby w Meszczach�,  �Czarny £ug� 
-  obszar chronionego krajobrazu (OChK �Dolina Wolbórki�) 
- pomniki przyrody  
- u¿ytek ekologiczny Bronisùawów 
- podworskie, zabytkowe parki w Wolborzu, Bogusùawicach, Lubiatowie  

i Goleszach,  
Poza tym  na terenie gminy ochronie podlegaj¹: 

- poszczególne gatunki ro�lin 
- poszczególne gatunki zwierz¹t 

 

 park krajobrazowy  
 

Sulejowski Park Krajobrazowy 

Utworzony zostaù w 1994 r. Powierzchnia parku wynosi 17 137 ha. Sulejowski 

Park Krajobrazowy poùo¿ony jest na terenie gmin: Rêczno, Aleksandrów, 

Tomaszów Mazowiecki, Sulejów, Wolbórz, Mniszków oraz czê�ciowo w 

mie�cie Piotrkowie Tryb. Otulina Parku zajmuje 39 569 ha i obejmuje gminy 

Tomaszów Mazowiecki, Sulejów, Wolbórz, Rozprza, Rêczno, Aleksandrów, 

Mniszków, £êki Szlacheckie, Przedbórz. Park poùo¿ony jest nad �rodkow¹ 

Pilic¹ i charakteryzuje go krajobraz doliny Pilicy. Na terenie Parku wraz  
z otulin¹ znajduje siê 9 rezerwatów przyrody.  
Przedmiotem ochrony s¹ jodùy pospolite, �wierki, buki, klony i jawory. Na 

obszarze Parku wystêpuj¹ murawy nawapienne - pùaszczycie, torfy i ù¹ki o 

podùo¿u piaszczysto � torfowym. Spo�ród rzadkich okazów ro�lin wystêpuj¹: 

widùaki,  storczyki, zimozióù póùnocny  dùugosz królewski. Ze zwierz¹t spotkaã 

mo¿na bobra, wydrê i ùosia wêdrownego czy wilka. Spo�ród licznie 
wystêpuj¹cych ptaków najciekawsze okazy to: g¹goù, b¹k, rybitwa biaùoczelna, 

kropiatka, siweczka obro¿na. 
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 rezerwaty 
 
Rezerwat �Lubiaszów�  
Utworzony w 1958 roku. Rezerwat le�ny w gminie Sulejów i w gminie 

Wolbórz, na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia 
rezerwatu - 202.40 ha. Przedmiotem ochrony rezerwatu jest las gr¹dowy  
z licznym udziaùem jodùy pospolitej. Rezerwat �Lubiaszów� nale¿y do 

najwa¿niejszych i najwiêkszych obiektów chronionych w Puszczy Pilickiej. 

Znajduj¹ siê w nim zachowane - najcenniejsze w caùej Polsce Úrodkowej - 
wielogatunkowe, stare drzewostany, w tym naturalne stanowiska jodùy, kolekcja 

dwustuletnich dêbów szypuùkowych tak¿e grupa 140 - letnich modrzewi polskich. 
 

Rezerwat �Dêby w Meszczach�  
Utworzony w 1989 roku rezerwat le�ny na pograniczu Piotrkowa 

Trybunalskiego i gminy Wolbórz. Powierzchnia rezerwatu wynosi 39,15 ha. 

Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest ochrona naturalnego starodrzewu 
dêbowego w zespoùach o charakterze gr¹du i boru mieszanego. Na obszarze 
rezerwatu ro�nie ponad 100 dêbów szypuùkowych w wieku od 150 do 260 lat. W 

skùad drzewostanu wchodzi równie¿ sosna w wieku od 120 do 140 lat, �wierk, 

grab, jodùa, osika, brzoza, a tak¿e dzika jabùoñ, dzika grusza i jarzêbina. 
 

Rezerwat �Czarny £ug�  
Utworzony w 1996 roku rezerwat torfowiskowy;  przy drodze do Swolszewic 
Maùych, Borek i Smardzewic. Le¿y w granicach Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 2,46 ha. Przedmiotem ochrony  
w rezerwacie jest torfowisko wysokie typu suboceanicznego z niezwykle cenn¹ 
faun¹ i flor¹ bagienn¹. Rezerwat znajduje siê w Le�nictwie Swolszewice. 
 

 obszary chronionego krajobrazu 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki  
Utworzony w 2007 r. (Rozporz¹dzenie Nr 41 Wojewody £ódzkiego z dnia 21 sierpnia 
2007 r. w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Wolbórki (Dz. U. Woj. £ódzkiego Nr 273, poz. 2514 z 2007 r.).  
Obejmuje tereny chronione ze wzglêdu na wyró¿niaj¹cy siê krajobraz o 

zró¿nicowanych ekosystemach, warto�ciowe ze wzglêdu na mo¿liwo�ã 

zaspokajania potrzeb zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem, a tak¿e peùnion¹ 
funkcjê korytarzy ekologicznych. Obszar o caùkowitej powierzchni 2 272 ha 

poùo¿ony jest na terenie gmin: Bêdków, Moszczenica i Wolbórz. 
 

Piliczañsko- Radomszczañski  Obszar Chronionego Krajobrazu 
Poùudniowo-wschodnia czê�ã obszaru gminy Wolbórz zostaùa wù¹czona do 

Piliczañsko- Radomszczañskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  
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 pomniki przyrody  
 
Pomniki przyrody s¹ to pojedyncze twory przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej lub ich 
skupienia, o szczególnej warto�ci naukowej, kulturowej, historyczno-pami¹tkowej 

i krajobrazowej oraz odznaczaj¹ce siê indywidualnymi cechami, które 

wyró¿niaj¹ je spo�ród innych tworów, w szczególno�ci sêdziwe i okazaùych 

rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, êródùa, 

wodospady, skaùki, jary, gùazy narzutowe czy jaskinie. 
Na terenie gminy Wolbórz znajduj¹ siê równie¿ pomniki przyrody: 

- aleja 20 lip drobnolistnych (Wolbórz), 
- 30 dêbów szypuùkowych (le�nictwo Meszcze), 
- d¹b szypuùkowy i sosna pospolita (le�nictwo Meszcze), 
- 4 sosny wejmutki, 1 d¹b szypuùkowy, 3 lipy drobnolistne, 4 klony zwyczajne,  

7 jesionów wyniosùych, 2 modrzewie europejskie (Bogusùawice), 
- lipa drobnilistna (Golesze Du¿e), 
- 37 lip drobnolistnych, 2 platany klonolistne, 5 jesionów wyniosùych, 2 klony 

pospolite, 3 modrzewie europejskie, 2 wi¹zy polne, topola kanadyjska, 

(Lubiatów) 
 
Ponadto na terenie gminy Wolborz znajduj¹ siê podworskie, zabytkowe parki: 
- park przy Zespole Paùacowym Biskupów Kujawskich (Wolbórz), 
- park przy Zespole Dworsko-Folwarcznym (Bogusùawice), 
- park przy Zespole Dworsko-Folwarcznym (Lubiatów),  
- park w Goleszach wedùug ewidencji zabytkowej zieleni jest parkiem 

wiejskim, który na podstawie ustawy o ochronie przyrody równie¿ podlega 

ochronie 
 
 u¿ytki ekologiczne 

U¿ytkami ekologicznymi s¹ zasùuguj¹ce na ochronê pozostaùo�ci ekosysytemów, 
maj¹cych znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów 

�rodowisk takich jak: naturalne zbiorniki wodne, oczka wodne, kêpy drzew  
i krzewów, bagna i torfowiska, wydmy, starorzecza, wychodnie skalne.  
Na terenie gminy wystêpuje u¿ytek ekologiczny Bronisùawów ( pow.  200 ha; 

obejmuje brzeg zalewu Sulejowskiego, przylegaj¹ce do niego stawy, wysepki 

wraz z otaczaj¹cymi je wodami). 
   
NATURA 2000 
 
Europejska Sieã Ekologiczna Natura 2000 to sieã obszarów chronionych na 

terenie Unii Europejskiej. Celem wyznaczania obszarów natura 2000 jest 
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ochrona cennych - pod wzglêdem przyrodniczym -  i zagro¿onych skùadników 

ró¿norodno�ci biologicznej. W skùad sieci Natura 2000 wchodz¹: 
- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczone na podstawie 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. 

"Ptasiej" 
- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone na podstawie 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk 
przyrodniczych wymienionych w zaù¹czniku I oraz gatunków ro�lin i 

zwierz¹t wymienionych w zaù¹czniku II do Dyrektywy. 
 
Oprócz obszarów znajduj¹cych siê na oficjalnej li�cie Ministerstwa Úrodowiska, 

jest jeszcze lista uzupeùniaj¹ca sieã tzw. Shadow List. Na li�cie tej - w�ród 

zaproponowanych nowych obszarów chronionych w ramach sieci NATURA 2000 - 
znajduje siê Lubiaszów,  obszar proponowany do objêcia ochron¹ ze wzglêdu 

na du¿e walory siedliskowe. 

 
2.8.2. Stan zasobów le�nych 

 
Jak wynika z danych GUS na koniec 2007 r. powierzchnia gruntów le�nych na 

terenie gminy Wolbórz wynosiùa ogóùem 4241,7 ha, w tym lasy: 4138,5 ha.  
Wskaênik lesisto�ci dla gminy Wolbórz wynosi 27,4%. Jest on nieco ni¿szy od 

wskaênika lesisto�ci kraju (28,8%), przekracza jednak wskaênik lesisto�ci 

powiatu piotrkowskiego, który wg danych GUS za 2007 r. wynosi 23,8%. 
 Zamieszczony ni¿ej wykres ilustruje wskaênik lesisto�ci poszczególnych 

gmin w powiecie piotrkowskim (wg danych GUS za 2007 r.). 
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W lasach na terenie gminy Wolbórz dominuj¹ siedliska boru mieszanego  
i sosnowego.  Zwarty kompleks le�ny wystêpuje w póùnocnej czê�ci gminy, 

gdzie przewa¿aj¹cym gatunkiem drzew jest sosna. W pozostaùej czê�ci gminy 
lesisto�ã jest mniejsza, istniej¹ce kompleksy le�ne zwi¹zane s¹ czê�ciowo ze 

strefami zboczowymi dolin (np. kompleks w okolicy wsi Brudaki, miêdzy 

Wolborzem a wsi¹ Psary Witowskie czy kompleks le�ny Wolbórz - Ýarnowica 

Maùa i in.).   
 Na terenie gminy znajduj¹ siê grunty przewidziane do zalesienia, co 

realizowane jest w ramach dùugofalowego Programu zwiêkszenia lesisto�ci 

Powiatu Piotrkowskiego.  
 
 

Wnioski 

Úrodowisko przyrodnicze na terenie gminy jest chronione przepisami ogólnymi  
i prawem miejscowym.  
Lasy chroni¹ gleby przed zmywaniem i wyjaùowieniem przez wody opadowe, 
stabilizuj¹ stoki chroni¹c je przed ruchami masowymi, reguluj¹ stosunki wodne 
w zakresie retencjonowania wód podziemnych i powierzchniowych a tak¿e 
zmniejszaj¹ ich spùyw powierzchniowy. Stwarzaj¹ równie¿ korzystne warunki 

rekreacyjne i topoklimatyczne.  
Polityka ekologiczna pañstwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu ma 

na celu zahamowanie strat ró¿norodno�ci biologicznej na poziomie 
wewn¹trzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym 
(ekosystemów i krajobrazu). Ochrona ró¿norodno�ci biologicznej zwi¹zana jest 
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z ochron¹ zasobów przyrody, niezale¿nie od formalnego statusu ochronnego 
tych terenów i sposobu ich u¿ytkowania.  
 Zasoby przyrodnicze gminy Wolbórz daj¹ podstawy do wzmo¿onej ochrony 
gatunkowej wystêpuj¹cej na tym obszarze licznej flory i fauny. Poniewa¿ spójno�ã 

oraz trwaùo�ã systemu obszarów chronionych, nie tylko na terenie gminy, ale na 

terenie powiatu i na obszarze caùego województwa, jest zagro¿ona narastaj¹c¹ 

urbanizacj¹ i antropopresj¹, niezbêdne s¹ dziaùania d¹¿¹ce do zachowania 

wszystkich skùadników przyrody w niezmienionym stanie. Zadania prowadzone 

na rzecz ochrony przyrody, zarówno na obszarach objêtych ró¿nymi formami 

ochrony prawnej, jak i na terenach nie chronionych, polegaj¹ na zachowaniu, 
wùa�ciwym wykorzystaniu oraz odnawianiu zasobów przyrody i jej elementów, 
w szczególno�ci dziko wystêpuj¹cych ro�lin i zwierz¹t, siedlisk przyrodniczych 

oraz krajobrazu. 
Szereg dziaùañ z zakresu ochrony przyrody prowadz¹ nadle�nictwa, 

szczególnie w zakresie wskazywania potencjalnych obszarów lub obiektów do 

objêcia ochron¹ prawn¹. 
Ogólne kierunki dziaùañ, sùu¿¹cych zapewnieniu ochrony i wzrostu 

ró¿norodno�ci biologicznej i krajobrazowej to: 
- bie¿¹ca ochrona istniej¹cych obszarów i obiektów prawnie chronionych; 
- przestrzeganie wymagañ ochrony �rodowiska w odniesieniu do obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych; 
- selektywny dostêp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych 

terenów przed zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem; 
- rozwój systemu szlaków turystycznych, �cie¿ek przyrodniczo-

edukacyjnych, �cie¿ek spacerowych w uzgodnieniu z przyrodnikami 

zgodnie z zasadami ochrony przyrody; 
- uwzglêdnianie wymagañ ochrony przyrody w strategiach rozwoju 

poszczególnych sektorów gospodarki oraz w planach rozwoju lokalnego; 
- prowadzenie szkoleñ i edukacji w zakresie ochrony przyrody i 

ró¿norodno�ci biologiczne; 
- promowanie terenów przyrodniczo cennych (foldery, broszury, tablice 

informacyjne).  
 
2.9. Pola elektromagnetyczne 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. niejonizuj¹ce) uwa¿a siê 

obecnie za jedno z powa¿niejszych zanieczyszczeñ �rodowiska. Promieniowanie 

to powstaje w wyniku dziaùania zespoùów sieci i urz¹dzeñ elektrycznych  
w pracy, w domu, urz¹dzeñ elektromedycznych do badañ diagnostycznych  
i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urz¹dzeñ energetycznych, 

telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. 
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Obiektami, które mog¹ wywoùaã promieniowanie elektromagnetyczne 

niejonizuj¹ce  w �rodowisku s¹: 
- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napiêcia, 
- stacje radiowe i telewizyjne, 
- ù¹czno�ã radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, 
- stacje radiolokacji i radionawigacji, 
- stacje transformatorowe, 
- sprzêt gospodarstwa domowego i powszechnego u ¿ytku zasilany pr¹dem 

zmiennym 50Hz 
 

Gùównym êródùem promieniowania elektromagnetycznego niejonizuj¹cego  
na terenie gminy jest terenowa sieã elektroenergetyczna, na któr¹ skùadaj¹ siê 

linie napowietrzne wysokiego napiêcia oraz linie �redniego napiêcia i linie 

niskiego napiêcia.   
Na obszarze gminy usytuowane s¹ równie¿ punktowe êródùa promieniowania 

elektromagnetycznego - stacje bazowe telefonii komórkowej ró¿nych operatorów.  
Uci¹¿liwo�ã masztów telefonii komórkowej oraz linii wysokiego napiêcia 
mie�ci siê w ich strefach ochronnych. 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku i obserwacji 

zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Úrodowiska w ramach 

Pañstwowego Monitoringu Úrodowiska (art. 123, ust. 1). Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Úrodowiska prowadzi równie¿, aktualizowany corocznie, rejestr 

zawieraj¹cy informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (art. 124 POÚ). 
Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszùo w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra 

Úrodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu 

prowadzenia okresowych badañ poziomów pól elektromagnetycznych w 

�rodowisku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645). Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Úrodowiska wdro¿yù nowy system 

monitoringu pól elektromagnetycznych. Monitoring obj¹ù 3 podstawowe 

kategorie terenów: 
1. centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkañców powy¿ej 50 tys. 
2. pozostaùe miasta 
3. tereny wiejskie 

Oznacza to, ¿e pomiary PEM obejmuj¹ wszystkie miasta powiatowe woj. 
ùódzkiego, tereny mniejszych miast oraz obszary wiejskie. Zakres prowadzenia 

badañ poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku obejmuje pomiary 

natê¿enia skùadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale 

czêstotliwo�ci co najmniej od 3MHz do 3000MHz. 
W 2008 roku WIOÚ w £odzi przeprowadziù pomiary natê¿enia PEM na 

terenie województwa ùódzkiego w 45 punktach monitoringowych 
Na terenie gminy Wolborz nie prowadzono badañ natê¿enia PEM. Pomiary na 

terenach  wiejskich prowadzono w miejscowo�ciach: Grzmi¹ca Nowa, Mroga 
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Dolna, Misztal, Wojszyce, Jacków, Nowy Gaj, Bocheñ, Sapy, Komorów, 

Tuborowice, Godzianów, Ýelazna, Osse, Warszyce, Mariampol. 
Po przeprowadzeniu serii pomiarów nie stwierdzono przekroczeñ dopuszczalnych 
warto�ci natê¿enia PEM w ¿adnym z punktów.  
Powy¿sze wyniki pomiarów pokazuj¹, ¿e warto�ci natê¿enia PEM  
w województwie ùódzkim utrzymuj¹ siê na stosunkowo niskich poziomach. 

Przyjmuje siê, ¿e na obszarze gminy poziom natê¿enia PEM jest niski.  
 

2.10.  Mo¿liwo�ci wyst¹pienia powa¿nych awarii 
 
Zagro¿enia dla �rodowiska naturalnego mog¹ stanowiã równie¿ awarie lub 

katastrofy. Potencjalne zagro¿enie stwarzaj¹: 
 transport drogowy materiaùów niebezpiecznych, 
 prowadzenie dziaùalno�ci przemysùowej z u¿yciem substancji niebezpiecznych, 
 firmy zajmuj¹ce siê przerobem, magazynowaniem i dystrybucj¹ paliw. 

 
Zagro¿enia mog¹ce wyst¹piã podczas transportu drogowego wynikaj¹ z: 

 rosn¹cej czêstotliwo�ci przewozu substancji i materiaùów niebezpiecznych 

po drogach na terenie gminy 
 ró¿norodnego asortymentu przewo¿onych substancji, 
 stanu technicznego �rodków transportu, 
 nieprzestrzegania przepisów ADR przez przewoêników, 
 du¿ego zagro¿enia kolizjami drogowymi, 
 niedostatecznego przygotowania spedytorów i przewoêników do 

przewozu substancji niebezpiecznych. 
 
W transporcie drogowym najczê�ciej przewo¿onymi materiaùami niebezpiecznymi  
s¹ substancje ropopochodne (paliwa), chlor i propan-butan. 
Na terenie powiatu i gminy systematycznie przewo¿ony jest chlor ze stacji PKP 

Baby do ujêcia wody w Bronisùawowie oraz tranzytem do Tomaszowa 

Mazowieckiego. W przypadku awarii b¹dê katastrofy (rozszczelnienie siê beczek  
z chlorem w czasie transportu), najbardziej zagro¿one bêd¹ miejscowo�ci 

poùo¿one przy trasach przewozu. 
 

I trasa:  
Baby - Lubiatów - Wolbórz - Studzianki - Golesze - Bronisùawów.  

 

II trasa:  
Baby - Lubiatów - Wolbórz przez Zawadê do Tomaszowa Mazowieckiego.  

 
Ewentualna awaria autocysterny przewo¿¹cej chlor ze stacji PKP Baby mo¿e 

spowodowaã zagro¿enia dla nastêpuj¹cych miejscowo�ci: 
- Lubiatów � 250 mieszkañców 
- Úwi¹tniki - 175 mieszkañców 
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- Wolbórz - 2300 mieszkañców 
- Studzianki - 180 mieszkañców 
- Stanisùawów- 120 mieszkañców 
- Kaleñ- 120 mieszkañców 
- Mùoszów - 85 mieszkañców 
- Apolonka- 85 mieszkañców 
- Modrzewek - 75 mieszkañców 
- Golesze Du¿e - 170 mieszkañców 
- Golesze Parcela - 90 mieszkañców 
- Golesze Maùe - 95 mieszkañców 
- Bronisùawów - 40 mieszkañców 

 
W przypadku ewentualnej awarii cysterny przewo¿¹cej produkty ropopochodne 

ska¿eniu mo¿e ulec grunt przylegùy do drogi na obszarze kilkuset metrów 

kwadratowych. Czê�ã w�ciekùego paliwa mo¿e zgromadziã siê w przydro¿nych 

rowach. W takiej sytuacji istnieje niebezpieczeñstwo ska¿enia wód 

powierzchniowych i podziemnych. 
 
Dla zwiêkszenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego 

przewozu materiaùów niebezpiecznych prowadzone s¹ akcje kontroli tych 
przewozów koordynowane przez policjê, przy udziale Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Ochrony Úrodowiska. 

 
Powa¿ne awarie przemysùowe 
 
Na terenie gminy Wolbórz nie funkcjonuj¹ zakùady o du¿ym ryzyku wyst¹pienia 

awarii, nie ma równie¿ dziaùaj¹cych zakùadów o zwiêkszonym ryzyku 

wyst¹pienia awarii.  
Aktualnie na obszarze gminy Wolbórz znajduje siê jeden zakùad, w którym 

wystêpuj¹ substancje niebezpieczne w ilo�ciach mog¹cych spowodowaã 

wystêpowanie zagro¿eñ dla �rodowiska równie¿ poza jego terenem. 
 
Tabela 50. Zakùady, w których wystêpuj¹ substancje niebezpieczne w ilo�ciach 

mog¹cych spowodowaã wyst¹pienie zagro¿enia dla ludzi i �rodowiska poza 
swoim terenem (wg stanu na 2007 r.). 

Nazwa obiektu, adres 
Rodzaj substancji 

niebezpiecznych 
maksymalna ilo�ã 

Zakùad Produkcji Wody Sulejów 
Ujêcie Wody w Bronisùawowie 

(gm. Wolbórz)  
Chlor < 10 t � beczki  500 kg 
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Potencjalnym êródùem zagro¿eñ dla �rodowiska przyrodniczego mog¹ byã 

równie¿ stacje paliw rozprowadzaj¹ce materiaùy pêdne dla potrzeb motoryzacji 

takie jak etyliny, oleje napêdowe i gazy pùynne, co tak¿e stwarza ryzyko awarii 

mog¹cych mieã istotne znaczenie dla �rodowiska. 
Równie¿ rozbudowana sieã ruroci¹gów gazowych  mo¿e stanowiã 

potencjalne êródùo zagro¿enia po¿arowo � wybuchowego na terenie gminy.  
 
Powa¿ne awarie nale¿¹ do trudno przewidywalnych zagro¿eñ �rodowiska. 

W zwi¹zku z tym mo¿liwo�ci przeciwdziaùania im s¹ znacznie ograniczone. 
Istotne znaczenie dla bezpieczeñstwa kraju peùni Krajowy System 

Ratowniczo-Ga�niczy (KSRG), skupiaj¹cy jednostki ochrony przeciwpo¿arowej, 
sùu¿by i instytucje oraz inne podmioty, które uczestnicz¹ w dziaùaniach  

ratowniczych. W ramach KSRG funkcjonuje system ratowniczo-ga�niczy 

województwa ùódzkiego. Procedury dziaùania i uruchamiania systemu 

ratowniczo-ga�niczego na poziomie województwa, w odniesieniu do 
poszczególnych typów zagro¿eñ, s¹ okre�lone w wojewódzkim planie 

ratowniczym, do opracowania którego zobowi¹zany jest komendant 

wojewódzki. Plany zawieraj¹ organizacyjno-techniczne sposoby likwidacji 
zagro¿eñ, wymagaj¹cych zaanga¿owania w dziaùaniach ratowniczych znacznych 

siù i �rodków (np. klêski ¿ywioùowe) oraz zagro¿eñ, które mog¹ powstaã na 

granicy powiatów lub województwa. 
W strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie 

Trybunalskim dziaùa  Wydziaù Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Spoùecznych, 
któremu przypisano zadania w zakresie zarz¹dzania kryzysowego. 
 Na rzecz bezpieczeñstwa na terenie powiatu dziaùaj¹ równie¿ Powiatowy  

Zespóù Zarz¹dzania Kryzysowego oraz Powiatowe Centrum Zarz¹dzania 

Kryzysowego. 
W przypadku wyst¹pienia zagro¿enia �rodowiska wynikaj¹cego ze 

zdarzeñ nadzwyczajnych powinny byã realizowane i przestrzegane istniej¹ce 

procedury zwi¹zane z poszczególnymi rodzajami zdarzeñ. W tym aspekcie 

bardzo wa¿na jest wspóùpraca sùu¿b wù¹czonych w poszczególne dziaùania oraz 

koordynacja tych dziaùañ. 
Skutki powa¿nych awarii dla ludzi w znacznym stopniu zale¿¹ od 

prawidùowych zachowañ w sytuacji wyst¹pienia zagro¿enia. Wiedza na 

temat dziaùañ operacyjno-ratowniczych w sytuacjach zagro¿enia jest nadal 

niewystarczaj¹ca, w zwi¹zku z czym konieczna jest intensyfikacja dziaùañ 

informacyjno-edukacyjnych. 
 
Zagro¿enia naturalne 
Du¿y wpùyw na stan �rodowiska i mo¿liwo�ci jego ochrony, oprócz czynników 

antropogenicznych, maj¹ tak¿e zagro¿enia naturalne. Ich skala, a tak¿e ryzyko  
i skutki ich wyst¹pienia uzale¿nione s¹ w du¿ej mierze od naturalnych 
uwarunkowañ regionu wynikaj¹cych gùównie z uksztaùtowania terenu i budowy 
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geologicznej oraz warunków wystêpowania wód podziemnych i wód 

powierzchniowych, a tak¿e szaty ro�linnej. Warunki naturalne mog¹ byã 
sztucznie przeksztaùcane pod k¹tem zapewnienia ochrony przed takimi 
zagro¿eniami. 
 
Powodzie 
Dokonuj¹c analizy stopnia potencjalnego zagro¿enia powodziowego nale¿y 

stwierdziã, ¿e gmina Wolbórz nale¿y do strefy niskiego potencjalnego 

zagro¿enia powodzi¹. Na terenie gminy mog¹ wyst¹piã lokalne podtopienia, 

spowodowane wzrostem poziomu wód w rzekach wywoùanym przez ulewne 
deszcze, roztopy czy zatory lodowe. Na maùych rzekach (zlewniach) podczas 

gwaùtownych opadów lub roztopów nastêpuje szybkie wezbranie, co mo¿e 

stanowiã zagro¿enie dla terenów zamieszkaùych przez ludzi. 
Na terenie gminy zagro¿enie podtopieniami /zalewaniem powoduje Moszczanka 
w miejscowo�ciach Mùynary oraz Wolbórz. Wyst¹pienie z brzegów Moszczanki 

zagra¿a zalaniem/podtopieniem ok. 50 ha ù¹k.    
 
 
III. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ÚRODOWISKA  

 W GMINIE WOLBÓRZ     

 
3.1. Cele polityki ekologicznej pañstwa 
 
Zaùo¿enia polityki ekologicznej pañstwa  

- poprawa jako�ci �rodowiska,  
- realizacja zasady zrównowa¿onego rozwoju,  
- powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu  
- ochrona zasobów naturalnych, w tym ró¿norodno�ci biologicznej.  

 

Przyjêty przez Sejm dokument "Polityka ekologiczna pañstwa w latach 2009-2012  
z perspektyw¹ do roku 2016� (M.P. z 2009 r. Nr 34, poz. 501), okre�la jako  

priorytetowe nastêpuj¹ce zadania:    
- ochrona atmosfery 
- promocja najnowszych technologii sùu¿¹cych ochronie �rodowiska,  

w tym promocja rozwoju odnawialnych êródeù energii,  
- modernizacja przemysùu energetycznego.  
- kontynuacja zalesieñ i zadrzewianie tzw. korytarzy ekologicznych 

(ù¹cz¹cych kompleksy le�ne),  
- racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w szczególno�ci wod¹ 
- bardziej racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych  
- poprawa gospodarki odpadami, zwùaszcza komunalnymi 
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- efektywne wykorzystywanie pieniêdzy z Unii Europejskiej na wyposa¿enie 
kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie �cieków i systemy wodno-
kanalizacyjne, a tak¿e w nowoczesn¹ gospodarkê odpadami.  

- edukacja ekologiczna, 
- bezpieczeñstwo ekologiczne, w tym opracowanie oceny ryzyka powodziowego,  
- ochrona gleb,  
- rekultywacja terenów zdegradowanych,  
- ochrona przed haùasem.  

 
3.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej 

 

Nadrzêdnym celem Programu ochrony �rodowiska województwa ùódzkiego na 

lata 2008 � 2011 z perspektyw¹ na lata 2012 � 2015 jest cel przyjêty  
w �Strategii Rozwoju Województwa £ódzkiego na lata 2007 - 2020�.  
Sformuùowany  on jest nastêpuj¹co: 
 
Poprawa warunków ¿ycia mieszkañców regionu poprzez poprawê jako�ci 

�rodowiska, likwidacjê zaniedbañ w jego ochronie i racjonalne 

gospodarowanie jego zasobami�. 

 
Program wskazuje cele, priorytety ekologiczne, dziaùania oraz zadania, które 

mog¹ byã realizowane przez Samorz¹d Województwa £ódzkiego, samorz¹dy 

lokalne, podmioty prawne. 
 

Cel podstawowy to: OCHRONA I POPRAWA STANU ÚRODOWISKA 
 

Priorytet I  

Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z popraw¹ ich 

jako�ci oraz ochrona przed powodzi¹. 

Priorytet II  

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacj¹. 

Priorytet III 

Ochrona i wzrost ró¿norodno�ci biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost 

lesisto�ci. 

Priorytet IV  

Racjonalna gospodarka odpadami. 

Priorytet V  

Poprawa jako�ci powietrza. 
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Cel uzupeùniaj¹cy I: PRZECIWDZIA£ANIE POZOSTA£YM ZAGROÝENIOM 

POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO 

Priorytet VI  

Redukcja emisji ponadnormatywnego haùasu. 

Priorytet VII  

Ograniczenie mo¿liwo�ci wyst¹pienia powa¿nych awarii. 

Priorytet VIII 

Utrzymanie obowi¹zuj¹cych standardów w zakresie promieniowania 
elektromagnetycznego. 

Priorytet IX 

 Racjonalizacja wykorzystania materiaùów i surowców. 

Cel uzupeùniaj¹cy II: PODNIESIENIE ÚWIADOMOÚCI EKOLOGICZNEJ 

SPO£ECZEÑSTWA 

Priorytet X 

 Ksztaùtowanie postaw ekologicznych. 

 
W Programie wskazano kierunki dziaùañ podporz¹dkowane  

wyznaczonym celom  i priorytetom.  
 

Gùówne kierunki dziaùañ zmierzaj¹ce do realizacji zaùo¿onych celów: 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej 
jako�ci wody pitnej; 

 Ochrona przed zanieczyszczeniami ze êródeù punktowych i obszarowych; 
 Ochrona przed powodzi¹ i skutkami suszy; 
 Ochrona gleb u¿ytkowanych rolniczo przed degradacj¹; 
 Rekultywacja terenów zdegradowanych; 
 Ochrona ró¿norodno�ci biologicznej; 
 Ochrona i zwiêkszanie zasobów le�nych; 
 Objêcie ochron¹ prawn¹ obszarów i obiektów o najwiêkszych walorach 

przyrodniczych; 
 Ograniczanie ilo�ci wytwarzanych odpadów; 
 Eliminowanie uci¹¿liwo�ci zwi¹zanych z niewùa�ciwym postêpowaniem  

z odpadami; 
 Ograniczenie emisji zanieczyszczeñ ze êródeù punktowych, liniowych  

i powierzchniowych; 
 Wzrost wykorzystania odnawialnych êródeù energii; 
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 Zwiêkszenie wykorzystania gazu ziemnego w przemy�le i gospodarce 

komunalnej; 
 Ochrona przed haùasem komunikacyjnym; 
 Ograniczenie skutków awarii przemysùowych i chemicznych; 
 Zapobieganie i ograniczenie skutków awarii zwi¹zanych z przewozem 

materiaùów niebezpiecznych szlakami; 
 Zachowanie stref bezpieczeñstwa przy lokalizacji obiektów emituj¹cych 

promieniowanie elektromagnetyczne; 
 Zmniejszenie materiaùochùonno�ci produkcji; 
 Racjonalna eksploatacja kopalin; 
 Edukacja ekologiczna; 
 Upowszechnianie informacji o �rodowisku. 
 

3.3. Cele polityki ekologicznej dla powiatu piotrkowskiego 

 

W Programie Ochrony Úrodowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata  

2008-2012 z perspektyw¹ do 2015 roku okre�laj¹cym kierunki dziaùañ w zakresie 
ochrony �rodowiska za punkt wyj�cia przyjêto nastêpuj¹ce obszary strategiczne: 

 dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe; 
 �rodowisko wodne; 
 powietrze atmosferyczne; 
 �rodowisko glebowe; 
 klimat akustyczny; 
 promieniowanie elektromagnetyczne; 
 edukacja ekologiczna; 
 awarie przemysùowe; 
 racjonalne wykorzystanie materiaùów i surowców; 
 dziedzictwo kulturowe. 

Dla ka¿dego obszaru przypisane zostaùy cele ekologiczne, a nastêpnie dziaùania 

ochronne i zadania wykonawcze w ramach poszczególnych obszarów. 
 
Dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe  

Cel ekologiczny 1  
Poprawa i ochrona stanu �rodowiska przyrodniczego.  

Cel ekologiczny 2  
Ochrona i promocja walorów krajobrazowych.  

Cel ekologiczny 3  
Poprawa i ochrona stanu �rodowiska le�nego. 

Cel ekologiczny 4  
Rozwój turystyki ekologicznej zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. 

Cel ekologiczny 5  
Edukacja ekologiczna a ochrona przyrody. 
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Úrodowisko wodne  

Cel ekologiczny 1  
Ochrona zasobów wodnych. 

Cel ekologiczny 2  
Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi. 

Cel ekologiczny 3 
Ograniczenie zanieczyszczeñ ze êródeù punktowych i obszarowych. 

Cel ekologiczny 4  
Ochrona przed powodzi¹. 

 
Powietrze atmosferyczne 

Cel ekologiczny 1  
Systematyczna poprawa jako�ci powietrza na obszarach miejskich 

powiatu oraz terenach niezurbanizowanych.  
Cel ekologiczny 2  

Wspieranie i promocja ekologicznych no�ników energii. 
 
Úrodowisko glebowe 

Cel ekologiczny 1  
Ochrona i poprawa stanu gleb. 

 
Klimat akustyczny 

Cel ekologiczny 1 
Ochrona przed emisj¹ ponadnormatywnego haùasu. 

 
Promieniowanie elektromagnetyczne  

Cel ekologiczny 1  
Kontrola êródeù emisji promieniowania elektromagnetycznego.  

 
Edukacja ekologiczna 

Cel ekologiczny 1  
Ksztaùtowanie �wiadomo�ci ekologicznej spoùeczeñstwa.  

Cel ekologiczny 2 
Dostêpno�ã do informacji o stanie �rodowiska.  

 
Awarie przemysùowe 

Cel ekologiczny 1  
Zmniejszanie zagro¿enia dla mieszkañców i �rodowiska z powodu awarii 

przemysùowych. 
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Cel ekologiczny 2  
Zmniejszanie zagro¿enia dla mieszkañców i �rodowiska z powodu awarii 

transportu materiaùów niebezpiecznych. 
 
Racjonalizacja wykorzystania materiaùów i surowców 

Cel ekologiczny 1  
Racjonalne gospodarowanie zasobami surowców, energii i zasobami wodnymi. 

Cel ekologiczny 2  
Ochrona powierzchni ziemi przed degradacj¹ antropogeniczn¹.  

 
Dziedzictwo kulturowe 

Cel ekologiczny 1  
Poprawa i ochrona krajobrazu �rodowiska kulturowego.  

Cel ekologiczny 2 
Promocja ró¿norodno�ci walorów dziedzictwa kulturowego ziemi 

piotrkowskiej.  
 
3.4. Analiza SWOT dla �rodowiska w gminie Wolbórz    
 
W ramach prac, po dokonaniu uaktualnionej diagnozy stanu �rodowiska, 

sporz¹dzono analizê SWOT w sferze ekologicznej dla gminy Wolbórz. 
 
Mocne strony: 

L.p. TEMAT 
1. Korzystne poùo¿enie geograficzne gminy 
2. Wysoka jako�ã �rodowiska naturalnego 

3.

Wysokie walory przyrodnicze: 
- parki krajobrazowe, 
- strefa chronionego krajobrazu, 
- rezerwaty przyrody, 
- bogactwo fauny i flory 

4. Dobre uzbrojenie energetyczne i sieã drogowa 
5. Wysoki poziom zwodoci¹gowania gminy 
6. Brak przemysùu uci¹¿liwego dla �rodowiska 
7. Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjaj¹ce rozwojowi rolnictwa 

ekologicznego oraz rozwojowi agroturystyki i wypoczynku 
 
Sùabe strony: 
L.p. TEMAT 

1 Niski poziom kanalizacji w gminie 
2 Niski poziom gazyfikacji gminy  
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3 Niedostateczny stan dróg oraz infrastruktury drogowej 
4 Niewystarczaj¹ca organizacja w zakresie gospodarowania odpadami � brak 

segregacji odpadów niebezpiecznych wystêpuj¹cych w strumieniu 

odpadów komunalnych 
5 Brak �rodków na inwestycje ekologiczne  
6 Niski poziom �wiadomo�ci proekologicznej i niska kultura w zakresie 

ochrony �rodowiska: 
- dzikie wysypiska, 
- za�miecone lasy, 
- wypalanie traw, 
- spalanie odpadów w gospodarstwach domowych, 
- za�miecanie terenów opakowaniami po �rodkach ochrony ro�lin 

7 Niedostateczne wykorzystanie potencjalnych mo¿liwo�ci w zakresie 

rozwoju turystyki i agroturystyki  
 
Zagro¿enia: 
L.p. TEMAT 

1 Niska �wiadomo�ã ekologiczna i niedostateczna edukacja w tym zakresie 
2 Niewystarczaj¹ce �rodki finansowe przeznaczone na ochronê �rodowiska 

3 
Nadmierna intensyfikacja transportu samochodowego w stosunku do 
istniej¹cej sieci dróg  

4 Odpùyw wyksztaùconej mùodzie¿y 
 
Szanse: 
L.p. TEMAT 

1 Rozwój infrastruktury technicznej  
2 Kompleksowa kanalizacja i gazyfikacja gminy  
3 Modernizacja sieci drogowej i otoczenia drogowego (budowa obwodnicy, 

poprawa stanu technicznego dróg)  

4 Rozwój infrastruktury turystycznej 
5 Zalesianie gruntów rolnych w ni¿szych klasach bonitacyjnych oraz 

wykorzystanie ju¿ istniej¹cych zasobów le�nych 
6 Intensywna propaganda proekologiczna 
7 Szeroka reklama i promocja gminy przy jednoczesnym wykorzystaniu 

�rodków pomocowych (posiadaj¹c wùasne zabezpieczenie finansowe) 
8 Rozwój agroturystyki i gospodarstw ekologicznych 
9 Rozwój maùej przedsiêbiorczo�ci 
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Gùówne kierunki dziaùañ  Gminy Wolbórz  w zakresie ochrony �rodowiska 

wynikaj¹ce z aktualizacji diagnozy stanu �rodowiska: 
 
 popularyzacja i wzrost wykorzystania êródeù energii odnawialnej   
 ochrona zasobów przyrody 

- ochrona istniej¹cych obszarów le�nych i zalesienia nieu¿ytków, 

racjonalna gospodarka le�na 
- kontrola prawidùowej gospodarki le�nej, 
- inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk 
- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie wypalania traw) 
- wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju 

agroturystyki 
 ochrona powietrza 

- modernizacja kotùowni z tradycyjnych na ekologiczne (olejowe, gazowe i in.) 
- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania odpadów komunalnych  

w gospodarstwach domowych) 
- popularyzacja termomodernizacji budynków mieszkalnych i termomodernizacja 

budynków u¿yteczno�ci publicznej 
- gazyfikacja gminy 

 ochrona wód 
- rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania �cieków 
- poprawa gospodarki wodno-�ciekowej poprzez propagowanie i wspieranie 

budowy przydomowych oczyszczalni �cieków  
- kontrola procesu wywo¿enia nieczysto�ci z szamb 
- likwidacja nielegalnej dziaùalno�ci zwi¹zanej z odprowadzaniem 
�cieków do wód powierzchniowych, nieu¿ywanych studni, na pola 

- zagospodarowanie terenów wokóù cieków wodnych 
 ochrona gleb 

- przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie 
ochrony gleb u¿ytkowanych rolniczo 

- racjonalne zu¿ycie �rodków ochrony ro�lin i nawozów 
- wdra¿anie programów rolno �rodowiskowych uwzglêdniaj¹cych 

dziaùania prewencyjne w zakresie ochrony gleb (w tym erozji gleb) 
- minimalizacja negatywnego wpùywu dziaùalno�ci gospodarczej na stan 

�rodowiska glebowego 
- nale¿yta konserwacja istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych 

 usprawnienie systemu gospodarki odpadami 
- objêcie jak najwiêkszej ilo�ci mieszkañców gminy selektywn¹  zbiórk¹ 

odpadów 
- edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesienie 
�wiadomo�ci spoùecznej w zakresie gospodarki odpadami 

- osi¹gniêcie zakùadanych limitów odzysku surowców wtórnych 
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- rozwi¹zanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów 
wielkogabarytowych,  zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz 

odpadów budowlanych  
- rozwi¹zanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 

wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów komunalnych 
 zmniejszenie haùasu 

- modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni dróg na terenie gminy   
 utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego  
 edukacja ekologiczna 
 
3.5. Zaùo¿enia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wolbórz  

 
Zgodnie z zapisem w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy  Wolbórz przyjêtym 

przez Radê Gminy w Wolborzu Uchwaù¹ Nr XXII/141/2008 z dnia 11 czerwca 

2008 r. :  
 
Misja okre�la nastêpuj¹ce kierunki rozwoju gminy Wolbórz: 

1. Rozwój gospodarczy w zwi¹zku z przebiegiem przez gminê drogi 

krajowej Nr 8 oraz na bazie potencjaùu przedsiêbiorstw ju¿ funkcjonuj¹cych.  
2. Rozwój rolnictwa jako gùównej gaùêzi gospodarczej mieszkañców gminy. 
3. Rozwój wypoczynku weekendowego i funkcji letniskowych w okolicach 

Zalewu Sulejowskiego oraz usùug gastronomicznych i noclegowych  
w rejonie drogi krajowej Nr 8. 

4. Ochrona przyrody poprzez rozbudowê infrastruktury technicznej.  
5. Rozwój spoùeczny gminy. 
 

W dokumencie sformuùowano nastêpuj¹ce cele: 
 
Cele strategiczne: 

1. Wzrost gospodarczy wykorzystuj¹cy atuty i zasoby gminy 
2. Zrównowa¿ony rozwój spoùeczny gminy 
3. Rozbudowa infrastruktury technicznej dla ochrony �rodowiska 

 
Cel Strategiczny:  
 Wzrost gospodarczy wykorzystuj¹cy atuty i zasoby gminy. 

- Gmina przyjazna dla inwestora. 

- Bogata oferta terenów inwestycyjnych. 

- Rozwój infrastruktury technicznej. 

- Marketing i promocja gminy. 
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Cel Strategiczny : 
Zrównowa¿ony rozwój spoùeczny gminy  

 Poprawa standardu ¿ycia mieszkañców 

 Kompleksowa pomoc spoùeczna w rozwi¹zywaniu problemów spoùecznych 

 Stworzenie warunków dla odpowiedniego rozwoju dzieci i mùodzie¿y 

 Integracja osób zagro¿onych marginalizacj¹ 

 Przeciwdziaùanie wystêpowaniu zjawisk patologicznych na terenie gminy 

 Zwalczanie uzale¿nieñ- profilaktyka, terapia 

 Aktywizacja spoùeczeñstwa 

 Wspóùpraca regionalna w zakresie polityki spoùecznej 

 
Cel Strategiczny  
Rozbudowa infrastruktury technicznej dla ochrony �rodowiska 

- Rozwój systemów infrastruktury technicznej 

- Poprawa standardu ¿ycia mieszkañców  

- Wspóùpraca regionalna  
 
3.6. Cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki dziaùañ w zakresie ochrony   

 �rodowiska dla Gminy Wolbórz     

 
Nadrzêdny cel niniejszego �Programu Ochrony Úrodowiska dla Gminy Wolbórz  

na lata 2010 - 2013 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata2014 - 2017� zostaù 
okre�lony jako: 
 
 

Zapewnienie mieszkañcom wysokiego standardu ¿ycia oraz zrównowa¿ony 

rozwój gminy, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które 

równocze�nie wspieraj¹ rozwój gospodarczy i spoùeczny. 
 
Opracowuj¹c niniejszy Program kierowano siê naczeln¹ zasad¹ obowi¹zuj¹c¹  
w dziaùaniach zmierzaj¹cych do poprawy stanu �rodowiska i zapewnienia 

bezpieczeñstwa ekologicznego, jak¹ jest zasada zrównowa¿onego rozwoju, 

który to rozwój bêdzie realizowany poprzez integrowanie dziaùañ na rzecz 

ochrony �rodowiska z dziaùaniami prowadzonymi w sferze polityki, gospodarki  

i dziaùañ spoùecznych. 
W ramach prac nad aktualizacj¹ gminnego Programu Ochrony 

Úrodowiska przeprowadzono ocenê celów strategicznych i celów operacyjnych 
oraz programów przyjêtych w Programie Ochrony Úrodowiska w 2004 r. Po 

dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu �rodowiska w gminie Wolbórz oraz 

przeprowadzeniu analizy SWOT dokonano wyboru najistotniejszych zagadnieñ, 
których rozwi¹zanie przyczyni siê w najbli¿szej przyszùo�ci (lata 2010 - 2013) do 
poprawy stanu �rodowiska na terenie gminy i rozwi¹zania najistotniejszych 

problemów zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹. 
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Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozê stanu 
poszczególnych komponentów �rodowiska na terenie gminy, uwarunkowañ 

zewnêtrznych i wewnêtrznych, a tak¿e innych wymagañ w zakresie jako�ci 

�rodowiska. 
Po dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu �rodowiska w gminie Wolbórz oraz 

przeprowadzeniu analizy SWOT okre�lono cztery cele strategiczne (nadrzêdne 

cele ekologiczne): 
 

I. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystuj¹cy walory �rodowiska naturalnego  
II. Poprawa jako�ci �rodowiska i bezpieczeñstwa ekologicznego 
III. Ochrona zasobów przyrodniczych i wzrost lesisto�ci  
IV. Wysoka �wiadomo�ã ekologiczna mieszkañców 

 
Realizacja celów strategicznych polityki ekologicznej gminy wymaga 

zdefiniowania celów operacyjnych oraz okre�lenia kierunków dziaùania w 

poszczególnych obszarach.  
 

Cele strategiczne Cele operacyjne Kierunki dziaùañ 

I 
Rozwój gospodarczy gminy 

wykorzystuj¹cy walory 

�rodowiska naturalnego 

 Rozwój gospodarczy nie 

wpùywaj¹cy negatywnie na 

�rodowisko naturalne 

 Popularyzacja energii 
odnawialnej i technologii 
przyjaznych   �rodowisku 

 Rozwój ekologicznego 

rolnictwa i przetwórstwa 
 

 Popularyzacja i wspieranie 
ekologicznego rolnictwa  
i przetwórstwa  rolnego 

II 
 

Poprawa jako�ci �rodowiska  
i bezpieczeñstwa 

ekologicznego 
 

 Ochrona powietrza 
atmosferycznego   

 
 
 

 Popularyzowanie i wzrost 
wykorzystania êródeù 

energii odnawialnej  
 Modernizacja systemów 

grzewczych i  
termomodernizacja 
budynków  

 Ochrona przed haùasem   Budowa i modernizacja dróg 
 Rozwój infrastruktury 

komunikacyjnej 
Ochrona i racjonalne 
gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

 Rozbudowa wodoci¹gów  
 Rozbudowa sieci  

kanalizacji sanitarnej 
 Budowa przydomowych 

oczyszczalni �cieków 
 Budowa maùych zbiorników 

retencyjnych  
 Ochrona istniej¹cych 

zbiorników wodnych 
Ochrona gleb   Dziaùania na rzecz ochrony 

gleb przed degradacj¹  



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________  

105 
 

 Rozbudowa i usprawnienie 
systemu gospodarki 
odpadami 

 Rozwój selektywnej zbiórki 

odpadów 
 Zapobieganie powstawaniu 

dzikich wysypisk 
 Utrzymanie standardów 

promieniowania 
elektromagnetycznego   

 Ochrona przed 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym  

 Zapobieganie powa¿nym 

awariom i innym 
nadzwyczajnym 
zagro¿eniom �rodowiska 

 Zapobieganie i 
minimalizowanie skutków 

powa¿nych awarii  
 

III 
 Ochrona zasobów 

przyrodniczych i wzrost 
lesisto�ci  

 Ochrona obszarów o 

znacz¹cych walorach 

przyrodniczych 

 Ochrona ró¿norodno�ci 

biologicznej  

 Zwiêkszenie lesisto�ci 

gminy Wolbórz   
 Zalesianie i ochrona  

zasobów le�nych 
IV 

Wysoka �wiadomo�ã 

ekologiczna mieszkañców 

 Ksztaùtowanie w 

spoùeczeñstwie wùa�ciwej 

postawy i zachowañ 
proekologicznych  

 Edukacja ekologiczna ze 
szczególnym 

uwzglêdnieniem mùodzie¿y 

szkolnej 

 

Cele strategiczne i cele operacyjne: 

 

I  C.S. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystuj¹cy walory �rodowiska   

  naturalnego   

 
Osi¹gniêcie celu strategicznego, jakim jest rozwój gospodarczy gminy wykorzystuj¹cy 
walory �rodowiska naturalnego wymaga podjêcia szeregu dziaùañ i musi 

przebiegaã wielokierunkowo. Zdefiniowano nastêpuj¹ce cele operacyjne: 
 rozwój gospodarczy nie wpùywaj¹cy negatywnie na �rodowisko naturalne, 
 rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa.  

 

C.O. Rozwój gospodarczy nie wpùywaj¹cy negatywnie na �rodowisko  

  naturalne 

 

Rozwój gospodarczy gminy powinien sprzyjaã poprawie (nie dopuszczaã do 

pogorszenia) stanu �rodowiska naturalnego. Lokalne strategie rozwoju i plany 

zagospodarowania przestrzennego powinny zakùadaã lokalizacjê przedsiêwziêã 

gospodarczych neutralnych dla �rodowiska. Dziaùania samorz¹du powinny 

wspieraã stosowanie technologii przyjaznych �rodowisku oraz popularyzowaã 

stosowanie êródeù energii odnawialnej. Jednym z gùównych zadañ gminy jest 

ci¹gùa rozbudowa systemów infrastruktury technicznej, chroni¹cej �rodowisko. 

Dziaùania takie mog¹ przyczyniã siê do powstawania nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy. 
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Popularyzacja energii odnawialnej i technologii przyjaznych �rodowisku 
 

Samorz¹d gminy powinien popularyzowaã nowoczesne, ekologiczne technologie, 
zwùaszcza w zakresie oczyszczania �cieków, ogrzewania, unieszkodliwiania 

odpadów, alternatywnych êródeù energii itp.  
Samorz¹d gminy mo¿e upowszechniaã informacje na temat êródeù finansowania 

inwestycji ekologicznych, jak równie¿ wspieraã technologie przyjazne 

�rodowisku stosuj¹c m.in. ulgi podatkowe. 
 
C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 

 
Gmina Wolbórz jest gmin¹ rolnicz¹. Kierunki rozwoju zdefiniowane w  Planie 

Rozwoju Lokalnego Gminy Wolbórz na lata 2008 - 2015 zakùadaj¹ zwiêkszenie 

oferty lokalnego rolnictwa, m.in. o produkcjê ¿ywno�ci ekologicznej a tak¿e 

rozwój usùug agroturystycznych. Bezpo�rednim realizatorem zadañ bêd¹ rolnicy 

i wùa�ciciele gospodarstw agroturystycznych, natomiast rol¹ samorz¹du 

gminnego jest wspieranie organizacyjne dziaùañ z tego obszaru. 
 

Popularyzacja i wspieranie ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa  rolnego 
 

Poprawa konkurencyjno�ci lokalnej produkcji rolniczej na rynku wymaga 

zwiêkszenia atrakcyjno�ci oferty � poza produkcj¹ na skalê przemysùow¹ 

powinny powstawaã gospodarstwa produkuj¹ce zdrow¹ ¿ywno�ã (np. gospodarstwa 
agroturystyczne). Zadaniem samorz¹du bêdzie popularyzacja ekologicznego 

rolnictwa w�ród rolników a tak¿e pomoc organizacyjna w dziaùalno�ci 

gospodarczej (tworzenie grup producenckich, promocja itp.).   
 

II  C.S.  Poprawa jako�ci �rodowiska i bezpieczeñstwa ekologicznego  
 
Cel strategiczny, jakim jest poprawa jako�ci �rodowiska i bezpieczeñstwa 

ekologicznego w gminie Wolbórz wymaga podjêcia dziaùañ ograniczaj¹cych 
powstawanie zanieczyszczeñ oraz minimalizacjê oddziaùywania na �rodowisko 

istniej¹cych instalacji i urz¹dzeñ. 
Warunkiem osi¹gniêcia celu strategicznego jest realizacja celów operacyjnych  
w zakresie:  

- budowy systemów infrastruktury technicznej 
- poprawy funkcjonowania systemów komunikacyjnych 
- rozbudowy i usprawnienia  systemu gospodarki odpadami  
- wysokiej �wiadomo�ã ekologicznej mieszkañców 

Realizacja zadañ przyjêtych w obrêbie poszczególnych celów operacyjnych 
przyczyni siê do: 

- ogólnej poprawy stanu �rodowiska naturalnego w gminie   
- poprawy stanu powietrza 
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- poprawy jako�ci wód 
- ochrony gleb  
- zmniejszenia haùasu  
- ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
- usprawnienia gospodarki odpadami 

Koniecznym jest pozyskanie przez gminê wsparcia zewnêtrznego na realizacjê 

niektórych inwestycji. 
 
C.O. Ochrona powietrza atmosferycznego  

 
Popularyzowanie i wzrost wykorzystania êródeù energii odnawialnej 

 
Odnawialne êródùa energii mog¹ stanowiã istotny udziaù w bilansie energetycznym 
gminy. Jest to potencjaù, który mo¿e przyczyniã siê do zwiêkszenia 
bezpieczeñstwa energetycznego regionu. Potencjalnie najwiêkszym odbiorc¹ 

energii ze êródeù odnawialnych mo¿e byã rolnictwo oraz mieszkalnictwo (w tym 

obiekty zbiorowego zamieszkania tworz¹ce bazê turystyczn¹). Ponadto dla 

regionów dotkniêtych bezrobociem, odnawialne êródùa energii stwarzaj¹ nowe 

mo¿liwo�ci w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. 
 

Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków 
 
Ustawa �Prawo energetyczne� nakùada na gminy obowi¹zek opracowania 

wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe. Rozwój sieci 

gazoci¹gowych uzale¿niony jest jednak od zapotrzebowania spoùecznego, a to 

zale¿y od relacji cenowych no�ników energii. Budowa gazoci¹gu mo¿e byã  

realizowana wówczas, gdy zapotrzebowanie na dostawy gazu uzasadni 

ekonomicznie inwestycjê.  
Popularyzacja i prowadzenie takich dziaùañ jak termomodernizacja budynków i 

modernizacja êródeù ciepùa przyczyni siê do zmniejszenia zapotrzebowania na 
energiê a tak¿e  przyczyni siê po�rednio do podniesienia czysto�ci powietrza 

(ograniczenie �niskiej emisji� z kotùowni wêglowych).  
 
C.O.  Ochrona przed haùasem 

 
Sprawnie funkcjonuj¹ce lokalne systemy komunikacyjne zmniejszaj¹ zagro¿enie 

wypadkami drogowymi, minimalizuj¹ uci¹¿liwo�ã ruchu drogowego dla 

mieszkañców. Modernizacja nawierzchni i odpowiednie zagospodarowanie 
pasów drogowych przy drogach maj¹ wpùyw na poprawê klimatu akustycznego.  

Sporz¹dzenie harmonogramu zadañ do wykonania, obejmuj¹cego poszczególne 

odcinki dróg oraz pozyskanie �rodków zewnêtrznych na inwestycje, uùatwi 

przeprowadzenie dziaùañ umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie zaùo¿onego celu. Dla 
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realizacji celu konieczne jest wspóùdziaùanie wszystkich zarz¹dców dróg, 

dziaùaj¹cych na terenie gminy. 
 

Budowa i modernizacja dróg 
 
Opracowanie docelowego modelu sieci komunikacyjnej na terenie gminy  
(skùadaj¹cego siê z dróg administrowanych przez wszystkie szczeble samorz¹dów) 
powinno uwzglêdniaã: 

- dogodne poù¹czenia drogowe miêdzy gmin¹  i wa¿niejszymi miejscowo�ciami 
- bezpieczeñstwo transportu (stan dróg, oznakowanie) 
- eliminacjê zagro¿eñ komunikacyjnych (w tym zwi¹zanych z transportem 

materiaùów niebezpiecznych) 
- minimalizacjê uci¹¿liwo�ci zwi¹zanej z s¹siedztwem drogi (haùas). 

 
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

 
Rezultatem dziaùañ prowadzonych w zakresie rozwoju infrastruktury 
komunikacyjnej powinno byã osi¹gniêcie docelowego modelu otoczenia 

drogowego, uwzglêdniaj¹cego wymogi bezpieczeñstwa i ochrony �rodowiska � 
chodniki, o�wietlenie uliczne, pasy zieleni, miejsca postojowe, stacje paliw, itp.  

 

C.O.    Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  
 
Najwiêkszy wpùyw na stan �rodowiska maj¹ systemy wodoci¹gowe i 

kanalizacyjne (stan wód gruntowych, czysto�ã cieków wodnych) oraz systemy 

zaopatrzenia w energiê � sieci gazoci¹gowe i elektroenergetyczne (alternatywne 

êródùa ciepùa maj¹ce wpùyw na stan powietrza oraz zmniejszaj¹ce ilo�ã odpadów 

� popioùów otrzymywanych przy tradycyjnym ogrzewaniu). Zadania 

realizowane bêd¹ ze �rodków wùasnych gminy przy wsparciu funduszy ochrony 

�rodowiska oraz �rodków pomocowych. Rozwój i modernizacja sieci 

elektroenergetycznych nale¿y do zadañ Zakùadów Energetycznych. 
 

Rozbudowa wodoci¹gów  
 
Rozwój sieci wodoci¹gowych musi byã powi¹zany z budow¹ systemów 

oczyszczania �cieków. Budowa wodoci¹gów jest zadaniem samorz¹dów 

gminnych. Celem prowadzonych dziaùañ w tym zakresie jest osi¹gniêcie 100% 

wskaênika zwodoci¹gowania gminy i zapewnienie wszystkim mieszkañcom 

dostêpu do wody o odpowiednim standardzie jako�ciowym. Efektem  realizacji 

zadañ bêdzie racjonalizacja gospodarki wodno-�ciekowej (odpùatno�ã za wodê 

wymusza oszczêdne gospodarowanie). 
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej / Budowa przydomowych oczyszczalni 
�cieków 

 
Stan czysto�ci wód uzale¿niony jest w znacznym stopniu od istniej¹cego w 

gminie stanu gospodarki wodno-�ciekowej. Osi¹gniêcie celu jakim jest peùna 

kanalizacja gminy Wolbórz powinno staã siê najwa¿niejszym zadaniem do 

realizacji w tej dziedzinie. 
Zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie bêd¹ budowane na obszarach 

speùniaj¹cych kryteria techniczne i ekonomiczne (gêsto�ã zaludnienia, 

uksztaùtowanie terenu itp.). Na obszarach o gêstej zabudowie uzasadniona jest 

budowa zbiorczych systemów kanalizacji i oczyszczania �cieków, natomiast dla 

terenów o zabudowie rozproszonej lepszym rozwi¹zaniem s¹ przydomowe 

oczyszczalnie. 
Efektem realizacji zadañ w tym zakresie bêdzie: 
- zapewnienie wszystkim mieszkañcom mo¿liwo�ci utylizacji �cieków 

komunalnych, 
- poprawa bezpieczeñstwa ekologicznego mieszkañców gminy (poprzez ograniczenie 

dostaj¹cych siê do gleb oraz wód powierzchniowych zanieczyszczeñ). 

 
Budowa maùych zbiorników retencyjnych 

 
Inwestycje w tym zakresie winny zostaã poprzedzone analiz¹ istniej¹cych 

warunków geologicznych, mo¿liwo�ci technicznych i prawnych. Konieczne jest 

podjêcie starañ o pozyskanie finansowych �rodków zewnêtrznych na realizacjê 

zadañ. Efektem bêdzie utworzenie zbiorników retencyjno-rekreacyjnych, które 

podnios¹ atrakcyjno�ã turystyczn¹ gminy oraz przyczyni¹ siê do poprawy 

gospodarki wodnej. 
 

Ochrona istniej¹cych zbiorników wodnych 
 
Dziaùania prowadzone w tym zakresie powinny obejmowaã analizê stanu 
obecnego Zbiornika Sulejowskiego i istniej¹cych na terenie gminy zbiorników 

wodnych (terenów podmokùych, bagien, torfowisk) oraz propozycje dziaùañ, 

zmierzaj¹cych do utrzymania w dobrym stanie budowli i urz¹dzeñ piêtrz¹cych 

oraz ochrony terenów naturalnych zbiorników wodnych. Istotne znaczenie 

bêdzie miaùo równie¿ przestrzeganie zasad ochrony czynnej i biernej 

obowi¹zuj¹cych w strefach ochrony Gùównych Zbiorników Wód Podziemnych 

GZWP.  
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C.O.    Ochrona gleb  
 
Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne u¿ytkowanie jest jednym z wa¿nych 

priorytetów polityki ekologicznej gminy Wolbórz.   
 

Dziaùania na rzecz ochrony gleb przed degradacj¹ 
 
Ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jako�ci,  
w szczególno�ci przez: racjonalne gospodarowanie, zachowanie warto�ci 

przyrodniczych, zachowanie mo¿liwo�ci produkcyjnego wykorzystania, 

ograniczenie zmian naturalnego uksztaùtowania, utrzymanie jako�ci gleby i 

ziemi powy¿ej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów oraz 

zachowanie warto�ci kulturowych, z uwzglêdnieniem zabytków archeologicznych. 
Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb jest zagadnieniem wieloaspektowym  
i musi uwzglêdniaã dostosowanie formy zagospodarowania oraz kierunków  
i intensywno�ci produkcji do ich naturalnego potencjaùu przyrodniczego.  
 

C.O.  Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami 

 

Sprawnie dziaùaj¹cy system gospodarki odpadami powinien rozwi¹zywaã 

problem zbiórki i unieszkodliwiana odpadów. W nowych warunkach, na 

skùadowiskach odpadów bêd¹ mogùy byã umieszczane wyù¹cznie takie odpady, 

których odzysk oraz unieszkodliwianie w inny sposób ni¿ skùadowanie jest 

niemo¿liwe. Zgodnie z zaùo¿eniami PGOW£ 2011 oraz Programu Ochrony 

Úrodowiska dla  Powiatu  Piotrkowskiego na lata 2008 � 2011 system gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminie bêdzie opieraù siê na nastêpuj¹cych zasadach:  

- system realizowaù bêdzie ustawowe zadania gminy w sposób uzasadniony 

ekonomicznie, 
- zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina bêdzie  

realizowaùa wspólnie z podmiotami, które dostosowaùy swoj¹ dziaùalno�ã do 

zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 wrze�nia 1996 r.  o utrzymaniu 

czysto�ci i porz¹dku w gminach, 
- gmina zapewni objêcie wszystkich mieszkañców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.  
 

Osi¹gniêcie w/w celu operacyjnego pozwoli na sprawne gospodarowanie 

wszystkimi rodzajami odpadów oraz na zminimalizowanie negatywnych 

oddziaùywañ odpadów na �rodowisko i zdrowie ludzi.   
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Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
 
Na terenie gminy Wolbórz wdro¿ono system selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych � segregacji podlegaj¹: szkùo biaùe, szkùo kolorowe, makulatura  
i tworzywa sztuczne (opakowania).   
Wskazane jest usprawnienie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki w 

gminie. Program gospodarki odpadami powinien wskazywaã skuteczn¹ metodê 

pozwalaj¹c¹ na minimalizacjê ilo�ci powstaj¹cych odpadów komunalnych, 

wdro¿enie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 

oraz edukacjê ekologiczn¹ u�wiadamiaj¹c¹ potrzebê i korzy�ci pùyn¹ce z 

prowadzenia przez wszystkich mieszkañców selektywnej zbiórki odpadów. 
Efektem realizacji zadañ w tym zakresie bêdzie zmniejszenie ilo�ci odpadów 

wytwarzanych na terenie gminy, a tak¿e  mo¿liwie najwiêkszy poziom odzysku 

surowców wtórnych. 
 

Zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk 
 
Dziaùania prowadzone w tym zakresie polegaùy bêd¹ na  likwidacji dzikich 

wysypisk poprzez ich dokùadn¹ lokalizacjê oraz niedopuszczanie do ich 
powtórnego tworzenia, czego efektem bêdzie nie tylko poprawa stanu czysto�ci 

�rodowiska ale równie¿ wzrost walorów estetycznych gminy. 
 

C.O. Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 

 
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi stanowi istotne dziaùanie 

w gminnej polityce ekologicznej.  
 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
 

Wa¿nym zadaniem le¿¹cym w gestii samorz¹du gminnego jest staùe wprowadzanie 
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

dotycz¹cych ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Zapisy te stanowiã 

bêd¹ podstawê do wprowadzenia stref ograniczonego u¿ytkowania wokóù 

urz¹dzeñ elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, 
gdzie potencjalnie mo¿e wyst¹piã przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

promieniowania elektromagnetycznego.  
 
C.O.  Zapobieganie powa¿nym awariom i innym nadzwyczajnym zagro¿eniom  

          �rodowiska 

 

Skutki powa¿nych awarii dla ludzi i �rodowiska w du¿ym stopniu zale¿¹ od 

prawidùowych zachowañ w sytuacji wyst¹pienia zagro¿enia. Dla skuteczno�ci 
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dziaùañ w tym zakresie niezwykle istotne znaczenie ma wspóùpraca sùu¿b 

wù¹czonych w poszczególne dziaùania oraz koordynacja tych dziaùañ.  
 

Zapobieganie i minimalizowanie skutków powa¿nych awarii 
 

W sytuacji wyst¹pienia zagro¿enia �rodowiska wynikaj¹cego z powa¿nych 

awarii b¹dê  zdarzeñ nadzwyczajnych powinny byã realizowane i przestrzegane 

istniej¹ce procedury zwi¹zane z poszczególnymi rodzajami zdarzeñ. Poniewa¿ 

wiedza na temat dziaùañ operacyjno-ratowniczych w sytuacjach zagro¿enia jest 

nadal niewystarczaj¹ca niezbêdne jest prowadzenie dziaùañ informacyjnych  
w tym zakresie.  
 
III.C.S.  Ochrona zasobów przyrodniczych i wzrost lesisto�ci  

 
Realizacja zadañ sùu¿¹cych osi¹gniêciu zakùadanych celów przyczyni siê do 

zachowania bogactwa biologicznego cennych przyrodniczo obszarów gminy.  
 
C.O.  Ochrona obszarów o znacz¹cych walorach przyrodniczych  

Ze wzglêdu na cenne przyrodniczo obszary czê�ã terenów gminy Wolbórz objêta 

jest prawn¹ ochron¹. Najcenniejszymi przyrodniczo s¹ tereny nale¿¹ce do 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Wolbórki a tak¿e tereny objête ochron¹ w formie rezerwatów przyrody: 

�Lubiaszów", Dêby w Meszczach�  i  �Czarny £ug�. 
Na obszarze tym wystêpuje wiele gatunków flory i fauny objêtych ochron¹ 

prawn¹.   
 

Ochrona ró¿norodno�ci biologicznej 

 
Na terenie gminy s¹ projektowane obszary Natura 2000: rezerwat Lubiaszów 

� obszar proponowany do objêcia ochron¹ ze wzglêdu na du¿e walory 

siedliskowe. Zadaniem samorz¹du gminnego jest wspieranie wdra¿ania 

wùa�ciwych zasad gospodarowania na obszarach potencjalnych NATURA 2000.  
 

C.O. Zwiêkszenie lesisto�ci gminy Wolbórz   

 

Dziaùania prowadzone w tym kierunku maj¹ przyczyniã siê do ochrony i 

zwiêkszenia zasobów le�nych. Dziaùania na rzecz ochrony zasobów le�nych 

sprowadzaã siê bêd¹ do zachowania ich w jak najlepszym stanie czysto�ci oraz 

do umo¿liwienia korzystania z terenów o wysokiej lesisto�ci w celach 

rekreacyjnych itp. bez pogarszania ich stanu.  
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Zalesianie i ochrona zasobów le�nych 
 

Dziaùania prowadzone w tym kierunku maj¹ na celu powiêkszenie areaùu le�nego 

przez zagospodarowanie nieu¿ytków oraz optymalny sposób wykorzystania 

odùogowanych obecnie gleb najsùabszych klas bonitacyjnych. Uwzglêdniaj¹c 

funkcje ochronne terenów le�nych nasadzenia powinny byã prowadzone 

równie¿ w rejonach o podwy¿szonym natê¿eniu haùasu, gdzie las mógùby 

stanowiã barierê dêwiêkochùonn¹.  
Rozwój zalesieñ zale¿eã bêdzie od faktycznej poda¿y gruntów do zalesieñ i 

powstawania uwarunkowañ ekonomicznych sprzyjaj¹cych zalesianiu. 
Ochrona lasów realizowana jest zgodnie z ustaw¹ z dnia 28 wrze�nia 1991 r.  

o lasach. Podstaw¹ programu ochrony zasobów le�nych bêdzie zasada  

rozwijania trwale zrównowa¿onej, wielofunkcyjnej gospodarki le�nej. 
Prowadzenie wielofunkcyjnej gospodarki le�nej oznaczaã bêdzie racjonalne 

u¿ytkowanie zasobów le�nych poprzez ksztaùtowanie wùa�ciwej struktury lasów 

(gatunkowej i wiekowej) i ich wykorzystania gospodarczego w sposób 

zapewniaj¹cy zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjno�ci 
oraz potencjaùu regeneracyjnego. 

Dziaùania prowadzone w tym zakresie przyczyni¹ siê równie¿ do poprawy 

stosunków wodnych, zmniejsz¹ zagro¿enia zwi¹zane z podtopieniami oraz 

poprawi¹ warunki bytowania ekosystemów zwi¹zanych ze �rodowiskiem 

wodnym a tak¿e zwiêksz¹ bioró¿norodno�ã krajobrazu.  
 
IV C.S. Wysoka �wiadomo�ã ekologiczna mieszkañców 
 
Podniesienie poziomu �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców gminy jest 

warunkiem niezbêdnym dla poprawy obecnego stanu �rodowiska i zmniejszenia 

zagro¿eñ dla �rodowiska w przyszùo�ci, poniewa¿ skuteczno�ã realizacji 

programu ochrony �rodowiska zale¿na bêdzie od �klimatu spoùecznego� i 

nastawienia mieszkañców do proponowanych zadañ zwi¹zanych z ochron¹ 

�rodowiska. 
 
C.O. Ksztaùtowanie w spoùeczeñstwie wùa�ciwej postawy i zachowañ  

           proekologicznych 

 

Edukacja ekologiczna 

 

Edukacja proekologiczna musi byã prowadzona we wszystkich �rodowiskach  
i grupach wiekowych. Edukacja ekologiczna dla dzieci i mùodzie¿y powinna byã 

prowadzona podczas zajêã szkolnych w szkoùach podstawowych i gimnazjach 
oraz w ramach dodatkowych zajêã pozalekcyjnych; natomiast dla dorosùych  
w ramach dziaùalno�ci informacyjnej samorz¹du oraz instytucji. 
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IV.   PLAN DZIA£AÑ NA LATA 2010 - 2013 

4.1. Zaùo¿enia planu dziaùañ na lata 2010-2013 

 
Dziaùania priorytetowe Gminnego Programu Ochrony Úrodowiska zostaùy 

zdefiniowane po przeprowadzeniu: 
■ analizy stanu obecnego �rodowiska naturalnego w gminie 

■ analizy stanu infrastruktury technicznej wpùywaj¹cej na �rodowisko 

■ konsultacji z przedstawicielami Urzêdu Gminy 

 
Gminny plan inwestycyjny obejmuje szereg dziaùañ maj¹cych na celu poprawê 
gospodarki wodno-�ciekowej, gospodarki odpadami, poprawê infrastruktury,  
a w szczególno�ci dróg powiatowych i gminnych oraz  modernizacjê i remonty 

obiektów mienia komunalnego. Skalê dziaùañ inwestycyjnych warunkuj¹ 

mo¿liwo�ci finansowe gminy, dlatego konieczne jest podjêcie intensywnych 

starañ o pozyskanie �rodków zewnêtrznych na te zadania. Wa¿nym zadaniem 

bêdzie kontynuowanie dziaùañ zwiêkszaj¹cych �wiadomo�ã ekologiczn¹ 

mieszkañców � dziaùania te powinny byã prowadzone  na bie¿¹co, w sposób ci¹gùy.  
Wybór priorytetów Gminnego Programu Ochrony Úrodowiska pod wzglêdem 

kryteriów o charakterze ekologicznym i prawno-ekonomicznym jest zgodny  z 
celami przyjêtymi w programach wojewódzkich i regionalnych oraz 

okre�lonymi dla polityki ekologicznej  pañstwa. 

 
4.2. Poprawa jako�ci �rodowiska 

 
Stan �rodowiska naturalnego gminy Wolbórz poprawiaã bêd¹ dziaùania 

realizowane w wiêkszo�ci przez samorz¹d gminny, dotycz¹ce przede wszystkim 

budowy sieci infrastruktury technicznej (dziaùania inwestycyjne) oraz przez 
samorz¹d gminny we wspóùpracy z instytucjami dziaùaj¹cymi w sektorze 

gospodarki komunalnej, placówkami o�wiatowymi, organizacjami pozarz¹dowymi 
(dziaùania organizacyjne). 
 

4.2.1. Ochrona powietrza 

 
Na terenie gminy Wolbórz nie ma zakùadów stwarzaj¹cych wiêksze zagro¿enie 

dla jako�ci powietrza atmosferycznego.  
W wyniku oceny powietrza dokonanej przez WIOÚ w 2008 r. strefa 

piotrkowsko-radomszczañska (do której nale¿y gmina Wolbórz, wyznaczona zostaùa 

- ze wzglêdu na przekroczenie rocznej warto�ci poziomu dopuszczalnego  
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stê¿enia pyùu zawieszonego PM10 - do dziaùañ naprawczych (przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego w Opocznie). Mimo przyznania dla strefy 
piotrkowsko-radomszczañskiej klasy wynikowej �C� dla pyùu zawieszonego 

PM10, zakùada siê ¿e na terenie gminy warto�ci dopuszczalne nie zostaùy 

przekroczone.   
Ze wzglêdu na ponadnormatywny poziom imisji ozonu, podobnie jak w latach 
ubiegùych caùy obszar województwa ùódzkiego zaklasyfikowany zostaù do klasy 

C (wedùug obowi¹zuj¹cych obecnie zapisów w ustawie Prawo ochrony 
�rodowiska, wymagaj¹cej wdro¿enia programu ochrony powietrza).  
Dla pozostaùych substancji w powietrzu stwierdzono na obszarze strefy 

piotrkowsko-radomszczañskiej klasê wynikow¹ �A�.  
Dziaùania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny byã prowadzone w latach 

2010-2013 to kontynuacja dotychczasowych dziaùañ, dotycz¹cych gùównie 

przeciwdziaùaniu niskiej emisji: 
- ograniczenie emisji zanieczyszczeñ ze êródeù punktowych, liniowych i 

powierzchniowych; 
- zmniejszenie zapotrzebowania na energiê - termomodernizacja budynków, 

modernizacja êródeù ciepùa; 
- popularyzacja ekologicznych êródeù energii, modernizacja sieci 

elektroenergetycznych; 
- modernizacja systemu komunikacyjnego gminy w celu zmniejszenia 

emisji spalin. 
 

4.2.2.  Zmniejszenie haùasu 

 
Haùas komunikacyjny stanowi gùówne êródùo haùasu na terenie gminy Wolbórz , 

dlatego dziaùania podejmowane w l. 2010-2013 na rzecz zmniejszenia 
uci¹¿liwo�ci haùasu polegaã bêd¹ gùównie na:   

 wspieraniu zarz¹dców dróg w zakresie ochrony przed haùasem; 
 modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni); 
 tworzeniu pasów zieleni ochronnej wzdùu¿ szlaków komunikacyjnych 

(koordynacja dziaùañ wynikaj¹cych z programu zalesieñ). 
 realizacji inwestycji ograniczaj¹cych nara¿enie na haùas komunikacyjny 

np. poprzez budowê ekranów akustycznych (w razie potrzeby � 
wspóùpraca z zarz¹dcami dróg); 

 uwzglêdnianiu zapisów dotycz¹cych ochrony przed haùasem w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.2.3. Ochrona zasobów wodnych 

 
Dziaùania poprawiaj¹ce stan wód powierzchniowych w latach 2010-2013 
obejmuj¹:  
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- racjonalizacjê gospodarki wodnej na terenie gminy oraz rozbudowê sieci 

wodoci¹gowych  
- budowê systemów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolbórz    
- wsparcie przez gminê budowy przydomowych oczyszczalni �cieków 
- propagowanie w�ród rolników zasad prawidùowego postêpowania  

z nawozami i �rodkami ochrony ro�lin. 
 

4.2.4.  Gospodarka odpadami 

 
Dziaùania na rzecz racjonalizacji gospodarki odpadami w latach 2010-2013 
zmierzaã bêd¹ gùównie w kierunku ograniczania ilo�ci wytwarzanych odpadów,    

usprawnienia i rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
zwiêkszania odzysku surowców wtórnych oraz zminimalizowania uci¹¿liwo�ci 

powodowanych niewùa�ciwym postêpowaniem z odpadami. Szczegóùowe zadania 
zawiera Plan gospodarki odpadami dla Gminy Wolbórz  na lata 2010-2013. 

 
4.2.5.  Ochrona gleb 

 
Dziaùania zwi¹zane z ochron¹ gleb proponowane na lata 2010-2013 to przede 
wszystkim:  

 przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie 
ochrony gleb u¿ytkowanych rolniczo; 

 racjonalne zu¿ycie �rodków ochrony ro�lin i nawozów; 
 minimalizacja negatywnego wpùywu dziaùalno�ci gospodarczej na stan 

�rodowiska glebowego; 
 utrzymanie jako�ci gleby i ziemi powy¿ej lub co najmniej na poziomie 

wymaganych standardów. 
  
4.2.6. Wzrost wykorzystania êródeù energii odnawialnej 

 
Dziaùania prowadzone w l. 2010-2013 powinny popularyzowaã stosowanie êródeù 

energii odnawialnej oraz wspieraã rozwój maùej energetyki ze êródeù 

ekologicznych (kolektory sùoneczne, elektrownie biogazowe, wodne, wiatrowe) 
a tak¿e promowaã stosowanie technologii przyjaznych �rodowisku.  

 
4.2.7.  Ochrona zasobów przyrody 

 
Dziaùania w zakresie ochrony przyrody prowadzone w latach 2010-2013 
powinny obejmowaã przede wszystkim:  

■ ochronê obszarów cennych przyrodniczo; 
■ udziaù w tworzeniu lokalnych ostoi przyrody; 
■ ochronê ró¿norodno�ci biologicznej oraz edukacjê w tym zakresie;  
■ ochronê i zwiêkszanie zasobów le�nych;  
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■ przeciwdziaùanie powstawaniu dzikich wysypisk; 
■ realizacjê programu ochrony istniej¹cych zbiorników wodnych; 
■ wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki. 

 
4.2.8. Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 

 

W latach 2010-2013 dziaùania na rzecz utrzymania standardów w zakresie PEM 

polegaã bêd¹ gùównie na: 
 wprowadzeniu do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

dotycz¹cych ochrony przed polami elektromagnetycznymi; 
 preferowaniu niskokonfliktowych lokalizacji  êródeù pól elektromagnetycznych; 
 edukacji ekologicznej odno�nie skali zagro¿enia emisj¹ pól elektromagnetycznych. 
 

4.2.9. Zapobieganie powa¿nym awariom i innym nadzwyczajnym zagro¿eniom  

          �rodowiska 

 
Dziaùania prowadzone w tym zakresie to: 
 

 staùe doskonalenie wspóùpracy sùu¿b i organów bior¹cych udziaù w 

przeciwdziaùaniu i usuwaniu skutków awarii  i nadzwyczajnych zdarzeñ; 
 utrwalenie wùa�ciwych zachowañ spoùeczeñstwa w sytuacjach wyst¹pienia 

zagro¿eñ �rodowiska z tytuùu powa¿nych awarii; 
 wyznaczenie miejsc do parkowania samochodów przewo¿¹cych materiaùy 

niebezpieczne; 
 usuwanie skutków zagro¿eñ �rodowiska (w razie potrzeby). 

 

4.2.10. Realizacja programu edukacji ekologicznej spoùeczeñstwa 

 
Gùówne dziaùania prowadzone w latach 2010-2013 w rozwoju �wiadomo�ci 

ekologicznej i ksztaùtowania postaw proekologicznych to: 
 wsparcie udziaùu szkóù w programach �rodowiskowych, powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych; 
 bie¿¹ce informowanie na stronie www gminy o stanie �rodowiska w gminie  

i dziaùaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony; 
 organizacja prelekcji oraz konkursów dla mieszkañców gminy w celu 

propagowania i zachêcania do ekologicznego stylu ¿ycia; 
 promowanie obszarów cennych przyrodniczo, �cie¿ek przyrodniczych  itp. 

poprzez wydawanie ulotek informacyjnych oraz materiaùów edukacyjnych 

dotycz¹cych proekologicznych zachowañ konsumenckich, oszczêdzania 

wody i energii, segregacji odpadów itp.; 
 propagowanie w�ród rolników zasad stosowania �rodków ochrony ro�lin, 

rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i wdra¿ania kodeksu dobrych 

praktyk rolniczych. 
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V.   ZARYS PLANU DZIA£AÑ NA LATA 2014 - 2017 
 

5.1. Zaùo¿enia planu dziaùañ na lata 2014-2017 

 
Czê�ã zadañ, przewidzianych do realizacji w latach 2010-2013 to faza wstêpna 

inwestycji � przygotowanie dokumentacji, niezbêdnych pozwoleñ oraz 

zabezpieczenie �rodków na realizacjê (wùasnych i zewnêtrznych). Plan dziaùañ 

na lata 2014-2017 zakùada kontynuacjê realizacji celów strategicznych i celów 

operacyjnych, rozpoczêt¹ w okresie 2010-2013 i w okresie wcze�niejszym  
- od 2004 r. 
 

5.1.1. Poprawa jako�ci �rodowiska 

 
W celu poprawy stanu �rodowiska na terenie gminy bêd¹ kontynuowane 

dziaùania inwestycyjne oraz dziaùania organizacyjne z zakresu: ochrony 

powietrza, ochrony wód, racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia 

haùasu oraz ochrony zasobów przyrody. 
 

5.1.2.  Ochrona powietrza 

 
Dziaùania z zakresu ochrony powietrza, przewidywane na lata 2014-2017 
obejmuj¹ kontynuacjê zadañ: 

 termomodernizacja budynków, modernizacja êródeù ciepùa i systemów 

grzewczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa; 
 modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych 
êródeù energii; 

 modernizacja systemu komunikacyjnego gminy. 
 

5.1.3.  Zmniejszenie haùasu 

 
Planuje siê kontynuowaã w l. 2013-2106 zadania zwi¹zane z modernizacj¹ dróg 

oraz infrastruktury drogowej, które bêd¹ miaùy wpùyw na poprawê klimatu 

akustycznego na terenie gminy.    
 

5.1.4. Ochrona zasobów wodnych 

 
Dziaùania inwestycyjne, planowane na lata 2014-2017 zakùadaj¹ rozbudowê 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, propagowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni �cieków oraz kontynuacjê rozbudowy sieci wodoci¹gowej.  
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5.1.5.  Gospodarka odpadami 

 
Plan zadañ na lata 2014-2017 przewiduje kontynuacjê i usprawnianie gospodarki 
odpadami poprzez usprawnianie i rozbudowê systemu segregacji odpadów �u 

êródùa� we wszystkich gospodarstwach domowych na terenie gminy; docelowe 

rozwi¹zanie problemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, 

dziaùania zmierzaj¹ce do zmniejszenia ilo�ci odpadów niebezpiecznych 

trafiaj¹cych na skùadowiska w strumieniu odpadów komunalnych, opracowanie i 

realizacjê programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest a tak¿e peùn¹ 

likwidacjê dzikich wysypisk. 
 
5.1.6.  Ochrona gleb  

 
Plan na lata 2014-2017 zakùada kontynuacjê dziaùañ prowadzonych na rzecz ochrony 

gleb u¿ytkowanych rolniczo oraz dziaùania prowadz¹ce do minimalizacji negatywnego 
wpùywu dziaùalno�ci gospodarczej na stan �rodowiska glebowego w gminie.  
 

5.1.7.  Wzrost wykorzystania êródeù energii odnawialnej 

 
Dziaùania prowadzone w l. 2014-2017 zakùadaj¹ kontynuowanie promowania 

no�ników energii odnawialnej oraz wspieranie rozwoju energetyki ze êródeù ekologicznych.   
 

5.1.8. Ochrona zasobów przyrody  

 
Plan dziaùañ na l. 2014-2017 obejmuje kontynuacjê zadañ objêtych programem 

ochrony obszarów cennych przyrodniczo, ochronê lasów i ró¿norodno�ci 

biologicznej oraz dziaùania na wykorzystania walorów przyrodniczych dla 
rozwoju turystyki. 
 
5.1.9. Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 

 
W latach 2014-2017 kontynuowane bêd¹ dziaùania zmierzaj¹ce do utrzymania 
standardów w zakresie PE, m.in.: prowadzenie badañ natê¿enia promieniowania 

elektromagnetycznego, preferowaniu niskokonfliktowych lokalizacji êródeù pól 

elektromagnetycznych a tak¿e prowadzenie edukacji ekologicznej na temat zagro¿enia 

powodowanego emisj¹ pól elektromagnetycznych. 
 

5.1.10. Zapobieganie powa¿nym awariom i innym nadzwyczajnym zagro¿eniom  

            �rodowiska 

 
Plan dziaùañ na lata 2014-2017 obejmuje:   

 dalsze doskonalenie wspóùpracy sùu¿b i organów uczestnicz¹cych w 

przeciwdziaùaniu i usuwaniu skutków awarii  i nadzwyczajnych zdarzeñ; 
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 kontynuacjê akcji edukacyjnej dotycz¹cej wùa�ciwych zachowañ spoùeczeñstwa 

w sytuacjach wyst¹pienia zagro¿eñ �rodowiska z tytuùu powa¿nych awarii; 
 kontrole pojazdów przewo¿¹cych materiaùy niebezpieczne; 
 usuwanie skutków zagro¿eñ �rodowiska (w razie potrzeby). 

 
5.1.11. Realizacja programu edukacji ekologicznej spoùeczeñstwa 

 
Prowadzone w l. 2014-2017 dziaùania stanowiã bêd¹ kontynuacjê zadañ edukacyjnych 
prowadzonych dla ró¿nych grup spoùecznych i wiekowych w celu rozwoju 

�wiadomo�ci ekologicznej i wyrobienia poczucia odpowiedzialno�ci za stan  

�rodowiska przyrodniczego. 
 

VI. ZADANIA PRIORYTETOWE W ZAKRESIE OCHRONY  

       ÚRODOWISKA NA LATA 2010 - 2013 I ZADANIA NA LATA     

      2014 - 2017 W UK£ADZIE CELÓW STRATEGICZNYCH  

       I CELÓW OPERACYJNYCH 

 
Przyjête cele ekologiczne i kierunki dziaùañ do 2016 r. stanowi¹ podstawê 

opracowania planu operacyjnego na lata 2010 - 2013, tj. konkretnych przedsiêwziêã, 
które stanowi¹ piorytet w skali gminy Wolbórz.  
Poni¿ej przedstawiono listê przedsiêwziêã planowanych do realizacji w okresie 

2010 - 2013 w zakresie priorytetowych elementów �rodowiska w gminie. 
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Zadania priorytetowe w zakresie ochrony �rodowiska na lata 2010 - 2013 i zadania na lata 2014 - 2017 w ukùadzie 

celów strategicznych i celów operacyjnych 

 

I C.S.  Rozwój gospodarczy gminy wykorzystuj¹cy walory �rodowiska naturalnego 
 
C.O. Rozwój gospodarczy nie wpùywaj¹cy negatywnie na �rodowisko naturalne 

 
Popularyzacja energii odnawialnej i technologii przyjaznych �rodowisku 

Zadania priorytetowe na lata 2010 � 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Popularyzowanie no�ników energii odnawialnej i technologii przyjaznych 

�rodowisku 
Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 

Zadania na lata 2014 � 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Popularyzacja alternatywnych êródeù energii  Wójt Gminy  Wolbórz Úrodki wùasne JST 
2 Analiza mo¿liwo�ci wykorzystania alternatywnych êródeù energii Wójt Gminy Wolbórz  Úrodki wùasne JST 

 

C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 

 

Popularyzacja i wspieranie ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego 

Zadania priorytetowe na lata 2010 � 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej ¿ywno�ci, promocja istniej¹cych 

gospodarstw  Wójt Gminy Wolbórz  
Úrodki wùasne JST  
 

Zadania na lata 2014� 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej ¿ywno�ci, promocja istniej¹cych 

gospodarstw � kontynuacja realizacji zadania 
Zarz¹d Powiatu 

Gmina 
Úrodki wùasne JST  
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II C.S. Poprawa jako�ci �rodowiska i bezpieczeñstwa ekologicznego 
 
C.O. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Modernizacja systemów grzewczych  i termomodernizacja budynków 

Zadania priorytetowe na lata 2010� 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Termomodernizacja Szkoùy Podstawowej w Proszeniu Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST   
Zadania na lata 2014� 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Kontynuacja modernizacji i termomodernizacji obiektów na terenie gminy   
 

Wójt Gminy Wolbórz 
Wùa�ciciele budynków  

Úrodki wùasne JST  
Úrodki wùa�cicieli 

 
C.O. Ochrona przed haùasem  

Budowa i modernizacja dróg 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010� 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Budowa obwodnicy dla Wolborza Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST   
Úrodki pomocowe 

2 Budowa drogi gminnej Proszenie - Psary Lechawa Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST   
Úrodki pomocowe 

3 Budowa drogi gminnej Polichno � Ýarnowica - Golesze Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST   
Úrodki pomocowe 

4 Przebudowa dróg gminnych Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST   
5 Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST   

Úrodki pomocowe 
 
 
 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________  

123 
 

Zadania na lata 2014� 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Modernizacja i budowa dróg powiatowych (wspóùpraca) i gminnych na terenie 

gminy  - kontynuacja 
Zarz¹d Powiatu 

Wójt Gminy Wolbórz 
Úrodki wùasne JST 
Úrodki pomocowe 

 
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

 

Zadania priorytetowe na lata 2010� 2013 

L.p. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Budowa chodników (budowa chodników z kostki brukowo-betonowej) Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 
2 Wspieranie zarz¹dców dróg w zakresie ochrony przed haùasem Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 
3 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych na 

terenie gminy (wspóùpraca) 
Zarz¹d Powiatu 

Wójt Gminy Wolbórz 
Úrodki wùasne JST 
Úrodki pomocowe 

4 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach gminnych na terenie 
gminy  

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 
  

5 Modernizacja i rozbudowa o�wietlenia ulicznego Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST   
Úrodki pomocowe 

6 Uwzglêdnianie zapisów dotycz¹cych ochrony przed haùasem w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 

Zadania na lata 2014� 2017 

L.p. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Kontynuacja zadañ inwestycyjnych Zarz¹d Powiatu 
Wójt Gminy Wolbórz 

Úrodki wùasne JST 
Úrodki pomocowe  
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C.O. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  

 
Rozbudowa wodoci¹gów 

Zadania priorytetowe na lata 2010� 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Rozbudowa istniej¹cych wodoci¹gów  Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
2 Rozbudowa wodoci¹gów w Wolborzu : ul. Ró¿ana, Sobieskiego, Polna Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
3 Budowa sieci wodoci¹gowej w Adamowie Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
4 Modernizacja wodoci¹gu w miejscowo�ciach Polichno i Ýarnowica Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

Úrodki pomocowe 
5 Rozbudowa wodoci¹gów gminnych na terenach nowej zabudowy letniskowej  

i mieszkaniowej 
Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

6 Poù¹czenie wodoci¹gów: 
a) Kuznocin- Wolbórz 
b)Polichno - Wolbórz 
c) Ýywocin- Wolbórz 
d) Mùoszów (Apolonka) - Leonów 

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

7 Modernizacja gminnej sieci wodoci¹gowej  Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
Úrodki pomocowe 

8 Modernizacja ujêã wody na terenie gminy Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
Úrodki pomocowe 

Zadania na lata 2014� 2017  

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Kontynuacja rozbudowy sieci wodoci¹gowej w gminie (w miarê potrzeb) Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Úrodki pomocowe 
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej / Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków 
 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010� 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej 
poùudniowo- wschodniej czê�ci gminy Wolbórz (dokoñczenie opracowania 

projektu budowlano-wykonawczego budowy oczyszczalni �cieków o 

przepustowo�ci 420 m³/dobê i budowy kanalizacji na dùugo�ci ~ 77,1 km oraz 
przydomowych  oczyszczalni �cieków na obszarach, gdzie kanalizacja �ciekowa 

jest niecelowa ze wzglêdów ekonomicznych) 

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
Úrodki pomocowe 
 

4 Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni �cieków na terenie gminy 

(miejscowo�ci o "luênej zabudowie" � gdzie kanalizacja sieciowa jest 
nieuzasadniona ekonomicznie) 

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
 

6 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wolborzu ul. Ró¿ana, Sobieskiego, Polna  
Sieã kanalizacji sanitarnej: 

a) grawitacyjna - Ø 200, dù. 650 mb. 
b) ci�nieniowa - Ø 90, dù. 50 mb. 
c) pompownie � 1 szt 
d) przyù¹cza � 200 mb, 20 szt 

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
 
 

Zadania na lata 2014� 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy � kontynuacja zadania (budowa 
kanalizacji: póùnocno � zachodnia  czê�ã gminy)  

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
Úrodki UE 

2 Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na terenie gminy  - kontynuacja zadania Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
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Budowa maùych zbiorników retencyjnych 

Zadania na lata 2014� 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Budowa zbiornika wodnego /maùej retencji/ w Wolborzu (rzeka Moszczanka) WZMiUW  £ódê 

Wójt Gminy Wolbórz  
Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
WZMiUW  £ódê 

2 Opracowanie analizy technicznej dla nowych zbiorników retencyjnych  WZMiUW  £ódê 
Wójt Gminy Wolbórz 

Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
WZMiUW  £ódê  

 
Ochrona istniej¹cych zbiorników wodnych 

 
Zadania priorytetowe na lata 2010 - 2013 

L.p. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Przestrzeganie zasad ochrony czynnej i biernej obowi¹zuj¹cych w strefach ochrony 

Gùównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP  
Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

Fundusze Ochrony Úrodowiska 
2 Ochrona naturalnych zbiorników wodnych Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

Fundusze Ochrony Úrodowisk 
Zadania na lata2014-2017 

L.p. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Przestrzeganie zasad ochrony czynnej i biernej obowi¹zuj¹cych w strefach ochrony 

Gùównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP - kontynuacja 
Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

Fundusze Ochrony Úrodowiska 
2 Ochrona naturalnych zbiorników wodnych - kontynuacja WZMiUW  £ódê 

Wójt Gminy Wolbórz 
WZMiUW  £ódê  
Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
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C.O. Ochrona gleb   

Dziaùania na rzecz ochrony gleb przed degradacj¹ 

Zadania priorytetowe na lata 2010� 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Popularyzowanie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony 

gleb u¿ytkowanych rolniczo 
£ODR 

Wójt Gminy Wolbórz 
 

Úrodki £ODR 
Úrodki wùasne JST  

2 Dziaùania informacyjne na rzecz racjonalnego zu¿ycia �rodków ochrony ro�lin i  
nawozów 

£ODR 
Wójt Gminy Wolbórz 

 

Úrodki £ODR 
Úrodki wùasne JST  

Zadania na lata 2014� 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Kontynuacja zadañ prowadzonych w l. 2010-2013 £ODR 
Wójt Gminy Wolbórz 

 

Úrodki £ODR 
Úrodki wùasne JST  

 

C.O. Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami 
 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010� 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
3 Usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a terenie gminy Wójt Gminy  Úrodki wùasne JST 

Fundusze Ochrony  Úrodowiska 
4 Wspóùpraca na rzecz utworzenia Zakùadu Zagospodarowywania Odpadów ZZO  Wójt Gminy Wolbórz 

Samorz¹dy s¹siednich 

gmin  

Úrodki wùasne JST  
 

5 Zorganizowanie sprawnego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych oraz niebezpiecznych powstaj¹cych w sektorze komunalnym  
Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 

Fundusze Ochrony Úrodowiska 

6 Realizacja programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest    Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Úrodki pomocowe 
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7 Prowadzenie dziaùañ informacyjno-edukacyjnych w zakresie ograniczenia 
powstawania odpadów oraz wùa�ciwego postêpowania z poszczególnymi rodzajami 

odpadów 

Wójt Gminy  Wolbórz 
Szkoùy 

Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
 

Zadania na lata 2014� 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Wdra¿anie programu gospodarki odpadami  Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 
Fundusze Ochrony  Úrodowiska 

2 Popularyzowanie , upowszechnianie  i usprawnianie systemu selektywnej zbiórki 

odpadów 
Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 

Fundusze Ochrony  Úrodowiska 

3 Zwiêkszanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstêpnej segregacji odpadów  Wójt Gminy Wolbórz 
Organizacje odzysku 

Úrodki wùasne JST 
Fundusze Ochrony  Úrodowiska 

 4 Kontynuacja programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Úrodki pomocowe 

 

Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk 

Zadania priorytetowe na lata 2010� 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy i ich likwidacja Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Zadania na lata 2014� 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Kontynuacja dziaùañ na rzecz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

Fundusze Ochrony Úrodowiska 
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C.O. Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 
 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Zadania priorytetowe na lata 2010 � 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotycz¹cych 

ochrony przed polami elektromagnetycznymi; 
Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 

2 Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji  êródeù pól elektromagnetycznych Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 

3 Edukacja ekologiczna odno�nie skali zagro¿enia emisj¹ pól elektromagnetycznych Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 

Zadania na lata 2014 � 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Kontynuacja zadañ prowadzonych  w l. 2010-2013  WIOÚ £ódê  
Wójt Gminy Wolbórz 

Úrodki WIOÚ 
Úrodki wùasne JST 

 

C.O.  Zapobieganie powa¿nym awariom i innym nadzwyczajnym zagro¿eniom �rodowiska  
 

Zapobieganie i minimalizacja skutków powa¿nych awarii 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 � 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Staùe doskonalenie wspóùpracy sùu¿b i organów bior¹cych udziaù w 

przeciwdziaùaniu i usuwaniu skutków awarii  i nadzwyczajnych zdarzeñ 
Powiatowe Centrum 

Zarz¹dzania Kryzysowego 
Wójt Gminy Wolbórz 

Úrodki wùasne JST 
 

2 Usuwanie skutków zagro¿eñ �rodowiska (w razie potrzeby). Jednostki KSRG 
PCZK 

Úrodki wùasne JST 

Zadania na lata 2014 � 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Kontynuacja zadañ prowadzonych  w l. 2010-2013  PCZK   
Wójt Gminy Wolbórz 

Úrodki wùasne JST 
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III C.S. Ochrona zasobów przyrodniczych i wzrost lesisto�ci 

 

C.O. Ochrona obszarów o znacz¹cych walorach przyrodniczych  
 

Program ochrony ró¿norodno�ci biologicznej 

Zadania priorytetowe na lata 2010 � 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Objêcie ochron¹ prawn¹  proponowanych obszarów NATURA 2000  -  Lubiaszów 

(Shadow List) 
Gmina  

Nadle�nictwo  
Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Nadle�nictwo 

2 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo Gmina  
Nadle�nictwo 

Úrodki wùasne JST  
Nadle�nictwo 

4 Ochrona ró¿norodno�ci biologicznej oraz edukacja w tym zakresie Gmina 
Szkoùy 

Nadle�nictwo 

Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Nadle�nictwo 

Zadania na lata 2014 � 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Ochrona ró¿norodno�ci biologicznej oraz edukacja w tym zakresie - kontynuacja Gmina 
Szkoùy 

Nadle�nictwo 

Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Nadle�nictwo 

 

C.O. Zwiêkszenie lesisto�ci gminy Wolbórz   
   

Zalesianie i ochrona zasobów le�nych 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 � 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Konserwacja i ochrona prawnie objêtych ochron¹ form przyrody na terenie gminy Nadle�nictwo 

Wójt Gminy Wolbórz 
Nadle�nictwo 
Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
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2 Úcisùa ochrona istniej¹cych zasobów le�nych Nadle�nictwa 
Wójt Gminy Wolbórz 

Wùa�ciciele lasów 

Nadle�nictwa 
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Wùa�ciciele lasów 

5 Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów Wójt Gminy  Wolbórz 
Placówki o�wiatowe 

Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Nadle�nictwo 

Zadania na lata 2014 � 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 

1 Zalesianie gruntów na terenie gminy Wolbórz  - kontynuacja Wùa�ciciele Úrodki wùa�cicieli gruntów 
2 Konserwacja i ochrona prawnie objêtych ochron¹ form przyrody � kontynuacja 

dziaùañ 
Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Nadle�nictwa 

4 Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów - kontynuacja Wójt Gminy  Wolbórz 
Placówki o�wiatowe 

Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Nadle�nictwo 

 

IV C. S. Wysoka �wiadomo�ã ekologiczna mieszkañców  

 

C.O. Ksztaùtowanie w spoùeczeñstwie wùa�ciwej postawy i zachowañ proekologicznych  
 

Edukacja ekologiczna 

Zadania priorytetowe na lata 2010 � 2013 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Kontynuacja dziaùañ edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci i mùodzie¿y  Wójt Gminy Wolbórz 

 
Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 

2 Wsparcie udziaùu szkóù w programach �rodowiskowych � powiatowych , 
wojewódzkich i krajowych  

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 

3 Bie¿¹ce informowanie na stronie www gminy o stanie �rodowiska w gminie  i 
dziaùaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony; 

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  
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4 Promowanie obszarów cennych przyrodniczo, �cie¿ek przyrodniczych poprzez 
wydawanie ulotek informacyjnych  itp.  

Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST 

5 Edukacja ekologiczna dorosùych  (pogadanki na naradach soùtysów, rozdawanie 

ulotek informacyjnych, organizowanie seminariów, warsztatów)  
Wójt Gminy Wolbórz Úrodki wùasne JST  

Fundusze Ochrony Úrodowiska 
Zadania na lata 2014 � 2017 

Lp. Zadanie Realizacja �ródùa �rodków 
1 Kontynuacja programów edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci, mùodzie¿y 

oraz dorosùych 
Wójt Gminy Wolbórz 

 
Úrodki wùasne JST  
Fundusze Ochrony Úrodowiska 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________ 

Nale¿y podkre�liã, ¿e zaproponowana lista przedsiêwziêã nie zamyka 

mo¿liwo�ci realizowania innych przedsiêwziêã, tzn. takich które mieszcz¹ siê w 

ramach kierunków dziaùañ zdefiniowanych w rozdziale 4 i 5 niniejszego 
dokumentu (Zaùo¿enia planu dziaùañ na lata 2010 � 2013; Zarys planu dziaùañ na 

lata 2014-2017).  
 

VII.   ZARZ¥DZANIE OCHRON¥ ÚRODOWISKA 

7.1. Ogólne zasady zarz¹dzania ochron¹ �rodowiska 

 
Zarz¹dzanie ochron¹ �rodowiska powinno opieraã siê na nastêpuj¹cych 

zasadach, wynikaj¹cych z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej: 
- zasada przezorno�ci 
- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi 
- zasada równego dostêpu do �rodowiska przyrodniczego 
- zasada regionalizacji 
- zasada uspoùecznienia 
- zasada �zanieczyszczaj¹cy pùaci� 
- zasada prewencji 
- zasada stosowania najlepszych dostêpnych technik (BAT) 
- zasada subsydiarno�ci  
- zasada skuteczno�ci ekologicznej i efektywno�ci ekonomicznej 

Zarz¹dzanie ochron¹ �rodowiska na szczeblu gminy dotyczy zadañ wùasnych 

gminy oraz koordynacji zadañ realizowanych przez soùectwa, jednostki 

organizacyjne, podmioty gospodarcze - uznanych za wa¿ne dla stanu 

�rodowiska naturalnego w gminie.  
W realizacji programu uczestnicz¹: 

 podmioty prowadz¹ce dziaùania organizacyjne i zarz¹dzaj¹ce programem 
 podmioty uczestnicz¹ce w realizacji poszczególnych zadañ 
 jednostki kontroluj¹ce realizacjê programu oraz efekty 
 mieszkañcy gminy, jako koñcowy beneficjent programu 
 

Organem odpowiedzialnym za realizacjê programu jest Wójt Gminy, 

zobowi¹zany do skùadania cyklicznych raportów Radzie Gminy. Realizacja 

programu wymaga wspóùdziaùania z organami administracji rz¹dowej i 

samorz¹dowej (szczebla wojewódzkiego, powiatowego), administracji 

specjalnej, w kompetencjach której znajduj¹ siê sprawy kontroli stanu 

�rodowiska. 
 
 
 
 
 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________  

134 
 

Ogólny schemat zarz¹dzania ochron¹ �rodowiska w gminie przedstawia 

schemat: 
 
 
       Rada Gminy 
          Starosta 
          Marszaùek 

                                               Wójt                Wojewoda 
 
                                            
Instytucje kontroluj¹ce                Jednostki realizuj¹ce            Instytucje finansuj¹ce  
 
 

7.2. Instrumenty zarz¹dzania �rodowiskiem 

 
Zarz¹dzenie �rodowiskiem opiera siê na wykorzystaniu: 

 instrumentów prawnych � ustaw i rozporz¹dzeñ, daj¹cych odpowiednie 

kompetencje organom administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz 

organom administracji specjalnej; 
 instrumentów finansowych � opùat za gospodarcze korzystanie ze 

�rodowiska, administracyjnych kar pieniê¿nych, funduszy celowych; 
 instrumentów spoùecznych � wspóùdziaùania i partnerstwa, edukacji 

ekologicznej, komunikacji spoùecznej; 
 instrumentów strukturalnych � strategii i programów wdro¿eniowych. 

 
 
VIII.  WDRAÝANIE PROGRAMU 
 

8.1. Úrodki finansowe na realizacjê programu 
 
Na wdra¿anie programu ochrony �rodowiska i planu gospodarki odpadami mog¹ 

byã przeznaczone: 
- �rodki wùasne, 
- kredyty i po¿yczki udzielane w bankach komercyjnych, 
- kredyty i po¿yczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez 

instytucje wspieraj¹ce rozwój gmin i powiatów, 
- obligacje  
- dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych 

 
Podstawowymi êródùami �rodków zewnêtrznych, z których mog¹ korzystaã 

samorz¹dy dla realizacji programów ochrony �rodowiska to: 
- Fundusze Ochrony Úrodowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, 

Wojewódzki, Powiatowy, Gminny) 
- Fundusze strukturalne 
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- Fundacje i fundusze wspieraj¹ce ochronê �rodowiska (Ekofundusz, 
Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony 
Úrodowiska i inne) 

 
Korzystanie z wiêkszo�ci zewnêtrznych êródeù finansowania wymaga udziaùu 

wùasnego od 25 � 50% kosztów inwestycji.  
 

8.2. Koszty realizacji przedsiêwziêã 
 

Kalkulacja szacunkowych kosztów realizacji zadañ w obrêbie poszczególnych 

dziaùañ zostaùa przeprowadzona w oparciu o plany inwestycyjne samorz¹du 

gminnego oraz koszty porównywalnych inwestycji i dziaùañ realizowanych 

przez te jednostki. 
 

      Cele operacyjne 

Dziaùania  

Szacunkowe 

koszty realizacji 

2010-2013 

Szacunkowe 

koszty realizacji 

2014-2017 

Potencjalne êródùa 

�rodków 

    

Rozwój gospodarczy nie wpùywaj¹cy negatywnie na �rodowisko naturalne   

Popularyzacja energii 
odnawialnej i technologii 
przyjaznych �rodowisku 

Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ 

Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ 

Úrodki wùasne JST 
 

Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 
Popularyzacja i wspieranie  
ekologicznego rolnictwa i 
przetwórstwa  rolnego 

Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ 

Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ 

Úrodki wùasne JST 
 

Ochrona powietrza atmosferycznego  
Modernizacja systemów 

grzewczych i 
termomodernizacja budynków 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Úrodki wùasne JST 
 

Ochrona przed haùasem 
Budowa i modernizacja dróg Koszty zostan¹ 

okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Úrodki wùasne JST 
Úrodki UE 
Bud¿et pañstwa 
Úrodki pomocowe 

Rozwój infrastruktury 

komunikacyjnej 
Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Úrodki wùasne JST 
Bud¿et pañstwa 
Úrodki pomocowe 

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

Budowa wodoci¹gów 
 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Úrodki wùasne 
Úrodki UE  
Fundusze Ochrony 
Úrodowiska 

Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej / Budowa 
przydomowych oczyszczalni 
�cieków  

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Úrodki wùasne 
Úrodki UE  
Fundusze Ochrony 
Úrodowiska 
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Budowa maùych zbiorników 

retencyjnych 
12.000.000 Koszty zostan¹ 

okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ 

Úrodki wùasne JST 
Úrodki WFOÚiGW 

Ochrona istniej¹cych 

zbiorników wodnych 
Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ  

Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ  

Úrodki wùasne JST 
£ZMiUW  
Fundusze Ochrony 
Úrodowiska 

Ochrona gleb 

Dziaùania na rzecz ochrony 

gleb przed degradacj¹ 
Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ  

Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ  

Úrodki wùasne 
Bud¿et pañstwa 
Fundusze Ochrony 
Úrodowiska 
Úrodki pomocowe 

Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami 
Rozwój selektywnej zbiórki 

odpadów  
 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Úrodki wùasne 
Bud¿et pañstwa 
Fundusze Ochrony 
Úrodowiska 
Úrodki pomocowe 

Zapobieganie powstawaniu 
dzikich wysypisk 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Úrodki wùasne 
 

Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 

Ochrona przed 
promieniowaniem 
magnetycznym  

b.d. b.d. Úrodki wùasne JST 
 

Zapobieganie powa¿nym awariom i innym nadzwyczajnym zagro¿eniom �rodowiska 

Zapobieganie i minimalizacja 
skutków powa¿nych awarii   
 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Úrodki wùasne JST 
 

Ochrona obszarów o znacz¹cych walorach przyrodniczych  

Ochrona ró¿norodno�ci 

biologicznej 
Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ  

Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ  

Úrodki wùasne JST 
Fundusze Ochrony 
Úrodowiska 

Zwiêkszenie lesisto�ci gminy Wolbórz 

Zalesianie i ochrona zasobów 

le�nych  
Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ  

Koszty zostan¹ 
okre�lone po 

opracowaniu 
programu dziaùañ  

Úrodki wùasne JST 
Fundusze Ochrony 
Úrodowiska 
 

Ksztaùtowanie w spoùeczeñstwie wùa�ciwej postawy i zachowañ proekologicznych  

Edukacja ekologiczna Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Koszty zostan¹ 
okre�lone przed 

realizacj¹ zadania 

Úrodki wùasne 
Bud¿et pañstwa 
Fundusze Ochrony 
Úrodowiska 
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IX. MONITORING 
 

Realizacja celów, wyznaczonych w Programie Ochrony Úrodowiska wymaga 

prowadzenia bie¿¹cego monitoringu przebiegu realizacji programu. Staùy 

monitoring umo¿liwia ocenê skuteczno�ci podejmowanych dziaùañ oraz 

wprowadzanie � w razie wyst¹pienia takiej konieczno�ci � odpowiednich 
korekt. Harmonogram dziaùañ monitoruj¹cych program przedstawia schemat: 
 
Dziaùanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Monitoring stanu 
�rodowiska 

x x x x x x x 
x 

Raporty z realizacji 
programu 

 x  x  x  
x 

Aktualizacja 
programu 

  x    x 
 

 
 
Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaêników, 

okre�laj¹cych skuteczno�ã poszczególnych dziaùañ. Wskaêniki te mo¿na 

podzieliã na grupy: 
 wskaêniki ekologiczne - pozwol¹ okre�liã efekt ekologiczny podejmowanych 

dziaùañ (jako�ã wód powierzchniowych i podziemnych, wskaêniki 

zanieczyszczenia powietrza, dùugo�ã sieci infrastruktury, wskaêniki 

lesisto�ci, ilo�ã odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkañca, stopieñ 
odzysku surowców wtórnych itp.) 

 wskaêniki ekonomiczne � koszt jednostkowy osi¹gniêcia okre�lonego 

efektu ekologicznego,  
 wskaêniki spoùeczne � zaanga¿owanie mieszkañców w dziaùania 

zwi¹zane  z ochron¹ �rodowiska, udziaù w realizacji sieci infrastruktury 
technicznej, skuteczno�ã selektywnej zbiórki odpadów itp. 

 
Ocena skuteczno�ci wdra¿ania programu bêdzie prowadzona m.in. przez 

porównanie wskaêników charakteryzuj¹cych stan �rodowiska oraz stan 

infrastruktury technicznej, wpùywaj¹cej na stan �rodowiska: 
 jako�ã wód powierzchniowych (klasy czysto�ci) 
 jako�ã wód podziemnych 
 stê¿enie zanieczyszczeñ gazowych i pyùowych 
 zawarto�ã metali ciê¿kich w glebach 
 wskaênik lesisto�ci 
 powierzchnia terenów objêtych ochrona prawn¹ 
 udziaù komunalnych �cieków nieoczyszczonych 
 dùugo�ã sieci kanalizacyjnej 
 stosunek dùugo�ci sieci wodoci¹gowej do sieci kanalizacyjnej 
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 ilo�ã odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkañca 
 udziaù odpadów posegregowanych w ogólnej ilo�ci odpadów 
 nakùady inwestycyjne na ochronê �rodowiska 

oraz wskaêniki spoùeczne: 
udziaù spoùeczeñstwa w realizacji dziaùañ z zakresu ochrony �rodowiska 
uspoùecznienie procesów decyzyjnych 
lokalne inicjatywy proekologiczne 
ilo�ã dziaùañ prawnych zwi¹zanych z zanieczyszczeniem �rodowiska 

Informacje niezbêdne do analizy stanu �rodowiska i monitoringu realizacji 

programu powinny byã na bie¿¹co gromadzone i przetwarzane przez Urz¹d 

Gminy w Wolborzu.  
 
Tabela 51. Przykùadowe wskaêniki monitorowania Planu Ochrony Úrodowiska 

dla Gminy Wolbórz 
 
Wskaênik Jednostka Warto�ã  

Dùugo�ã czynnej sieci wodoci¹gowej  km 128,9* 
Liczba przyù¹czy do sieci wodoci¹gowej szt. 2254* 
Roczne zu¿ycie wody w gospodarstwach domowych dam3 285,4** 
Roczne zu¿ycie wody na 1 mieszkañca m3 35,9** 
Liczba przyù¹czy wodoci¹gowych/liczba mieszkañ - 0,95*** 
Dùugo�ã sieci kanalizacyjnej km 30,2** 
Liczba przyù¹czy do sieci kanalizacyjnej szt. 706** 
Liczba przyù¹czy kanalizacyjnych/liczba mieszkañ - 0,29*** 
Ilo�ã komunalnych oczyszczalni �cieków  szt. 3* 
Ilo�ci odpadów pochodz¹cych z selektywnej zbiórki  
(szkùo+ tworzywa sztuczne �PET, metale, papier i tektura) 

Mg 8,3* 

Udziaù mieszkañców gminy objêtych zorganizowanym 

systemem zbiórki odpadów komunalnych  
% 100* 

Ilo�ã czynnych skùadowisk odpadów  szt. 1* 
Klasa jako�ci wód powierzchniowych klasa III / IV**** 
Powierzchnia lasów ha 4138,5** 
Lesisto�ã powierzchni gminy % 27,4** 
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych  ha 4115,4** 
Powierzchnia parków krajobrazowych ha 2567,0** 
Powierzchnia rezerwatów przyrody ha 41,7** 
Ilo�ã pomników przyrody  szt. 105** 
*Dane Urzêdu Gminy,  stan na koniec 2008 r. 
** Dane GUS : Bank Danych Regionalnych  
***Obliczenia wùasne 
****Dane WIOS £ódê 
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CZÆÚÃ II 
 

 

Gminny Plan Gospodarki Odpadami 
 

I  WPROWADZENIE 
 

1.1. Cel i zakres opracowania 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz na lata 2010 - 2013 zostaù 
opracowany zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.) i stanowi czê�ã Programu Ochrony 

Úrodowiska dla Gminy Wolbórz.  

Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz  
jest realizacj¹ obligatoryjnego obowi¹zku naùo¿onego m.in. na gminy zapisem 

ww. ustawy. Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz przyjêty 

zostaù przez Radê Gminy Uchwaù¹ Nr XXVI/145/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.  
Podstawê do formuùowania zadañ w planie gospodarki odpadami stanowi¹ zasady 
postêpowania z odpadami, okre�lone w ustawie o odpadach w rozdziale 2 art. 5. 
Zasada gospodarowania odpadami brzmi: �Kto podejmuje dziaùania powoduj¹ce 

lub mog¹ce powodowaã powstawanie odpadów, powinien takie dziaùania 

planowaã, projektowaã i prowadziã tak aby: 
 zapobiegaã powstawaniu odpadów lub ograniczaã ilo�ã odpadów i ich 

negatywne oddziaùywanie na �rodowisko przy wytwarzaniu 

produktów, podczas i po zakoñczeniu ich u¿ytkowania; 
 zapewniaã zgodny z zasadami ochrony �rodowiska odzysk, je¿eli nie 

udaùo siê zapobiec ich powstaniu; 
 zapewniaã zgodne z zasadami ochrony �rodowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie udaùo siê zapobiec lub których nie 

udaùo siê poddaã odzyskowi�.  
Zakres opracowania zrealizowany zostaù zgodnie z zasadami okre�lonymi  
w Rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 

sporz¹dzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) oraz 

Rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniaj¹cym 

rozporz¹dzenie w sprawie sporz¹dzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 

Nr 46, poz. 333) i okre�la: 
- aktualny stan gospodarki odpadami 
- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równie¿ 

wynikaj¹ce ze zmian demograficznych i gospodarczych 
- dziaùania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 
- projektowany system gospodarki odpadami 
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- rodzaj i harmonogram realizacji przedsiêwziêã oraz instytucje odpowiedzialne 
za ich realizacjê 

- instrumenty finansowe sùu¿¹ce realizacji zamierzonych celów 
- system monitoringu i oceny zamierzonych celów.  

 
Zgodnie z art. 15 ust. 7a ustawy o odpadach Plan Gospodarki Odpadami obejmuje 
wszystkie rodzaje odpadów powstaj¹cych na terenie danej jednostki administracyjnej 
oraz przywo¿onych na jej teren, w szczególno�ci odpady komunalne z 
uwzglêdnieniem odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, odpady opakowaniowe, 

odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z 
eksploatacji, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, odpady zawieraj¹ce 

PCB, odpady zawieraj¹ce azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje 
odpadowe, zu¿yte baterie i akumulatory. 
Dokumentami nadrzêdnymi wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Wolbórz s¹ Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), �Plan 
Gospodarki Odpadami Województwa £ódzkiego 2011 z uwzglêdnieniem lat  
2012 � 2015� (PGOW£ 2011) oraz �Plan gospodarki odpadami w powiecie 

piotrkowskim na lata 2008 � 2012�.  
Projekt planu jest opiniowany przez organ wykonawczy województwa oraz 

powiatu.  
Wójt Gminy przygotowuje i skùada co dwa lata Radzie Gminy i organowi 

wykonawczemu powiatu sprawozdanie z realizacji planu. Ustawodawca ustaliù 
konieczno�ã aktualizacji planu nie rzadziej ni¿ co 4 lata. 
 
1.2. Uwarunkowania prawne Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  
 
Gospodarka odpadami regulowana jest nastêpuj¹cymi aktami prawnymi:  

- Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 
poz. 251 ze zm.)  

- Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (t.j. Dz. U.  
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)  

- Ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy � Prawo ochrony 
�rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
2001 Nr 100, poz. 1085 ze zm.)  

- Ustaw¹ z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(t.j. Dz. U. 2007 Nr 90, poz. 607 ze zm.)  

- Ustaw¹ z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i 

zbiorowym odprowadzaniu �cieków (t.j. Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858)  
- Ustaw¹ z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 ze zm.)  
oraz szeregiem rozporz¹dzeñ wydanych do ustaw: 
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- Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 

sporz¹dzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 nr 66, poz. 620) 
oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 13 marca 2006 r. 

zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie sporz¹dzania planów gospodarki 

odpadami (Dz. U. z 2006 Nr 46, poz. 333) 
- Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 

z 2006 Nr 30, poz. 213)  
- Obwieszczenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 wrze�nia 2007 r. w sprawie 

wysoko�ci stawek opùat za korzystanie ze �rodowiska na rok 2008 
(M.P. Nr.68 poz.754) 

- Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 paêdziernika 2002 r. w 

sprawie rodzajów odpadów, które mog¹ byã skùadowane w sposób 

nieselektywny (Dz. U. z 2002 Nr 191, poz. 1595) 
- Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów bezpiecznego u¿ytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 

zawieraj¹cych azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649)  
- Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w 

sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1206)  
 
1.3. Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wolbórz   

         przyjêtego przez Radê Gminy Uchwaù¹ Nr XXVI/145/05  

 

Cele i kierunki dziaùania zmierzaj¹ce do poprawy funkcjonowania 

gospodarki odpadami na terenie gminy Wolbórz ujête w dokumencie �Plan 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz� zostaùy okre�lone nastêpuj¹co. 
 

CELE 

 podnoszenie �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców, 
 popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
 organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
 organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
 organizacja zbiórki odpadów budowlanych, 
 uruchomienie powiatowego (miêdzygminnego) Zakùadu Zagospodarowania 

Odpadów, 
 uruchomienie punktu magazynowania odpadów niebezpiecznych, m.in. 

zawieraj¹cych azbest, 
 podjêcie wspóùpracy z innymi gminami i powiatami poùudniowo-wschodniej 

czê�ci województwa ùódzkiego (powiaty radomszczañski, piotrkowski i 
opoczyñski) w celu utworzenia zawi¹zku komunalnego gmin. Zwi¹zek 

ten w przyszùo�ci podj¹ùby siê realizacji przewidzianego  
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w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa ùódzkiego 

zadania w postaci wybudowania regionalnej instalacji termicznego 
przeksztaùcania odpadów o wydajno�ci 50 000 - 100 000 Mg/rok 
(Regionalny Zakùad Unieszkodliwiania Odpadów), 

 likwidacja azbestu na terenie gminy. 
 
DZIA£ANIA 

 opracowanie i wdro¿enie programu informacyjno-edukacyjnego o selektywnej 
zbiórce odpadów, 

 wprowadzenie we wszystkich miejscowo�ciach i soùectwach gminy 

Wolbórz systemu segregacji odpadów �u êródùa�,  
 docelowe rozwi¹zanie problemu gromadzenia i unieszkodliwiania 

odpadów powstaj¹cych na terenie gminy Wolbórz po zamkniêciu skùadowiska, 
 opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej powiatowego 

(miêdzygminnego) Zakùadu Zagospodarowania Odpadów, punktu 

magazynowania odpadów azbestowych, 
 ustalenie zasad wspóùfinansowania inwestycji przez samorz¹dy lokalne, 
 opracowanie projektu umo¿liwiaj¹cego ubieganie siê o �rodki zewnêtrzne 

na realizacjê inwestycji (studium wykonalno�ci, analiza oddziaùywania na 

�rodowisko), 
 utrzymanie kontroli nad organizacj¹ gospodarki odpadami przez zwi¹zek 

miêdzygminny i zarz¹d powiatu w celu zapewnienia wùa�ciwej strategii w 

gospodarce odpadami, 
 opracowanie i wdro¿enie programu wymiany pokryã dachowych 

zawieraj¹cych azbest, 
 budowa powiatowego (miêdzygminnego) Zakùadu Zagospodarowania 

Odpadów, 
 uruchomienie punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych, w tym 

azbestowych.  
 

Stan wykonania zadañ okre�lonych harmonogramem realizacji 

przedsiêwziêã na lata 2007 � 2008 oraz ocenê realizacji osi¹gniêtego stanu 

gospodarki odpadami przedstawiono w �Sprawozdaniu z realizacji gminnego 
planu gospodarki odpadami� (Wolbórz 2008). Sprawozdanie zawiera informacje 

o wykonaniu jako�ciowym i ilo�ciowym celów i zadañ postawionych w 

gminnym planie gospodarki odpadami.  
Opis podjêtych dziaùañ oraz stan realizacji zadañ (na dzieñ 31.12.2008 r.) 
okre�lonych w �Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Wolbórz�  przestawiaj¹ 
poni¿sze tabele:  
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   Tab. 1 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiêwziêciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  
                  na terenie gminy w latach 2007-2008  

Lp. 
Nazwa zadania w Krajowym 

Planie Gospodarki Odpadami 

Rok 

realizacji 

Nazwa zadania w Planie 

Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Wolbórz 

Opis podjêtych dziaùañ 

1. 
Przygotowanie i przyjêcie 

gminnych planów gospodarki 

odpadami 
2008  

Czy gminny plan gospodarki zostaù uchwalony? 
 

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz 

nie zostaùa jeszcze uchwalona. Obecnie Plan Gospodarki jest w 

trakcje opracowania. 

2. 
Organizacja gminnych 

systemów gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

2008-2015 
Selektywna zbiórka 

odpadów komunalnych 

Od maja 2003 r. gmina prowadzi selektywn¹ zbiórkê odpadów 

komunalnych. Odpady objête segregacj¹ to: szkùo biaùe, szkùo 

kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne (opakowania).  
W 2008 r. dokonano zakupu nowych worków do segregacji 

odpadów. 

2004-2007 

Nawi¹zanie wspóùpracy 

miêdzygminnej w zakresie 

budowy Zakùadu 

Zagospodarowania 
Odpadów (sugerowana 

lokalizacja � skùadowiska w 

Sulejowie i Moszczenicy) 

Zadanie nie zostaùo zrealizowane. 

  2008-2015 

Budowa Zakùadu 

Zagospodarowania 
Odpadów na terenie 

powiatu (Sugerowana 
lokalizacja � skùadowisko w 

Sulejowie i Moszczenicy)  

Zadanie nie zostaùo zrealizowane. 
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Aktualizacja regulaminu 

utrzymania czysto�ci 

i porz¹dku w gminie  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw  
Rada Gminy Wolbórz uchwaù¹ Nr XXXVIII/218/2006 

z dnia 01.02.2006 r. uchwaliùa Regulamin utrzymania 

czysto�ci i porz¹dku w Gminie Wolbórz. 

 

 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 

wnioskiem o zmianê posiadanego zezwolenia na prowadzenie 

dziaùalno�ci na odbieranie odpadów komunalnych od wùa�cicieli 
nieruchomo�ci wyst¹piùa Spóùdzielnia AGROMEL z Wolborza. 

 Czy gmina zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 
r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (t.j. Dz.U. 2005 r. 
Nr 236 poz. 2008 ze zm.) gmina utworzyùa ewidencjê umów 

zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od wùa�cicieli 

nieruchomo�ci w celu kontroli wykonywania przez wùa�cicieli 

nieruchomo�ci i przedsiêbiorców obowi¹zków wynikaj¹cych z 

ustawy?   
 

Gmina utworzyùa ewidencjê umów.  

Na terenie gminy nie przeprowadzano referendum w sprawie 
przejêcia przez gminê obowi¹zków od wùa�cicieli nieruchomo�ci  
w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. 

3. 
Objêcie 100% mieszkañców 

zorganizowan¹ zbiórk¹ 

odpadów komunalnych 
2007-2008 

Zorganizowanym odbiorem odpadów objête s¹ wszystkie 

miejscowo�ci w gminie � dostêp do systemu ma 100% 

mieszkañców. 
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4. 

Zmniejszenie ilo�ci 

skùadowanych odpadów 

komunalnych, w tym 
ulegaj¹cych biodegradacji. 

Budowa instalacji, które 

zapewni¹ odzysk i 

unieszkodliwianie (poza 
skùadowaniem) w 2007 r. 

odpadów komunalnych 

ulegaj¹cych biodegradacji 

2007-2008 

 

Na terenie gminy nie wdro¿ono systemu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji,  
w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z 

gospodarstw domowych.  
Znaczna czê�ã odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, co jest 
charakterystyczne dla obszarów wiejskich, segregowana jest  
w indywidualnych posesjach z przeznaczeniem na kompost ( 
s¹ to odpady organiczne: kuchenne, z upraw polowych, 

przydomowych ogrodów).  

5. 

Zmniejszenie skùadowanej 

ilo�ci odpadów  komunalnych 
zmieszanych. 

Budowa instalacji, które zapewni¹ 
odzysk i unieszkodliwianie 

(poza skùadowaniem) w 2007 r. 

odpadów komunalnych 

zmieszanych. 

2007-2008 

 

Na terenie gminy nie wybudowano instalacji odzysku  i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych.  

6. 

Rozwój systemu selektywnego 

zbierania i odbierania 
poszczególnych frakcji 

odpadów komunalnych � 
odpady wielkogabarytowe 

2007-2008  

Na terenie gminy Wolbórz w 2008 r. organizowana byùa 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. wystawka 

(zebrano 50 sztuk). 

7. 

Rozwój systemu selektywnego 

zbierania i odbierania 
poszczególnych frakcji 

odpadów komunalnych � 
zu¿yty sprzêt elektryczny i 

elektroniczny 

2007-2008 

 

W  gminie zapocz¹tkowano zbiórkê zu¿ytego sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego - tzw. wystawka. Na terenie 
gminy nie ma punktu zbierania  
i przetwarzania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.  



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________  

148 
 

8. 

Rozwój systemu selektywnego 

zbierania i odbierania 
poszczególnych frakcji 

odpadów komunalnych � 
odpady niebezpieczne 

2007-2008  

Odpady niebezpieczne z terenu gminy oprócz odpadów 

niebezpiecznych bêd¹cych w strumieniu odpadów komunalnych 

s¹ wywo¿one poza teren gminy � do unieszkodliwienia lub 
przeróbki. Na obszarze gminy Wolbórz nie ma skùadowiska 

odpadów niebezpiecznych. Na terenie gminy nie s¹ 
organizowane zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

9. 

Zamykanie i rekultywacja 
skùadowisk odpadów 

komunalnych niespeùniaj¹cych 

wymogów UE 

2008-2015 

Likwidacja skùadowiska  
w Mùynarach 

Zamkniêcie skùadowiska planuje siê w 2012 r. 

10. 

Zadania dotycz¹ce 

gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które zostaùy 

wpisane w Planie Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu 
Opoczyñskiego i byùy 

realizowane na terenie gminy, a 
nie zostaùy wskazane w 

Krajowym Planie Gospodarki 
Odpadami 

2004- 2015 

Sporz¹dzenie 

inwentaryzacji istniej¹cych 

na terenie gminy �dzikich� 

wysypisk 

 
W 2007 r. na terenie gminy Wolbórz zlokalizowano 3 �dzikie� 

wysypiska. 

Likwidacja �dzikich� 

wysypisk 
Zlokalizowane �dzikie� wysypiska zostaùy zlikwidowane. 

Opracowanie programu 
rekultywacji  terenu po 
�dzikich� wysypiskach 

Zadanie nie zostaùo zrealizowane. 

Rekultywacja terenu po 
dzikich wysypiskach 

Zadanie nie zostaùo zrealizowane. 
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Tab. 2. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiêwziêciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi  
        na terenie  gminy w latach 2007-2008. 

Lp. 
Nazwa zadania w Krajowym 

Planie Gospodarki Odpadami 

Rok 

realizacji 

Nazwa zadania w Planie 

Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Wolbórz 

Opis podjêtych dziaùañ 

1. 

Rozbudowa systemu gospodarki 
odpadami opakowaniowymi na 

terenie gminy, w tym 
selektywnego zbierania 

odpadów opakowaniowych w 

celu uzyskania 50% poziomu 
odzysku w 2007 r. i 

odpowiednich poziomów 

recyklingu. 

2007-2011 

 
Od maja 2003 r. gmina prowadzi selektywn¹ zbiórkê odpadów 

komunalnych. Odpady objête segregacj¹ to: szkùo biaùe, szkùo 

kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne (opakowania).  
Do segregacji odpadów zorganizowane zostaùy worki-110 l; 
pojemniki: 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, KP-7. Odbiór odpadów  
z gminy Wolbórz odbywa siê cztery razy w miesi¹cu ;  
w pozostaùych soùectwa � dwa razy w miesi¹cu. 
Udziaù odzyskiwanych surowców w caùkowitej masie odpadów 

ksztaùtuje siê na wysoko�ci 4%. 

2.  Wdra¿anie systemów 

selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych. 

2007-2011  Procesem selektywnej zbiórki zarz¹dza Spóùdzielnia 

AGROMEL z Wolborza (ul. Reymonta 32). 
Jednostkami zajmuj¹cymi siê odbiorem surowców wtórnych  
z terenu gminy s¹: 
 JUKO z Piotrkowa Trybunalskiego (odbiór stùuczki szklanej), 
 EKOSYSTEM z Woli Krzysztoporskiej (odbiór tworzyw 

sztucznych). 
3.  Rozbudowa infrastruktury 

technicznej do sortowania i 
recyklingu odpadów 

opakowaniowych 

2007-2011  
W 2008 r. dokonano zakupu nowych worków do segregacji 

odpadów. 
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Tab. 3. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiêwziêciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
        na terenie gminy w latach 2007-2008. 

Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 

2010/PGOW£ 

Rok 

realizacji 

Nazwa zadania w Planie 

Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Wolbórz 

Opis podjêtych dziaùañ 

1. Rozwój i organizacja nowych 
systemów zbierania odpadów 

niebezpiecznych. 
2007-2011 

 
Na terenie gminy nie zostaù rozwiniêty nowy system zbierania 

odpadów niebezpiecznych. 

2.  Budowa gminnych punktów 

zbiórki odpadów 

niebezpiecznych (GPZON) 
(w ramach GPZO) 

2007-2010 

Utworzenie przy 
Zakùadzie 

Zagospodarowania 
Odpadów punktu 

gromadzenia odpadów 

niebezpiecznych � PZON 
( akumulatory, azbest, 

opony itp.) Punkt 
gromadzenia odpadów 

budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Na terenie gminy nie funkcjonuje Gminny Punkt Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Zadanie nie zostaùo 

zrealizowane.  

3. Unieszkodliwianie odpadów 

niebezpiecznych 
2007-2011 

 Nie powstaùa instalacja unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych na terenie gminy. 
4. Rozwój i organizacja systemu  

zbierania i demonta¿u 
pojazdów wycofanych z 

eksploatacji oraz odzysku i 
recyklingu odpadów 

powstaj¹cych z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji. 

2007-2011 

 

Na terenie gminy nie ma instalacji do demonta¿u i recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji.  
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5. Inwentaryzacja budynków i 

urz¹dzeñ zawieraj¹cych azbest 

i urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB 

2007-2011 

Przeprowadzanie 
inwestycji azbestowych 

pokryã dachowych, 

opracowanie 
harmonogramu usuwania 

azbestu. Realizacja 
programu usuwania 

azbestu na terenie gminy  

Inwentaryzacja wyrobów zawieraj¹cych azbest zostaùa 

wykonana. �Program usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest z 

terenu gminy Wolbórz�  jest w trakcie opracowania. 

Wymiana eternitowych 
pokryã dachowych  

(4 tys. m²) 
Zadanie nie zostaùo zrealizowane. 

Wymiana eternitowych 
pokryã dachowych Zadanie nie zostaùo zrealizowane. 
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Tab. 4. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiêwziêciach w zakresie gospodarki odpadami pozostaùymi  
                 (zu¿yte opony, komunalne osady �ciekowe, odpady budowlane i odpady z sektora przemysùowego, odpady  
                  poubojowe  � grupa 02)  na terenie gminy w latach 2007-2008. 

Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 

2010/PGOW£ 
Rok 

realizacji
 

Nazwa zadania w 

gminnym planie 

gospodarki 

odpadami 

Opis podjêtych dziaùañ 

1. 
 

Rozbudowa infrastruktury 
technicznej dotycz¹cej 

zbierania, odzysku i 
unieszkodliwiania 
odpadów. 

2007-2008  

Przewiduje siê utworzenie punktu czasowego gromadzenia zu¿ytych 

opon przy Zakùadzie Zagospodarowania Odpadów, sk¹d bêd¹ 

transportowane do wyspecjalizowanych firm prowadz¹cych 

unieszkodliwianie odpadów gumowych. 

 

 
Tab. 5. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiêwziêciach informacyjno-edkuacyjnych na terenie gminy  
                  w latach 2007-2008 

Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 

2010/PGOW£ 
Rok 

realizacji
 

Nazwa zadania w 

gminnym planie 

gospodarki odpadami 

Opis podjêtych dziaùañ 

1. 

Intensyfikacja edukacji 
ekologicznej promuj¹cej 

minimalizacjê 
powstawania odpadów 

oraz prowadzenie 
kampanii informacyjno-
edukacyjnej w tym 
zakresie. 

2007-2008 

 Pracownicy Urzêdu Gminy brali udziaù w szkoleniach 

specjalistycznych. 
Dziaùania edukacyjno-informacyjne prowadzono dla pracowników 

Urzêdu Gminy, soùtysów oraz dla dzieci i mùodzie¿y w szkoùach. 

Organizacja akcji �Sprz¹tanie �wiata� - realizacja cykliczna 
coroczna. 
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Na dzieñ 31 grudnia 2008 r.: 
- gmina Wolbórz posiada uchwalony regulamin utrzymania czysto�ci i 

porz¹dku w gminie    
- wszyscy mieszkañcy gminy maj¹ stworzone warunki na odbiór odpadów 

komunalnych bezpo�rednio z gospodarstw domowych oraz poprzez 
kontenery rozmieszone w s¹siedztwie budynków u¿yteczno�ci publicznej 

(szkoùy, instytucje, sklepy, bary itp. );  
- w gminie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów �u êródùa�  

(selektywnie zbierane s¹: papier i tektura, szkùo biùa, szkùo kolorowe, 

tworzywa sztuczne (opakowania); 
- na terenie gminy nie funkcjonuje odrêbny system selektywnego zbierania 

odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych, budowlanych oraz 

niebezpiecznych 
- na terenie gminy prowadzone s¹ dziaùania edukacyjne dla dzieci, mùodzie¿y 

oraz dorosùych, których gùównym celem jest podnoszenie �wiadomo�ci 

ekologicznej spoùeczeñstwa;  
- w gminie dokonana zostaùa inwentaryzacja miejsc wystêpowania substancji 

stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enia dla �rodowiska -  azbestu; 
 
Dokonuj¹c analizy stanu istniej¹cego w zakresie gospodarki odpadami na 

terenie gminy Wolbórz zidentyfikowano istniej¹ce problemy w tym zakresie. 

Nale¿¹ do nich: 
- zbyt niski poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym 

brak selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wystêpuj¹cych w 

strumieniu odpadów komunalnych; 
- niska skuteczno�ã odzysku odpadów; 
- brak selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych, 

budowlanych i niebezpiecznych,  
- wystêpowanie �dzikich wysypisk� 
- zbyt  niski poziom �wiadomo�ci ekologicznej spoùeczeñstwa. 

 

II. Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie Wolbórz  

Pierwszym opracowaniem dotycz¹cym gospodarki odpadami na terenie 

gminy Wolbórz byù Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz, zatwierdzony 
przez Radê Gminy Uchwaù¹ Nr XXVI/145/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.  

System gospodarowania odpadami stanowi¹: zbieranie, odbiór (transport), 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym równie¿  nadzór nad takimi dziaùaniami 
oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.  
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki 

odpadami na terenie gminy Wolbórz obejmuje rodzaje, ilo�ã i êródùa 

powstawania wszystkich odpadów, a w szczególno�ci odpadów komunalnych. 

Wstêpna analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie gminy zostaùa 

przeprowadzona w oparciu o: 
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- informacje uzyskane z Urzêdu Gminy Wolbórz 
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za 

okres 2004 - 31.12.2006 oraz Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami [za lata 2007-2008] 

- informacje zawarte w przegl¹dzie ekologicznym skùadowiska 
- informacje z �Raportu o stanie �rodowiska w Województwie £ódzkim  

w roku 2007� (Biblioteka Monitoringu Úrodowiska, £ódê 2007), 
- dane zawarte w Informacji o stanie �rodowiska w powiecie piotrkowskim  

w roku 2007 (WIOÚ w £odzi) 
- dane z Wojewódzkiej Bazy Danych dotycz¹ce wytwarzania i gospodarowania 

odpadami w powiecie piotrkowskim.  
 
2.1. Odpady komunalne 

 

2.1.1. Rodzaje, êródùa powstawania oraz ilo�ci wytwarzanych odpadów  

 

Odpadami komunalnymi s¹ odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, 

jak równie¿ odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od 

innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub skùad s¹ 

podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych. �ródùami 

powstawania odpadów komunalnych s¹: 
- gospodarstwa domowe, 
- obiekty infrastruktury (handel, usùugi, rzemiosùo, szkolnictwo i inne). 

Dane statystyczne wykazuj¹, ze okoùo 2/3 odpadów komunalnych generuj¹  

gospodarstwa domowe, natomiast 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach 

infrastruktury.  
 

W oparciu o Plan Gospodarki Odpadami Województwa £ódzkiego 2011  

zamieszczono ni¿ej wskaêniki wytwarzania oraz skùad morfologiczny odpadów 

komunalnych wytwarzanych w województwie ùódzkim.  
 

Tab. 6. Skùad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  
                 komunalnych powstaj¹cych na terenie województwa ùódzkiego  
                 (wg KPGO 2010) 

Lp. 
Strumieñ odpadów 

komunalnych 

Odpady komunalne pochodz¹ce z 

gospodarstw domowych 
Odpady komunalne 

pochodz¹ce z 

obiektów 

infrastruktury [%] 
Miasto [%] Wie� [%] 

1 Odpady kuchenne ulegaj¹ce 
biodegradacji 

33 18 10 

2 Odpady zielone  2 4 2 
3 Papier i tektura  20 12 27 
4 Opakowania 

wielomateriaùowe  
4 3 18 
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5 Tworzywa sztuczne  14 12 18 
6 Szkùo  8 8 10 
7 Metale  5 5 5 
8 Odzie¿, tekstylia  1 1 3 
9 Drewno  2 2 1 
10 Odpady niebezpieczne 1 1 1 
11 Odpady mineralne  10 34 5 

Razem 100 100 100 

�ródùo:  Plan Gospodarki Odpadami  Województwa £ódzkiego 2011 

 
Ilo�ci wytworzone odpadów komunalnych na terenie gminy Wolbórz 

wyliczono wedùug wskaêników generowania ilo�ci odpadów komunalnych 

przyjêtych w PGOW£ 2011 (wg Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysùowionych  
w Katowicach  /I E T U/).  
Przyjêto nastêpuj¹ce zaùo¿enia dotycz¹ce ilo�ci wytwarzanych odpadów 

komunalnych w ci¹gu roku w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkañca: 
- dla terenów wiejskich � 170 kg/M/r., w tym: 140 kg/M/r. odpadów 

pochodz¹cych z gospodarstw domowych i 30 kg/M/r. pochodz¹cych z 

obiektów infrastruktury. 
 
Tab. 7. Skùad oraz ilo�ci wytwarzanych odpadów komunalnych w ci¹gu roku  
              w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkañca 

 Lp. 
Strumieñ odpadów 

komunalnych 

Skùad ilo�ciowy odpadów komunalnych  
z gospodarstw 

domowych 

[kg/M/rok] 

z obiektów 

infrastruktury 

[kg/M/rok] 

Ogóùem 

[kg/M/rok] 

1 Odpady kuchenne ulegaj¹ce 
biodegradacji 

25,2 3 28,2 

2 Odpady zielone  5,6 0,6 6,2 
3 Papier i tektura  16,8 8,1 24,9 
4 Opakowania wielomateriaùowe  4,2 5,4 9,6 
5 Tworzywa sztuczne  16,8 5,4 22,2 
6 Szkùo  11,2 3 14,2 
7 Metale  7 1,5 8,5 
8 Odzie¿, tekstylia  1,4 0,9 2,3 
9 Drewno  2,8 0,3 3,1 
10 Odpady niebezpieczne 1,4 0,3 1,7 
11 Odpady mineralne  47,6 1,5 49,1 

Razem 140 30 170 

* Obliczenia dokonane w oparciu o wskaêniki PGOW£ 2011 
 
Zestawienie szacowanej ilo�ci odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 
gminy Wolbórz w latach 2007 - 2008 sporz¹dzono wedùug cytowanych wy¿ej 

wskaêników (przytoczone w tabeli wskaêniki przyjêto dla roku 2006,). Szacowane 

ilo�ci dla  roku  2007 i 2008 obliczono przyjmuj¹c liczbê mieszkañców gminy wg 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________  

156 
 

danych GUS na dzieñ 31 grudnia analizowanego roku i uwzglêdniaj¹c przyjêty 

przez PGOW£ 2011 wzrost jednostkowego wskaênika wytworzenia odpadów na 

jednego mieszkañca na poziomie 1% w skali roku. 
 
Tab. 8. Szacunkowa ilo�ã odpadów wytwarzanych na terenie gminy  
                 Wolbórz w latach 2007 � 2008 

Szacowana masa  odpadów wytworzonych na terenie gminy  

 [Mg / rok] 
2007 2008 

w gosp. 
domowych 

w obiektach 
infrastruktury razem 

w gosp. 
domowych 

w obiektach 
infrastruktury razem 

1070 229 1299 1081 232 1312 
   * �ródùo: Obliczenia dokonane w oparciu o wskaêniki z PGOW£ 2011   

 
Jak wynika z cytowanych w tabeli danych szacunkowa ilo�ã wytworzonych 

odpadów komunalnych w roku 2008 wzrosùa w stosunku do poziomu z 2007 r.  
 
Tab. 9. Szacunkowa ilo�ã odpadów wytworzonych na terenie gminy  
                 Wolbórz w 2008 r. w podziale na poszczególne strumienie  

Lp. 
Frakcje odpadów 

 

Masa  odpadów komunalnych  

wytworzonych na terenie gminy    

[Mg] 

w gosp. 

domowych 

w obiektach 

infrastruktury 
razem 

1 
Odpady kuchenne 
ulegaj¹ce biodegradacji 195 23 218 

2 Odpady zielone  43 5 48 
3 Papier i tektura  130 63 192 

4 
Opakowania 
wielomateriaùowe  32 42 74 

5 Tworzywa sztuczne  130 42 171 
6 Szkùo  86 23 110 
7 Metale   54 12 66 
8 Odzie¿, tekstylia  11 7 18 
9 Drewno  22 2 24 

10 Odpady niebezpieczne 11 2 13 
11 Odpady mineralne  367 12 379 

                                      Razem 1081 232 1312 

* Obliczenia w oparciu o wskaêniki PGOW£ 2011 i  liczbê mieszkañców wg GUS na dzieñ    

31.12.2008 r.  (wskaênik kg/M wsi  x  liczba  mieszkañców wsi) 
 

Zorganizowanym odbiorem odpadów objête s¹ wszystkie miejscowo�ci  
w gminie � system obejmuje 100% mieszkañców. Wedùug danych Urzêdu 
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Gminy Wolbórz ilo�ã odpadów komunalnych zmieszanych zebranych na terenie 

gminy w latach 2006-2008  przedstawiaùa siê nastêpuj¹co:  
 
Tab. 10. Ilo�ã zebranych na terenie gminy odpadów komunalnych zmieszanych  
               poddanych  procesom unieszkodliwiania w latach 2006-2008 

 

Kod 

odpadu 

Rok 2006* Rok 2007** Rok 2008** 

Masa 
[Mg] 

O
zn

ac
ze

ni
e 

pr
oc

es
u 

un
ie

sz
ko

dl
iw

ia
ni

a 

Masa 
[Mg] 

O
zn

ac
ze

ni
e 

pr
oc

es
u 

un
ie

sz
ko

dl
iw

ia
ni

a 

Masa 
[Mg] 

O
zn

ac
ze

ni
e 

pr
oc

es
u 

un
ie

sz
ko

dl
iw

ia
ni

a 

20 03 01 1186,95 D5 1367,30 D5 1563,75 D5 

 

* Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz [za lata 2004-2006], 
Wolbórz 2007  
** Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami  dla Gminy Wolbórz [za l. 2007-2008], 
Wolbórz 2009 

 
Z przedstawionych w tabeli danych wynika, ¿e systematycznie wzrasta 

ilo�ã zmieszanych odpadów komunalnych zebranych od mieszkañców. Dowodzi 

to postêpu w zakresie gospodarki odpadami w gminie.   
Zebrane z gospodarstw indywidualnych zmieszane odpady komunalne, 

które nastêpnie deponowane s¹ na skùadowisku odpadów to przede wszystkim: 

odpady kuchenne, opakowaniowe i z ogrodów. W strumieniu odpadów, które 

trafiaj¹ do pojemników znajduj¹ siê równie¿: odpady pochodz¹ce z budowy, 

odpady niebezpieczne, takie jak np. opakowania oraz resztki �rodków 

chemicznych i ochrony ro�lin, �rodki medyczne, opatrunkowe. 
Na terenie gminy Wolbórz prowadzona jest  selektywna  zbiórka odpadów 

komunalnych. Segregacj¹ objête s¹: szkùo biaùe, szkùo kolorowe, makulatura, 

tworzywa sztuczne (opakowania).  
Procesem selektywnej zbiórki zarz¹dza Spóùdzielnia AGROMEL z 

Wolborza (ul. Reymonta 32). 
Jednostkami zajmuj¹cymi siê odbiorem surowców wtórnych z terenu gminy s¹: 

 JUKO z Piotrkowa Trybunalskiego (odbiór stùuczki szklanej), 
 EKOSYSTEM z Woli Krzysztoporskiej (odbiór tworzyw sztucznych). 

 
Ilo�ci i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w l. 2007 � 2008  na terenie 
gminy przedstawia tabela 11. 
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Tab. 11. Ilo�ci i rodzaje odpadów zebranych w wyniku selektywnej zbiórki  
                z terenu gminy w l. 2007-2008 

Rok 

Odpady zbierane selektywnie 

[Mg] 
Podmiot  

�wiadcz¹cy usùugi  

komunalne 
tworzywa 

sztuczne 
szkùo biaùe 

szkùo 

kolorowe 
makulatura 

2007 9,3 22,6 30,1 15,66 
Spóùdzielnia 

�Agromel� 

2008 18,5 30,4 45,0 27,8 
Spóùdzielnia 

�Agromel� 
Dane UG Wolbórz: Sprawozdania  z realizacji  planu gospodarki odpadami dla Gminy Wolbórz  
[za okres 2004-2006] i [za lata 2007-2008] 
 
 
Zamieszczony ni¿ej wykres ilustruje strukturê odpadów zebranych w wyniku 

selektywnej zbiórki w 2008 r.  
 

Struktura odpadów zebranych selektywnie 

na terenie gminy Wolbórz w 2008 r.

27.8 Mg
23%

45 Mg
37%

18.5 Mg
15%

30.4 Mg
25%

tworzywa sztuczne szkùo biaùe szkùo kolorowe makulatura
 

 
Analizuj¹c dane dotycz¹ce selektywnej zbiórki nale¿y uwzglêdniã fakt, ¿e w 

wielu gospodarstwach domowych prowadzone jest segregowanie odpadów 

opakowaniowych dla potrzeb wùasnych � wydzielane s¹ odpady takie jak papier i 
tektura (najczê�ciej spalane w domowych kotùowniach), szkùo oraz opakowania 

z metali i zùom (sprzedawane we wùasnym zakresie).  
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Odrêbn¹ grupê stanowi¹ odpady wielkogabarytowe - s¹ to odpady o du¿ych 

rozmiarach, tj. meble, zu¿yty sprzêt AGD (lodówki, pralki), sprzêt elektroniczny 

(radia, komputery, telewizory), opakowania, skrzynie itp. Odpady te nie 
stanowi¹ w zasadzie zagro¿enia z wyj¹tkiem agregatów chùodniczych (lodówki), 

w których mo¿e znajdowaã siê freon.  
W gminie nie wdro¿ono systemu selektywnego zbierania odpadów 

wielkogabarytowych. W 2008 r. zainicjowano w gminie zbiórkê odpadów 

wielkogabarytowych w formie okresowej akcji - tzw. �wystawka� (mobilny punkt 
zbiórki). W ramach przeprowadzonej akcji zebrano 50 szt. odpadów 

wielkogabarytowych. 
 
Porównuj¹c ilo�ci odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

gminy, które wedùug szacunkowych wyliczeñ wynosz¹ 1312 Mg dla roku 2008  
z ilo�ci¹ odpadów zebranych i poddanych unieszkodliwieniu w 2008 r., 

widoczny jest fakt przewagi masy faktycznie zebranych odpadów w 

stosunku do szacowanej masy odpadów wytwarzanych w skali rocznej na 
terenie gminy. Nale¿y jednak podkre�liã, ¿e dokonuj¹c analizy wielko�ci 

strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, oszacowano 

masê odpadów wytwarzanych w skali rocznej  w oparciu o wskaêniki  
i w odniesieniu do liczby mieszkañców gminy, natomiast brak jest mo¿liwo�ci 

rzetelnej oceny ilo�ci odpadów wytworzonych przez turystów. Gmina Wolbórz 

dysponuj¹ca dobr¹ baz¹ turystyczn¹, noclegow¹ i gastronomiczn¹ stanowi 

atrakcyjne miejsce wypoczynku dla wielu przyjezdnych. Wedùug danych GUS 
na terenie gminy  Wolbórz w 2008 r. byùo ogóùem  45578 osób korzystaj¹cych z 

noclegów. Równie¿ rozwijaj¹ce siê budownictwo letniskowe w okolicach 

Zalewu Sulejowskiego przyczynia siê do du¿ego wzrostu wytwarzanych 

odpadów komunalnych na terenie gminy. 
Analizuj¹c wielko�ã strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na 

terenie gminy nale¿y równie¿ uwzglêdniã, ¿e w wielu gospodarstwach domowych 
prowadzone jest segregowanie odpadów komunalnych dla potrzeb wùasnych  
� wydzielane s¹ odpady ulegaj¹ce biodegradacji, papier i tektura, popioùy, szkùo, 

gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe oraz zùom. Odpady ulegaj¹ce 

biodegradacji z gospodarstw domowych w wiêkszo�ci zagospodarowywane s¹ 

w miejscu ich powstawania � jako pasze dla zwierz¹t oraz jako kompost. Z kolei 
czê�ã z nich jest spalana z odzyskiem energii, zagospodarowywana do prac 

niwelacyjnych b¹dê sprzedawana we wùasnym zakresie. Przyjmuje siê, w 

oparciu o wskaêniki, ¿e okoùo 30% odpadów komunalnych powstaj¹cych na 

terenie gminy stanowi¹ odpady biodegradowalne, okoùo 10,0%  odpady budowlane. 

Nale¿y równie¿ braã pod uwagê mo¿liwo�ã wywozu odpadów na �dzikie 

wysypiska�  w lasach i w wyrobiskach po piasku lub te¿ zakopywanie odpadów 

na terenach nieuprawianych rolniczo.  
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Odpady komunalne wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym 
Jedno ze êródeù powstawania odpadów komunalnych stanowi¹ obiekty publiczne,  
tj. handel, usùugi i rzemiosùo, szkolnictwo, obiekty turystyczne itp. Na terenie 

istnieje dobrze rozwiniêta baza turystyczna i gastronomiczna. Rozwijaj¹ce siê 
obiekty turystyczne i budownictwo letniskowe w pobli¿u Zalewu Sulejowskiego 

stanowi¹ istotne êródùo generowania odpadów komunalnych na terenie gminy. 
W oparciu o wskaêniki przyjête w PGOW£ 2011 szacuje siê, ¿e w obiektach 

infrastruktury na terenie gminy powstaje rocznie ok. 230 Mg odpadów 

komunalnych (szacowana wielko�ã dla roku 200 wynosi 232 Mg). 
Na terenie gminy Wolbórz odpady z tego sektora s¹ odbierane przez firmy 

prowadz¹ce dziaùalno�ã w zakresie odbioru i transportu odpadów staùych  
i ciekùych.  
 
2.1.2. Odpady ulegaj¹ce biodegradacji 

 
W skùad strumienia odpadów ulegaj¹cych biodegradacji wchodz¹:  

- papier i tektura  
- odzie¿ i tekstylia (z materiaùów naturalnych)  
- odpady zielone (z ogrodów i parków) 
- odpady ulegaj¹ce biodegradacji wchodz¹ce w strumieñ zmieszanych 

odpadów komunalnych 
- odpady z targowisk (czê�ã ulegaj¹ca biodegradacji) 

 
W oparciu o wskaêniki szacuje siê, ¿e na terenie gminy w 2007 r. wytworzonych 
zostaùo ù¹cznie ponad 390 Mg odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, a w roku 

2008 - ok. 400 Mg. Na terenach wiejskich wiêkszo�ã wytwarzanych odpadów 

ulegaj¹cych biodegradacji jest wykorzystywana we wùasnym zakresie. Szacuje siê, 

¿e w gospodarstwach wiejskich na potrzeby wùasne tj. do produkcji kompostu, 

skarmiania zwierz¹t lub spalania w indywidualnych paleniskach domowych, 
wykorzystywane jest okoùo 90% wytworzonych odpadów ulegaj¹cych 

biodegradacji.  
Na terenie gminy nie prowadzono selektywnego zbierania odpadów 

biodegradowalnych. 
 
2.1.3.  Zagospodarowanie odpadów komunalnych  
 

W celu prawidùowego zarz¹dzania gospodark¹ odpadami komunalnymi w 

gminie niezbêdne jest posiadanie, przyjêtego uchwaù¹ rady gminy, planu 

gospodarki odpadami (GPGO), regulaminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku na 

terenie gminy (Regulamin) oraz wymagañ, jakie powinien speùniaã 

przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na �wiadczenie usùug w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od wùa�cicieli nieruchomo�ci, 
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okre�lonych w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami i Regulaminem 

oraz podanych do publicznej wiadomo�ci przez wójta gminy.  
Stan wprowadzania najwa¿niejszych zmian i nowych zadañ ustawowych 

przez gminê Wolborz przedstawiono w tabeli 12. 
 
Tab. 12.Stan wprowadzania zmian i nowych zadañ ustawowych przez gminê  
              Wolbórz  

 

Gmina 

Wolbórz 
 

Nazwa zadania i data obowi¹zywania 

Przyjêcie 

gminnego 

planu 

gospodarki 

odpadami 

(GPGO) 

 

30.06.2004r. 

Uchwalenie 

regulaminu 

utrzymania 

czysto�ci 

i porz¹dku 

w gminie 

 

13.01.2006r. 

Okre�lenie i podanie 

do publicznej 

wiadomo�ci wymagañ, 

jakie musz¹ speùniaã 

przedsiêbiorcy 

ubiegaj¹cy siê o 

uzyskanie zezwoleñ na 

odbiór odpadów 

komunalnych oraz 

opró¿nianie zbiorników 

bezodpùywowych i 

transport nieczysto�ci 

ciekùych 

13.04.2006r. 

Utworzenie i 

funkcjonowanie 

ewidencji umów 

zawartych przez 

wùa�cicieli 

nieruchomo�ci na 

odbieranie odpadów 

komunalnych oraz 

opró¿nianie 

zbiorników 

bezodpùywowych i 

transport 

nieczysto�ci ciekùych 

13.04.2006r. 

Przedstawienie 

pierwszego 

sprawozdania 

z realizacji 

planu 

gospodarki 

odpadami za 

okres od 

uchwalenia 

GPGO do 

31.12.2006 r. 

+ 
26.01.2005 

+ 
01.02.2006 

+ 
31.07.2006 

+ 
 

+ 

Obja�nienia: +     zadanie zrealizowano  -      nie zrealizowano     
 

�ródùo: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz  

 

 
Jak wynika z przedstawionych w tabeli danych: 

- gmina przyjêùa plan gospodarki odpadami oraz przedstawiùa sprawozdania  
z jego realizacji, 

- gmina uchwaliùa nowy regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku w 

gminie,  
- okre�lenie wymagañ jakie musz¹ speùniaã przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o 

uzyskanie zezwoleñ na gospodarowanie odpadami komunalnymi wg 
nowych zasad zostaùo przez gminê zrealizowane  

- ewidencja umów zawartych przez wùa�cicieli nieruchomo�ci na odbieranie 
odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodpùywowych  
i transport nieczysto�ci ciekùych zostaùa utworzona przez gminê i jest 

prowadzona.  
 
System zbierania odpadów 

Szczegóùowe zasady utrzymania porz¹dku i czysto�ci w gminie Wolbórz 

reguluje Uchwaùa Rady Gminy w NR XXXVIII/218/2006 z dnia 01.02.2006 r.  
Na terenie gminy systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych 
objêtych jest 100% gospodarstw. Istniej¹cy obecnie w gminie system zbierania 
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odpadów polega na zbieraniu przez mieszkañców zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz selektywnym zbieraniu odpadów opakowaniowych - szkùo 

biaùe, szkùo kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne (opakowania) /gmina 
Wolbórz prowadzi selektywn¹ zbiórkê odpadów komunalnych od maja 2003 r./.  

Na terenach posesji indywidualnych odpady gromadzone s¹ 
w pojemnikach typu 120 l, 240 l, 660 l lub 1100 l a tak¿e w workach foliowych 

110 l. Ponadto na terenie gminy rozmieszczone s¹, gùównie przy budynkach 

u¿yteczno�ci publicznej (szkoùy, instytucje, sklepy, bary itp.) pojemniki typu KP7 
(ù¹cznie 60 szt. kontenerów typu KP7 na terenie gminy).  
Do segregacji odpadów przeznaczonych zostaùo 12 specjalnych pojemników, w 

tym: 6 szt. pojemników typu KP7 odpowiednio przystosowanych do segregacji 

oraz 6 szt. pojemników wykonanych przez firmê wywozow¹. Pojemniki do 

selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, maj¹ 
kolory przypisane do rodzaju odpadów na jakie s¹ przeznaczone: 

- zielony: na opakowania szklane kolorowe; 
- biaùy: na opakowania szklane bezbarwne; 
- niebieski: na papier i tekturê; 
- ¿óùty: na opakowania z tworzyw sztucznych. 

 
Odpady komunalne zgromadzone przez wùa�cicieli nieruchomo�ci odbierane s¹ 
przez wyspecjalizowan¹ firmê �wiadcz¹c¹ usùugi w zakresie zbiórki odpadów 

komunalnych oraz posiadaj¹c¹ stosowne zezwolenie Wójta Gminy.  
W miejscowo�ci gminnej Wolbórz odpady zmieszane odbierane s¹  

i wywo¿one raz na tydzieñ, w pozostaùych soùectwach dwa razy w miesi¹cu; 

odpady zbierane selektywnie: raz w miesi¹cu. Odpady wywo¿one s¹ na 

podstawie indywidualnych umów zawartych przez jednostkê wywozow¹ z 

wytwórcami odpadów. 
W gminie Wolbórz nie wdro¿ono dotychczas systemu selektywnego 

zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz zu¿ytego sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego. W przypadku odpadów wielkogabarytowych 
odbiór odpadów odbywa siê na indywidualne zgùoszenie klienta, z którym firma 

wywozowa ma podpisan¹ umowê.  W 2008 r. zainicjowano w gminie zbiórkê 

odpadów wielkogabarytowych w formie okresowej akcji - tzw. �wystawka� 

(mobilny punkt zbiórki). 
Równie¿ na indywidualne zgùoszenie klienta odbywa siê odbiór odpadów 

budowlanych. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny mieszkañcy mog¹ dowieêã 

wùasnym transportem do bazy firmy wywozowej. 
 
Podstawow¹ metod¹ unieszkodliwiania odpadów zebranych z terenu 

gminy jest ich skùadowanie na skùadowisku zlokalizowanym na terenie gminy  
� skùadowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtnych znajduje siê  
w miejscowo�ci Mùynary.  
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Zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach unieszkodliwionych odpadów na 

skùadowisku w Mùynarach w 2008 r.  prezentuje tabela 13. 
 
Tab. 13. Rodzaj oraz ilo�ci unieszkodliwionych odpadów na skùadowisku  
                 odpadów  innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Mùynarach (2008 r.) 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] 
Proces 

unieszkodliwiania D
 masa 

odpadów 

sucha masa 

odpadów 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

1366,65  D5 

20 02 03 
Inne odpady 
nieulegaj¹ce 

biodegradacji 
197,10  D5 

Dane UG w Wolborzu 
 
 

Firmy �wiadcz¹ce usùugi odbierania odpadów 

W gminie Wolbórz usùugi odbierania odpadów �wiadczy jedna firma, która  

uzyskaùa stosowne zezwolenie Wójta na odbiór odpadów komunalnych od 

mieszkañców gminy. Jest to Spóùdzielnia AGROMEL z Wolborza.  

Jednostkami zajmuj¹cymi siê odbiorem surowców wtórnych z terenu gminy s¹: 
 JUKO z Piotrkowa Trybunalskiego (odbiór stùuczki szklanej), 
 EKOSYSTEM z Woli Krzysztoporskiej (odbiór tworzyw sztucznych). 

 
2.1.4.  Instalacje oraz podmioty zajmuj¹ce siê przetwarzaniem i  

            unieszkodliwianiem odpadów   

 

Na terenie gminy Wolbórz systemem zorganizowanej zbiórki odpadów 

komunalnych objêtych jest 100% mieszkañców gminy. Zbiórka i transport 

odpadów komunalnych realizowana jest w sposób zorganizowany przez firmê, 

speùniaj¹c¹ wymagania stawiane przedsiêbiorcom ubiegaj¹cym siê o uzyskanie 

zezwoleñ na odbiór odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników 

bezodpùywowych i transport nieczysto�ci ciekùych i posiadaj¹c¹ stosowne 

zezwolenie Wójta Gminy.  
 

 Podstawow¹ metod¹ unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które 

stanowi¹ najwiêksz¹ grupê odpadów powstaj¹cych na terenie gminy jest 

skùadowanie. Na obszarze gminy Wolbórz zlokalizowane jest skùadowisko 

odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne  w miejscowo�ci Mùynary.    
Skùadowiskiem - bêd¹cym wùasno�ci¹ gminy Wolbórz - zarz¹dza firma  
KOM-WOL Sp. z o.o. z Wolborza. 
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Skùadowisko w Mùynarach poùo¿one jest w odlegùo�ci 150 m od zabudowañ 
mieszkalnych, w bezpo�rednim s¹siedztwie drogi Wolbórz � Moszczenica.  
Skùadowisko powstaùo w wyrobisku poeksploatacyjnym piasku i ¿wiru. 

Eksploatowane jest od 1992 roku.  
Powierzchnia skùadowiska w granicach korony wynosi 1,53 ha, pojemno�ã 
geometryczna: 31690 m³, z czego pojemno�ã zapeùniona ù¹cznie z warstwami 

izolacyjnym  wynosi 24 566 m3. Czas eksploatacji skùadowiska przewidziany 

jest do 2012 r., kiedy planowane jest zamkniêcie.   
Skùadowisko wyposa¿one jest w: 

- drogê dojazdow¹, technologiczn¹,  
- peùne ogrodzenie,  
- zaplecze socjalne,  
- zieleñ izolacyjn¹,  
- ustêp suchy,  
- brodzik dezynfekcyjny  
- wodoci¹g 
- wagê o no�no�ci 15 ton. 

Na skùadowisku nie ma instalacji zbierania odcieków oraz instalacji do 

ujmowania gazu skùadowiskowego. Skùadowisko nie posiada kwatery do 
skùadowania odpadów niebezpiecznych oraz nie prowadzi segregacji odpadów. 
Rocznie na gminnym skùadowisku w Mùynarach zrzucanych jest ok. 1500 Mg 

odpadów. 
Skùadowisko odpadów w Mùynarach posiada nastêpuj¹ce decyzje w 

zakresie gospodarowania odpadami: 
 decyzja zatwierdzaj¹ca instrukcjê eksploatacji skùadowiska wydana przez 

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. 04.03.2003 r. RSA/.7624-1/03 
 Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzaj¹cej wydana przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. 
15.10.2003 r. RS.V.7624/9/03 

Zaù¹czona karta skùadowiska (zaù. nr 1) przedstawia komplet informacji 

okre�laj¹cych stan formalno-prawny oraz techniczny skùadowiska odpadów  
w Mùynarach.   
 

 Poza skùadowiskiem w Mùynarach  - na terenie gminy nie ma innych 
skùadowisk - nie s¹ zlokalizowane ¿adne skùadowiska odpadów przemysùowych, 

jak równie¿ nie ma w gminie zwaùowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych 
do wykorzystania lub rekultywacji.  

Na terenie gminy Wolbórz nie ma mogilników. 
 

W gminie Wolbórz funkcjonuje podmiot gospodarczy, który w l. 2005-2008 
otrzymaù zezwolenia na transport odpadów wydane przez Starostwo Powiatowe 

w Piotrkowie Trybunalskim:  
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Jednostka (adres) Nr decyzji 
Data  

wydania 

Termin 
obowi¹zy- 

wania 
Kod odpadu 

Wytwórnia Spirytusu, 
Gorzelnia Lubiatów 
i Rektyfikacja Lublin, 
Lubiatów 73  gm. Wolbórz, 
wùa�ciciel  Jarosùaw 

Jankowski 

RS.V.7626-
19/04/06 

18.04.2006 30.08.2014 

02 03 04, 02 03 80,  
02 0381,  02 04 80,  
02 04 99, 02 06 01,  
16 03 80, 02 05 99, 
02 07 80 
 

 
 
Instalacje do odzysku odpadów 
 
Na terenie gminy Wolborz nie istniej¹ instalacje do odzysku odpadów.  
 

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim wydaùo w l. 2005-2007 
decyzje na odzysk odpadów innych ni¿ niebezpieczne podmiotom wymienionym 
tabeli 14.  
 
Tab. 14. Podmioty posiadaj¹ce zezwolenie na odzysk odpadów innych ni¿  
                niebezpieczne - decyzje wydane przez Starostwo Powiatowe w   
                Piotrkowie Trybunalskim w l. 2005-2007. 

Jednostka (adres) Nr decyzji 
Data  

wydania 

Termin 

obowi¹zy- 

wania 

Kod odpadu 

PPHU WAK-BUD, 
Wiesùaw Ruszkiewicz, 
Wolbórz ul. Polna 2 
 

RS.V.7626-38/05 
 

 

11-10-2005 
 

11-10-2015 
 

10 01 01,  
10 01 02 

 

Spóùka z o. o.  
"KOM-WOL" 97-320 
Wolbórz  
ul. Kitowicza nr 53 
 

RS.V.7626-31/05 
 

07-07-2005 
 

07-07-2015 

17 01 01,  
17 01 02,  
17 01 07,  
19 08 05,  
19 08 01,  
19 08 02,  
19 09 01, 
20 02 02 

FORMAPLAN  
POLSKA Sp.z o.o.  
ul. Kitowicza 28,  
97-320 Wolbórz 

RS.V.7626- 
52/05/06/07 

 

11-04-2007 
 

31 -01-2016 
 

Odpady 
przekazywane 
do odzysku lub 
unieszkodliwiania 

Wytwórnia Spirytusu, 

Gorzelnia Lubiatów  
i Rektyfikacja Lublin, 
Lubiatów 73  
gm. Wolbórz, wùa�ciciel 

Jarosùaw Jankowski 

RS.V.7626-19/04/06 
 

18-04-2006 30-08-2014 

02 03 04, 02 03 80, 
02 03 81, 02 04 80, 
02 04 99, 02 05 99, 
02 06 01, 02 07 80, 
16 03 80 
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2.2. Odpady niebezpieczne 
 

Szczególn¹ grupê w�ród odpadów stanowi¹ odpady niebezpieczne. Ze  wzglêdu 

na stwarzane zagro¿enie, gospodarka tymi odpadami objêta jest nadzorem 

poprzez nakaz selektywnego ich skùadowania, kierowanie do wykorzystania 

b¹dê unieszkodliwiania oraz ograniczenie przemieszczania. 
 
Do odpadów niebezpiecznych znajduj¹cych siê w strumieniu odpadów 

komunalnych zalicza siê: 
� lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj¹ce rtêã; 
� baterie i akumulatory ù¹cznie z bateriami i akumulatorami oùowiowymi, 

niklowo-kadmowymi lub bateriami zawieraj¹cymi rtêã oraz nie sortowane 

baterie i akumulatory zawieraj¹ce te baterie; 
� detergenty zawieraj¹ce substancje niebezpieczne; 
� �rodki ochrony ro�lin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy); 
� kwasy i alkalia; 
� rozpuszczalniki; 
� odczynniki fotograficzne; 
� leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 
� urz¹dzenia zawieraj¹ce freony; 
� oleje i tùuszcze inne ni¿ jadalne; 
� farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ¿ywice zawieraj¹ce 

substancje niebezpieczne; 
� zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne; 
� drewno zawieraj¹ce substancje niebezpieczne. 

 
Ilo�ã odpadów niebezpiecznych znajduj¹cych siê w grupie wytworzonych 

odpadów komunalnych mo¿na oszacowaã na podstawie wskaêników 
generowania strumienia odpadów komunalnych zawartych w PGOW£ 2011. 
Przyjmuj¹c za PGOW£ 2011, ¿e w skùadzie morfologicznym zmieszanych 
odpadów komunalnych odpady niebezpieczne stanowi¹ 1% szacuje siê, ¿e na 

terenie gminy w 2008 r. wytworzonych zostaùo ok. 13 Mg odpadów niebezpiecznych. 
W okre�lonych przez prawo warunkach i czasie, wytwórcy lub odbiorcy 

odpadów mog¹ tymczasowo magazynowaã na swoim terenie odpady, 

przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwienia (bez skùadowania).  
Gospodarkê odpadami niebezpiecznymi reguluj¹ zapisy w ustawach i rozporz¹dzeniach: 
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy � Prawo Ochrony 
Úrodowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 roku o odpadach, rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 27 wrze�nia 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Transport ma byã zgodny z przepisami 

dotycz¹cymi transportu materiaùów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów 

winna byã prowadzona zgodnie z rozporz¹dzeniem MÚ z dnia 14 lutego 2006 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.   
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Na obszarze gminy Wolbórz nie ma skùadowiska odpadów niebezpiecznych  
ani Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.  
W gminie nie wprowadzono selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.  
 

Najwiêkszym wytwórc¹ odpadów niebezpiecznych na terenie gminy, 
kwalifikowanym wedùug WBD do najwiêkszych wytwórców odpadów 

niebezpiecznych w województwie jest Formaplan  Polska Sp z o.o. w Wolborzu. 
 
Tab. 15. Ilo�ã odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez Formaplan  
                  Polska Sp. z o.o. (wg WBD) 

Nazwa wytwórcy 

Ilo�ã odpadów niebezpiecznych wytworzonych 

[Mg/r.] 

2005 2006 

Formaplan Polska Sp. z o.o. 
w Wolborzu 

63,01 0,54 

 
 

Jak wynika z danych SIGOP gospodarka odpadami niebezpiecznymi w 
gminie Wolbórz w 2006 r. przedstawiaùa siê nastêpuj¹co: 

 
Tab. 16. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi na terenie  
                 gminy Wolbórz w 2006 r. 

Wytworzone 

 
Magazynowane 

 

Odzysk 

 

Unieszkodliwione 

poza 

skùadowiskiem 

Unieszkodliwione 

przez skùadowanie 

[Mg] 

32,729 0,023 0,504 32,202 0 

 
 
W latach 2005-2008 Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 

wydaùo decyzje zatwierdzaj¹ce programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych podmiotom 

wymienionym w tabeli 16. 
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Tab. 17. Podmioty dziaùaj¹ce na terenie gminy Wolbórz posiadaj¹ce decyzje i pozwolenia Starostwa w Piotrkowie  
                      Trybunalskim na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi (decyzje wydane w latach 2005-2008) 

Podmiot (adres) Nr decyzji 
Data  

wydania 

Termin  

obowi¹zywania 
Kod odpadu 

�MTI-Studzianki� s.c. 
£ukasz Kieùb, Mateusz Kieùb 
Studzianki 30 
97 � 320 Wolbórz 

RZ.V.7626-23/08 22.04.2008 22.04.2018 

13 01 10,   13 01 13, 
13 02 05,   13 02 08, 
15 01 10,   15 01 10, 
15 02 02,   16 01 07, 
16 06 01,   16 02 13 

FORMAPLAN POLSKA 
Sp.z o.o. ul. Kitowicza 28, 
97-320 Wolbórz 

RS.V.7626 - 52/05/06/07 
 

11.04.2007 31.01.2016 

08 01 11,   08 03 17,  
13 02 08,   15 01 10,  
15 02 02,   16 01 07,  
16 02 13,   16 06 01 

Wytwórnia Spirytusu, 
Gorzelnia Lubiatów 
i Rektyfikacja Lublin, 
Lubiatów 73 gm. Wolbórz, 
wùa�ciciel  Jarosùaw Jankowski 

RS.V.7626-19/04/06 18.04.2006 30.08.2014 
13 02 08, 16 01 07, 
16 06 01, 15 02 02 

Zespóù Szkóù Rolniczego 
Centrum Ksztaùcenia 
Ustawicznego w Wolborzu 
ul. Modrzewskiego nr 107 
 

RS.V.7626-33/07 
 

13.11.2007 13.11.2017 
13 02 05, 16 02 13 
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2.2.1. Rodzaje, êródùa powstawania, ilo�ã i jako�ã wytwarzanych  

             odpadów niebezpiecznych 

 
2.2.1.1.    Odpady mog¹ce zawieraã PCB  

 
Wedùug prawa ochrony �rodowiska, PCB zaliczane s¹ do substancji 

stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie dla �rodowiska i dlatego zabronione jest 

jego wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. 
Ze wzglêdu na wùa�ciwo�ci dielektryczne PCB znalazùy zastosowanie jako: 

 podstawowe skùadniki cieczy izolacyjnych do napeùniania 

transformatorów i kondensatorów; 
 pùyny hydrauliczne; 
 dodatki do farb i lakierów; 
 plastyfikatory do tworzyw sztucznych; 
 �rodki konserwuj¹ce i impregnuj¹ce. 

Dopuszcza siê wykorzystanie PCB w u¿ytkowanych urz¹dzeniach lub 

instalacjach nie dùu¿ej ni¿ do 30 czerwca 2010 r. W zwi¹zku z tym zachodzi 

konieczno�ã zintensyfikowania procesu wycofywania z u¿ytkowania urz¹dzeñ 

zawieraj¹cych PCB. 
Caùkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze �rodowiska powinno nast¹piã 

do 2010. Obowi¹zek ten spoczywa na posiadaczu odpadów.  
Na terenie województwa ùódzkiego brak jest uprawnionego podmiotu 

gospodarczego zajmuj¹cego siê unieszkodliwianiem urz¹dzeñ i odpadów z PCB. 

Obecnie na terenie kraju dziaùaj¹ dwie nowoczesne instalacje do unieszkodliwiania 
PCB wyposa¿one w system monitorowania gazowych produktów spalania: 

- Zakùady Azotowe ANWIL S. A. we Wùocùawku, 
- Zakùady Chemiczne ROKITA S. A. w Brzegu Dolnym. 

Do unieszkodliwiania olejów zawieraj¹cych PCB sùu¿y równie¿ instalacja 

SARPI D¹browa Górnicza Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej.   
Gmina Wolbórz nie dysponuje danymi na temat ilo�ci odpadów zawieraj¹cych PCB 
wytwarzanych na terenie gminy i wymagaj¹cych unieszkodliwiania.  
 

2.2.1.2. Oleje odpadowe  

 
Oleje odpadowe to gùównie oleje smarowe i oleje hydrauliczne, pochodz¹ce 

zarówno z motoryzacji, jak i z dziaùalno�ci przemysùowej. Oleje odpadowe 

pochodz¹ce z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim zu¿yte oleje 
silnikowe i oleje przekùadniowe. Oleje odpadowe pochodz¹ce z przemysùu to 

zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekùadniowe, maszynowe, turbinowe, 

sprê¿arkowe, transformatorowe oraz grzewcze. 
�ródùa powstawania olejów przepracowanych s¹ bardzo rozproszone: powstaj¹ 
one m.in. w gospodarstwach domowych w wyniku u¿ytkowania pojazdów,  
w rolnictwie, w bazach transportowych, zakùadach remontowych, zakùadach 

przemysùowych oraz w stacjach benzynowych.  
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Z informacji Wojewódzkiej Bazy Danych wynika, ¿e na terenie województwa 

ùódzkiego w 2005 r. unieszkodliwiono  3,4 Mg olejów odpadowych (tj. 0,15 % 

masy wytworzonej tego odpadu), natomiast w 2006 r.  odpad ten nie zostaù 
poddany ¿adnym procesom unieszkodliwiania. Úwiadczy to, ¿e system zbierania 

tych odpadów z maùych i �rednich przedsiêbiorstw a tak¿e z gospodarstw 

domowych jest sùabo rozwiniêty. 
Na terenie gminy nie funkcjonuje system zbiórki olejów ze êródeù rozproszonych.   
Oleje odpadowe powstaj¹ce w wyniku dziaùalno�ci gospodarczej na terenie 

gminy Wolbórz s¹ zbierane przez podmioty posiadaj¹ce zezwolenia na zbieranie 

i transport tego rodzaju odpadów i przekazywane do regeneracji lub 

unieszkodliwienia, brak jednak w gminie danych na temat ilo�ci wytwarzanych  
i zbieranych olejów odpadowych.  

Szacuje siê (w oparciu o wskaêniki procentowe), ¿e na terenie gminy  
w 2008 r. wytworzono ok. 1,3 Mg olejów odpadowych. 
 

2.2.1.3. Zu¿yte baterie i akumulatory  

 

Baterie i akumulatory s¹ stosowane powszechnie jako przeno�ne êródùa pr¹du. 

Wystêpuj¹ w postaci wielkogabarytowej i maùogabarytowej. Akumulatory 
wielkogabarytowe mo¿na podzieliã na: 

- kwasowo � oùowiowe, 
- niklowo � kadmowe. 

Baterie i akumulatory maùogabarytowe mo¿na podzieliã na: 
- baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe; 
- akumulatory: niklowo - kadmowe, wodorkowe, litowe. 

Wedùug szacunków dokonanych w oparciu o wskaêniki, wynika ¿e na terenie 

gminy w 2008 r. wytworzono ok. 1,6 Mg zu¿ytych baterii i akumulatorów.  
Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowany odrêbny system zbiórki 

zu¿ytych baterii i akumulatorów od mieszkañców.  
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe, ze wzglêdu 

na du¿¹ pojemno�ã oraz trwaùo�ã, u¿ywane s¹ gùównie jako êródùo pr¹du staùego 

do podtrzymania napiêcia w górnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie i hutach.  
Brak jest danych dotycz¹cych powstawania tego typu odpadów na terenie 

gminy. 
 

2.2.1.4.   Odpady medyczne i weterynaryjne  

 

Odpady medyczne powstaj¹ w placówkach medycznych w zwi¹zku z udzielaniem 
�wiadczeñ zdrowotnych. Miejscami powstawania odpadów medycznych s¹ 

przychodnie i o�rodki zdrowia oraz gabinety lekarskie i apteki. Szczególne 

zagro¿enie dla zdrowia ludzi i �rodowiska stanowi¹ odpady medyczne 

klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. 
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Na terenie gminy usùugi w zakresie podstawowej opieki medycznej zapewniaj¹ 

Gminny O�rodek Zdrowia w Wolborzu (liczba udzielonych porad w 2007 r. 

wyniosùa  19804, liczba wykonanych badañ laboratoryjnych = 6952) oraz 

O�rodek Zdrowia w Goleszach. Na terenie gminy dziaùa apteka oraz jeden punkt 
apteczny.  
W�ród wytwarzanych odpadów znajduj¹ siê: 

- igùy, strzykawki, zu¿yte opatrunki itp.  (kod 18 01 03)   
- inne odpady ni¿ wymienione w 18 01 03 /plastry, prze�cieradùa, podkùady 

materiaùy opatrunkowe, rêkawiczki/  (kod 18 01 04) 
- leki inne ni¿ cytotoksyczne i cytostatyczne (18 01 09) 
- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)  
- sorbenty, materiaùy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

inne ni¿ wymienione w 15 02 02  
Szacuje siê, ¿e ilo�ã powstaj¹cych rocznie odpadów medycznych wynosi ok. 

0,03 Mg. Gospodarka odpadami medycznymi na terenie gminy prowadzona jest 
zgodnie z wymogami okre�lonymi w ustawie o odpadach. Powstaj¹ce odpady 

medyczne segregowane s¹ u �êródùa� ich powstawania, a nastêpnie 

przekazywane uprawnionym firmom, posiadaj¹cym stosowne zezwolenia w 

zakresie gospodarki odpadami, w celu unieszkodliwiania. 
 
Odpady weterynaryjne powstaj¹ w wyniku badania, leczenia i �wiadczenia usùug 

weterynaryjnych.  
Podobnie, jak w przypadku odpadów medycznych, powstaj¹ce na terenie gminy 

odpady weterynaryjne segregowane s¹ u �êródùa� ich powstawania, a nastêpnie 

przekazywane s¹ uprawnionej firmie, posiadaj¹cej stosowne zezwolenia w 

zakresie gospodarki odpadami,  w celu unieszkodliwiania. Na podstawie umowy 
zawartej z Gmin¹ wyspecjalizowane firmy zajmuj¹ siê równie¿ zbiórk¹ i 

unieszkodliwianiem padùych zwierz¹t. 
 

2.2.1.5.   Pojazdy wycofane z eksploatacji  

 
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym samochód po zakoñczeniu swojego 

u¿ytkowania staje siê tzw. odpadem pou¿ytkowym i nale¿y do kategorii 

odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na swój charakter stanowi warto�ciowy 

odpad, który jest êródùem cennych materiaùów. Okoùo 85 % masy samochodu to 

metale i tworzywa sztuczne, nadaj¹ce siê do odzysku i recyklingu. Zawieraj¹ 

jednak szereg substancji niebezpiecznych (np. oleje, pùyn hamulcowy  
i akumulatory oùowiowe),  które mog¹ dostaã siê do �rodowiska w przypadku 

niekontrolowanego postêpowania z zu¿ytymi pojazdami lub nie zapewnienia 

odpowiednich zabezpieczeñ przed dostaniem siê tych substancji do gleby, wód 

gruntowych czy atmosfery. Dlatego te¿ demonta¿em zu¿ytych pojazdów 

powinny zajmowaã siê wyù¹cznie uprawnione firmy, zwane stacjami 

demonta¿u, które posiadaj¹ odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania 
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substancji niebezpiecznych, demonta¿u i segregacji materiaùów, czê�ci oraz 

podzespoùów mog¹cych byã ponownie wykorzystanych. 
Szacuje siê, wedùug Forum Recyklingu Samochodów, ¿e ilo�ã samochodów 

wyrejestrowanych i przeznaczonych do kasacji wynosi rocznie ok. 3 % ilo�ci 

zarejestrowanych samochodów.  
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjêto szacunkowo (w oparciu o 

dane GUS Dochody i warunki ¿ycia ludno�ci Polski 2006 [50,7% wskaênik 

gospodarstw domowych posiadaj¹cych samochód] oraz dane GUS dotycz¹ce 

liczby gospodarstw domowych na terenie gminy Wolbórz), ¿e na terenie gminy 

jest ok. 1220 samochodów osobowych. 

Przyjmuj¹c wymieniony 3% wskaênik kasowanych rocznie samochodów, przy 

ilo�ci  1000 samochodów na terenie gminy, mo¿na oszacowaã, ¿e w skali roku 

wycofanych zostaje z eksploatacji 37 samochodów.  
Na terenie gminy Wolbórz nie ma punktów demonta¿u pojazdów ani 

punktów zbiórki pojazdów.  Na terenie powiatu ziemskiego dziaùa 5 zakùadów 

kasacji samochodów i  7 zakùadów funkcjonuje w Piotrkowie  Trybunalskim.  
 

Tab. 18. Tabela Podmioty z terenu powiatu oraz miasta Piotrkowa  
                   Trybunalskiego zajmuj¹ce siê unieszkodliwianiem pojazdów  
                   wycofanych z eksploatacji 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 

1 Leopold Sobieraj Kargaù Las 3a; 97-371 Kargaù Las 

2 HOL TRANS; Cezary król Szkolna 21; 97-341 Niechcice 

3 HOLL PARKS.C.; A.Wêglarski Wolborska 6a; Piotrków Trybunalski 

4 Norbert Majer 
Mickiewicz 3;  

97-300 Piotrków Trybunalski 

5 Miejski Zakùad Komunikacyjny 
Krakowskie Przedmie�cie,  

97-300 Piotrków Trybunalski 

6 Dariusz Protasewicz 
Michaùowska 8,  

97-300 Piotrków Trybunalski 

7 P.P.K.S. 
Wolborska 8b,  

97-300 Piotrków Trybunalski 

8 Waldemar Krzaczyñski 
Eryka 24,  

97-300 Piotrków Trybunalski 

9 Anna Gruchaùa 
Sùowackiego 295,  

97-300 Piotrków Trybunalski 

10 TRES; Mariusz Stobiecki Piotrkowska 21, 97-330 Sulejów 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________  

173 
 

11 Mariusz Wieczorek 
Wesoùa 104, 97-371 Wola 

Krzysztoporska 

12 PPUH �MARUS� Twardosùawice 28, Grabica 

 
2.2.1.6.   Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny  

 

W Polsce obowi¹zuje podziaù sprzêtu elektrycznego i elektronicznego na 

nastêpuj¹ce grupy: 
- wielkogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, 

zmywarki, pralki, kuchenki, urz¹dzenia wentylacyjne); 
- maùogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego, sprzêt teleinformatyczny 

i telekomunikacyjny (np. komputery, drukarki, telefony komórkowe, 

kalkulatory); 
- sprzêt audiowizualny (np. telewizory, radia, kamery video); 
- sprzêt o�wietleniowy (np. oprawy o�wietleniowe do lamp fluorescencyjnych, 

lampy sodowe); 
- narzêdzia elektryczne i elektroniczne, z wyj¹tkiem wielkogabarytowych, 

stacjonarnych narzêdzi przemysùowych (np. wiertarki, maszyny do szycia, 
kosiarki); 

- zabawki, sprzêt rekreacyjny i sportowy (np. konsole do gier video, kolejki 

elektryczne); 
- przyrz¹dy medyczne, z wyj¹tkiem wszystkich wszczepionych i ska¿onych 

produktów (np. sprzêt do radioterapii, do badañ kardiologicznych); 
- przyrz¹dy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, panele sterownicze) 

oraz automaty do wydawania np. napojów, pieniêdzy). 
 
Urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne skùadaj¹ siê zwykle z wielu moduùów, do 

których nale¿¹: zespoùy mechaniczne, pùytki obwodów drukowanych, pakiety 

elektroniczne, kable, przewody w izolacji, elementy z tworzyw sztucznych, 
przekaêniki, czujniki, kondensatory, akumulatory i baterie, wy�wietlacze 

ciekùokrystaliczne itd. 
Zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne s¹ potencjalnym êródùem szeregu 

cennych surowców wtórnych.   
Od 2005 r. obowi¹zuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.),  wdra¿aj¹ca 
postanowienia dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego 

(WEEE).  
Obecnie tworzony jest system gospodarowania zu¿ytym sprzêtem elektrycznym 

i elektronicznym, który zobowi¹zuje u¿ytkowników sprzêtu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych do jego selektywnego zbierania i przekazywania 
uprawnionym podmiotom. Zu¿yty sprzêt jest nastêpnie demontowany w 

zakùadach przetwarzania, a wyodrêbnione frakcje przekazywane s¹ do 
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specjalistycznych instalacji. Do finansowania caùego systemu zobowi¹zani s¹ 

wprowadzaj¹cy sprzêt na rynek. 
Od 1 lipca 2006 r., zgodnie z ustaw¹ o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym  

i elektronicznym Gùówny Inspektor Ochrony Úrodowiska prowadzi rejestr 

przedsiêbiorców wprowadzaj¹cych na rynek, zbieraj¹cych i przetwarzaj¹cych 

sprzêt elektryczny i elektroniczny. Przedsiêbiorcy zobowi¹zani s¹ do skùadania  

sprawozdañ o ilo�ci i masie wprowadzanego sprzêtu, o masie zu¿ytego sprzêtu 

zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz 
unieszkodliwianiu. W zbiórkê zu¿ytego sprzêtu wù¹czone s¹ placówki handlu 

detalicznego i hurtowego. Przy sprzeda¿y urz¹dzeñ i artykuùów gospodarstwa 

domowego sprzedawcy detaliczni i hurtowi s¹ zobowi¹zani do nieodpùatnego 

przyjêcia tego samego rodzaju zu¿ytego sprzêtu na zasadzie 1:1. 
 
Od 1 stycznia 2009 r. obowi¹zuje nowelizacja ustawy  Ustawa o zmianie ustawy 

o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw  z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1464), która 

wynika z obowi¹zku transpozycji dyrektywy Rady UE oraz Parlamentu 

Europejskiego (Dyrektywa 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r.). Gùównym celem 

nowelizacji jest stworzenie warunków dla osi¹gniêcia poziomu zbierania ZSEE, 

okre�lonego w dyrektywie unijnej i docelowo umo¿liwiã zebranie 4 kg zu¿ytego 

sprzêtu na mieszkañca.  
Wedùug nowelizacji, wprowadzaj¹cym sprzêt bêdzie ten przedsiêbiorca, który 

�wprowadza sprzêt do obrotu�, a wiêc odpùatnie albo nieodpùatnie udostêpnia go 

po raz pierwszy na terytorium kraju, w celu u¿ywania lub dystrybucji. 
Nowelizacja wprowadza tak¿e minimalne poziomy masy zbieranego sprzêtu, 

które s¹ okre�lone w rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 22 grudnia 

2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zu¿ytego sprzêtu. 

(Dz. U. 2008 nr 235, poz. 1615). Poziomy zbierania licz¹ siê na podstawie masy 

sprzêtu wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Gdy 

wprowadzaj¹cy dopiero rozpocz¹ù dziaùalno�ã, wtedy poziom zbierania liczy siê 

na podstawie danego roku kalendarzowego. 
 

W gminie Wolbórz dotychczas nie prowadzono selektywnej zbiórki 

zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Wobec braku funkcjonuj¹cego 
systemu gospodarowania tymi odpadami ilo�ã zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych 

i elektronicznych powstaj¹cych na terenie gminy jest trudna do zbilansowania. 
Brak jest dokùadnych danych na temat ilo�ci wytwarzanego, odzyskiwanego  
i unieszkodliwianego zu¿ytego sprzêtu elektronicznego pochodz¹cego z 
gospodarstw domowych. 

Aby okre�liã szacunkow¹ ilo�ã zu¿ytego sprzêtu EE pochodz¹cego  
z gospodarstw domowych, mo¿na przyj¹ã rok 1999 jako wyj�ciowy pod 
wzglêdem wyposa¿enia ka¿dego gospodarstwa domowego w nastêpuj¹ce 

urz¹dzenia: pralkê (ok. 50 kg), chùodziarkê (ok. 50 kg), telewizor (ok. 10 kg), 

odkurzacz (ok. 5 kg) i radio (ok. 2 kg).  
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Wedùug danych GUS w 1999 r. gmina Wolbórz liczyùa 7868 mieszkañców, a na 

jedno gospodarstwo domowe przypadaùy 3,2 osoby. Przy ù¹cznej wadze sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego, w który wyposa¿one jest ka¿de gospodarstwo 

domowe (ok. 117 kg),  na 1 mieszkañca gminy przypadaùo 36,56 kg sprzêtu; 

oznacza to, ¿e na terenie gminy w 1999 r. w gospodarstwach domowych 
znajdowaùo siê ok. 288 Mg sprzêtu EE. Przyjmuj¹c optymalny okres u¿ytkowania 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego na 8 � 15 lat, od 2007 r. pocz¹wszy sprzêt 

ten staje siê odpadem. 
Na terenie gminy nie ma punktu zbierania i przetwarzania zu¿ytego sprzêtu EE.   

 

2.2.1.7.   Odpady zawieraj¹ce azbest  

 

Ustaw¹ z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych 

azbest (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 ze zm.) wprowadzono na terenie Polski 
zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest. W 

nastêpnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i 

rozporz¹dzeñ) reguluj¹cych kwestie zwi¹zane z postêpowaniem i usuwaniem 

wyrobów zawieraj¹cych azbest.  
W gminie Wolbórz dokonana zostaùa inwentaryzacja wyrobów 

zawieraj¹cych azbest, w wyniku której ustalono, ¿e na terenie gminy znajduje siê  

261 076 m2 pùyt azbestowo-cementowych, tj. ok. 2872 Mg. Szacuje siê, ¿e na terenie 

gminy nie zinwentaryzowano ok. 25% odpadów zawieraj¹cych azbest. £¹cznie 

wedùug szacunkowych danych na terenie gminy znajduje siê ok. 5919 Mg wyrobów 

azbestowo-cementowych. 
Zebrane informacje o rodzaju, ilo�ci, miejscach wystêpowania wyrobów 

zawieraj¹cych azbest oraz ich przydatno�ci do dalszego u¿ytkowania stanowiùy 

podstawê do opracowania gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawieraj¹cych azbest, który stanowi zaù¹cznik do niniejszego opracowania. 
 
Usuniête wyroby azbestowe stanowi¹ odpad, który powinien byã 

zdeponowany na skùadowisku odpadów niebezpiecznych. 
Obecnie na terenie województwa ùódzkiego odpady zawieraj¹ce azbest mo¿na 

skùadowaã na skùadowisku Eko-Boruta w Zgierzu, na skùadowisku w 

Jadwinówce k/Radomska oraz Bagno Lubieñ nale¿¹cym do Elektrowni 

Beùchatów. 
 

2.2.1.8.   Przeterminowane �rodki ochrony ro�lin  

 
Odpady zawieraj¹ce pestycydy pochodz¹ z przeterminowanych i wycofanych  
z obrotu �rodków ochrony ro�lin a tak¿e z bie¿¹cej produkcji, dystrybucji  
i stosowania tych �rodków w rolnictwie.  
Wedùug danych GUS zapotrzebowanie na �rodki ochrony ro�lin ksztaùtowaùo siê 

w o latach 2000 � 2006 na poziomach:  
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- w 2000 r. - 0,62 kg/1 ha 
- w 2004 r. � 0,67 kg/1 ha,  
- w 2006 r. � 1,3 kg/1 ha  
- w 2007 r. � 1,4 kg/1ha gruntów rolnych. 

Powierzchnia u¿ytków rolnych w gminie wynosi 9366 ha (wg danych UG  
w Wolborzu). Przyjmuj¹c, ¿e na jeden kilogram �rodków ochrony ro�lin 

przypada ok. 0,055 kg opakowañ, to szacowana ilo�ã opakowañ po takich 

�rodkach wynosi ok. 0,72 Mg.  Opakowania po �rodkach ochrony ro�lin mo¿na 

skùadowaã w punktach sprzeda¿y tych �rodków. 
Na terenie gminy Wolbórz nie ma mogilników.  

 
2.2.2.    Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 

 
Na terenie gminy Wolbórz nie ma funkcjonuj¹cych instalacji do odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.  
 
2.3. Odpady inne ni¿ komunalne i niebezpieczne  

  

2.3.1. Zu¿yte opony  

 
Zu¿yte opony powstaj¹ w wyniku bie¿¹cej eksploatacji pojazdów mechanicznych,  
a tak¿e w wyniku demonta¿u wraków samochodowych. Ilo�ã wytwarzanych 
odpadów szacuje siê na podstawie ilo�ci kupowanych opon na wymianê lub na 

podstawie zarejestrowanych pojazdów, z uwzglêdnieniem czasu zu¿ycia opon. 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami i opùacie produktowej i depozytowej  
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607) naùo¿yùa na przedsiêbiorców obowi¹zek 

recyklingu odpadów pou¿ytkowych wraz z osi¹gniêciem do dnia 31 grudnia 

2014 r. docelowego poziomu odzysku odpadów pou¿ytkowych, do których 
nale¿¹ zu¿yte opony, a powinien on wynosiã co najmniej 75%. 
Aktualnie w zdecydowanej wiêkszo�ci przypadków opony s¹ wymieniane  
i gromadzone w warsztatach obsùugi ogumienia, które staj¹ siê posiadaczami 

tych odpadów. Opony objête s¹ opùat¹ produktow¹ i czê�ã trafia do odzysku. Do 

systemu odpadów komunalnych trafiaj¹ opony z przypadków samodzielnej 

wymiany oraz opony zalegaj¹ce w gospodarstwach. 
Zakùadaj¹c wymianê opon �rednio co 3-4 lata oraz �redni ciê¿ar opony 7 kg  
w przypadku samochodu osobowego i 20 kg dla samochodu ciê¿arowego,  
a tak¿e ilo�ã eksploatowanych samochodów w gminie szacuje siê, ¿e rocznie na 

terenie gminy  powstaje  ok.  9 Mg zu¿ytych opon.  
Na terenie gminy brak jest systemu selektywnego zbierania zu¿ytych 

opon w celu ich odzysku i recyklingu.  
Sieã zbiórki zu¿ytych opon powinna obj¹ã: punkty serwisowe ogumienia, 

stacje demonta¿u pojazdów, firmy eksploatuj¹ce pojazdy m.in.: logistyczne  
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i transportowe, przedsiêbiorstwa komunikacyjne, stacje obsùugi samochodów, 

gminy i osoby fizyczne. 
 

2.3.2.   Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych 

          
Odpady tego typu powstaj¹ w trakcie prac budowlanych, remontowych  

i rozbiórkowych. Odpady te powstaj¹ w wielu dziedzinach gospodarki 

komunalnej, budowlanej, w przemy�le, w rolnictwie i w wielu innych sektorach 
gospodarczych.  

W gminie Wolbórz nie wdro¿ono systemu selektywnej zbiórki odpadów 
budowlanych. Gmina nie dysponuje danymi dotycz¹cymi ilo�ci wytwarzanych 

odpadów w tym zakresie 
Odpady tego rodzaju bardzo czêsto s¹ zagospodarowywane przez samych 

wytwórców we wùasnym zakresie, np. do prac niwelacyjnych, utwardzania 

placów i dróg. Sporadycznie odpady takie trafiaj¹ na skùadowisko odpadów, 

gdzie s¹ wykorzystywane jako przesypki technologiczne. 
Gruz budowlany i inne odpady towarzysz¹ce remontom i budowie mieszkañ 

powinny byã usuwane do specjalnych pojemników zamawianych przez 

wytwórcê na jego koszt i zlecenie w firmie zajmuj¹cej siê wywozem odpadów 

komunalnych na danym terenie. Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, 

remontów i demonta¿u powinni zajmowaã siê wytwórcy tych odpadów np. 

firmy budowlane oraz osoby prywatne prowadz¹ce te prace, a tak¿e 

specjalistyczne podmioty gospodarcze dziaùaj¹ce w zakresie zbierania i 

transportu odpadów budowlanych. 
 

2.3.3. Komunalne osady �ciekowe  
 
Komunalne osady �ciekowe powstaj¹ w komunalnych oczyszczalniach �cieków 

i pochodz¹ z procesów oczyszczania �cieków, gospodarki wodnej i urz¹dzeñ do 

likwidacji odpadów (skratki, piaskowniki).  
Ich ilo�ã uzale¿niona jest od zawarto�ci zanieczyszczeñ w �ciekach, przyjêtej i 

realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkùadu substancji 

organicznych w procesie tzw. stabilizacji. 
W zwi¹zku z postêpem cywilizacyjnym osady �ciekowe zawieraj¹  

w sobie coraz wiêcej zwi¹zków chemicznych, jak równie¿ w coraz wiêkszym 

stopniu s¹ ska¿one mikrobiologicznie, co stwarza problemy z wykorzystaniem, 

skùadowaniem i unieszkodliwianiem tych odpadów. Problem ten staje siê 

szczególnie istotny, zarówno dla nowych jak i ju¿ funkcjonuj¹cych oczyszczalni 
ze wzglêdu na zagro¿enia, jakie mog¹ stanowiã dla wód podziemnych i 

powierzchniowych. Ponadto ci¹gle rosn¹ wymagania w zwi¹zku z coraz 

bardziej rygorystycznymi normami, co do jako�ci �cieków.  
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Wedùug informacji zùo¿onej przez �KOM-WOL� sp. z o.o. w Wolborzu, 

zawiaduj¹cej dziaùalno�ci¹ oczyszczalni na terenie gminy, przepustowo�ã 

dobowa poszczególnych oczyszczalni przedstawiaùa siê nastêpuj¹co: 
- oczyszczalnia Wolbórz: �rednia � 500 m3/d; max. � 600 m3/d  
- oczyszczalnia Psary Stare: 30 m3/d 
- oczyszczalnia Bronisùawów:  200 m

3/d 
 
Úrednie dzienne zrzuty �cieków ksztaùtowaùy siê na poziomie:  
- oczyszczalnia Wolbórz: 222 m

3/d;   
- oczyszczalnia Psary Stare: 8 m3/d 
- oczyszczalnia Bronisùawów:  41m

3/d 
 
Dane w tabeli 19 zawieraj¹ informacje na temat ilo�ci wytworzonych osadów 

�ciekowych w oczyszczalniach komunalnych na terenie gminy w l. 2005- 2007. 
 
Tab. 19. Ilo�ã osadów �ciekowych wytworzonych w oczyszczalniach  
                   komunalnych na terenie gminy Wolbórz w l. 2005- 2007. 

Osady z oczyszczalni �cieków komunalnych  [Mg] 

Rok Wytworzone ogóùem 

2005 17 

2006 27 

2007 30 

        �ródùo: GUS � Bank danych regionalnych : dane roczne za lata 2005-2007 
 

    Mo¿liwo�ci zagospodarowania osadów �ciekowych ograniczaj¹ siê w praktyce 
do stosowania najdostêpniejszych metod, takich jak: 
 skùadowanie 
 unieszkodliwianie 

- spalanie z wykorzystaniem osadów do wytwarzania energii 
- fermentacjê 
- kompostowanie 
- mineralizacjê 

 wykorzystanie przyrodnicze. 
 
Informacje dotycz¹ce ilo�ci wytworzonych osadów �ciekowych w 2008 r.  
w oczyszczalniach na terenie gminy i sposobie zagospodarowanie przedstawia 
tabela 20.  
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Tab. 20. Ilo�ci wytworzonych osadów �ciekowych w 2008 r. i sposób  
                  ich zagospodarowania  

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] Sposób postêpowania  

z osadami i oznaczenie 

Procesu 
masa 

odpadów 

sucha masa 

odpadów 

19 08 05 
Ustabilizowane osady 
�ciekowe 

 38,40 
R14 - Inne dziaùania 

polegaj¹ce na wykorzystaniu 
odpadów w caùo�ci lub czê�ci    

Dane UG w Wolborzu 
 
Zagospodarowanie wytworzonych osadów �ciekowych polega na 

mechanicznym odwodnieniu, higienizowaniu wapnem, a po osuszeniu 
wywo¿one s¹ na skùadowisko odpadów komunalnych w Mùynarach, gdzie s¹ 

wykorzystywane jako warstwa przesypowa, do wykonywania warstw 
izolacyjnych, rekultywacji.  

 
2.3.4. Odpady opakowaniowe  

 

Odpady opakowaniowe s¹ to odpady powstaùe z opakowañ jednostkowych, 

zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach caùego systemu 

pakowania towarów wprowadzanych do obrotu. Odpady te powstaj¹ gùównie na 

terenie zakùadów produkcyjnych, jednostek handlowych, usùugowych i 

rzemie�lniczych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, 

jednostek u¿yteczno�ci publicznej, targowisk, itp. 
Ustawa o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami i opùacie produktowej i depozytowej naùo¿yùa na przedsiêbiorców 

wprowadzaj¹cych na rynek krajowy w drodze sprzeda¿y lub importu opakowañ 

i produktów obowi¹zek recyklingu odpadów opakowaniowych wraz z 

osi¹gniêciem do dnia 31 grudnia 2007 r., co najmniej 50% poziomu odzysku 
tych odpadów, za� do dnia 31 grudnia 2014 r., co najmniej 60% poziomu odzysku.  
 
Wedùug wyliczeñ szacunkowych, opartych na wskaênikach, na terenie gminy 

Wolbórz rocznie produkuje siê ok. 74 Mg odpadów wielomateriaùowych 

(opakowania),  a tak¿e ok. 110 Mg odpadów szklanych, ok. 66 Mg odpadów  
z metalu,  ok. 171 Mg odpadów z tworzyw sztucznych oraz ok.  192 Mg odpadów 
z papieru i tektury, gdzie czê�ã równie¿ stanowi¹ opakowania.   

 
Strukturê odpadów z terenu gminy poddanych recyklingowi l. 2007 -2008  

oparto o informacje zawarte w Sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki 

odpadami dla Gminy Wolbórz  za okres 2007-2008.  
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W wyniku selektywnej zbiórki zebrano z terenu gminy:  
 
              2007 r.        2008 r. 

 tworzywa sztuczne    9,3  Mg  18,5 Mg 
 szkùo biaùe  22,6  Mg  30,4 Mg 
 szkùo kolorowe  30,1  Mg  45,0 Mg 
 makulatura   15,66 Mg  27,8 Mg 

 
Odzysk odpadów opakowaniowych mo¿e siê odbywaã poprzez: 

- recykling materiaùowy � odzysk odpadów z tworzyw sztucznych 

nadaj¹cych  siê do ponownego przetworzenia np. regranulaty; 
- recykling termiczny � spalanie odpadów z odzyskaniem energii w nich 

zawartej; 
- recykling organiczny � obróbka tlenowa np. przez kompostowanie lub 

beztlenowa odpadów, które ulegaj¹ rozkùadowi biologicznemu w wyniku 

którego powstaje materia organiczna lub metan; 
- recykling chemiczny � polegaj¹cy na przetworzeniu odpadów na materiaùy  

o innych wùa�ciwo�ciach fizykochemicznych (np. wytwarzanie materiaùu 

termoizolacyjnego z makulatury); 
- recykling surowcowy � przetwarzanie materiaùów i wyrobów odpadowych  

w wyniku obróbki termicznej do postaci surowców, z których te materiaùy  
i surowce zostaùy wytworzone (np. z butelki typu PET powstaje kwas 

tereftalowy i glikol). 
 

2.3.5.   Odpady z sektora gospodarki inne ni¿ niebezpieczne 

 
 Do odpadów innych ni¿ komunalne i niebezpieczne zaliczamy 

nastêpuj¹ce  grupy odpadów: 
 Odpady powstaj¹ce przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz 

innych kopalin (grupa 01)   
 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, le�nictwa, przetwórstwa 

¿ywno�ci (grupa 02) 
 Odpady z przetwórstwa drewna, produkcji papieru, masy celulozowej, mebli 

pùyt (grupa 03)  
 Odpady z przemysùu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego (grupa 04)  
 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz 

pirolitycznej przeróbki wêgla (grupa 05)  
 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów 

przemysùu chemii nieorganicznej (grupa 06) 
 Odpady z przemysùu chemii organicznej (grupa 07) 
 Odpady z produkcji i stosowania powùok ochronnych, farb, emalii, kitu, 

klejów, szczeliw i farb drukarskich (grupa 08) 
 Odpady z procesów termicznych (grupa 10) 
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 Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali 
oraz z procesów hydrometalurgii metali nie¿elaznych (grupa 11) 

 Odpady z ksztaùtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw 

sztucznych (grupa 12) 
 Odpady ró¿ne, nie ujête w innych grupach (grupa 16) 
 Odpady z urz¹dzeñ sùu¿¹cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 

�cieków i uzdatniania wody (grupa 19) 
 
Odpady inne ni¿ komunalne i niebezpieczne powstaj¹ gùównie w tzw. sektorze 

gospodarczym, za który uwa¿a siê poszczególne bran¿e przemysùu, rolnictwo, 

rzemiosùo i niektóre usùugi. Powstawanie odpadów przemysùowych  zwi¹zane 

jest z dziaùalno�ci¹ usùugowo-produkcyjn¹, prowadzon¹ przez podmioty gospodarcze.  
  
Do wa¿niejszych podmiotów gospodarczych (nie tylko na terenie gminy, ale i w 
województwie),  które wytwarzaj¹ odpady inne ni¿ niebezpieczne i komunalne 

nale¿y �Formaplan� z Wolborza � zaliczany wg WBD do najwiêkszych 
wytwórców odpadów innych ni¿ niebezpieczne i komunalne w województwie 

ùódzkim.  
 
Tab. 21. Ilo�ã odpadów przemysùowych wytworzonych przez �Formaplan  
                 Polska� Sp. z o.o. w Wolborzu w l. 2005-2006 (wg WBD) 

Nazwa wytwórcy 
Ilo�ã odpadów przemysùowych wytworzonych  

[Mg/r.] 

2005 2006 

Formaplan Polska� Sp. z o.o. 

w Wolborzu 22132 12553 

 
 

2.4.  Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami 

 
Szczegóùowe zasady utrzymania porz¹dku i czysto�ci w gminie okre�la 

Regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku w gminie zatwierdzony uchwaù¹  
Nr XXXVIII/218/2006 Rady Gminy Wolbórz z dnia 1 lutego 2006 r.  
 Istniej¹cy obecnie w gminie system zbierania odpadów polega na 

zbieraniu przez mieszkañców zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
selektywnym zbieraniu odpadów opakowaniowych - szkùo biaùe, szkùo kolorowe, 

makulatura, tworzywa sztuczne (opakowania). 
Zorganizowanym wywozem odpadów objêtych jest 100% gospodarstw  
domowych. Na terenach posesji indywidualnych odpady gromadzone s¹ 
w pojemnikach typu 120 l, 240 l, 660 l lub 1100 l a tak¿e w workach foliowych 

110 l. Przy budynkach u¿yteczno�ci publicznej (szkoùy, instytucje, sklepy, bary 
itp.) rozmieszczone s¹ pojemniki typu KP7 (ù¹cznie 60 szt. kontenerów typu KP7 

na terenie gminy).  
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 Do segregacji odpadów przeznaczonych zostaùo na terenie gminy  
12 specjalnych pojemników, w tym: 6 szt. pojemników typu KP7 odpowiednio 

przystosowanych do segregacji oraz 6 szt. pojemników wykonanych przez firmê 

wywozow¹. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w 
miejscach publicznych, maj¹ kolory przypisane do rodzaju odpadów na jakie s¹ 
przeznaczone: 

- zielony: na opakowania szklane kolorowe; 
- biaùy: na opakowania szklane bezbarwne; 
- niebieski: na papier i tekturê; 
- ¿óùty: na opakowania z tworzyw sztucznych. 

Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych s¹ poddawane 

dalszemu przetwarzaniu surowców wtórnych - recyklingowi.  
W 2008 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych posiada Spóùdzielnia AGROMEL  z Wolborza, która odbiera odpady 

zmieszane oraz prowadzi zbiórkê selektywn¹. W miejscowo�ci gminnej 

Wolbórz odpady zmieszane odbierane s¹ i wywo¿one raz na tydzieñ,  
w pozostaùych soùectwach dwa razy w miesi¹cu; odpady zbierane selektywnie: 

raz w miesi¹cu. 
Odpady wywo¿one s¹ na podstawie  indywidualnych umów zawartych przez 
jednostkê wywozow¹ z wytwórcami odpadów.  
 

Podstawow¹ metod¹ unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy jest ich 

skùadowanie na skùadowisku.   
Gmina dotychczas nie prowadziùa odrêbnej zorganizowanej selektywnej 

zbiórki odpadów takich jak odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe, 
budowlane oraz  odpady niebezpieczne. Zbiórkê  odpadów wielkogabarytowych 

zainicjowano w 2008 r.  -  zbieranie odpadów  w systemie akcyjnym (tzw. 

�wystawka� - mobilny punkt zbiórki). 
   

Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest prowadzona w 
prawidùowy sposób. 

Na obszarze gminy zlokalizowane jest jedno skùadowisko -  odpadów innych 

ni¿ niebezpieczne i obojêtnych znajduje siê w miejscowo�ci Mùynary 

(zarz¹dzaj¹cym skùadowiskiem jest firma KOM-WOL Sp. z o.o. z Wolborza). 
 

Oceniaj¹c obecny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Wolbórz  

nale¿y zwróciã uwagê na kilka aspektów: 
1. W gminie odsetek mieszkañców objêtych zorganizowan¹ zbiórk¹ odpadów 

wynosi 100%.  
2. Na terenie gminy jest prowadzona selektywna zbiórka surowców wtórnych: 

segregacji podlegaj¹: szkùo biaùe, szkùo kolorowe, tworzywa sztuczne 

(opakowania) oraz papier i makulatura. Poszczególne frakcje surowców 
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wtórnych  gromadzone s¹ przez mieszkañców w indywidualnie dobranych 

pojemnikach/workach. 
3. Poza najwiêkszymi podmiotami gospodarczymi nie istnieje odrêbny system 

zbiórki odpadów powstaj¹cych w pozostaùych sektorach ¿ycia publicznego 

(handel, obiekty u¿yteczno�ci publicznej, przemysù itp.). 
 

2.5.  Identyfikacja problemów w  zakresie gospodarki odpadami i wnioski  

 

Dokonuj¹c analizy stanu istniej¹cego w zakresie gospodarki odpadami na 

terenie gminy Wolbórz zidentyfikowano istniej¹ce problemy w tym zakresie. 

Nale¿¹ do nich: 
- brak selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wystêpuj¹cych w 

strumieniu odpadów komunalnych; 
- zbyt niski poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  
- brak selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych  

i biodegradowalnych wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów komunalnych;   
- wystêpowanie �dzikich wysypisk� 
- zbyt  niski poziom �wiadomo�ci ekologicznej spoùeczeñstwa. 
- deponowanie na skùadowiskach znacznej ilo�ci komunalnych osadów 

�ciekowych.  
 

Przeprowadzona analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie 
pozwala na przedstawienie wniosków: 

 

1. Wskazane jest usprawnienie i rozbudowa systemu segregacji odpadów u 

êródùa na terenie gminy 

2. Nale¿y zorganizowaã selektywn¹ zbiórkê odpadów wielkogabarytowych 
oraz budowlanych. 

3. Nale¿y zorganizowaã selektywn¹ zbiórkê odpadów biodegradowalnych  
od mieszkañców nie maj¹cych mo¿liwo�ci wykorzystania tych odpadów w 

przydomowych kompostownikach. 

4. Wskazane jest podjêcie dziaùañ organizacyjnych i zawi¹zanie 

porozumienia w celu utworzenia ZZO.  

5. Niezbêdne jest wprowadzenie systemu ustalania oraz egzekwowania 

opùat za wytwarzane odpady (wytwórca pùaci). 

6. Nale¿y zintensyfikowaã dziaùania w celu lokalizacji i likwidacji dzikich 

wysypisk istniej¹cych na terenie gminy. 

7. Konieczne jest podnoszenie �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców, co  

pozwoli na ùatwiejsze wprowadzanie planów i postanowieñ sùu¿¹cych 

ochronie �rodowiska na terenie gminy. 
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8. Na terenie gminy powinien byã zlokalizowany punkt czasowego 

magazynowania odpadów niebezpiecznych wysegregowanych ze 

strumienia odpadów komunalnych (GPZON).  

9. Wskazane jest prowadzenie dziaùañ na rzecz poprawy �wiadomo�ci 

ekologicznej wytwórców odpadów, szczególnie z maùych i �rednich 

przedsiêbiorstw, 

10. Kontrolowanie przez gminê stanu zawieranych umów przez wùa�cicieli 

nieruchomo�ci z podmiotami prowadz¹cymi dziaùalno�ã w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, 

11. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadz¹cych dziaùalno�ã w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 

III.  Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami 

 

Najistotniejszy wpùyw na gospodarkê odpadami w gminie bêd¹ miaùy: zmiany 

demograficzne, budownictwo mieszkaniowe, rozwój gospodarczy oraz zmiany 

struktury odpadów komunalnych. 
 
3.1. Odpady komunalne 

 

3.1.1.Uwarunkowania demograficzne 

 
Liczbê mieszkañców gminy Wolbórz w ostatnich dziesiêciu latach przedstawia 

wykres.  

 

Liczba mieszkañców gminy Wolbórz w l. 1999 - 2008
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�ródùo: Urz¹d Statystyczny £ódê / Bank Danych Regionalnych  - dane roczne za lata 1999  � 2008 
 

 
Tab. 22. Prognozowana liczba mieszkañców gminy Wolbórz w l. 2010 - 2016   

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba 
mieszkañców 7529 7523 7518 7496 7491 7496 7517 

 
Prognozê liczby ludno�ci opracowano w oparciu o wystêpuj¹cy w ostatnich 

dziesiêciu latach procentowy wskaênik dynamiki zmian w stosunku do okresu 

poprzedniego, przyjmuj¹c dane rzeczywiste dla 2008 r.  
Prognoza w zakresie liczby mieszkañców gminy zakùada na najbli¿sze lata 

utrzymuj¹cy siê jeszcze spadek liczby mieszkañców w gminie.  
 
3.1.2. Rozwój gospodarczy  

 
Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Wolbórz oraz Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Wolbórz zakùadaj¹ rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem 
walorów �rodowiska przyrodniczego i w tym celu przewiduj¹ lokalizacjê 

ró¿nych form dziaùalno�ci gospodarczej na terenie gminy.  Preferowana ma byã 

dziaùalno�ã nieuci¹¿liwa dla �rodowiska. Zamierzeniem gminy jest rozwój 

sektora rolno-spo¿ywczego, utworzenie atrakcyjnych terenów pod inwestycje 

oraz rozwój turystyki. Program gospodarki odpadami powinien uwzglêdniaã 

perspektywiczne zwiêkszenie ilo�ci odpadów bytowych (turystyka i rekreacja) 

oraz odpadów z sektora gospodarczego.  
 
3.1.3. Mieszkalnictwo 
 
Z danych GUS za lata 2005 � 2007 wynika, ¿e liczba mieszkañ w gminie Wolbórz 

ksztaùtowaùa siê nastêpuj¹co: 
 

2005 r.:    2362 mieszkania o ù¹cznej powierzchni wynosz¹cej  197 997 m2 
2006 r.:    2371 mieszkañ o ù¹cznej powierzchni wynosz¹cej     199 060 m2 
2007 r.:    2384 mieszkania o ù¹cznej powierzchni wynosz¹cej  200 556 m2 

 

Wzrost liczby mieszkañ w gminie szacowany jest przy zaùo¿eniu utrzymania 

dotychczasowego tempa przyrostu.  
 
Tab. 23. Prognoza liczby mieszkañ i powierzchni u¿ytkowej mieszkañ w gminie  
              Wolbórz na  l. 2010 -2016 

         2010           2012 2016 
Liczba mieszkañ Powierzchnia 

(m2) 
Liczba mieszkañ Powierzchnia 

(m2) 
Liczba mieszkañ Powierzchnia 

(m2) 

2403 202 436 2437 206 111 2497 213 011 
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3.1.4.  Prognoza ilo�ci i struktury wytwarzanych odpadów komunalnych 

 

Zamieszczony ni¿ej wykres przedstawia ilo�ã zmieszanych odpadów 

komunalnych zebranych z terenu gminy w latach 2005-2008. 
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            �ródùo: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz  
 

Na terenie gminy Wolbórz w 2006 r. zebrano 1186,95 Mg odpadów 

komunalnych zmieszanych, natomiast w 2007 r. � 1367,3 Mg, a w 2008 r.  
� 1563,75 Mg. Dane te obejmuj¹ odpady wywiezione na skùadowisko przez 

wyspecjalizowan¹ firmê dziaùaj¹c¹ na zlecenie Urzêdu Gminy. Statystyka ta nie 

uwzglêdnia odpadów spalanych w gospodarstwach domowych, zagospodarowywanych 
na kompostownikach przydomowych czy wywo¿onych na �dzikie wysypiska�.  

 
Porównuj¹c dane dotycz¹ce masy odpadów komunalnych zebranych  

i poddanych unieszkodliwieniu w 2008 r. z szacowan¹ ilo�ci¹ odpadów 

wytwarzanych na terenie gminy (wg  wyliczeñ w oparciu o wskaêniki wynosz¹ 

1312 Mg dla roku 2008) widoczny jest fakt przewagi ilo�ci faktycznie zebranych 
odpadów w stosunku do szacowanej ilo�ci odpadów wytwarzanych. 

Ró¿nica ta powodowana jest odniesieniem siê do liczby mieszkañców 

gminy podczas ustalania szacowanej masy wytwarzanych odpadów i brakiem  

mo¿liwo�ci rzetelnej oceny ilo�ci  odpadów wytworzonych przez turystów.  
Uwzglêdniaj¹c dane GUS dotycz¹ce liczby turystów odwiedzaj¹cych gminê 

Wolbórz (w 2008 r. ogóùem  45578 osób korzystaj¹cych z noclegów na terenie 
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gminy) oraz ilo�ã odpadów stanowi¹cych ró¿nicê miêdzy wytworzonymi 

(szacunkowo) a faktycznie zebranymi mo¿na przyj¹ã, ¿e w skali rocznej na 
terenie gminy Wolbórz powstaje ok.  300 Mg odpadów wytworzonych przez 

turystów.  
Liczba turystów odwiedzaj¹cych gminê bêdzie podstawowym czynnikiem 
wpùywaj¹cym na wielko�ã masy odpadów wytwarzanych na terenie gminy w 

sektorze turystyki. Prognozuje siê wzrost ilo�ci odpadów wytwarzanych przez 

turystów (co najmniej na poziomie 1% w skali roku).     
 
Przygotowuj¹c prognozê zmiany ilo�ci i jako�ci odpadów komunalnych przyjêto 

za Planem Gospodarki Odpadami Województwa £ódzkiego 2011 oraz  Planem 

gospodarki odpadami w Powiecie Piotrkowskimi na lata 2008-2012 nastêpuj¹ce 

zaùo¿enia: 
 nie bêd¹ wystêpowaùy istotne zmiany skùadu morfologicznego wytworzonych 

odpadów komunalnych; 
 wzrost jednostkowego wskaênika wytworzenia odpadów na jednego 

mieszkañca miast ksztaùtowaù siê bêdzie na poziomie co najmniej 1%  
w skali roku, za� na 1 mieszkañca wsi na poziomie 0,5% w skali roku; 

 wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2 - 3%  
(w stosunku do caùo�ci wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% 
w 2018 r., spowoduje zmiany ilo�ci i skùadu odpadów niesegregowanych, 

zmniejszy siê w nich gùównie zawarto�ã papieru, tworzyw sztucznych, 

szkùa i metali; 
 ilo�ã powstaùych odpadów w grupie 20 (odpady komunalne ù¹cznie  

z frakcjami gromadzonymi selektywnie) wzrastaã bêdzie �rednio o 1%  
w skali roku. 

 
Porównuj¹c ilo�ci wytworzonych odpadów komunalnych na przestrzeni lat  
2005 - 2008 przyjêto wzrost jednostkowego wskaênika wytwarzania odpadów 

na jednego mieszkañca na poziomie 1% w skali roku. 
Na prognozowane ilo�ci wytwarzanych odpadów komunalnych wpùywaã bêdzie 

liczba mieszkañców gminy, zmiany w poziomie dochodów ludno�ci oraz 

zmiany jednostkowych wskaêników emisji odpadów. Prognozowan¹ ilo�ã 

wytwarzanych odpadów komunalnych dla gminy Wolbórz w latach 2010-2016 
obliczono na podstawie wskaêników charakterystyki jako�ciowej odpadów 

komunalnych, procentowych zmian wskaêników wytwarzania odpadów a tak¿e 

sporz¹dzonej prognozy demograficznej.  
Wyniki prognoz w podziale na strumienie odpadów dla terenów wiejskich 

przedstawia poni¿sze zestawienie. 
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Tab. 24. Wskaêniki wytworzenia oraz skùad odpadów komunalnych prognozowanych na lata 2010-2016 [kg/M/rok] 

 
Nazwa strumienia odpadów 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

W W W W W W W 
Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 29.3 29.6 29.9 30.2 30.5 30.8 31.2 
Odpady zielone  6.5 6.5 6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 
Papier i tektura  25.9 26.2 26.4 26.7 27.0 27.2 27.6 
Opakowania wielomateriaùowe  10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 
Tworzywa sztuczne  23.1 23.3 23.6 23.8 24.0 24.3 24.6 
Szkùo  14.8 14.9 15.1 15.2 15.4 15.5 15.7 
Metale  8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 
Odzie¿, tekstylia  2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 
Drewno  3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 
Odpady niebezpieczne 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 
Odpady mineralne  51.1 51.6 52.1 52.6 53.2 53.7 54.3 

RAZEM:  176.9 178.7 180.5 182.3 184.1 185.9 187.8 

* Za PGOW£ 2011 
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Tab. 25. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Wolbórz na lata 2010-2016 (wg KPGO i PGOW£ 

2011) 

Nazwa strumienia odpadów 
2010 

[Mg] 
2011 

[Mg] 
2012 

[Mg] 
2013 

[Mg] 
2014 

[Mg] 
2015 

[Mg] 
2016 

[Mg] 

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 221 223 225 226 228 231 235 

Odpady zielone 49 49 50 49 50 51 52 

Papier i tektura 195 197 198 200 202 204 207 

Opakowania wielomateriaùowe 75 76 77 77 78 79 80 

Tworzywa sztuczne 174 175 177 178 180 182 185 

Szkùo 111 112 114 114 115 116 118 

Metale 66 67 68 68 69 70 71 

Odzie¿, tekstylia 18 18 18 19 19 19 20 

Drewno 24 25 25 25 25 25 26 

Odpady niebezpieczne 14 14 14 13 13 14 14 

Odpady mineralne 385 388 392 394 399 403 408 

                                         Razem 1332 1344 1356 1365 1379 1394 1415 
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3.1.5. Prognoza ilo�ci wytwarzanych odpadów ulegaj¹cych  biodegradacji 

 

Prognozowane ilo�ci wytwarzanych odpadów ulegaj¹cych biodegradacji na 

terenie gminy Wolbórz przedstawia tabela nr 24. 
 
Tab. 26. Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych   

Rodzaj odpadów 
Ilo�ã odpadów  w Mg 

2010 2012 2016 

Papier i tektura  192 196 204 
Odzie¿ i tekstylia  
(z materiaùów naturalnych)  19 20 20 
Odpady zielone  
(z ogrodów i parków) 29 29 31 
221O230dpady ulegaj¹ce biodegradacji 

wchodz¹ce w strumieñ zmieszanych 

odpadów komunalnych 216 221 230 
Odpady z targowisk (czê�ã ulegaj¹ca 

biodegradacji) 24 25 26 

Razem 480 490 510 

 
3.2. Odpady niebezpieczne  

 

Prognozowanie ilo�ci odpadów niebezpiecznych mo¿liwych do wytworzenia do 

roku 2016 stwarza trudno�ci zarówno ze wzglêdu na ci¹gle zmieniaj¹ce siê 

czynniki ekonomiczne jak i wiele innych uwarunkowañ. Porównuj¹c ilo�ci 
wytworzonych odpadów niebezpiecznych w latach 2005 - 2008 przyjêto wzrost 

jednostkowego wskaênika wytwarzania odpadów na jednego mieszkañca na 

poziomie 5% w skali roku. 
 

3.2.1. Odpady mog¹ce zawieraã PCB  

 

Przyjmuje siê, ¿e w zwi¹zku z likwidowaniem sprzêtu zawieraj¹cego PCB ilo�ã 

wytwarzanych odpadów do 2010 r. bêdzie wzrastaã. Szacuje siê, ¿e unieszkodliwienie 
90% urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB nast¹pi w 2010 r. 
 
3.2.2. Oleje odpadowe  

 

Mimo przewidywanego wzrostu ilo�ci eksploatowanych pojazdów samochodowych 
prognozuje siê, ¿e ilo�ã wytwarzanych olejów odpadowych bêdzie malaùa  
(w l. 2010 � 2012 zaùo¿ono 15% spadek w skali roku, za� w latach 2014 � 2017 
- 5% spadek w skali roku) ze wzglêdu na wydùu¿aj¹cy siê okres u¿ytkowania 

wprowadzanych na rynek olejów.  
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3.2.3. Zu¿yte baterie i akumulatory  

 

Zakùada siê nieznaczny wzrost ilo�ci wytwarzanych zu¿ytych baterii i 

akumulatorów (szacuje siê wzrost jednostkowego wskaênika wytwarzania 

zu¿ytych baterii i akumulatorów na poziomie 3% w skali roku). 
 
3.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne  

 

Prognozowana do roku 2016 ilo�ã niebezpiecznych odpadów medycznych 

determinowana jest wzrostem ilo�ci prywatnych gabinetów lekarskich oraz 

zakùadów stacjonarnej opieki spoùecznej, wynikaj¹cym z faktu starzenia siê 

spoùeczeñstwa. 
Wedùug KPGO i PGOW£ 2011 przyjêto wzrost ilo�ci medycznych odpadów 

niebezpiecznych na poziomie 1% rocznie. Dla odpadów weterynaryjnych tak¿e 

przyjêto wzrost 1% w skali roku. 
 
3.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji  

 

Rozwój gospodarczy i wzrost zamo¿no�ci spoùeczeñstwa przyczyni siê do 

wzrostu liczby samochodów, a co za tym idzie bêdzie wzrastaã równie¿ liczba 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prognozuj¹c ilo�ã pojazdów wycofanych z 

eksploatacji kierowano siê nastêpuj¹cymi  zaùo¿eniami: 
- dynamika wzrostu pojazdów wycofanych z eksploatacji w granicach 3 - 5% 

w skali roku 
- czas eksploatacji pojazdów samochodowych. 

Bior¹c pod uwagê ilo�ci importowanych samochodów u¿ywanych, które 

pojawiùy siê na rynku oraz tempo rozwoju motoryzacji, przyjêto dynamikê 

wzrostu pojazdów wycofanych z eksploatacji na poziomie 5% w skali roku. 
 
3.2.6. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny  

 

Ilo�ã odpadów elektrycznych i elektronicznych bêdzie wzrastaã- przyjêto 

dynamikê wzrostu tych odpadów w granicach 3 - 5% w skali roku. 
 
3.2.7. Odpady zawieraj¹ce azbest  

 

W zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o zakazie stosowania wyrobów 

zawieraj¹cych azbest (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 ze zm.) jedynym êródùem 

powstawania odpadów jest i bêdzie w przyszùo�ci usuwanie u¿ytkowanych obecnie 
wyrobów azbestowych, szczególnie w budownictwie. Zakùada siê usuniêcie 

wszystkich wyrobów zawieraj¹cych azbest do koñca 2032 r.   
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Aktualnie w województwie ùódzkim odpady zawieraj¹ce azbest mo¿na skùadowaã 
na skùadowisku w Jadwinówce k/Radomska oraz Bagno Lubieñ nale¿¹cym do 

Elektrowni Beùchatów. 
PGOW£ 2011 zakùada  budowê skùadowiska odpadów azbestowych na terenie 

gminy Wolbórz w miejscowo�ci Zapady (gm. Godzianów). Planowana moc 
przerobowa projektowanego skùadowiska o pow. 2.977 ha, okre�lona zostaùa na 

20000 m3/rok. Aktualnie zadanie nie ma szans realizacji wobec wystêpuj¹cego 

sprzeciwu spoùeczno�ci lokalnej i wycofania siê inwestora planuj¹cego 

inwestycjê do realizacji.  
 

3.2.8. Przeterminowane �rodki ochrony ro�lin  

 

Zakùada siê, ¿e spadek ilo�ci przeterminowanych �rodków ochrony ro�lin oraz 

spadek ilo�ci opakowañ  po �rodkach ochrony ro�lin.   
 

3.3.  Odpady inne ni¿ komunalne i niebezpieczne   

  
3.3.1. Zu¿yte opony  

 

Ilo�ã zu¿ytych opon bêdzie wzrastaã wprost proporcjonalnie do wzrostu ilo�ci 

samochodów oraz czasu eksploatacji opon. W zwi¹zku z tym prognoza zakùada 

10% wzrost zu¿ytych opon w skali roku. 
Zakùadaj¹c wymianê opon �rednio co 4-5 lat i uwzglêdniaj¹c liczbê  samochodów 
zarejestrowanych na terenie gminy (ok. 1220 szt.) szacuje siê, ¿e rocznie wyst¹pi 
konieczno�ã unieszkodliwienia okoùo 1200 szt. opon ró¿nych rozmiarów.  
 
3.3.2. Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych  

 

Ilo�ã odpadów z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej jest zwi¹zana z tempem rozwoju poszczególnych 

dziedzin gospodarki. 
Zakùada siê wzrost tych odpadów w granicach 5 - 10% w skali roku. Dla lat 
2010 � 2012 na poziomie 10% rocznie, za� od roku 2013 wzrost 5% rocznie. 
 
3.3.3. Komunalne osady �ciekowe  

 

Ilo�ã wytwarzanych osadów �ciekowych uzale¿niona jest od dwóch zasadniczych 
czynników: zmian demograficznych oraz realizacji inwestycji z zakresu budowy  
i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania �cieków. 
Zgodnie z zaùo¿eniami Krajowego Programu Oczyszczania Úcieków Komunalnych 
(KPOÚK) w 2015 r. systemy sieciowe obsùugiwaã bêd¹ w aglomeracjach o RLM 
wynosz¹cej 2000 � 15 000 co najmniej 80% mieszkañców. 
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Ponadto w wykonanej w 2005 r. aktualizacji KPOÚK zakùada siê wyposa¿enie  
w systemy kanalizacji zbiorczej aglomeracji w gminach wiejskich o zabudowie 
rozproszonej.  

Przy prognozowaniu ilo�ci osadów �ciekowych przyjêto nastêpuj¹ce 

zaùo¿enia: 
- dynamikê wzrostu ilo�ci osadów �ciekowych w granicach 5% w skali roku 
- procentowy wzrost dùugo�ci sieci kanalizacyjnej w l.  2007 - 2011 o okoùo 11% 

w skali roku. 
Zaùo¿eniem gminy Wolbórz jest staùy wzrost stopnia skanalizowania, co 

bêdzie powodowaùo wzrost ilo�ci wytworzonych osadów �ciekowych. Ilo�ã 

osadów wytwarzanych na terenie gminy uwarunkowana bêdzie przede wszystkim 
stopniem realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych  
w gminie.  
 
3.3.4. Odpady opakowaniowe  

 

Zgodnie z KPGO 2010 prognozy zu¿ycia poszczególnych grup opakowañ oraz 

struktury odpadów opakowaniowych pozostaj¹ bez zmian. 
Zakùada siê wzrost ilo�ci w skali roku dla opakowañ z: tworzyw sztucznych, 

szkùa i odpadów wielomateriaùowych (o 5%), metali i drewna oraz odpadów 

substancji toksycznych i bardzo toksycznych (o 10%), papieru i tektury oraz 
tekstyliów (o 20%), natomiast spadek ilo�ci odpadów zmieszanych (o 10%)  
w skali roku.  
W perspektywie lat 2010 - 2013 przewiduje siê zmiany w zakresie przydatno�ci 

odpadów do recyklingu materiaùowego oraz odzysku energii, natomiast w latach 
2014 - 2017 wzrost mo¿liwo�ci odzysku energii z odpadów opakowaniowych 

nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach odpadów komunalnych. 
 
3.3.5. Prognoza ilo�ci i jako�ci odpadów powstaj¹cych w sektorze  

           gospodarczym 

 

Odpady inne ni¿ niebezpieczne 

W oparciu o prognozy gospodarcze dla kraju, które na najbli¿sze 15 lat 
zakùadaj¹ dynamiczny rozwój gospodarczy, przyjmuje siê wzrost ilo�ci 

wytwarzanych odpadów (6 - 8% rocznie, z zaznaczaj¹c¹ siê tendencj¹ spadkow¹). 
KPGO 2010 zakùada do roku 2015 spadek ilo�ci wytwarzanych odpadów  
w nastêpuj¹cych gaùêziach przemysùu:  

- wydobywczym (grupa 01) o 1,25% w skali roku,  
- rolno-spo¿ywczym (grupa 02) o 0,42% w skali roku,  
- drzewno � papierniczym (grupa 03) o 0,25% w skali roku, 
- skórzano � tekstylnym (grupa 04) o 0,66% w skali roku,  
- chemicznym � syntezy nieorganicznej (grupa 06) o 0,50% w skali roku,  
- fotograficznym i usùug fotograficznych (grupa 09) o 0,50% w skali roku. 
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Równocze�nie KPGO 2010 zakùada wzrost ilo�ã odpadów wytwarzanych w 

nastêpuj¹cych gaùêziach przemysùu: 
- przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego i wêgla (grupa 05) o 1,66%  

w skali roku,  
- chemii organicznej (grupa 07) o 0,83% w skali roku,  
- powùok ochronnych (grupa 08) o 1,66% w skali roku, 
- procesów termicznych (grupa 10) o 0,5%,  
- chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiaùów 

(grupa 11) o 3,33% w skali roku,  
- odpady nie ujête w innych grupach (grupa 16) o 2,10% w skali roku,  
- instalacji i urz¹dzeñ sùu¿¹cych zagospodarowaniu odpadów z oczyszczania 
�cieków, uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysùowych  
(grupa 19) o 2,50% w skali roku 

Zakùada siê jednocze�nie, ¿e w zagospodarowaniu odpadów, pochodz¹cych z sektora 

gospodarczego, nadal utrzymywaã siê bêdzie aktualnie obserwowany trend, tj. 

zwiêkszanie siê odzysku odpadów oraz spadek ilo�ci odpadów przekazywanych 

do skùadowania. Przewiduje siê, ¿e w gminie Wolbórz  bêd¹ wystêpowaùy podobne 
tendencje, adekwatnie do rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki na 

terenie gminy.  
 
 

IV. Dziaùania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji gospodarki odpadami w  

       gminie  

 

4.1. Warunki segregacji, gromadzenia i skùadowania odpadów 
 

Racjonalna gospodarka odpadami opiera siê gùównie o selektywn¹ zbiórkê  
i pozyskiwanie surowców wtórnych. Pozwala to zmniejszyã ilo�ã odpadów 

trafiaj¹cych na skùadowisko oraz przedùu¿yã okres jego eksploatacji, umo¿liwia 

odzysk surowców wtórnych bez nadmiernego obci¹¿ania linii w sortowniach, 

tworzenie stabilnego rynku surowców wtórnych i przemysùu przetwarzaj¹cego 

te surowce. 
 

Schemat racjonalnego gospodarowania odpadami: 
 
  Minimalizacja     Recykling    Unieszkodliwianie Skùadowanie 
 
 Minimalizacja ilo�ci odpadów � osi¹gana przez wstêpn¹ segregacjê 
 Recykling � wykorzystanie odzyskanych surowców wtórnych w gospodarce 
 Unieszkodliwianie - pozbawienie pozostaùych odpadów wùa�ciwo�ci szkodliwych 

dla �rodowiska 
 Skùadowanie � docelowe skùadowanie odpadów obojêtnych dla �rodowiska 
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Podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów to: 
 System zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia (tzw. kontener 

w s¹siedztwie) polega na ustawieniu w wybranych punktach specjalnie 

oznakowanych kontenerów przeznaczonych do zbierania szkùa, papieru, 

tworzyw sztucznych, metali. Odpady zmieszane (frakcja mokra) 
gromadzone s¹ w osobnych pojemnikach. System stosuje siê w rejonach o 

wysokim stopniu urbanizacji. 
 System zbiórki �u êródùa�, polegaj¹cy na rozstawieniu pojemników na 

poszczególne frakcje odpadów w miejscu ich powstawania (gospodarstwa 

domowe, posesje przy punktach usùugowych itp.). Rozró¿nia siê systemy: 
- dwupojemnikowy � pojemnik na frakcjê such¹ i frakcjê mokr¹ 
- trójpojemnikowy � pojemnik na surowce wtórne, pojemnik na 

odpady  do kompostowania, pojemnik na pozostaùe odpady 
- wielopojemnikowy � pojemniki na: szkùo, papier, tworzywa 

sztuczne, odpady do kompostowania oraz pozostaùe odpady 
 System centralnych punktów selektywnego gromadzenia, polegaj¹cy na 

stworzeniu ogrodzonych, nadzorowanych miejsc wyposa¿onych w zestawy 

kilku pojemników i kontenerów obsùuguj¹cych skupiska ludno�ci okoùo  
20 tys. mieszkañców. Punkty te mog¹ odbieraã równie¿ odpady 

wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, motoryzacyjne, budowlane. 
 
Przedstawione powy¿ej mo¿liwo�ci segregowania i gromadzenia odpadów 

mog¹ zostaã wykorzystane na terenie gminy Wolbórz. Najbardziej efektywne 

jest objêcie systemem segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,  
tj. �u êródùa�, wszystkich mieszkañców. W gminie Wolbórz zorganizowanym 

wywozem odpadów objêtych jest 100% gospodarstw i posesji. 
W chwili obecnej system odbioru odpadów w gminie przedstawia siê 

nastêpuj¹co: odpady komunalne zmieszane gromadzone s¹ przez wùa�cicieli 

nieruchomo�ci w pojemnikach. Zgromadzone przez mieszkañców odpady s¹ 

odbierane przez firmê �wiadcz¹c¹ usùugi odbierania odpadów - Spóùdzielniê 

AGROMEL z Wolborza. Zebrane odpady  s¹ unieszkodliwiane poprzez 

skùadowanie, które odbywa siê na skùadowisku w miejscowo�ci Mùynary, na 
terenie gminy Wolbórz.      
Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych w  
systemie workowym. Selektywna zbiórka obejmuje: szkùo biaùe, szkùo 

kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne (opakowania).  
Procesem selektywnej zbiórki zarz¹dza Spóùdzielnia AGROMEL z Wolborza  
(ul. Reymonta 32). Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych  
w wyniku segregacji s¹ poddawane dalszemu przetwarzaniu surowców 

wtórnych - recyklingowi.  
Jednostkami zajmuj¹cymi siê odbiorem surowców wtórnych z terenu gminy s¹: 

 JUKO z Piotrkowa Trybunalskiego (odbiór stùuczki szklanej), 
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 EKOSYSTEM z Woli Krzysztoporskiej (odbiór tworzyw sztucznych). 

 
4.2. Mo¿liwo�ci wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 

 
Rosn¹ca ilo�ã wytwarzanych odpadów komunalnych powoduje konieczno�ã 
zmniejszania ich objêto�ci przed ostatecznym skùadowaniem z jednoczesnym 

odzyskaniem mo¿liwych do odzyskania surowców i energii. Stosowane  

sposoby unieszkodliwiania pozostaùych po segregacji odpadów komunalnych to: 
 spalanie � termiczne unieszkodliwianie zmniejszaj¹ce masê odpadów 

skùadowanych. Ci¹g technologiczny do spalania skùada siê z urz¹dzeñ do 

przygotowania odpadów, pieca z systemem do odzysku ciepùa, instalacji 

do oczyszczania spalin, systemu kontroli toksyczno�ci spalin oraz 

urz¹dzeñ do usuwania popioùu i ¿u¿la 
 wykorzystanie niektórych frakcji odpadów jako paliwa alternatywne � 

spalanie odpadów odbywa siê nie w specjalnym piecu do spalania 

odpadów, ale w palenisku funkcjonuj¹cej instalacji przemysùowej (kotùy 

fluidalne i paleniska rusztowe w zakùadach energetycznych, siùowniach 

przemysùowych, cementowniach itp.). Paliwami mog¹ byã np. guma, 

makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne.  
W tych systemach konieczny jest ci¹gùy monitoring spalin. 

 piroliza � polega na odgazowaniu ró¿nego rodzaju odpadów i spalaniu 

produktów gazowych procesu. T¹ metod¹ mo¿na utylizowaã takie odpady 

jak: guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady 
organiczne.  

 ekobetonowanie � wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako 

domieszki do betonów, stosowanych do budowy m.in. podbudowy dróg i 

ulic, budowy obwaùowañ wysypisk odpadów, budowy barier 

dzwiêkochùonnych itp. 
 kompostowanie � procesowi kompostowania mog¹ byã poddane odpady 

organiczne z gospodarstw domowych, placów targowych, pielêgnacji 

zieleni miejskiej itp. Kompostowanie mo¿e byã prowadzone w warunkach 

naturalnych (pryzmy) lub w bioreaktorach. 
 pryzma energetyczna � odpady ulegaj¹ce biodegradacji skùadowane s¹ w 

pryzmach, w których odbywa siê beztlenowy proces rozkùadu. 

Wykorzystuje siê powstaj¹cy w wyniku procesu rozkùadu biogaz do 

wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej. 
 
4.3. Dziaùania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki  

        odpadami 

 
Przez gospodarowanie odpadami, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w ustawie o 

odpadach, rozumie siê: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie 
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odpadów, w tym równie¿ nadzór nad takimi dziaùaniami oraz nad miejscami 

unieszkodliwiania odpadów.  
Najbardziej po¿¹dan¹ strategi¹ gospodarowania odpadami we wszystkich 
sektorach jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilo�ci.  

W sektorze odpadów komunalnych rozwój ekonomiczny i gospodarczy, na 

obecnym poziomie cywilizacyjnym, znacznie ogranicza lub czêsto uniemo¿liwia 

zmniejszenie ilo�ci powstaj¹cych odpadów. Ograniczone s¹ te¿ mo¿liwo�ci 

zmniejszenia ilo�ci powstaj¹cych osadów �ciekowych.  
 

Jednym z warunków skutecznej realizacji dziaùañ zmierzaj¹cych do poprawy 
sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, objêtych zaùo¿eniami planu 

gospodarki odpadami jest wù¹czenie siê do jego realizacji mieszkañców gminy.   
 
Na terenie gminy Wolbórz wùa�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do zawarcia 

pisemnej umowy z przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym zezwolenie na odbiór odpadów 

komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodpùywowych i transportu 

nieczysto�ci ciekùych. 
Ponadto wùa�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do wyposa¿enia nieruchomo�ci 
w urz¹dzenia sùu¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup 

takich urz¹dzeñ, wydzier¿awienie od firmy wywozowej lub gminy, albo w inny 
sposób ustalony w drodze umowy z firm¹ wywozow¹. 
Do zbierania odpadów na terenie nieruchomo�ci sùu¿¹ pojemniki, worki, kosze 

na �mieci, kontenery przy czym odpady komunalne drobne mog¹ byã 

gromadzone jedynie w zamkniêtych i szczelnych  pojemnikach lub kontenerach, 
wyù¹cznie do tego celu przeznaczonych. 

Wymogi w zakresie rodzaju i minimalnej pojemno�ci urz¹dzeñ 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomo�ci 

okre�la Regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku w gminie zatwierdzony 
uchwaù¹  Nr XXXVIII/218/2006 Rady Gminy Wolbórz z dnia 1 lutego 2006 r. 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie, wùa�ciciele maj¹ obowi¹zek wyposa¿yã 

nieruchomo�ã w pojemniki / worki i kontenery o pojemno�ci uwzglêdniaj¹cej 

czêstotliwo�ã i sposób pozbywania siê odpadów z nieruchomo�ci. Pojemniki na 

odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 

dostarczane s¹ wùa�cicielowi nieruchomo�ci odpùatnie przez podmiot 

uprawniony. Worki do selektywnej zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów 

opakowaniowych dostarczane s¹ nieodpùatnie. 
Istotnym dziaùaniem bêdzie prowadzenie wùa�ciwie ukierunkowanej 

edukacji ekologicznej mieszkañców. Rezultatem wysokiej �wiadomo�ã 

ekologicznej  mieszkañców winno byã wùa�ciwe postêpowanie z odpadami, co 
przyczyni siê do zwiêkszenia efektywno�ci selektywnego zbierania.  

Prawidùowa gospodarka odpadami, opieraj¹ca siê na selektywnej zbiórce 

odpadów, warunkuje:  
- recykling surowców wtórnych  
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- oszczêdno�ci surowców naturalnych  
- eliminacjê substancji toksycznych ze strumienia odpadów 
- odzysk rozkùadalnej frakcji organicznej w postaci kompostu lub odzysk 

energii (w postaci biogazu z procesów fermentacji metanowej lub ciepùa ze 

spalania odpadów)  
- minimalizacjê odpadów trafiaj¹cych na skùadowisko. 

 
ODPADY KOMUNALNE 
Podstawowym dziaùaniem, poprawiaj¹cym gospodarkê odpadami komunalnymi 

bêdzie rozszerzenie i usprawnienie segregacji odpadów w miejscu ich 

powstawania.  
Poni¿ej przedstawiono zasady zbierania odpadów komunalnych, które nale¿y 

wdro¿yã w gminie. Zaùo¿ono nastêpuj¹cy system zbierania odpadów 

komunalnych na terenie gminy: 
 zbieranie odpadów zmieszanych po uprzednim wydzieleniu w ramach 

zbiórki selektywnej: 

- opakowañ i surowców wtórnych, 
- odpadów wielkogabarytowych, 
- zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, 
- odpadów niebezpiecznych, 
- odpadów budowlanych 
- odpadów biodegradowalnych 

 kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od wùa�cicieli nieruchomo�ci 
 propagowanie przydomowego kompostowania odpadów ulegaj¹cych biodegradacji 
 akcje informacyjno-edukacyjne 
 
Odpady komunalne zmieszane 

Podstawowym dziaùaniem poprawiaj¹cym gospodarkê odpadami komunalnymi 

bêdzie usprawnienie i rozszerzenie segregacji odpadów w miejscu ich 

powstawania, czyli w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne maj¹ byã 

poddawane wstêpnej segregacji, maj¹cej na celu oddzielne gromadzenie odpadów 

niebezpiecznych, biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z 

remontów.   
Efektem funkcjonowania tego systemu bêdzie minimalizacja strumienia 

odpadów trafiaj¹cych na docelowe skùadowisko. 
Mieszkañcy zobowi¹zani bêd¹ do kontynuowania selekcji i odrêbnego 

umieszczania wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych, nadaj¹cych 

siê do odzysku i dalszego wykorzystania /szkùo, makulatura, PET/. 

Selektywnej zbiórce bêd¹ równie¿ podlegaùy odpady niebezpieczne generowane 
w strumieniu odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe /baterie  
i akumulatory, lakiery, farby, �wietlówki itp./  
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Odpady komunalne, które nie bêd¹ zbierane w sposób selektywny, gromadzone 

bêd¹ w pojemnikach lub kontenerach o pojemno�ci zapewniaj¹cej pokrycie 
zapotrzebowania.  
 

Odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji 

Odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji oraz odpady ro�linne powstaùe  
w wyniku pielêgnacji zieleni, mog¹ byã poddane procesowi kompostowania  
z przeznaczeniem kompostu na u¿ytek wùasny. Je¿eli mieszkañcy nie maj¹ 

odpowiednich warunków ku temu, wówczas powinni wyposa¿yã nieruchomo�ã 
w odrêbny, przeznaczony do tego celu pojemnik i tam je zbieraã. Zebrane w ten 
sposób odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji podlegaã bêd¹ umieszczeniu 

na skùadowisku odpadów komunalnych.  
W my�l zapisów PGOW£ 2011, po zamkniêciu skùadowiska odpadów w 

Mùynarach, które planowane jest na 2012 r., wskazano dla gminy Wolbórz 

skùadowisko odpadów w Ró¿annej (gm. Opoczno) jako miejsce unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy. Zgodnie z zaùo¿eniami 

PGOW£ 2011 skùadowisko w Ró¿annej stanowiã bêdzie planowany obecnie Zakùad 

Zagospodarowania Odpadów (ZZO) - Rejon obsùugi X. W ramach maj¹cego 

powstaã ZZO  zaplanowano m.in. budowê kompostowni, gdzie kompostowane 
bêd¹ odpady ulegaj¹ce biodegradacji czyli odpady kuchenne oraz tzw. zielone 

(ogrodowe i z terenów zielonych) zbierane selektywnie. Zaplanowana inwestycja 
pozwoli w wystarczaj¹cy sposób ograniczyã ilo�ã skùadowanych odpadów 

ulegaj¹cych biodegradacji.  
Wedùug KPGO 2010 do obliczenia bazowej ilo�ci odpadów ulegaj¹cych 

biodegradacji wytworzonych w 1995 r., przyjmuje siê nastêpuj¹ce wskaêniki:  
- tereny miejskie - 155 kg/M/r.,  
- tereny wiejskie � 47 kg/M/r.,  

oraz liczbê mieszkañców w danej jednostce organizacyjnej w tym roku.  
W oparciu o podane wskaêniki, mo¿na oszacowaã, ¿e ilo�ã odpadów ulegaj¹cych 
biodegradacji wytworzonych w 1995 r. w gminie Wolbórz wynosiùa 384 Mg. 
Plan redukcji ilo�ci odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji przyjmuje 
nastêpuj¹ce zaùo¿enia:  
 do 31 grudnia 2010 r. nie mo¿na skùadowaã wiêcej ni¿ 75% caùkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 roku, co stanowi w gminie Wolbórz  288 Mg.  
 do 31 grudnia 2013 r. nale¿y ograniczyã ilo�ã skùadowanych odpadów ulegaj¹cych 

biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995, co stanowi w gminie   192 Mg.  
 do dnia 31 grudnia 2020 r. mo¿na skùadowaã nie wiêcej ni¿ 35% wagowo 

caùkowitej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji wytworzonych 
w 1995 r., co stanowi dla gminy Wolbórz 134 Mg.  
 

Jednym z gùównych czynników umo¿liwiaj¹cych realizacjê postawionych 

zaùo¿eñ dotycz¹cych redukcji ilo�ci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji w 
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odpadach skùadowanych bêdzie kompostowanie przydomowe frakcji odpadów 

komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji na obszarach z zabudow¹ jednorodzinn¹. 
Program ograniczenia skùadowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych 

biodegradacji (OKB) mo¿e dotyczyã równie¿ innych metod biologicznych poza 
kompostowaniem. Kierunki zagospodarowania OKB: 

- selektywne zbieranie i przetwarzanie papieru i tektury, 
- kompostowanie we wùasnym zakresie, 
- skarmianie zwierz¹t w gospodarstwach, 
- przetwarzanie odpadów komunalnych (zmieszanych) w procesach 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, z wykorzystaniem 

procesów beztlenowych, 
- przetwarzanie odpadów komunalnych resztkowych (zmieszanych) w 

procesach spalania/wspóùspalania odpadów. 
 
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych 
Realizacja zaùo¿enia zminimalizowania ilo�ci odpadów opakowaniowych na 

szczeblu gminnym powinna spowodowaã zmniejszenie ilo�ci odpadów 

opakowaniowych trafiaj¹cych na skùadowisko. Najlepszym systemem byùoby 

usprawnienie  i rozszerzenia prowadzonej segregacji odpadów w miejscu ich 
wytwarzania we wszystkich gospodarstwach na terenie gminy poprzez system 
wielopojemnikowy / wieloworkowy - umo¿liwiaj¹cy powszechne odrêbne 

gromadzenie opakowañ szklanych, plastikowych,  opakowañ z papieru, z 
aluminium, ze stali w tym blachy stalowej. Dodatkowa segregacja odpadów 

zmieszanych odbywaùaby siê w sortowni zakùadu zagospodarowania odpadów 

ZZO, co pozwoliùoby wydzieliã znajduj¹ce siê w tych odpadach pozostaùe 

surowce wtórne.  
Dla zapewnienia prawidùowego postêpowania z odpadami opakowaniowymi 
zostaùo wydane rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  
25 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegóùowego sposobu postêpowania  
z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858). Rozporz¹dzenie to 
okre�la szczegóùowy sposób postêpowania obejmuj¹cy zbieranie oraz odzysk,  
w tym recykling odpadów opakowaniowych: z papieru, ze szkùa, z tworzyw 

sztucznych, z aluminium, ze stali w tym blachy stalowej, wielomateriaùowych,  
a tak¿e z drewna. System zbiórki odpadów opakowaniowych powinien 

uwzglêdniaã powy¿sze rozporz¹dzenie. 
Wskazane jest, aby gmina bardziej dynamicznie prowadziùa edukacjê 

ekologiczn¹ dotycz¹c¹ selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz 

wyposa¿aùa miejscowo�ci na terenie gminy w pojemniki do selektywnej zbiórki. 
 
Odpady wielkogabarytowe 

Odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ do zbierania, 
nale¿y wystawiaã je na chodnik przed wej�ciem do nieruchomo�ci lub w 
miejscu do tego celu wyznaczonym przez zarz¹dcê  nieruchomo�ci, z którego 
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odbierane bêd¹ przez podmiot uprawniony, w wyznaczonych harmonogramem 
terminach. Zbiórka prowadzona bêdzie w ramach mobilnego punktu zbierania 
odpadów - �na telefon�, wedùug potrzeb zgùaszanych przez mieszkañców. 

Wskazane dziaùania to rozwój edukacji ekologicznej dotycz¹cej 

selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz skuteczny odbiór 

odpadów od osób indywidualnych jak i od podmiotów gospodarczych.  
 

Odpady budowlane 

Odpady budowlane umieszczane bêd¹ na terenie nieruchomo�ci odrêbnie od 

pozostaùych odpadów komunalnych, w kontenerach/pojemnikach dostarczonych 
przez uprawniony podmiot, w miejscach dostêpnych do odbioru przez jednostkê 

wywozow¹. Zbiórka odpadów budowlanych prowadzona bêdzie w ramach 

mobilnego punktu zbierania odpadów � �na telefon�, wedùug potrzeb 

zgùaszanych przez mieszkañców. 
 Wskazane dziaùania to rozwój edukacji ekologicznej dotycz¹cej 

selektywnego zbierania odpadów budowlanych jak równie¿ skuteczny odbiór 

odpadów z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych zarówno od 

osób indywidualnych jak i od podmiotów gospodarczych. 
 

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

Odpady niebezpieczne generowane w strumieniu odpadów komunalnych przez 

gospodarstwa domowe mieszkañcy winni wydzielaã z powstaj¹cych odpadów 

komunalnych i zwracaã je do punktów ich zbiórki.  
Wskazane byùoby jednak, aby mieszkañcy mieli mo¿liwo�ã umieszczania 
wydzielonych odpadów niebezpiecznych np. w workach dostarczonych przez 

podmiot uprawniony (oznakowanych umownym kolorem, np. czerwonym), 
który odbieraùby te odpady zgodnie z okre�lonym harmonogramem.  

Zbiórka zu¿ytych baterii  i  akumulatorów  winna byã zorganizowana na 

terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o bateriach i akumulatorach, 
uchwalonej  24 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 666).  Jest ona 
transpozycj¹ przepisów unijnej dyrektywy "2006/66/WE" o bateriach i 

akumulatorach, której celem jest ograniczenie ujemnego wpùywu na stan 

�rodowiska naturalnego odpadów powstaùych z baterii i akumulatorów. 
Zgodnie z przepisami ustawy zorganizowanie systemu zbierania i 

zagospodarowania zu¿ytych baterii i akumulatorów stanowi obowi¹zek 

wprowadzaj¹cego baterie i akumulatory. Wprowadzaj¹cy baterie i akumulatory 

ma mo¿liwo�ã wypeùnienia obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy za po�rednictwem 
np. organizacji odzysku, które nie bêd¹ funkcjonowaùy w oparciu o przepisy 

prawne lecz zasady rynkowe. Przepisami ustawy do przyjmowania tego rodzaju 
odpadów zostali zobowi¹zani sprzedawcy detaliczni baterii przeno�nych lub 

akumulatorów przeno�nych, których powierzchnia sprzeda¿y przekracza 25 m
2, 

sprzedawcy hurtowi baterii przeno�nych lub akumulatorów przeno�nych oraz 
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prowadz¹cy usùugi w zakresie wymiany zu¿ytych baterii lub zu¿ytych 

akumulatorów.  
U¿ytkownik koñcowy bêdzie mógù oddaã zu¿yte baterie przeno�ne i 

zu¿yte akumulatory przeno�ne do: 
- sprzedawcy detalicznego,  
- sprzedawcy hurtowego,  
- podmiotu �wiadcz¹cego usùugi w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów 

(zwanego dalej punktami serwisowymi),  
- innych miejsc odbioru, np. szkoùy, urzêdu itp.,  
- punktów zbierania odpadów prowadzonych przez zbieraj¹cego zu¿yte 

baterie lub zu¿yte akumulatory,  
- podmiotu odbieraj¹cego odpady komunalne, prowadz¹cego dziaùalno�ã w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od wùa�cicieli nieruchomo�ci.  
 
Dziaùania, jakie nale¿y prowadziã to przede wszystkim rozpropagowanie 

zbierania baterii przez prowadzenie akcji edukacyjnych, skuteczniejsze 
nawi¹zywanie kontaktów przez gminy z organizacjami odzysku zajmuj¹cymi siê 

zbieraniem baterii, zwiêkszenie ilo�ci pojemników do selektywnego zbierania 

baterii, stworzenie systemu zbierania baterii maùogabarytowych z maùych i 

�rednich przedsiêbiorstw, gospodarstw domowych oraz z jednostek handlu 

detalicznego oraz rozpropagowanie zaprzestania stosowania jednorazowych 
baterii maùogabarytowych.  
 
Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny 

W krajach Unii Europejskiej od dnia 13 sierpnia 2005 r. obowi¹zuje dyrektywa 

2002/96/WE dotycz¹ca zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. 
Pañstwa czùonkowskie powinny wykazaã siê zbieraniem zu¿ytego sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego, co najmniej � 4 kg od mieszkañca w skali roku.  
Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszùa w ¿ycie znowelizowana Ustawa o 

zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa z dnia 21 listopada 

2008 r. o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 nr 223, poz. 1464).  
Celem nowelizacji jest wprowadzenie niezbêdnych zmian do ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, a przede 

wszystkim peùna transpozycja dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 

elektronicznego oraz wypeùnienie zapisów KPGO 2010.  
 Zgodnie z zapisami ustawy wprowadzaj¹cy sprzêt przeznaczony dla 

gospodarstw domowych jest obowi¹zany do:  
- zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbieraj¹cych zu¿yty 

sprzêt, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania 

zu¿ytego sprzêtu pochodz¹cego z gospodarstw domowych; 
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- osi¹gania minimalnych rocznych poziomów zbierania zu¿ytego sprzêtu 

pochodz¹cego z gospodarstw domowych, z wyj¹tkiem opraw 

o�wietleniowych, w których ù¹czna masa metali, mineraùów, szkùa lub 

drewna przekracza 90 % masy wyrobu; 
- liczenia poziomów zbierania, o których mowa w ust. 1 (Art. 27a. Ustawy),  

w stosunku do masy sprzêtu wprowadzonego do obrotu na terytorium 

kraju w poprzednim roku kalendarzowym. Wprowadzaj¹cy sprzêt 

przeznaczony dla gospodarstw domowych, który rozpoczyna dziaùalno�ã 

w danym roku kalendarzowym, liczy poziomy zbierania, o których mowa 

w ust. 1, w stosunku do sprzêtu wprowadzonego do obrotu na terytorium 

kraju w tym roku kalendarzowym. 
Wprowadzaj¹cy sprzêt inny ni¿ przeznaczony dla gospodarstw domowych jest 

obowi¹zany do: 
- zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w 

tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu¿ytego sprzêtu pochodz¹cego od 

u¿ytkowników innych ni¿ gospodarstwa domowe: 
1) powstaùego ze sprzêtu wprowadzonego przez niego na terytorium 

kraju po dniu 13 sierpnia 2005 r.; 
2) powstaùego ze sprzêtu wprowadzonego przez niego na terytorium 

kraju do dnia 13 sierpnia 2005 r., je¿eli zu¿yty sprzêt jest 

zastêpowany przez sprzêt tego samego rodzaju co sprzêt 

dostarczony przez tego wprowadzaj¹cego lub sprzêt speùniaj¹cy te 

same funkcje co sprzêt dostarczony przez tego wprowadzaj¹cego, 

przy czym finansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym 
recyklingu, i unieszkodliwiania tego sprzêtu mo¿e byã równie¿ 

ponoszone przez jego u¿ytkownika w zakresie okre�lonym w 

umowie zawartej miêdzy wprowadzaj¹cym sprzêt i u¿ytkownikiem. 
 
Ustawa nakùada równie¿ obowi¹zki na u¿ytkownika sprzêtu przeznaczonego dla 

gospodarstw domowych, który obowi¹zany jest do oddania zu¿ytego sprzêtu 

zbieraj¹cemu sprzêt.  
Ustawa zwiêksza liczbê podmiotów upowa¿nionych do zbierania zu¿ytego 

sprzêtu EE (m.in. punkty serwisowe, punkty skupu zùomu).  
Zgodnie z zapisami ustawy sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz 
prowadz¹cy punkt serwisowy i skupy zùomu zobowi¹zani s¹ zbieraã zu¿yte 

urz¹dzenia i przekazywaã je do odpowiednich zakùadów zajmuj¹cych siê 

odzyskiem i ich przetwarzaniem. Jednocze�nie maj¹ obowi¹zek ewidencjonowania 
masy zebranych urz¹dzeñ. 
 

Niezmienne pozostaj¹ ogólne zaùo¿enia zwi¹zane z gospodarowaniem 

odpadami zu¿ytego sprzêtu: 
 prowadzenie dziaùalno�ci zwi¹zanej z obrotem i przetwarzaniem sprzêtu 

elektrycznego mo¿liwe jest tylko po dokonaniu wpisu do rejestru, 
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 zakazowi podlega gromadzenie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego 
z innymi odpadami i przekazywanie go nie zarejestrowanemu podmiotowi, 

 wprowadzaj¹cy sprzêt musi pamiêtaã, pod rygorem wysokiej grzywny, o 
zawarciu umowy z organizacj¹ odzysku lub w przypadku sprzêtu dla 

gospodarstw domowych - wpùacie zabezpieczenia finansowego przy braku 

takiej umowy, 
 odpady zu¿ytego sprzêtu musz¹ byã gromadzone selektywnie, a nastêpnie 

poddawane odzyskowi i recyklingowi tylko w uprawnionych zakùadach 

przetwarzania, 
 zu¿yty sprzêt gospodarstwa domowego przyjmowany jest przez zbieraj¹cego 

bezpùatnie lub -  w sklepie - podlega on wymianie w przypadku zakupu 
nowego urz¹dzenia to¿samego rodzaju, 

 do ceny nowego sprzêtu dolicza siê KGO - tzw. koszt gospodarowania 
odpadami. 

 
Dziaùania, które nale¿y prowadziã w tym zakresie to rozbudowa systemu 

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 

elektronicznego, wdro¿enie systemu odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania 
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego a tak¿e rozpropagowanie 

informacji, i¿ u¿ytkownik sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw domowych 

jest obowi¹zany do oddania zu¿ytego sprzêtu podmiotowi zbieraj¹cemu zu¿yty 

sprzêt, jak równie¿ rozpropagowanie informacji o zakazie umieszczania 

zu¿ytego sprzêtu ù¹cznie z innymi odpadami.  
 
ODPADY POWSTAJ¥CE W SEKTORZE GOSPODARCZYM 
Szanse na ograniczenie ilo�ci odpadów istniej¹ w zakresie odpadów 

powstaj¹cych w sektorze gospodarczym. To zadanie zapisane jest w ró¿nych 

programach ekologicznych dla przedsiêbiorstw, w tym w zasadach �Czystszej 

Produkcji�. 
Cel ten mo¿na równie¿ osi¹gn¹ã przez wdra¿anie systemów zarz¹dzania 

�rodowiskowego zgodnego z ISO 14001 i EMAS (EMAS jest przepisem 
prawnym reguluj¹cym zasady wdro¿enia systemów zarz¹dzania 

�rodowiskowego wraz ze �ci�le okre�lonymi wymogami badania i minimalizacji 

zanieczyszczeñ) � dyrektywa 93/1836/EEC. 
Celem �Czystszej Produkcji� jest zaspokojenie zapotrzebowania na produkty 

wytwarzane w równowadze ze �rodowiskiem, tzn. z u¿yciem odnawialnych 

êródeù energii i nieszkodliwych materiaùów przy jednoczesnej ochronie 

ró¿norodno�ci biologicznej. Jedn¹ z zasadniczych przesùanek idei �Czystszej 

Produkcji� jest zapobieganie szkodom dla �rodowiska, co jest tañsze i 

skuteczniejsze ni¿ próby regeneracji tego¿ �rodowiska po jego zniszczeniu. 

Produkty powstaùe w systemie �Czystszej Produkcji� musz¹ byã: 
� nietoksyczne,  
� energooszczêdne,  
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� wyprodukowane przy u¿yciu odnawialnych materiaùów, które s¹ na bie¿¹co 

uzupeùniane w sposób zachowuj¹cy ¿ywotno�ã ekosystemu i spoùeczno�ci,  
z której pochodz¹, b¹dê wytworzone z materiaùów nieodnawialnych, lecz 

pochodz¹cych z odzysku i mo¿liwych do unieszkodliwiania w sposób 

nietoksyczny i energooszczêdny,  
� trwaùe i nadaj¹ce siê do wielokrotnego u¿ytku,  
� ùatwe w demonta¿u lub do naprawy b¹dê przebudowy,  
� opakowane w sposób minimalny i wùa�ciwy dla danego produktu, z u¿yciem 

materiaùów z odzysku, mo¿liwych do recyklingu lub ponownego u¿ycia. 
System EMAS jest ukierunkowany na osi¹ganie celów ochrony 

�rodowiska. Pozwala przedsiêbiorstwom w peùni nadzorowaã wpùywy 

�rodowiskowe, uwzglêdniaj¹c wszystkie aspekty �rodowiskowe w kierowaniu 

firm¹, planowaniu dziaùalno�ci oraz z ograniczeniem i eliminowaniem 

negatywnego oddziaùywania na �rodowisko. Ponadto ma dostarczyã 

spoùeczeñstwu i grupom zainteresowanych stron stosownych informacji oraz 

promowaã ci¹gùe doskonalenie dziaùalno�ci �rodowiskowej.  
Dziaùania powinny dotyczyã nastêpuj¹cych obszarów: 
- zapobieganie i minimalizacja ilo�ci wytwarzanych odpadów (optymalizacja 

gospodarki materiaùowej, modernizacja urz¹dzeñ - poprawa wydajno�ci, nowe 

technologie, recykling i ponowne u¿ycie) 
- sprawne zbieranie i odbieranie odpadów (rozwiniêcie selektywnej zbiórki 

odpadów opakowaniowych, wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
wielkogabarytowych oraz z remontów, budowy i demonta¿u obiektów 
budowlanych a tak¿e infrastruktury drogowej, optymalizacja transportu, 

unieszkodliwianie) 
- odzysk i unieszkodliwianie odpadów. 
 
V. Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie  

        Wolbórz 
 

5.1. Cele polityki ekologicznej pañstwa 

 

Zaùo¿enia polityki ekologicznej pañstwa na lata 2009-2012 
- poprawa jako�ci �rodowiska,  
- realizacja zasady zrównowa¿onego rozwoju,  
- powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu  
- ochrona zasobów naturalnych, w tym ró¿norodno�ci biologicznej.  

W przyjêtym przez Sejm dokumencie "Polityka ekologiczna pañstwa w latach 

2009-2012 z perspektyw¹ do roku 2016� (M.P. z 2009 r. Nr 34, poz. 501), w�ród 
priorytetowych dziaùañ znajduj¹ siê:   

- ochrona atmosfery 
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- promocja najnowszych technologii sùu¿¹cych ochronie �rodowiska,  
w tym promocja rozwoju odnawialnych êródeù energii,  

- modernizacja przemysùu energetycznego.  
- kontynuacja zalesieñ i zadrzewianie tzw. korytarzy ekologicznych 

(ù¹cz¹cych kompleksy le�ne),  
- racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w szczególno�ci wod¹ 
- bardziej racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych  
- poprawa gospodarki odpadami, zwùaszcza komunalnymi 
- efektywne wykorzystywanie pieniêdzy z Unii Europejskiej na 

wyposa¿enie kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie �cieków i systemy 

wodno-kanalizacyjne, a tak¿e w nowoczesn¹ gospodarkê odpadami.  
- edukacja ekologicznej. 
- bezpieczeñstwo ekologiczne, w tym opracowanie oceny ryzyka powodziowego,  
- ochrona gleb,  
- rekultywacja terenów zdegradowanych,  
- ochrona przed haùasem.  

 
Cele �redniookresowe do 2016 r. w zakresie gospodarki odpadami: 
- utrzymanie tendencji oddzielenia ilo�ci wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkê produktów, mniej 

opakowañ, dùu¿sze okresy ¿ycia produktów itp.), 
- znaczne zwiêkszenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób 

bezpieczny dla �rodowiska, 
- zamkniêcie wszystkich skùadowisk, które nie speùniaj¹ standardów UE i ich 

rekultywacja, 
- sporz¹dzenie spisu zamkniêtych oraz opuszczonych skùadowisk odpadów 

wydobywczych, wraz z identyfikacj¹ obiektów wpùywaj¹cych znacz¹co na 

�rodowisko (obowi¹zek wynikaj¹cy z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z 

dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), 
- eliminacja kierowania na skùadowiska zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 

elektronicznego oraz zu¿ytych baterii i akumulatorów, 
- peùne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i 

demonta¿ pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów 

komunalnych, aby na skùadowiska nie trafiaùo ich wiêcej ni¿ 50% w stosunku 

do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. 
 
Kierunki dziaùañ w latach 2009-2012 
- zorganizowanie banku danych o odpadach, 
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- reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w 

gminach, daj¹ca wùadzom samorz¹dowym znacznie wiêksze uprawnienia w 

zarz¹dzaniu i kontrolowaniu systemu, 
- zwiêkszenie stawek opùat za skùadowanie odpadów zmieszanych,  

biodegradowalnych oraz odpadów, które mo¿na poddaã procesom odzysku, 
- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotycz¹cych 

odzysku i recyklingu odpadów, a tak¿e wspieranie wdro¿eñ nowych 

technologii w tym zakresie, 
- dostosowanie skùadowisk odpadów do standardów UE, 
- wprowadzenie rozwi¹zañ poprawiaj¹cych skuteczno�ã systemu recyklingu 

wyeksploatowanych pojazdów, 
- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii 

prowadz¹cych do zmniejszania ilo�ci odpadów na jednostkê produkcji 

(technologie maùoodpadowe), 
- realizacja projektów dotycz¹cych redukcji ilo�ci skùadowanych odpadów 

komunalnych i zwiêkszenia udziaùu odpadów komunalnych poddawanych 

odzyskowi i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego 
�Infrastruktura i Úrodowisko�, 

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promuj¹cej minimalizacjê powstawania 

odpadów (np. opakowañ, toreb foliowych) i ich preselekcjê w gospodarstwach 
domowych, 

- wzmocnienie przez Inspekcjê Ochrony Úrodowiska kontroli podmiotów 

odbieraj¹cych odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadaj¹cych 

instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, 
- dokoñczenie akcji likwidacji mogilników, zawieraj¹cych przeterminowane 

�rodki ochrony ro�lin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB 

z transformatorów i kondensatorów. 
 
5.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarki  

         odpadami 

 
Odpady komunalne 

- objêcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 

100% mieszkañców województwa do koñca 2009 r.,  
Odpady ulegaj¹ce biodegradacji 

- objêcie mieszkañców (gùównie z terenów miejskich) systemem 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji 

(OKB) do roku 2010, 

- zmniejszenie ilo�ci wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na 

skùadowiska, a szczególnie ulegaj¹cych biodegradacji, 
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- zwiêkszenie wykorzystywania odpadów pochodzenia ro�linnego i 

zwierzêcego jako êródùa energii odnawialnej (szczególnie przy 

zastêpowaniu paliw kopalnych) w celu osi¹gniêcia limitów wykorzystania 

energii odnawialnej, 
Odpady opakowaniowe 

- objêcie wszystkich mieszkañców systemem selektywnego zbierania 

odpadów opakowaniowych do roku 2009, 

- zwiêkszenie ilo�ci pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze 

selektywnego zbierania poprzez poprawê systemu zbierania selektywnego 

odpadów opakowaniowych powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, 

- osi¹gniêcie zaùo¿onych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2014 

okre�lonych w ustawie o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opùacie produktowej i 

depozytowej, 
Odpady niebezpieczne 

- zmniejszenie ilo�ci odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w 

przedsiêbiorstwach, 

- stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostêpnych technik 

(BAT), 

- poprawa �wiadomo�ci ekologicznej wytwórców odpadów niebezpiecznych, 
szczególnie z maùych i �rednich przedsiêbiorstw. 

Odpady niebezpieczne w masie odpadów komunalnych 
- objêcie mieszkañców systemem selektywnego zbierania odpadów 

niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych do roku 2009, 

- skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. 
Odpady mog¹ce zawieraã PCB 

- wyeliminowanie PCB ze �rodowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie 
PCB oraz dekontaminacjê lub unieszkodliwianie urz¹dzeñ zawieraj¹cych 

PCB do 2010 r., 
Oleje odpadowe 

- wyeliminowanie olejów odpadowych ze �rodowiska, 

- d¹¿enie do utrzymania w latach 2007 � 2014 poziomu odzysku na 
poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na 
poziomie co najmniej 35% okre�lonych w ustawie o obowi¹zkach 

przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opùacie produktowej i depozytowej. 
Zu¿yte baterie i akumulatory 

- W latach 2007 - 2009 r. nale¿y osi¹gn¹ã co najmniej poziomy odzysku i 

recyklingu okre�lone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach 
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przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opùacie produktowej i depozytowej, 

Odpady medyczne i weterynaryjne 
- podniesienie efektywno�ci selektywnego zbierania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych, 
- poprawa wiarygodno�ci danych dotycz¹cych ilo�ci poszczególnych 

rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie placówek sùu¿by zdrowia 

(zamkniêtych i otwartych) oraz weterynaryjnych. 
Pojazdy wycofane z eksploatacji 

- zapewnienie peùnej skuteczno�ci dziaùania systemu zbierania i demonta¿u 

pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, 
odpadów powstaj¹cych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

- osi¹gniêcie przez przedsiêbiorców prowadz¹cych stacje demonta¿u 

(zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji ) do 31 grudnia 2014 r., poziomu odzysku i 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysoko�ci 

odpowiednio 85% i 80% (art. 60), po tym dniu odpowiednio 95% i 85% 
masy pojazdów przyjêtych do ich stacji demonta¿u rocznie,  

- likwidacja nielegalnych punktów zbierania pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, 
Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny 

- osi¹gniêcie w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. poziomu selektywnego 

zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego pochodz¹cego 

z gospodarstw domowych, w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 4 kg na mieszkañca 

rocznie,  
Odpady zawieraj¹ce azbest 

- sukcesywne usuwanie azbestu ze �rodowiska do roku 2032, 
 Przeterminowane �rodki ochrony ro�lin 

- likwidacja mogilników i magazynów zawieraj¹cych przeterminowane 

�rodki ochrony ro�lin do roku 2010, 

- wyeliminowanie przeterminowanych �rodków ochrony ro�lin ze �rodowiska, 

- zmniejszenie zagro¿eñ powodowanych przez skùadowiska poprodukcyjnych 
odpadów �rodków ochrony ro�lin w tym pestycydowych, nie speùniaj¹cych 
wymogów ochrony �rodowiska, 

 
Odpady inne ni¿ komunalne i niebezpieczne 
 
 Zu¿yte opony 

- wyeliminowanie nieprawidùowego postêpowania z zu¿ytymi oponami 

przez ograniczanie  mo¿liwo�ci ich spalania w instalacjach do tego 

nieprzystosowanych oraz poza instalacjami, 
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- do 2011 r. rozbudowa systemu zagospodarowania zu¿ytych opon, w tym 
osi¹gniêcie poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z prawem oraz 

zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opùacie 

produktowej i depozytowej do roku 2014 r. nale¿y osi¹gn¹ã poziom: 

odzysku � 75%, recyklingu � 15 %, 

- docelowo do roku 2018 r. nale¿y osi¹gn¹ã poziom odzysku w wysoko�ci 

100% a recyklingu w wysoko�ci 20%. 

Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych 
- do 2018 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z 

remontów, budowy i demonta¿u obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej do odzysku, by osi¹gn¹ã poziomu odzysku: 50% 

w 2010 r. oraz 80% w 2018 r. 
Komunalne osady �ciekowe 

- ograniczenie skùadowania osadów �ciekowych na skùadowiskach 

odpadów, 

- zwiêkszenie ilo�ci komunalnych osadów �ciekowych przeksztaùcanych 

metodami termicznymi, 
Substancje zubo¿aj¹ce warstwê ozonow¹ bêd¹ce odpadami 

- ograniczenie negatywnego wpùywu na �rodowisko przez substancje 

zubo¿aj¹ce warstwê ozonow¹ bêd¹ce odpadami. 
 
5.3. Cele gospodarki odpadami dla powiatu piotrkowskiego 

 

W zakresie gospodarki odpadami dla powiatu piotrkowskiego przyjêto 

nastêpuj¹ce cele:  
 
Cele krótkookresowe 2008 - 2012 

 wspóùdziaùanie przy prowadzeniu peùnej i wiarygodnej ewidencji odpadów 
przez Marszaùka Województwa; 

 wdro¿enie zapisów planu gospodarki odpadami; 
 objêcie wszystkich mieszkañców gmin zorganizowan¹ zbiórk¹ odpadów, 

a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów 
komunalnych do �rodowiska; 

 podnoszenie �wiadomo�ci ekologicznej spoùeczno�ci lokalnej � wdro¿enie 

programu edukacji ekologicznej; 
 podniesienie skuteczno�ci selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzglêdnieniem wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
ulegaj¹cych biodegradacji; 

 wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych; 
 wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych; 
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 rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych  
w grupie odpadów komunalnych; 

 likwidacja dzikich skùadowisk; 
 kontynuacja realizacji programu usuwania azbestu wyrobów zawieraj¹cych 

azbest na terenie gminy (aktualizacja programu); 
 rozbudowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwienia odpadów 

komunalnych z szczególnym uwzglêdnieniem przygotowaniem odpadów 

do termicznego unieszkodliwiania odpadów; 
 speùnienie wymogu unieszkodliwiania odpadów o cieple spalania nie 

przekraczaj¹cego 6 MJ/kg suchej masy metod¹ inn¹ ni¿ skùadowanie. 
 
Dla osi¹gniêcia wy¿ej wymienionych celów okre�lono jako konieczne podjêcie 

nastêpuj¹cych przedsiêwziêã: 
- planowanie i realizacja rozwi¹zañ kompleksowych, zintegrowanych, 

uwzglêdniaj¹cych wszystkie wytwarzane odpady mo¿liwe do wspólnego 

zagospodarowania, niezale¿nie od êródùa ich pochodzenia; 
- wdro¿enie i rozbudowa systemów selektywnego gromadzenia odpadów  

w tym odpadów niebezpiecznych; 
- utrzymanie przez samorz¹dy kontroli nad zakùadem/zakùadami 

zagospodarowania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu 

widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami; 
- przygotowanie inwestycji docelowej jakim jest budowa instalacji 

unieszkodliwiania dla odpadów o ciepùe spalania przekraczaj¹cym  
6 MJ/kg suchej masy. 

 

Cele dùugookresowe 2013 � 2016 

 dalszy rozwój i doskonalenie lokalnych systemów gospodarki odpadami; 
 dalsza rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów; 
 kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleñ i podnoszenia �wiadomo�ci 

spoùecznej; 
 ostatecznie wdra¿anie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym metod termicznego przeksztaùcania odpadów (o ile 

proces ten nie zostaù zakoñczony w ramach celów krótkookresowych); 
 stworzenie niezbêdnych warunków umo¿liwiaj¹cych od 1 stycznia 2013 r. 

na skùadowanie odpadów komunalnych oraz odpadów powstaùych w 

wyniku mechanicznej obróbki odpadów komunalnych o cieple spalania 

ni¿szym ni¿ 6 MJ/kg suchej masy oraz o zawarto�ci ogólnego wêgla 

organicznego poni¿ej 5% suchej masy; 
 intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów 

komunalnych. 
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Dla poszczególnych grup odpadów sformuùowano cele szczegóùowe, które 

przedstawiono poni¿ej. 
 

Odpady komunalne 

Cel: 
- objêcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 

100% mieszkañców powiatu 
- rozwój efektywno�ci prowadzonej selektywnej zbiórki 
- rozwój skuteczno�ci procesów odzysku i unieszkodliwiania. 

 

Odpady ulegaj¹ce biodegradacji 

Cele: 
- zmniejszenie ilo�ci wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na 

skùadowiska 
- zwiêkszenie wykorzystywania odpadów pochodzenia ro�linnego i 

zwierzêcego jako êródùa energii odnawialnej (szczególnie przy 

zastêpowaniu paliw kopalnych) w celu osi¹gniêcia limitów 

wykorzystania energii odnawialnej. 
 

Odpady wielkogabarytowe 

Na terenie powiatu zakùada siê nastêpuj¹cy rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych: 

- w roku 2008 - 30% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
- w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
- w roku 2014 - 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych. 

 

Odpady opakowaniowe 

Cele: 
- zwiêkszenie ilo�ci zbieranych odpadów opakowaniowych na drodze 

selektywnej zbiórki poprzez poprawê systemu zbierania selektywnego 

odpadów opakowaniowych powstaj¹cych w gospodarstwach domowych 
- zmniejszenie tzw. szarej strefy odpadów opakowaniowych 
- wykorzystanie organizacji odzysku w rozwoju selektywnej zbiórki 

odpadów na terenie powiatu w tym w dziaùaniach edukacyjnych, 
promocyjnych, inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych 

osi¹gniêcie zaùo¿onych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2012 

okre�lonych w ustawie o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opùacie produktowej i 
depozytowej   
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Odpady niebezpieczne 

Cele: 
- zmniejszenie ilo�ci odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w 

przedsiêbiorstwach 
- stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostêpnych technik 

(BAT) 
- poprawa �wiadomo�ci ekologicznej wytwórców odpadów 

niebezpiecznych, szczególnie z maùych i �rednich przedsiêbiorstw 
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych w wyniku selektywnej zbiórki 
- skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów 

niebezpiecznych. 
 

Odpady zawieraj¹ce PCB 

Cele: 
- caùkowite wyeliminowanie PCB ze �rodowiska poprzez kontrolowane 

unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminacjê lub unieszkodliwianie 

urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB w okresie od 2008 do 2010 roku 
- docelowo d¹¿yã do likwidacji odpadów zawieraj¹cych PCB o stê¿eniu 

poni¿ej 50 ppm (od 2011 roku). 
 

Oleje odpadowe 

Cele: 
- wyeliminowanie olejów odpadowych ze �rodowiska 
- d¹¿enie do utrzymania w latach 2008 � 2011 poziomu odzysku na 

poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja 
na poziomie co najmniej 35% okre�lonych w ustawie o obowi¹zkach 

przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opùacie produktowej i depozytowej. 
 

Zu¿yte baterie i akumulatory 

Cele: 
- W okresie od 2008 do 2009 r. nale¿y osi¹gn¹ã co najmniej poziomy 

odzysku i recyklingu okre�lone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opùacie produktowej i depozytowej, a w okresie od 2010 

do 2018 r. osi¹gniêcie poziomów zbierania i recyklingu zdefiniowanych i 
okre�lonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zu¿ytych baterii i 

akumulatorów,  
- zmniejszenie ilo�ci stosowanych baterii maùogabarytowych 
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Odpady medyczne i weterynaryjne 

Cele: 
- podniesienie efektywno�ci selektywnego zbierania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych 
- poprawa wiarygodno�ci danych dotycz¹cych ilo�ci poszczególnych 

rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie placówek sùu¿by zdrowia 

(zamkniêtych i otwartych) oraz weterynaryjnych. 
 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 

Cele: 
- zapewnienie peùnej skuteczno�ci dziaùania systemu zbierania i demonta¿u 

pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, 

odpadów powstaj¹cych z pojazdów wycofanych z eksploatacji 
- d¹¿enie do doprowadzenia do sytuacji, i¿ wszystkie wyeksploatowane 

samochody bêd¹ trafiaùy do stacji demonta¿u 
- stworzenie sieci stacji demonta¿u przez wprowadzaj¹cych samochody  

na rynek  
- osi¹gniêcie przez przedsiêbiorców prowadz¹cych stacje demonta¿u 

poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 

wysoko�ci odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjêtych do ich 

stacji demonta¿u rocznie, z zastrze¿eniem, ¿e dla pojazdów 

wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. poziomy odzysku i 
recyklingu wynosz¹ odpowiednio 75% i 70% zgodnie z zapisami art. 28 
ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

- likwidacja nielegalnych punktów zbierania wyeksploatowanych 

samochodów 
 

Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny 

Cele: 
- zgodnie z dyrektyw¹ 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 stycznia 2003 r. w sprawie odpadów sprzêtu elektrycznego i elektronicznego 

� WEEE osi¹gniêcie w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. poziomu 

selektywnego zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego 

pochodz¹cego z gospodarstw domowych, w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 4 kg 

na mieszkañca rocznie, 
- zgodnie z ustaw¹ o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (art. 30) 

wprowadzaj¹cy sprzêt jest obowi¹zany do osi¹gniêcia nastêpuj¹cych 

poziomów  
- dla zu¿ytego sprzêtu powstaùego ze sprzêtu ujêtego w grupach: 

wielkogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego oraz automaty do 

wydawania: 
 odzysku 80% masy zu¿ytego sprzêtu 
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 recyklingu czê�ci skùadowych, materiaùów i substancji pochodz¹cych  
ze zu¿ytego sprzêtu 75% masy zu¿ytego sprzêtu 

- dla zu¿ytego sprzêtu powstaùego ze sprzêtu ujêtego w grupach: sprzêt 

teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz sprzêt audiowizualny 
 odzysku 75% masy zu¿ytego sprzêtu 
 recyklingu czê�ci skùadowych, materiaùów i substancji pochodz¹cych 

ze zu¿ytego sprzêtu 65% masy zu¿ytego sprzêtu 
- dla zu¿ytego sprzêtu powstaùego ze sprzêtu ujêtego w grupach: 

maùogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego, sprzêt o�wietleniowy, 
narzêdzia elektryczne i elektroniczne, z wyj¹tkiem wielkogabarytowych, 

stacjonarnych narzêdzi przemysùowych, zabawki, sprzêt rekreacyjny i 

sportowy i przyrz¹dy do nadzoru i kontroli: 
 odzysku 70% masy zu¿ytego sprzêtu 
 recyklingu czê�ci skùadowych, materiaùów i substancji 

pochodz¹cych ze zu¿ytego sprzêtu 50% masy zu¿ytego sprzêtu 
- dla zu¿ytych gazowych lamp wyùadowczych recyklingu czê�ci 

skùadowych, materiaùów i substancji pochodz¹cych ze zu¿ytych lamp 

wyùadowczych w wysoko�ci 80% masy tych zu¿ytych lamp. 
 

Odpady zawieraj¹ce azbest 

Cel: 
- sukcesywne usuwanie azbestu ze �rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cym 

programem usuwania azbestu. 
 

Przeterminowane pestycydy 

Cele: 
- wyeliminowanie przeterminowanych pestycydów ze �rodowiska 
- zmniejszenie zagro¿eñ powodowanych przez skùadowiska poprodukcyjnych 

odpadów �rodków 
- ochrony ro�lin w tym pestycydowych, nie speùniaj¹cych wymogów 

ochrony 
- �rodowiska 
- podnoszenie �wiadomo�ci ekologicznej osób wykorzystuj¹cych �rodki 

ochrony ro�lin przez prowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej. 
 

Pozostaùe odpady 

 

Zu¿yte opony 

Cel: 
- wyeliminowanie nieprawidùowego postêpowania z zu¿ytymi oponami 

przez ograniczanie mo¿liwo�ci ich spalania w instalacjach do tego 

nieprzystosowanych oraz poza instalacjami 
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- w okresie od 2008 do 2011 r. celem nadrzêdnym jest rozbudowa systemu 

zagospodarowania zu¿ytych opon, w tym osi¹gniêcie poziomów odzysku 

i recyklingu zgodnie z prawem oraz zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 maja 

2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opùacie produktowej i depozytowej do roku 

2011 nale¿y osi¹gn¹ã poziom: 
 odzysku � 75% 
 recyklingu � 15% 

- docelowo do roku 2015 r. nale¿y osi¹gn¹ã poziom: 
 odzysku w wysoko�ci 100% 
 recyklingu w wysoko�ci 20%. 

 

Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej 

Cel: 
- w okresie od 2008 do 2015 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania 

odpadów z remontów, budowy i demonta¿u obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej do odzysku, aby osi¹gn¹ã poziomu odzysku: 
 50% w 2010 r. 
 80% w 2015 r. 

W przypadku odpadów budowlanych powstaùych w grupie odpadów 

komunalnych zakùada siê nieco mniejsz¹ dynamikê rozwoju selektywnej zbiórki 

odpadów 
budowlanych: 

 w roku 2008  -  25% wytwarzanych odpadów budowlanych 
 w roku 2010  -  40% wytwarzanych odpadów budowlanych 
 w roku 2014  -  60% wytwarzanych odpadów budowlanych. 

5.4. Cele w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Wolbórz  

 

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami zostaù opracowany w celu stworzenia w 

gminie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasad¹ 
zrównowa¿onego rozwoju, a tak¿e okre�lenia koniecznych do realizacji zadañ 
na poziomie gminy. Celem stawianym przed gospodark¹ wytworzonymi 

odpadami jest stworzenie systemu zapewniaj¹cego peùn¹ ewidencjê 

wytwarzania odpadów i ich obrotu. Jest to niezmiernie wa¿ne,  gdy¿ tylko peùna 

informacja o ilo�ci, skùadzie i obrocie wytwarzanymi odpadami mo¿e zapewniã 

wùa�ciwe planowanie na przestrzeni kilku lat.  
Ka¿dy wytwórca odpadów jest zobowi¹zany do stosowania takich sposobów 

produkcji lub form usùug oraz surowców i materiaùów, które zapobiegaj¹ 

powstawaniu odpadów lub pozwalaj¹ utrzymaã je na mo¿liwie najni¿szym 

poziomie, a tak¿e ograniczyã negatywne oddziaùywanie na �rodowisko lub 

zagro¿enie ¿ycia czy zdrowia ludzi.  
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Nale¿y równie¿ podkre�liã, ¿e jednym z podstawowych dziaùañ w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów jest podnoszenie �wiadomo�ci obywateli 

poprzez ró¿nego rodzaju szkolenia, ulotki czy informatory. 
 

Zgodnie z �Planem Gospodarki Odpadami Województwa £ódzkiego 2011� oraz 
�Planem gospodarki odpadami w Powiecie Piotrkowskim na lata 2008-2012� 
przyjêto w gospodarce odpadami komunalnymi dla gminy nastêpuj¹ce cele 

nadrzêdne:  
 ochrona �rodowiska, 
 zrównowa¿ony rozwój gminy, 
 zapobieganie powstawaniu odpadów 
 minimalizacja i eliminacja zagro¿eñ wynikaj¹cych z gospodarowania odpadami 
 zapewnienie warunków do wydzielenia ze strumienia odpadów 

komunalnych odpadów niebezpiecznych i zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych  
i elektronicznych 

 zapewnienie bezpiecznego dla �rodowiska unieszkodliwienia powstaùych 

odpadów 
Osi¹ganie celów nadrzêdnych wymaga realizacji wyznaczonych celów 

po�rednich, które zostaùy sformuùowane jako cele krótkookresowe 2010 � 2013 
oraz cele dùugookresowe 2014 � 2017. 
 
5.4.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2010 � 2013)  
 
Podstawowym zadaniem samorz¹du gminnego na lata 2010-2013 bêdzie 

udoskonalanie systemu  gospodarki odpadami poprzez rozwój segregacji 

odpadów, aby zapewniã sprawnie funkcjonuj¹cy system zbierania i 

unieszkodliwiania odpadów.  
Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów 

niebezpiecznych i odpadów innych ni¿ niebezpieczne) sformuùowano cele 
szczegóùowe, które przedstawiono poni¿ej. 
 
5.4.1.1. Odpady komunalne z uwzglêdnieniem odpadów ulegaj¹cych  

                biodegradacji 

 
Zaùo¿one cele 
 objêcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 

mieszkañców gminy  
 rozwój i usprawnianie dotychczasowego systemu zbierania surowców 

wtórnych w systemie workowym i pojemnikowym - zapewnianie warunków 

sprawnego funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych, w tym: 

- selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, 
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- osi¹gniêcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych  
- selektywnego zbierania odpadów: wielkogabarytowych a tak¿e z 

remontów, budowy i demonta¿u obiektów budowlanych, 
- selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegaj¹cych 

biodegradacji, 
- selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych oraz zu¿ytych 

urz¹dzeñ EE, 
 zmniejszenie ilo�ci wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na 

skùadowisko, a szczególnie ulegaj¹cych biodegradacji /zgodnie z zapisami 

ustawy o odpadach do 31.12.2010 r. nie mo¿na skùadowaã wiêcej ni¿ 75% 

caùkowitej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji w 

stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, do 31.12.2013 r. 
nale¿y ograniczyã ilo�ã skùadowanych odpadów ulegaj¹cych biodegradacji o 

50% w stosunku do roku 1995, a do dnia 31.12.2020 r. mo¿na skùadowaã nie 

wiêcej ni¿ 35% wagowo caùkowitej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych 
biodegradacji,  

 wyeliminowanie procedur nielegalnego skùadowania odpadów � lokalizacja i 
likwidacja �dzikich wysypisk�, 

 zapewnienie wiarygodnego monitoringu pozwalaj¹cego na diagnozowanie 
potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy, 

 zwiêkszenie dziaùañ kontrolnych i skuteczna egzekucja prawa, 
 prowadzenie dziaùañ w zakresie edukacji ekologicznej   
 
Planowane dziaùania  
- wzmo¿enie edukacji ekologicznej mieszkañców oraz prowadzenie skutecznej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz wùa�ciwego postêpowania z poszczególnymi rodzajami 

odpadów,   
- wzmocnienie kontroli systemu zbiórki odpadów przez sprawdzanie ewidencji 

zawartych umów oraz zgodno�ci dziaùania firm odbieraj¹cych odpady od 

wùa�cicieli nieruchomo�ci z wydanymi zezwoleniami,  
- rozwój systemu segregacji odpadów �u êródùa� we wszystkich miejscowo�ciach na 

terenie gminy - zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych oraz niebezpiecznych wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów 

komunalnych;  
- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadz¹cych dziaùalno�ã w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
 
Odpady ulegaj¹ce biodegradacji 
 
Powstaj¹ce w gospodarstwach domowych odpady ulegaj¹ce biodegradacji ze 
wzglêdu na specyfikê terenów wiejskich bêd¹ unieszkodliwiane przez 
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mieszkañców we wùasnym zakresie metod¹ kompostowania odpadów 

ulegaj¹cych biodegradacji z u¿yciem kompostowników indywidualnych. Je¿eli 

mieszkañcy nie bêd¹ mieli mo¿liwo�ci takiego wykorzystania wytworzonych 

odpadów biodegradowalnych powinni zbieraã je selektywnie. Odpady 

biodegradowalne zebrane selektywnie od mieszkañców oraz odpady ulegaj¹ce 
biodegradacji z targowisk, ogrodów i parków powinny byã zbierane jako 
odrêbny strumieñ odpadów i kierowane do ZZO z funkcjonuj¹c¹ kompostowni¹.  
 
Zaùo¿one cele:  
 objêcie mieszkañców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

ulegaj¹cych biodegradacji do roku 2010,  
 zmniejszenie ilo�ci wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na 

skùadowiska, a szczególnie ulegaj¹cych biodegradacji (zgodnie z zapisami 

ustawy o odpadach do 31.12.2010 r. nie mo¿na skùadowaã wiêcej ni¿ 75% 

caùkowitej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji w 

stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, do 31.12.2013 r.  
nale¿y ograniczyã ilo�ã skùadowanych odpadów ulegaj¹cych biodegradacji o 

50% w stosunku do roku 1995, a do dnia 31.12.2020 r. mo¿na skùadowaã nie 

wiêcej ni¿ 35% wagowo caùkowitej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych 
biodegradacji). 

 
Planowane dziaùania:  

- propagowanie w�ród mieszkañców stosowania metody kompostowania 

odpadów ulegaj¹cych biodegradacji we wùasnym zakresie z u¿yciem 

kompostowników indywidualnych. 
 
5.4.1.2. Odpady niebezpieczne 

 
Zaùo¿one cele: 
 zmniejszenie ilo�ci odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze 

gospodarczym,  
 minimalizacja ilo�ci wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych 

procesom unieszkodliwiania poprzez skùadowanie,  
 stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostêpnych technik 

(BAT) 
 poprawa �wiadomo�ci ekologicznej wytwórców odpadów niebezpiecznych, 

szczególnie z maùych i �rednich przedsiêbiorstw.  
 
Planowane dziaùania:  
- zwiêkszenie dziaùañ edukacyjnych skierowanych do wytwórców odpadów 

niebezpiecznych z sektora maùych i �rednich przedsiêbiorstw w celu 

ograniczenia wytwarzania odpadów niebezpiecznych, 
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- promocja wdra¿ania systemów zarz¹dzania �rodowiskowego, zwùaszcza 

EMAS w przedsiêbiorstwach.  
 
Odpady niebezpieczne w masie odpadów komunalnych 
 
Zaùo¿one cele:  
 objêcie mieszkañców systemem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych 

ze strumienia odpadów komunalnych do roku 2012, 
 skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.  
 
Planowane dziaùania: 
- tworzenie punktów selektywnego gromadzenia odpadów oraz zwiêkszenie 

stopnia selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych powstaj¹cych w 
gospodarstwach domowych, 

- prowadzenie akcji edukacyjnej, 
- kontrola zbierania odpadów niebezpiecznych wystêpuj¹cych w strumieniu 

odpadów komunalnych.  
 

5.4.1.2.1. Odpady mog¹ce zawieraã PCB  

 

Zaùo¿one cele 
 caùkowite wycofanie z u¿ytkowania do 30 czerwca 2010 r. urz¹dzeñ oraz 

instalacji zawieraj¹cych PCB o stê¿eniu powy¿ej 0,005% wagowo, 
 kontrolowane oczyszczenie z PCB transformatorów oraz unieszkodliwienie 

w caùo�ci kondensatorów oraz olejów zawieraj¹cych PCB do dn. 31 grudnia 2010 r., 
 podjêcie po 2010 r. inwentaryzacji wycofywania z eksploatacji oraz 

likwidacji urz¹dzeñ i olejów zwieraj¹cych PCB o stê¿eniu poni¿ej 0,005% 
wagowo. 

 
Planowane dziaùania 
Transformatory zawieraj¹ce PCB powinny byã poddawane procesom 
dekontaminacji, czyli procesowi usuniêcia olejów zawieraj¹cych PCB. 
Natomiast kondensatory oraz oleje zawieraj¹ce PCB powinny byã w caùo�ci 
unieszkodliwiane w specjalistycznych instalacjach termicznego przeksztaùcania 

odpadów niebezpiecznych. 
 

5.4.1.2.2. Oleje odpadowe  

 

Zaùo¿one cele 
 rozwój systemu selektywnego zbierania i metod odzysku olejów odpadowych,  

w szczególno�ci z sektora maùych i �rednich przedsiêbiorstw, 
 osi¹gniêcie i utrzymanie w latach 2009-2016 poziomu: 

- odzysku w wysoko�ci 50 % wprowadzanych olejów smarowych, 
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- recyklingu w wysoko�ci 35 % wytwarzanych zu¿ytych olejów smarowych. 
 
Planowane dziaùania: 
Oleje odpadowe powinny byã selektywnie zbierane w punktach serwisowych, 
punktach zbierania odpadów niebezpiecznych oraz za po�rednictwem firm 
posiadaj¹cych stosowne zezwolenia. Zebrane w ten sposób oleje odpadowe 

powinny byã w pierwszej kolejno�ci poddawane procesom regeneracji, które 

umo¿liwiaj¹ odzyskanie z nich olejów bazowych oraz ponowne wykorzystanie 

do produkcji olejów smarowych. Inne procesy odzysku i unieszkodliwiania 

mog¹ byã stosowane w przypadku, gdy wysoki stopieñ zanieczyszczenia olejów 

wyklucza ich regeneracjê. 
Wskazane jest prowadzenie akcji edukacyjno � informuj¹cych dotycz¹cych 

konieczno�ci zbierania olejów odpadowych oraz sposobów ich zbierania, jak 

równie¿ usprawnienie systemu monitoringu prawidùowego postêpowania z 

odpadami olejowymi a tak¿e  skuteczniejsza egzekucja przepisów.  
 

5.4.1.2.3. Zu¿yte baterie i akumulatory  

 
Zaùo¿one cele 
 rozwój systemu selektywnego zbierania zu¿ytych baterii i akumulatorów 

przeno�nych, w szczególno�ci ze êródeù rozproszonych, 
 osi¹gniêcie poziomów zbierania i recyklingu okre�lonych w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zu¿ytych baterii i akumulatorów oraz uchylaj¹cej 

dyrektywê 91/157/EWG (Dz. U.WE L 266 z 26.09.2006r., str.1), tj.:  
-  minimalnego poziomu zbierania zu¿ytych baterii i akumulatorów  

(w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysoko�ci 25% do 2012 r. � 
zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a; 

- minimalnego poziomu zbierania zu¿ytych baterii i akumulatorów w 

wysoko�ci 45% do 2016 r. � zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b;  
- minimalnego poziomu wydajno�ci recyklingu w wysoko�ci 65% 

�redniej wagi baterii i akumulatorów oùowiowo-kwasowych, w tym 
recykling zawarto�ci oùowiu w najwy¿szym, technicznie mo¿liwym 

do osi¹gniêcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych 

kosztów (do 2010 r.) � zgodnie z art. 12 ust. 4; 
- minimalnego poziomu wydajno�ci recyklingu w wysoko�ci 75% 

�redniej wagi baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym 
recykling zawarto�ci kadmu w najwy¿szym, technicznie mo¿liwym 

do osi¹gniêcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych 

kosztów (do 2010 r.) � zgodnie z art. 12 ust. 4; 
- minimalnego poziomu wydajno�ci recyklingu 50% �redniej wagi 

innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2010 r.) � 
zgodnie z art. 12 ust. 4.  
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Planowane dziaùania: 
- prowadzenie akcji edukacyjnych propaguj¹cych zbieranie baterii,  
- zwiêkszenie ilo�ci pojemników do selektywnego zbierania baterii,  
- stworzenie systemu zbierania baterii maùogabarytowych z maùych i �rednich 

przedsiêbiorstw, gospodarstw domowych oraz z jednostek handlu 

detalicznego,  
- rozpropagowanie zaprzestania stosowania jednorazowych baterii maùogabarytowych 
- skuteczniejsze nawi¹zywanie kontaktów przez gminê z organizacjami 

odzysku zajmuj¹cymi siê zbieraniem baterii. 
 

5.4.1.2.4.   Odpady medyczne i weterynaryjne  
 
Zaùo¿one cele: 
 minimalizacji ilo�ci odpadów medycznych i weterynaryjnych wymagaj¹cych 

szczególnych metod unieszkodliwiania (na drodze termicznego 

przeksztaùcania) poprzez lepsz¹ pierwotn¹ segregacjê u êródeù powstawania;  
 podniesienie efektywno�ci selektywnego zbierania odpadów medycznych i 

weterynaryjnych; 
 poprawa wiarygodno�ci danych dotycz¹cych ilo�ci poszczególnych rodzajów 

odpadów wytwarzanych na terenie placówek sùu¿by zdrowia (zamkniêtych i 

otwartych) i weterynaryjnych.  
 

Planowane dziaùania:  
- wzmocnienie kontroli zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych i 

sposobów postêpowania z nimi  
- zwiêkszenie nadzoru nad popraw¹ sprawozdawczo�ci dotycz¹cej ilo�ci 

poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenach placówek 

sùu¿by zdrowia (zamkniêtych i otwartych), weterynaryjnych oraz w 
gabinetach prywatnych.  

 

5.4.1.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji  

 

Zaùo¿one cele: 
 osi¹gniêcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów 

przyjêtych do stacji demonta¿u w skali roku: 
 do dnia 31 grudnia 2014 r. odpowiednio: 

- dla odzysku: 75% masy pojazdów wyprodukowanych 

przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 85% dla pozostaùych 

pojazdów; 
- dla recyklingu: 70% masy pojazdów wyprodukowanych 

przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 80% dla pozostaùych 

pojazdów; 
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 od dnia 1 stycznia 2015 r. odpowiednio: 
- dla odzysku: 95% masy pojazdów niezale¿nie od daty 

produkcji pojazdu, 
- dla recyklingu: 85% masy pojazdów niezale¿nie od daty 

produkcji pojazdu. 
 
Planowane dziaùania:  
- zbieranie pojazdów przez posiadaj¹ce stosowne decyzje administracyjne 

punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- odzysk, w tym recykling i unieszkodliwianie, odpadów wyselekcjonowanych 

z pojazdów przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, 
- rozwiniêcie dziaùañ edukacyjnych promuj¹cych prawidùowe postêpowanie z 

pojazdami wycofanymi z eksploatacji.  
 

   5.4.1.2.6.   Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny  
 
Zaùo¿one cele 
 osi¹gniêcie w 2010 r. poziomu selektywnego zbierania zu¿ytego sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego pochodz¹cego z gospodarstw domowych w 
wysoko�ci 4 kg/rok w przeliczeniu na mieszkañca, 

 osi¹gniêcie w 2010 r. poziomów odzysku i recyklingu zu¿ytego sprzêtu w 
wysoko�ci: 

 dla zu¿ytego sprzêtu powstaùego z wielkogabarytowych urz¹dzeñ 
gospodarstwa domowego i automatów do wydawania: 

- poziomu odzysku w wysoko�ci 80 % masy zu¿ytego sprzêtu, 
- poziomu recyklingu czê�ci skùadowych, materiaùów i 

substancji pochodz¹cych ze zu¿ytego sprzêtu w wysoko�ci 75 % 
masy zu¿ytego sprzêtu; 

 dla zu¿ytego sprzêtu powstaùego ze sprzêtu teleinformatycznego, 
telekomunikacyjnego i audiowizualnego: 

- poziomu odzysku w wysoko�ci 75 % masy zu¿ytego sprzêtu, 
- poziomu recyklingu czê�ci skùadowych, materiaùów i 

substancji pochodz¹cych ze zu¿ytego sprzêtu w wysoko�ci 65 % 
masy zu¿ytego sprzêtu; 

 dla zu¿ytego sprzêtu powstaùego z maùogabarytowych urz¹dzeñ 
gospodarstwa domowego, sprzêtu o�wietleniowego, narzêdzi 
elektrycznych i elektronicznych, z wyj¹tkiem wielkogabarytowych, 
stacjonarnych narzêdzi przemysùowych, zabawek, sprzêtu 
rekreacyjnego i sportowego oraz przyrz¹dów do nadzoru i kontroli: 

- poziomu odzysku w wysoko�ci 70 % masy zu¿ytego sprzêtu, 
- poziomu recyklingu czê�ci skùadowych, materiaùów i 

substancji pochodz¹cych ze zu¿ytego sprzêtu w wysoko�ci 
50 % masy zu¿ytego sprzêtu; 
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 dla zu¿ytych gazowych lamp wyùadowczych � poziomu recyklingu 
czê�ci skùadowych, materiaùów i substancji pochodz¹cych ze 
zu¿ytych lamp w wysoko�ci 80% masy tych zu¿ytych lamp. 

 
Planowane dziaùania:  
 zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny powinien byã oddawany do 

punktów sprzeda¿y nowego sprzêtu (wymiana 1:1), przekazywany do 
punktów zbierania odpadów niebezpiecznych lub zbierany za po�rednictwem 
firm posiadaj¹cych stosowne zezwolenia; 

 zebrany w ten sposób zu¿yty sprzêt powinien byã przekazany do zakùadów 

przetwarzania, a nastêpnie za ich po�rednictwem do zakùadów odzysku lub 

zakùadów innych ni¿ recykling procesów odzysku; 
 prowadzenie dziaùañ informacyjno-edukacyjnych w zakresie wùa�ciwego 

postêpowania z odpadami  w postaci zu¿ytego sprzêtu EE. 
 
5.4.1.2.7.   Odpady zawieraj¹ce azbest  
 
Zaùo¿one cele 
 ograniczenie oddziaùywania azbestu na �rodowisko i sukcesywna eliminacja 

wykorzystywanych wyrobów zawieraj¹cych azbest. 
 
 
Planowane dziaùania: 
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z 

terenu gminy. Wyroby zawieraj¹ce azbest powinny byã demontowane przez 
specjalistyczne firmy posiadaj¹ce stosowne zezwolenia i wyposa¿enie 
techniczne przy zachowaniu podstawowych zasad bhp. Odpady zawieraj¹ce 
azbest powinny byã deponowane na skùadowiskach (lub wydzielonych 

kwaterach) przyjmuj¹cych odpady zawieraj¹ce azbest. 
 

5.4.1.2.8.   Przeterminowane �rodki ochrony ro�lin  

 
Zaùo¿one cele 
 uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych �rodków ochrony ro�lin 

i opakowañ po tych �rodkach pochodz¹cych z bie¿¹cej produkcji i 
stosowania w rolnictwie. 

 
Planowane dziaùania  
System zbierania opakowañ po �rodkach ochrony ro�lin zgodnie z zapisami 
ustawowymi podlega procedurze kaucjonowania. Rozwi¹zanie to zapewnia 
zwrot ww. opakowañ do sprzedawcy, producenta lub importera. Natomiast 
przeterminowane pestycydy oraz zu¿yte opakowania po nich powstaj¹ce u 
indywidualnego u¿ytkownika powinny byã gromadzone w punktach zbierania 
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odpadów niebezpiecznych. Caùo�ã zebranych odpadów tego rodzaju powinna 

byã poddawana unieszkodliwianiu w specjalistycznych spalarniach odpadów 

niebezpiecznych. 
 
5.4.1.3. Odpady inne ni¿ komunalne i niebezpieczne   

 

5.4.1.3.1.Zu¿yte opony  

 
Zaùo¿one cele 
 zwiêkszenie poziomu selektywnego zbierania zu¿ytych opon, 
 osi¹gniêcie i utrzymanie w latach 2010-2014 poziomu: 

- odzysku w wysoko�ci 75 % wprowadzanych opon, 
- recyklingu w wysoko�ci 15 % wytwarzanych zu¿ytych opon, 

 osi¹gniêcie w 2018 r. poziomu: 
- odzysku w wysoko�ci 100 % wprowadzanych opon, 
- recyklingu w wysoko�ci 20 % wytwarzanych zu¿ytych opon, 

 wyeliminowanie procederu skùadowania zu¿ytych opon i ich 
niekontrolowanego spalania w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu. 

 
Planowane dziaùania 
Zu¿yte opony zbierane przez punkty serwisowe, specjalistyczne punkty 
gromadzenia odpadów oraz przez firmy posiadaj¹ce stosowne zezwolenia 
powinny byã poddawane nastêpuj¹cym metodom i technologiom zagospodarowania: 

- bie¿nikowanie, 
- wytwarzanie granulatu gumowego, 
- odzyskowi energii poprzez wspóùspalanie w cementowniach, 

elektrowniach lub elektrociepùowniach speùniaj¹cych wymagania w 
zakresie wspóùspalania odpadów. 

 

5.4.1.3.2. Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych   

 

Zaùo¿one cele 
 zwiêkszenie poziomu selektywnego zbierania odpadów z budowy, remontów 

i demonta¿u obiektów budowlanych, 
 osi¹gniêcie w 2010 r. poziomu odzysku w wysoko�ci 50 % wytwarzanych 

odpadów z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych, 
 osi¹gniêcie w 2018 r. poziomu odzysku w wysoko�ci 80 % wytwarzanych 

odpadów z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych, 
 wyeliminowanie procederu niekontrolowanego skùadowania odpadów z 

budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych w miejscach do tego 
nie przeznaczonych. 
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Planowane dziaùania 
Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych powinny byã 

selektywnie zbierane przez firmy posiadaj¹ce stosowne zezwolenia i 
przekazywane do instalacji odzysku odpadów budowlanych. 
 

5.4.1.3.3. Komunalne osady �ciekowe  

 

Zaùo¿one cele 
 ograniczenie skùadowania osadów �ciekowych,  
 zwiêkszenie ilo�ci komunalnych osadów �ciekowych przetwarzanych przed 

wprowadzeniem do �rodowiska i osadów przetwarzanych metodami 

termicznymi,  
 maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w 

osadach �ciekowych. 
 
Planowane dziaùania 
 System gospodarki osadami �ciekowymi powinien obejmowaã: 

- fermentacjê metanow¹ osadów �ciekowych z odzyskiem biogazu, 
- termiczne przeksztaùcanie z odzyskiem energii, 
- kompostowanie, 
- stosowanie do rekultywacji. 

 

5.4.1.3.4.Odpady opakowaniowe  

 

Zaùo¿one cele 
 ograniczenie ilo�ci powstaj¹cych odpadów opakowaniowych, 
 zwiêkszenie stopnia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w 

szczególno�ci z gospodarstw domowych. 
 osi¹gniêcie zaùo¿onych poziomów odzysku i recyklingu do 2014 r. okre�lonych w 

ustawie o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz opùacie produktowej i depozytowej, 
 dziaùania informacyjno � edukacyjne w zakresie odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych  
  

Planowane dziaùania 
- rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych w celu osi¹gniêcia 

rocznych poziomów odzysku i recyklingu wynikaj¹cych z ustawy z dnia  
11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opùacie produktowej i depozytowej,  

- wzmocnienie kontroli systemu zbiórki odpadów opakowaniowych przez 

sprawdzanie zgodno�ci dziaùania firm odbieraj¹cych odpady od wùa�cicieli 

nieruchomo�ci z wydanymi zezwoleniami,  
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- zintensyfikowanie dziaùañ dotycz¹cych edukacji ekologicznej spoùeczeñstwa 

poprzez dziaùania promuj¹ce selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych.  
 

5.4.1.4.   Odpady z sektora gospodarczego 

 
Przyjête cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze 
gospodarczym dla odpadów innych ni¿ niebezpieczne to: 

 minimalizowanie ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
 odzysk wytworzonych odpadów, 
 odzysk odpadów nagromadzonych na skùadowisku odpadów. 

 
5.4.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2014-2017  
 
Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2014-2017 jest   
kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki. Zadaniem samorz¹du 

gminnego bêdzie udoskonalanie systemu gospodarki odpadami poprzez rozwój 

segregacji odpadów, umo¿liwiaj¹cy zapewnienie sprawnie funkcjonuj¹cego  

systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów.  
Kontynuowane bêd¹ cele i dziaùania okre�lone dla poszczególnych grup 

odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i odpadów 

innych ni¿ niebezpieczne) okre�lone na lata 2010 - 2013.  
 
CELE 
 dalsze usprawnianie systemów gospodarki odpadami komunalnymi, 

obejmuj¹ce dziaùania w zakresie rozwoju selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (w tym odpadów ulegaj¹cych biodegradacji oraz odpadów 

niebezpiecznych wystêpuj¹cych w masie odpadów komunalnych); 
 rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw 

domowych; 
 rozbudowa systemu zbierania olejów odpadowych ze êródeù rozproszonych 

(maùe i �rednie przedsiêbiorstwa, obiekty usùugowe, gospodarstwa domowe); 
 rozbudowa systemu zbierania zu¿ytych opon; 
 opracowanie i wdro¿enie systemu zbierania zu¿ytego sprzêtu EE pochodz¹cego z 

gospodarstw domowych; 
 realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest; 
 kontrola speùniania wymogów zezwoleñ w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od wùa�cicieli nieruchomo�ci; 
 kontynuacja kontroli podmiotów prowadz¹cych dziaùalno�ã w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 
 wzmocnienie kontroli zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych;  
 kontynuacja likwidacji �dzikich wysypisk� odpadów; 
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 wspóùdziaùanie na rzecz utworzenia rejonowego  zakùadu zagospodarowania 

odpadów ZZO wyposa¿onego w infrastrukturê do odzysku, recyklingu i 

unieszkodliwiania odpadów poza skùadowaniem; 
 kontynuowanie dziaùañ informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz wùa�ciwego postêpowania z poszczególnymi 

rodzajami odpadów. 
 
DZIA£ANIA 
Prowadzone dziaùania stanowiã bêd¹ kontynuacjê dziaùañ objêtych planem na 

lata 2010-2013.  
 
OCZEKIWANE EFEKTY 

1. Podniesienie �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców gminy, co 
przyniesie pozytywne skutki dla jako�ci �rodowiska. 

2. Poprawa jako�ci powietrza przez ograniczenie spalania w nieprzystosowanych 
paleniskach domowych odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych  

3. Zwiêkszenie poziomu recyklingu, a tym samym zmniejszenie ilo�ci 

surowców i materiaùów zu¿ywanych do produkcji nowych opakowañ 
4. Zmiana postaw konsumenckich � zmniejszenie wytwarzania odpadów 

opakowaniowych 
5. Zmniejszenie ilo�ci odpadów komunalnych trafiaj¹cych na docelowe 

skùadowisko � poprzez wiêkszy odzysk surowców wtórnych uzyskanych 

w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 
6. Zwiêkszenie stopnia odzysku odpadów takich jak: metal, szkùo, plastik 

oraz papier � w wyniku upowszechnienie segregacji �u êródùa� oraz 

prowadzenia segregacji w sortowni mechaniczno-rêcznej. 
7. Zwiêkszenie mo¿liwo�ci wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze 

strumienia odpadów komunalnych� segregacja �u êródùa� oraz segregacja 

w sortowni mechaniczno-rêcznej. 
8. Likwidacja azbestu poprzedzona akcj¹ informacyjn¹ promuj¹c¹ 

prawidùow¹ gospodarkê odpadami zawieraj¹cymi azbest. 
9. Zwiêkszenie (docelowo do poziomu limitów odzysku i recyklingu) ilo�ci 

odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych 
oraz opakowaniowych.  

10. Zmniejszenie ilo�ci odpadów niebezpiecznych i komunalnych trafiaj¹cych 

na �dzikie skùadowiska�.  
11. Wzrost zainteresowania mieszkañców gminy wymian¹ pokryã dachowych, 

zawieraj¹cych azbest 
12. Wprowadzenie � w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno-

popularyzacyjnej � spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych (zanieczyszczaj¹cy pùaci)  
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5.5. Harmonogram realizacji przedsiêwziêã w zakresie gospodarki odpadami  
 
Przygotowana aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wolbórz to 

przede wszystkim zadania, które zostan¹ zrealizowane w najbli¿szych  
8 latach w celu zapewnienia bezpieczeñstwa ekologicznego gminy i tworzenia 

podstaw zrównowa¿onego rozwoju spoùeczno-gospodarczego.  
 
W tabeli nr 23 przedstawiono dùugo i krótkoterminowy harmonogram zadañ 

ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami, które umo¿liwi¹ realizacjê 

priorytetów i wyznaczonych dziaùañ na terenie gminy Wolbórz.   
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Tab. 27. Harmonogram realizacji najwa¿niejszych zadañ z zakresu gospodarki odpadami w gminie Wolbórz  
                  na  lata 2010-2017 

L.p. Przedsiêwziêcie 

Jednostka 

odpowie- 

dzialna 

Termin realizacji 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami 

Wójt Gminy 
 
 

  X    X  

2. Dostosowanie przez Radê Gminy Regulaminu utrzymania 
czysto�ci i porz¹dku w gminie do Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami 

Wójt Gminy 
 

  X    X  

3. Sporz¹dzenie sprawozdañ z realizacji gminnego planu 

gospodarki odpadami 
Wójt Gminy 
 
 
 

 X  X  X   

4. Rozwój i usprawnianie zorganizowanego systemu odbierania 
odpadów komunalnych na terenie gminy 
-  kontrola zawierania umów na wywóz odpadów 

Wójt Gminy 
Firmy 

wywozowe 
        

5. Zakup i wyposa¿enie gospodarstw domowych w pojemniki 

/worki do selektywnej zbiórki odpadów 
Firmy 

wywozowe 
Wójt Gminy 

        

6. Kontrola speùniania  wymogów zezwoleñ w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od wùa�cicieli nieruchomo�ci  
Wójt Gminy 
 

 
        

7. Wdro¿enie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych,    
budowlanych i odpadów niebezpiecznych znajduj¹cych siê  
w strumieniu odpadów komunalnych 

Wójt Gminy         

8. Dziaùania organizacyjne i wspóùpraca z innymi gminami  w 

celu prowadzenia wspólnych dziaùañ w zakresie 

zagospodarowania odpadów  

Wójt Gminy 
Samorz¹dy 

s¹siednich gmin 
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9. Wspóùpraca na rzecz tworzenia zakùadu zagospodarowywania 
odpadami ZZO, wyposa¿onego w infrastrukturê  do odzysku 

recyklingu i unieszkodliwiania odpadów 

Wójt Gminy 
Samorz¹dy gmin 

Zarz¹dzaj¹cy 

skùadowiskiem 

Ró¿anna 

        

10. Zamkniêcie skùadowiska odpadów Mùynary Wójt Gminy 
Zarz¹dzaj¹cy 

skùadowiskiem  
        

11. 
Rozwa¿enie utworzenia (wariantowo) mobilnego / staùego 
Punktu Zbiórki Odpadów  Niebezpiecznych  

Wójt Gminy  
 

        

12. 

Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawieraj¹cych azbest z terenu gminy  

Wójt Gminy  
Przedsiêbiorcy 

Zarz¹dcy 

nieruchomo�ci 

        

13. 
Rozbudowa i usprawnienie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,    
budowlanych i odpadów niebezpiecznych znajduj¹cych siê  
w strumieniu odpadów komunalnych 

Wójt Gminy  
Firmy 

wywozowe 
        

14. 

Zorganizowanie systemu zbierania zu¿ytego sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego pochodz¹cego z gospodarstw 

domowych 

Gmina przy 
wspóùpracy z 

wprowadzaj¹cy

mi sprzêt 
elektryczny i 

elektroniczny na 
rynek 

        

15. 

Opracowanie i wdro¿enie systemu zbierania olejów 

odpadowych ze êródeù rozproszonych  
Producenci 

olejów  
Organizacje 

odzysku   

        

16. 
Usprawnienie systemu selektywnego zbierania zu¿ytych 

baterii i akumulatorów 
Gmina  

Organizacje 
odzysku 
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17. Unieszkodliwianie lub dekontaminacja instalacji i urz¹dzeñ 

zawieraj¹cych PCB  
Przedsiêbiorcy         

18. Inwentaryzacja i likwidacja �dzikich� wysypisk Wójt Gminy         

19. 
Prowadzenie dziaùañ edukacyjnych w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz wùa�ciwego 
postêpowania z poszczególnymi rodzajami odpadów 

Wójt Gminy 
Szkoùy 
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Realizacja przyjêtych zadañ w zakresie gospodarki odpadami w gminie  wymaga 
nakùadów finansowych. Szacunkowe koszty przedstawia poni¿sze zestawienie. 
 
Tab. 28. Szacunkowe koszty realizacji zadañ z zakresu gospodarki odpadami w  
              gminie   

   
L.p. 

Przedsiêwziêcie 

Jednostka 

odpowie- 

dzialna 

Nakùady 

finansowe 

�ródùa 

�rodków 

1 
Aktualizacja gminnego planu gospodarki 
odpadami 

Wójt Gminy 
 
 

W ramach 
�rodków 

bud¿etu 

gminy 

Úrodki wùasne 

JST  
 

2 

Dostosowanie przez Radê Gminy 

Regulaminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku 

w gminie do Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami 

Wójt Gminy 

W ramach 
�rodków 

bud¿etu 

gminy 

Úrodki wùasne 

JST  
 

3 

Sporz¹dzenie sprawozdañ z realizacji 

gminnego planu gospodarki odpadami 
Wójt Gminy 
 
 
 

W ramach 
�rodków 
bud¿etu 

gminy 

Úrodki wùasne 

JST  
 

4 

Rozwój i usprawnianie zorganizowanego 

systemu odbierania odpadów komunalnych 

na terenie gminy 
-  kontrola zawierania umów na wywóz 

odpadów 

Wójt Gminy 
Firmy 

wywozowe 

W ramach 
�rodków 

bud¿etu 

gminy  

Úrodki wùasne 

JST  
Przedsiêbiorcy 
 

5 
Zakup i wyposa¿enie gospodarstw 

domowych w pojemniki /worki do 
selektywnej zbiórki odpadów 

Firmy 
wywozowe 
Wójt Gminy 

3.000 
rocznie 

Úrodki wùasne 

JST  
Przedsiêbiorcy 

6 

Kontrola speùniania  wymogów zezwoleñ w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
wùa�cicieli nieruchomo�ci  

Wójt Gminy 
 

 

W ramach 
�rodków 

bud¿etu 

gminy  

Úrodki wùasne 

JST  
Przedsiêbiorcy 

7 

Wdro¿enie systemu zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, budowlanych i odpadów 

niebezpiecznych znajduj¹cych siê  
w strumieniu odpadów komunalnych 

Wójt Gminy 10.000 

Úrodki wùasne 

JST  
 

8 

Dziaùania organizacyjne i wspóùpraca z 

innymi gminami  w celu prowadzenia 
wspólnych dziaùañ w zakresie 

zagospodarowania odpadów  

Wójt Gminy 
Samorz¹dy 

s¹siednich 

gmin 

W ramach 
�rodków 

bud¿etu 

gminy  

Úrodki wùasne 

JST  
 

9 Wspóùpraca na rzecz tworzenia zakùadu 

zagospodarowywania odpadami ZZO, 
wyposa¿onego w infrastrukturê  do odzysku 

recyklingu i unieszkodliwiania odpadów 

Wójt Gminy 
Samorz¹dy 

gmin 
Zarz¹dzaj¹cy 

skùadowiskiem 

Ró¿anna 

Dziaùania 
organizacyjne 
w ramach 
�rodków UG 

Koszty 
wyst¹pi¹ 

w okresie 
póêniejszym 

Úrodki inwestora 
Úrodki 

instytucji 
ochrony 
�rodowiska 
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10 Zamkniêcie i rekultywacja skùadowiska 

odpadów Mùynary 
Wójt Gminy 
Zarz¹dzaj¹cy 

skùadowiskiem  
800 000 

Úrodki wùasne  
   JST 
Úrodki 

instytucji 
ochrony 
�rodowiska 

11 

Utworzenie (wariantowo) mobilnego / 
staùego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów  

Niebezpiecznych 

 
Wójt Gminy  

 

 
Koszty 
zostan¹ 

oszacowa
ne przed 
realizacja 
zadania 

Úrodki wùasne 

inwestora 
Úrodki 

instytucji 
ochrony 
�rodowiska 

12 

Realizacja programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu 

gminy  

Wójt Gminy  
Przedsiêbiorcy 

Zarz¹dcy 

nieruchomo�ci 

 
2,5 mln 

Úrodki wùasne  
   JST     
Fundusze 
ochrony 
�rodowiska 
Úrodki 

pomocowe  

13 

Rozbudowa i usprawnienie zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, budowlanych i odpadów 

niebezpiecznych znajduj¹cych siê  
w strumieniu odpadów komunalnych 

Wójt Gminy  
Firmy 

wywozowe 

Koszty wg. 
bie¿¹cych 

potrzeb 

Úrodki wùasne 

JST  
 

14 

Zorganizowanie systemu zbierania zu¿ytego 

sprzêtu elektrycznego i elektronicznego 
pochodz¹cego z gospodarstw domowych 

Gmina przy 
wspóùpracy z 

wprowadzaj¹c
ymi sprzêt 

elektryczny i 
elektroniczny 

na rynek 

 
10.000 

Úrodki wùasne 

JST  
Przedsiêbiorcy 
Fundusze 
Ochrony 
Úrodowiska 

15 

Opracowanie i wdro¿enie systemu zbierania 

olejów odpadowych ze êródeù rozproszonych  
Producenci 

olejów  
Organizacje 

odzysku   

W ramach 
�rodków 

bud¿etu 

gminy 

Úrodki 
producentów 
Úrodki 

organizacji  
odzysku  

16 

Usprawnienie systemu selektywnego 
zbierania zu¿ytych baterii i akumulatorów Gmina  

Organizacje 
odzysku 

5.000 

Úrodki 
producentów 
Úrodki 

organizacji  
odzysku  

17 
Unieszkodliwianie lub dekontaminacja 
instalacji i urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB  

Przedsiêbiorcy b.d. Úrodki 
przedsiêbiorców 

18 
Inwentaryzacja i likwidacja �dzikich� 

wysypisk 
Wójt Gminy 3.000 

Úrodki wùasne 
JST  
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19 

Prowadzenie dziaùañ edukacyjnych w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 

wùa�ciwego postêpowania z poszczególnymi 

rodzajami odpadów 

Wójt Gminy 
Szkoùy 

3000 / rok 
Úrodki wùasne 

j.s.t. 
PFOÚiGW 

 

 5.6. Proponowany system gospodarki odpadami w Gminie Wolbórz 
 

System gospodarki odpadami tworz¹ m. in.: zbieranie, transport, odzysk  
i unieszkodliwianie odpadów, w tym równie¿ nadzór nad takimi dziaùaniami 

oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.  
 
PGOW£ 2011 uwzglêdnia zidentyfikowane w KPGO 2010 problemy w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi, takie jak: 

- brak wystarczaj¹cej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów (poza skùadowaniem), w tym w szczególno�ci odpadów 

ulegaj¹cych biodegradacji, i w konsekwencji zbyt niskie ilo�ci odpadów 

poddawanych procesom biologicznego i termicznego przeksztaùcania, 
- niska aktywno�ã gmin w dziaùaniach zwi¹zanych z tworzeniem 

ponadgminnych jednostek organizacyjnych, które realizowaùyby 
kompleksow¹ gospodarkê odpadami komunalnymi. 

Plan Gospodarki Odpadami Województwa £ódzkiego 2011 zakùada  rozwi¹zanie 

problemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez skupienie gmin  
w dziesiêciu rejonach obsùugi. W ramach rejonów gospodarki odpadami zakùada 

siê rozbudowê lub budowê zakùadu zagospodarowywania odpadów ZZO,  
o przepustowo�ci wystarczaj¹cej do przyjmowania i przetwarzania odpadów  
z obszaru zamieszkaùego minimum przez 150 tys. mieszkañców.  
Planowane ZZO, speùniaj¹ce w zakresie technicznym kryteria najlepszej 

dostêpnej techniki, bêd¹ kompleksowo zagospodarowywaùy odpady komunalne.  
W skùad ZZO powinny wej�ã: sortownia, kompostownia oraz skùadowisko 

odpadów, a tak¿e inne niezbêdne urz¹dzenia techniczne (jak np.: urz¹dzenia do 
odzysku odpadów opakowaniowych, budowlanych, wielkogabarytowych, 

zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego). 
Wskazane jest aby  gminy wchodz¹ce w skùad rejonów utworzyùy Celowe 

Zwi¹zki Gmin w celu prowadzenia wspólnych dziaùañ w zakresie 

zagospodarowania odpadów. Gminy mog¹ wzajemnie wspóùpracowaã przez 

powoùanie podmiotu gospodarczego zarz¹dzaj¹cego ZZO lub w ramach 

wspóùpracy w ramach zwi¹zku gmin. 
W my�l zapisów PGOW£ 2011 wskazane byùoby, aby gminy - niezale¿nie od 

podjêtej formy wspóùpracy (powoùanie wspólnej struktury czy umowa 

/porozumienie/) - uczestnicz¹ce w tych przedsiêwziêciach rozwa¿yùy budowê 

stacji przeùadunkowych, szczególnie kiedy odlegùo�ã miêdzy obszarem zbierania 

odpadów a ZZO jest wiêksza ni¿ 30 km. Budowa stacji przeùadunkowej 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________  

236 
 

umo¿liwiùaby zwiêkszyã efektywno�ã ekonomiczn¹ i eksploatacyjn¹ pojazdów 

pierwszego stopnia wywozu. Stosowana na stacjach przeùadunkowych obróbka 

odpadów mo¿e byã mniej lub bardziej rozbudowana w zale¿no�ci od potrzeb 

zakùadów odbieraj¹cych odpady ze stacji (np. mo¿e obejmowaã: wydzielenie 

skùadników u¿ytecznych z odpadów, ich doczyszczanie i obróbkê wstêpn¹ (np. 

rozdrabnianie, prasowanie w bele). 
 
W przypadku aglomeracji i regionów obejmuj¹cych powy¿ej 300 tys. 

mieszkañców PGOW£ 2011 wskazuje jako preferowan¹ metodê  

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych ich termiczne 

przeksztaùcanie. Do spalarni odpadów komunalnych powinny byã przyjmowane 

tak¿e zakaêne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstêpnej dezaktywacji.  
Zarz¹dzaj¹cy ZZO powinni nawi¹zaã wspóùpracê z zarz¹dzaj¹cymi 

instalacjami do termicznego unieszkodliwiania odpadów w ramach zaproponowanej 
rejonizacji. Na terenie województwa ùódzkiego maj¹ byã zlokalizowane trzy 

instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów, w zwi¹zku z tym tworz¹ 

siê trzy regiony kompleksowego postêpowania z odpadami:  
 Region I �Póùnoc� - skupiaj¹cy rejon I, czê�ã rejonu II oraz czê�ã rejonu V, 

planowany zakùad do termicznego unieszkodliwiania 

odpadów bêdzie zlokalizowany w Kutnie; 
 Region II �Centrum� - skupiaj¹cy rejon IV, czê�ã rejonu III, czê�ã rejonu V, 

czê�ã rejonu VI i rejon VII, planowany zakùad do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów bêdzie zlokalizowany 
w £odzi; 

 Region III �Poùudnie� - skupiaj¹cy czê�ã rejonu VI, czê�ã rejonu III,  
rejon VIII, rejon IX i rejon X, planowany zakùad do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów zlokalizowany 
bêdzie na terenie gminy Kleszczów. 

Do zakùadów termicznego unieszkodliwiania odpadów kierowane bêd¹ tzw. 

odpady resztkowe, po wyselekcjonowaniu frakcji organicznej i opakowañ, tak¿e 

zakaêne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstêpnej dezaktywacji, 
odwodnione osady �ciekowe, które nie powinny byã skùadowane na 

skùadowiskach. 
 Zgodnie z podziaùem proponowanym przez PGOW£ 2011 gmina Wolbórz 
nale¿y do Rejonu X, obsùugiwanego przez planowany ZZO w Ró¿annej  
(gm. Opoczno). Rejon obsùugi X obejmuje równie¿ miasto Piotrków 

Trybunalski, caùy powiat opoczyñski i gminê Sulejów. W planowanym ZZO 

Ró¿anna funkcjonowaã bêd¹: skùadowisko, sortownia, kompostownia, punkt 

demonta¿u odpadów wielkogabarytowych, punkt gromadzenia i przeróbki 

odpadów remontowo-budowlanych. Zaplanowana instalacja do segregacji 
odpadów zabezpieczy mo¿liwo�ci segregowania wytworzonych w rejonie 

odpadów komunalnych. W rejonie planowana jest budowa dwóch kompostowni,  
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z czego jedna w Ró¿anej, o wydajno�ci 1410 Mg/rok. Aby w peùni  

zabezpieczyã mo¿liwo�ci poddawania recyklingowi organicznemu odpadów 

ulegaj¹cych biodegradacji wytwarzanych w rejonie X wydajno�ã kompostowni 

w Piotrkowie Trybunalskim powinna byã na poziomie 15000 Mg/rok. 
Pojemno�ã skùadowiska w Ró¿annej jest wystarczaj¹ca i umo¿liwi skùadowanie 

odpadów, które nie bêd¹ poddane innym metodom odzysku czy 

unieszkodliwiania. Do czasu wybudowania zakùadu w Ró¿annej odpady 

wytwarzane w rejonie X powinny byã zagospodarowywane w istniej¹cych na 

tym terenie tego rodzaju instalacjach. W niektórych rejonach bêd¹ dodatkowo 

funkcjonowaùy niezale¿ne instalacje tj. stacje segregacji odpadów, 

kompostownie, instalacje do demonta¿u odpadów wielkogabarytowych i 

przeróbki odpadów budowlanych, instalacje do zagospodarowywania osadów 

�ciekowych. 
Podstawowym zadaniem proponowanych w PGOW£ 2011  inwestycji, które 

maj¹ tworzyã zakùady zagospodarowania odpadów ZZO ma byã 

wyselekcjonowanie jak najwiêkszej ilo�ci odpadów, które mog¹ byã poddane 

recyklingowi czy odzyskowi oraz ograniczenie skùadowania odpadów 

ulegaj¹cych biodegradacji.  
Odpady, które nie bêd¹ wykorzystane w procesach odzysku b¹dê jako kompost, 

powinny byã kierowane do instalacji do termicznego unieszkodliwiania 

odpadów zlokalizowanych w jednym z trzech regionów. Zarz¹dzaj¹cy 

zakùadami zagospodarowania odpadów ZZO powinni nawi¹zaã wspóùpracê z 

zarz¹dzaj¹cymi instalacjami do termicznego unieszkodliwiania odpadów w 

ramach zaproponowanej rejonizacji. Takie dziaùania spowoduj¹, ¿e na 

skùadowiska bêd¹ trafiaùy tylko odpady przetworzone takie jak: frakcja 
podsitowa, balast pokompostowy itd.  
 
Plan gospodarki odpadami w Powiecie Piotrkowskim na lata 2008 - 2012    
przyjmuje, ¿e podstaw¹ funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi 

jest system rozwi¹zañ regionalnych, w których s¹ uwzglêdnione wszystkie 
niezbêdne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych. Podstawê 
gospodarki odpadami komunalnymi powinny stanowiã ZZO, speùniaj¹ce w 
zakresie technicznym kryteria najlepszej dostêpnej techniki. Powinny one 
zapewniã, co najmniej,  nastêpuj¹cy zakres usùug: 

- mechaniczno-biologiczne przeksztaùcanie zmieszanych odpadów komunalnych, 
- skùadowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, 
- kompostowanie odpadów zielonych, 
- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych 

selektywnie, 
- zakùad demonta¿u odpadów wielkogabarytowych. 

Plan gospodarki odpadami w Powiecie Piotrkowskim zakùada równie¿ 
prowadzenie docelowo przez gminy systemu zbierania odpadów komunalnych  
z uwzglêdnieniem wszystkich elementów. Dla gminy Wolbórz oznacza to   
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rozwiniêcie zbiórki odpadów opakowaniowych oraz wprowadzenie zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych. 
 

 

Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy 
 
Docelowy, regionalny system zbierania, segregacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych przedstawia poni¿szy schemat: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wytwórcy odpadów 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------   
Segregacja u êródùa         surowce wtórne

               
-------------------------------------------------------------------------------------------------   
Zakùad                                                                               surowce wtórne 
Zagospodarowywania                            
Odpadów (ZZO)             kompost 
                                                                                                                   frakcja                             

energetyczna      
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Skùadowisko 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Podstawê systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Wolbórz  

stanowiã bêd¹ nastêpuj¹ce zasady: 
 ustawowa realizacja zadañ gminy w sposób uzasadniony ekonomicznie, 
 zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminê 

bêd¹ realizowane wspólnie z podmiotami, które dostosowaùy swoj¹ 

dziaùalno�ã do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 wrze�nia 1996 r.  

o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach; 
 gmina zapewni objêcie wszystkich mieszkañców zorganizowanym 

systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych:   
a) kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji (o ile mieszkañcy nie bêd¹ 

mieli mo¿liwo�ci unieszkodliwiania ich we wùasnym zakresie 

metod¹ kompostowania z u¿yciem kompostowników indywidualnych), 
b) zielonych, np. z pielêgnacji ogrodów, zieleni komunalnej, 
c) papieru i tektury nieopakowaniowej, 
d) opakowañ z papieru i tektury, 
e) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 
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f) opakowañ z tworzyw sztucznych, 
g) tekstyliów, 
h) szkùa nieopakowaniowe, 
i) opakowañ ze szkùa, 
j) metali, 
k) opakowañ z blachy stalowej, 
l) opakowañ z aluminium, 
m) odpadów mineralnych, 
n) drobnej frakcji popioùowej, 
o) wielkogabarytowych, np. mebli, sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, 
p) budowlanych z remontów mieszkañ i budynków, 
q) niebezpiecznych (np. zu¿ytych baterii, akumulatorów, pozostaùo�ci 

farb i lakierów, opakowañ po �rodkach ochrony ro�lin i nawozach). 
 

W przypadku gminy Wolborz zorganizowanym systemem odbioru nie musz¹ 
byã objête odpady a) oraz  b)  - na terenach wiejskich odpady te mog¹ byã 

zagospodarowane poprzez kompostowanie przydomowe.  
 
Planowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Wolbórz, opieraj¹cy siê 
na selektywnej zbiórce odpadów, przewiduje dwa etapy dziaùañ: 
 
1. Segregacja �u êródùa� 

 

Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w 
jednostkach prowadz¹cych dziaùalno�ã gospodarcz¹ poddawane bêd¹ wstêpnej 
segregacji �u êródùa�.  
 
Selektywna zbiórka odpadów mo¿e byã zorganizowana wariantowo:  

 wariant I -  zbieranie selektywne �u êródùa�. Polega na segregacji 
odpadów do worków lub kontenerów ustawionych w obrêbie 

prywatnych posesji.  
 wariant II - punkty selektywnego zbierania odpadów. S¹ to 

wydzielone miejsca na terenie osiedli mieszkaniowych i centrów 

usùugowo-handlowych, w których ustawione s¹ oznakowane 

pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Taki system zbierania 

odpadów najlepiej sprawdza siê na terenach osiedli budownictwa  
wielorodzinnego, ale jest równie¿ stosowany na terenach wiejskich o 

wiêkszym stopniu zagêszczenia zabudowy. 
 
Selektywne zbieranie odpadów powinno obejmowaã wyodrêbnienie ze 

strumienia odpadów komunalnych nastêpuj¹cych frakcji: 
� odpady zielone z ogrodów i parków, 
� odpady z papieru i tektury, 
� odpady ze szkùa i opakowania szklane (oddzielnie biaùe i kolorowe), 
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� odpady z tworzyw sztucznych, 
� zùom metali stalowych i kolorowych, 
� odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji, 
� zu¿yte baterie i akumulatory, 
� oleje odpadowe, 
� lampy fluorescencyjne, 
� przeterminowane leki, 
� opakowania po �rodkach niebezpiecznych, 
� odpady wielkogabarytowe, 
� odpady budowlane. 

 
 Odpady ulegaj¹ce biodegradacji 
Powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, których wùa�ciciele nie bêd¹ mieli 

mo¿liwo�ci unieszkodliwiania ich we wùasnym zakresie, metod¹ kompostowania 

z u¿yciem kompostowników indywidualnych a tak¿e odpady biodegradowalne z 
targowisk, ogrodów i parków powinny byã zbierane jako odrêbny strumieñ 

odpadów i kierowane do ZZO wyposa¿onego w kompostowniê.  
 
 Odpady opakowaniowe 
 Powinny byã zbierane w sposób selektywny z rozdziaùem na: 

- papier i tekturê, 
- szkùo bezbarwne, 
- szkùo kolorowe, 
- metale, 
- tworzywa sztuczne, 
- opakowania wielomateriaùowe. 

System gospodarki odpadami opakowaniowymi wytwarzanymi w gospodarstwach 
domowych powinien opieraã siê na funkcjonuj¹cym ju¿ na terenie gminy 

systemie pojemnikowym i workowym. 
Odpady te powinny byã zbierane selektywnie w ka¿dym indywidualnym 

gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu zestawu kolorowych 
worków/pojemników. Zebrane odpady opakowaniowe, po ewentualnym 

doczyszczeniu w funkcjonuj¹cej sortowni, powinny byã poddane recyklingowi 

lub odzyskowi zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. 
 
 

 

 Odpady wielkogabarytowe 
Wielkogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego (np. AGD i RTV), 

stanowi¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny oraz bêd¹ce urz¹dzeniami 
zawieraj¹cymi substancje kontrolowane, powinny byã traktowane zgodnie z 

zasadami dotycz¹cymi tej grupy odpadów. 
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Pozostaùe odpady wielkogabarytowe, jako odpady nie wymagaj¹ce specjalnych 

urz¹dzeñ do zbierania, odbierane bêd¹ przez podmiot uprawniony, w 

wyznaczonych harmonogramem terminach. Zebrane odpady powinny byã 
kierowane do ZZO z funkcjonuj¹c¹ stacj¹ demonta¿u odpadów 

wielkogabarytowych, gdzie nast¹pi rozbiórka i wydzielenie surowców 

wtórnych.  
 
 Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny  

Ustawa z 29.07.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz . U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) reguluje gospodarkê zu¿ytym sprzêtem 

pochodz¹cym z gospodarstw domowych, przy czym okre�lenie to obejmuje 

równie¿ zu¿yty sprzêt pochodz¹cy z innych êródeù, który ze wzglêdu na 

charakter i ilo�ã jest podobny do zu¿ytego sprzêtu pochodz¹cego z 

gospodarstw domowych. 
Ustawa nakùada na WPROWADZAJ¥CYCH SPRZÆT obowi¹zek 

zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadz¹cych punkty 

zbierania zu¿ytego sprzêtu, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i 

unieszkodliwiania zu¿ytego sprzêtu. 
Dyrektywa nr 2002/96/WE w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 
elektronicznego nakùada na kraje czùonkowskie obowi¹zek ustanowienia 

systemów zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego i 

osi¹gniêcia odzysku zu¿ytego sprzêtu na poziomie 4 kg na mieszkañca 

rocznie, pocz¹wszy od 1 styczna 2006 r. Polska uzyskaùa okres przej�ciowy i 

termin realizacji obowi¹zku zebrania co najmniej 4 kg na mieszkañca zostaù 

przesuniêty na rok 2008. 
Proponowany system przedstawia siê nastêpuj¹co:  

 Przy zakupie nowego urz¹dzenia elektrycznego i elektronicznego 

przeznaczonego dla gospodarstw domowych, mieszkañcy nieodpùatnie 

przekazuj¹ zu¿yty sprzêt tego samego rodzaju sprzedawcy, który jest 

zobowi¹zany go przyj¹ã. Gmina winna udostêpniaã mieszkañcom 

informacjê na temat punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 
elektronicznego, w tym punktów sprzeda¿y sprzêtu, znajduj¹cych siê na 

terenie gminy. 
 Demonta¿ zu¿ytego sprzêtu mo¿e byã prowadzony wyù¹cznie w zakùadzie 

przetwarzania, przy czym demonta¿ urz¹dzeñ zawieraj¹cych substancje 

kontrolowane � substancje zuba¿aj¹ce warstwê ozonow¹ (tj. niektóre 

urz¹dzenia klimatyzacyjne, chùodnicze i ga�nicze) mo¿e prowadziã 

podmiot zatrudniaj¹cy osobê posiadaj¹c¹ �wiadectwo kwalifikacji. 
 W przypadku odpadów, które s¹ urz¹dzeniami zawieraj¹cymi substancje 

kontrolowane, podmiot wytwarzaj¹cy odpady lub podmiot przyjmuj¹cy te 

odpady, jest obowi¹zany do postêpowania z tymi odpadami w sposób 

zapobiegaj¹cy emisji substancji kontrolowanych do �rodowiska. 
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 Mieszkañcy mog¹ przekazaã zebrany selektywnie (do pojemników lub 

worków) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny podmiotom 

prowadz¹cym dziaùalno�ã gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na odbiorze odpadów 

komunalnych od wùa�cicieli nieruchomo�ci, którzy maj¹ obowi¹zek 

odbieraã selektywnie zebrane rodzaje odpadów. Alternatywnym 

rozwi¹zaniem mo¿e byã prowadzenie systematycznej zbiórki obwoênej 

(tzw. mobilnego punktu zbiórki odpadów) obsùuguj¹cego okre�lony teren 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
 ZBIERAJ¥CY ZUÝYTY SPRZÆT, w tym przedsiêbiorca odbieraj¹cy 

odpady komunalne jest zobowi¹zany do przekazania zebranego zu¿ytego 

sprzêtu PROWADZ¥CEMU ZAK£AD PRZETWARZANIA i do 

sporz¹dzania stosownych sprawozdañ. 
 
 Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych  

Powinny byã zbierane selektywnie poprzez system specjalistycznych 

pojemników, worków i kontenerów przez firmy posiadaj¹ce stosowne 

zezwolenia. Zebrane odpady budowlane winny byã dowo¿one wydzielonym 

transportem do ZZO, gdzie poddawane bêd¹ rozdziaùowi materiaùowemu 

oraz kruszeniu. 
 

 Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych 
Odpady niebezpieczne powinny zostaã wydzielone ze strumienia odpadów 

komunalnych �u êródùa�. Wskazane jest rozszerzenie selektywnej zbiórki 

odpadów o odpady niebezpieczne, w nastêpuj¹cych systemach: 
 pojemnikowym (oznakowane specjalistyczne pojemniki, zlokalizowane 

na terenie gminy), 
 workowym (kolorowy oznakowany worek z tworzywa sztucznego) - dla 

zabudowy jednorodzinnej. 
Alternatywnym rozwi¹zaniem mo¿e byã prowadzenie systematycznej zbiórki 

obwoênej odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem specjalnego pojazdu, z 

odpowiednio wyszkolonym personelem (tzw. Mobilnego Punktu Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych) obsùuguj¹cego okre�lony teren zgodnie z 

ustalonym harmonogramem (np. raz na kwartaù). 
System zbierania odpadów niebezpiecznych mo¿e byã rozbudowany poprzez 

utworzenie sieci dodatkowych punktów zbierania wybranych odpadów 

niebezpiecznych (umieszczenie specjalistycznych pojemników) przy takich 

obiektach jak np.:  
- apteki (przeterminowane leki),  
- punkty serwisowe (oleje odpadowe, zu¿yte baterie i akumulatory 

przeno�ne) 
- sklepy (zu¿yte baterie i akumulatory przeno�ne, zu¿yty sprzêt elektryczny  

i elektroniczny). 
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Odpady niebezpieczne zebrane w takich punktach zbierania powinny byã 
kierowane, z wykorzystaniem specjalistycznego transportu, do specjalistycznych 
instalacji odzysku lub unieszkodliwiania. 

 
W zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i  poremontowych, 
elektrycznych i elektronicznych oraz niebezpiecznych wystêpuj¹cych w 

strumieniu odpadów wskazane byùoby zapewnienie mieszkañcom odbioru tych 

odpadów przynajmniej raz na kwartaù.  
 

Obowi¹zkiem wùa�cicieli nieruchomo�ci jest wyposa¿enie nieruchomo�ci 

w urz¹dzenia sùu¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup 

takich urz¹dzeñ, wydzier¿awienie od firmy wywozowej lub w inny sposób 

ustalony w drodze umowy z firm¹ wywozow¹. Wùa�ciciele nieruchomo�ci 

zobowi¹zani s¹ do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych lub 

nieczysto�ci ciekùych powstaj¹cych na terenie nieruchomo�ci, z firm¹ 

wywozow¹ posiadaj¹c¹ wa¿ne zezwolenie Wójta Gminy Wolbórz na 

�wiadczenie usùug w tym zakresie. 
Wùa�ciciele nieruchomo�ci obowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, a w szczególno�ci: 

- odpadów opakowaniowych ze szkùa, 
- odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, 
- odpadów biodegradowalnych, 
- odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych, 
- odpadów wielkogabarytowych, w tym zu¿yty sprzêt elektryczny 

i elektroniczny, 

- odpadów z remontów. 

 
Gmina wydaj¹c zezwolenia na odbiór odpadów od wùa�cicieli nieruchomo�ci, 

poprzez okre�lenie szczegóùowych zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹¿e 

przedsiêbiorców do odbierania tak¿e wszystkich odpadów zebranych 

selektywnie, w tym, powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, odpadów 

wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, 
odpadów budowlanych z remontów, odpadów zielonych z pielêgnacji ogrodów  
i odpadów niebezpiecznych. 
 

W celu osi¹gniêcia zakùadanych celów w zakresie zbierania odpadów 

komunalnych gmina winna realizowaã nastêpuj¹ce dziaùania:  
 kontrolowanie przez gminê stanu zawieranych umów przez wùa�cicieli 

nieruchomo�ci z podmiotami prowadz¹cymi dziaùalno�ã w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych; 
 kontrolowanie przez gminê sposobów i zakresu wypeùniania przez podmioty 

posiadaj¹ce zezwolenia na prowadzenie dziaùalno�ci w zakresie odbierania 
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odpadów komunalnych od wùa�cicieli nieruchomo�ci - ustaleñ zawartych w 

ww. zezwoleniach dotycz¹cych metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów;  
 doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi 

oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. 
 

Zamieszczony ni¿ej rysunek ilustruje schemat proponowanego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Wolbórz. 
Schemat proponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

w gminie Wolbórz  
 

 
 

Warunkiem realizacji zaùo¿eñ planu gospodarki odpadami jest wù¹czenie 

siê do jego realizacji mieszkañców gminy. Wùa�ciwie ukierunkowana edukacja 

ekologiczna mieszkañców przyczyni siê do zwiêkszenia efektywno�ci selektywnego 
zbierania. 

Prawidùowa gospodarka odpadami, opieraj¹ca siê na selektywnej zbiórce 

odpadów, warunkuje:  
- recykling surowców wtórnych  
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- oszczêdno�ci surowców naturalnych  
- eliminacjê substancji toksycznych ze strumienia odpadów,  
- odzysk rozkùadalnej frakcji organicznej w postaci kompostu lub odzysk 

energii (w postaci biogazu z procesów fermentacji metanowej lub ciepùa 

ze spalania odpadów)  
- minimalizacjê odpadów trafiaj¹cych na skùadowisko.  
 

2. Segregacja w Zakùadzie Zagospodarowywania Odpadów  

 

Odpady zmieszane oraz surowce wtórne odbierane z gospodarstw domowych 

bêd¹ przewo¿one do ZZO, który w my�l zaùo¿eñ Planu Gospodarki Odpadami  

Województwa £ódzkiego 2011 planowany jest w m. Ró¿anna (gm. Opoczno). 

Tam poddane zostan¹ procesowi segregacji. Odzyskane surowce wtórne bêd¹ 

odbierane przez firmy w celu ich zagospodarowania, odpad zostanie 
zagospodarowany poprzez oddzielenie odpadów organicznych (do 

kompostowania), frakcji energetycznej (do spalenia) oraz balastu.  
Odpady wielkogabarytowe pochodz¹ce ze zbiórki oraz ze wstêpnej segregacji  
w sortowni trafi¹ do stacji demonta¿u odpadów wielkogabarytowych, gdzie  

odzyskiwane bêd¹ surowce wtórne a pozostaùo�ci zostan¹ rozdrobnione w 

urz¹dzeniu rozdrabniaj¹cym. 
  
ZZO bêdzie wyposa¿ony w instalacje i urz¹dzenia, pozwalaj¹ce na caùkowite  

unieszkodliwienie dostarczonych odpadów. Gùówne urz¹dzenia, jakie docelowo 

znajd¹ siê na terenie skùadowiska to: 
 Sortownia  
 Kompostowania  
 Punkt demonta¿u odpadów wielkogabarytowych 
 Punkt gromadzenia i przeróbki odpadów remontowo-budowlanych  
 Skùadowisko odpadów resztkowych 

 
Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym 

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym mog¹ byã unieszkodliwiane w 

specjalnych instalacjach lub skùadowane na skùadowiskach. Gospodarowanie 
odpadami wytworzonymi w sektorze gospodarczym winno opieraã siê na 

wdra¿aniu technologii maùoodpadowych i odzysku nagromadzonych odpadów na 

skùadowiskach.  
Priorytetem powinno staã siê ograniczenie ilo�ci odpadów kierowanych na 

skùadowiska.  
Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym powinny byã zagospodarowywane przez 
ich wytwórców zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Odpady te bêd¹  
wykorzystywane we wùasnym zakresie przez ich wytwórców, a w sytuacji gdy 
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nie bêdzie to mo¿liwe, winny byã przekazywane do odzysku podmiotom 

posiadaj¹cym zezwolenia na odzysk odpadów.  
Odpady niebezpieczne powinny byã zbierane selektywnie i przekazywane 

do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadaj¹cym stosowne decyzje. 
Odpady, których nie bêdzie mo¿na odzyskaã bêd¹ przekazywane do 

unieszkodliwienia firmom posiadaj¹cym specjalistyczne instalacje do ich 

unieszkodliwiania. 
 

Przy wyborze metody unieszkodliwiania nale¿y d¹¿yã do minimalizacji ilo�ci 

odpadów kierowanych na skùadowiska przy jednoczesnym zwiêkszeniu udziaùu 

odzysku i recyklingu. Nale¿y kierowaã siê wzglêdami ekonomicznymi, 

ekologicznymi a tak¿e uwzglêdniaã osi¹gniêcia rozwoju najlepszych dostêpnych 

technologii. Przedsiêbiorcy powinni realizowaã obowi¹zki posiadaczy odpadów, 

które s¹ okre�lone w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 

2007 r.  nr 39, poz. 251).  
 

Odpady niebezpieczne 

Gùówne zaùo¿enia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 
 wdra¿anie technik minimalizacji powstawania odpadów u êródùa ich 

powstawania, 
 selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich 

specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia; 
 zorganizowanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 

(GPZON) 
 zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawieraj¹cych azbest, 
 zbieranie i unieszkodliwianie urz¹dzeñ i odpadów zawieraj¹cych PCB, 
 zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawieraj¹cych substancje zuba¿aj¹ce 

warstwê ozonow¹, 
 zbieranie i unieszkodliwianie odpadów pochodz¹cych z akcji ratowniczych. 

 
Zgodnie z zaùo¿eniami PGOW£ 2011 w celu skutecznego wydzielenia odpadów 

niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych wskazane jest d¹¿enie do 

organizacji i budowy gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych 

(GPZON), które umo¿liwiaj¹ tymczasowe przechowywanie, segregacjê oraz 

przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych a tak¿e surowców 

wtórnych, zgodnie z wymaganiami kontrahenta przetwarzaj¹cego te surowce. 
W gminach wiejskich powinien byã zorganizowany co najmniej jeden punkt 

zbierania odpadów, usytuowany w centralnym punkcie gminy.  
W punktach tych powinna byã stworzona mo¿liwo�ã zostawienia odpadów 

niebezpiecznych powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, jak np.: baterie  
i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po �rodkach ochrony ro�lin, itd. 
Odpady nagromadzone w punkcie zbierania odpadów winny byã z kolei 

przekazane do dalszego unieszkodliwiania w profesjonalnych, specjalistycznych 
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zakùadach przetwarzania, odzysku, recyklingu czy unieszkodliwiana odpadów 

niebezpiecznych. GPZON mog¹ byã tak¿e miejscem gromadzenia odpadów 

wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu EE oraz odpadów budowlanych 

powstaùych w wyniku prowadzonych prac remontowych czy rozbiórkowych w 

maùej skali.  
Innym sposobem jest regularny (cykliczny) odbiór odpadów niebezpiecznych 

przez specjalny pojazd nale¿¹cy do przedsiêbiorcy odbieraj¹cego odpady 

komunalne z nieruchomo�ci. W okre�lonych terminach (np. raz w miesi¹cu b¹dê 

raz na kwartaù) specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio wyszkolonym 

personelem) przeje¿d¿a wytyczon¹ tras¹ i zabiera odpady niebezpieczne 

dostarczone przez mieszkañców. Prowadz¹c zbiórkê tym sposobem nale¿y tak 

opracowaã harmonogram, aby samochód odwiedziù wszystkie miejscowo�ci  
na terenie gminy. 

Planowany system selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 

powstaj¹cych w sektorze komunalnym (GPZON) powinien obejmowaã równie¿ 

maùe i �rednie przedsiêbiorstwa dziaùaj¹ce na terenie gminy. Proponuje siê, aby 

przedsiêbiorstwa korzystaùy z planowanego GPZON odpùatnie. 
 

Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Wolbórz jest 

zgodny z podstawowymi zaùo¿eniami aktualizacji PGOW£ 2011 i projektem 

aktualizacji �Planu gospodarki odpadami w powiecie piotrkowskim�. Ma on 
sùu¿yã zapobieganiu i minimalizacji ilo�ci wytwarzanych odpadów na terenie 

gminy.   
 

5.7. Wnioski z (prognozy) analizy oddziaùywania projektu na �rodowisko 
 

Funkcjonuj¹cy obecnie na terenie gminy system zbierania odpadów 

komunalnych nie w peùni odpowiada wymogom ochrony �rodowiska i 

racjonalnej gospodarki odpadami, ze wzglêdu na brak selektywnej zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, zu¿ytych urz¹dzeñ EE oraz 

odpadów niebezpiecznych, wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów komunalnych.  
Odpady z terenu gminy trafiaj¹ na skùadowisko w Mùynarach. Ilo�ã 

odpadów wytworzonych na terenie gminy (szacunkowa - liczona wskaênikowo) 

jest ni¿sza od ilo�ci odpadów deponowanych na skùadowisku. Oznacza to, ¿e 

znaczn¹ ilo�ã odpadów wytwarzaj¹ tury�ci, jednak trudno jest trafnie okre�liã tê 
wielko�ã.  Nale¿y równie¿ uwzglêdniã fakt, i¿ pewna ilo�ã odpadów jest spalana 

w gospodarstwach domowych lub trafia na �dzikie skùadowiska�.  
 
Przewidywane w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Wolbórz dziaùania powinny przynie�ã nastêpuj¹ce efekty: 
 

1. Podniesienie �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców gminy, co 
przyniesie pozytywne skutki dla jako�ci �rodowiska. 
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2. Poprawa jako�ci powietrza przez ograniczenie spalania w nieprzystosowanych 
paleniskach domowych odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych  

3. Zwiêkszenie poziomu recyklingu, a tym samym zmniejszenie ilo�ci 

surowców i materiaùów zu¿ywanych do produkcji nowych opakowañ 
4. Zmiana postaw konsumenckich � zmniejszenie wytwarzania odpadów 

opakowaniowych 
5. Zmniejszenie ilo�ci odpadów komunalnych trafiaj¹cych na docelowe 

skùadowisko � poprzez wiêkszy odzysk surowców wtórnych uzyskanych w 

wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 
6. Zwiêkszenie stopnia odzysku odpadów takich jak: metal, szkùo, plastik oraz 

papier � w wyniku upowszechnienie segregacji �u êródùa� oraz prowadzenia 

segregacji w sortowni mechaniczno-rêcznej. 
7. Zwiêkszenie mo¿liwo�ci wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze 

strumienia odpadów komunalnych� segregacja �u êródùa� oraz segregacja w 

sortowni mechaniczno-rêcznej. 
8. Likwidacja azbestu poprzedzona akcj¹ informacyjn¹ promuj¹c¹ prawidùow¹ 

gospodarkê odpadami zawieraj¹cymi azbest. 
9. Zwiêkszenie (docelowo do poziomu limitów odzysku i recyklingu) ilo�ci 

odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych 
oraz opakowaniowych.  

10. Zmniejszenie ilo�ci odpadów niebezpiecznych i komunalnych trafiaj¹cych na 

�dzikie skùadowiska�.  
11. Wzrost zainteresowania mieszkañców gminy wymian¹ pokryã dachowych, 

zawieraj¹cych azbest 
12. Wprowadzenie � w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno-

popularyzacyjnej � spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych (zanieczyszczaj¹cy pùaci).  
 
W zwi¹zku z realizacj¹ zaùo¿eñ �Planu gospodarki odpadami dla gminy 

Wolbórz� wyst¹pi¹ dwa podstawowe rodzaje oddziaùywania na �rodowisko: 
a. oddziaùywanie pozytywne zwi¹zane z rozwojem i usprawnieniem systemu 

selektywnego zbierania odpadów (surowców wtórnych oraz odpadów 

biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych 
oraz zu¿ytego sprzêtu EE), 

b. oddziaùywanie zwi¹zane z transportem odpadów do instalacji do 

przetwarzania  i unieszkodliwiania odpadów. 
Efektem wdro¿enia zaùo¿eñ planu bêdzie poprawa stanu czysto�ci �rodowiska  
w gminie, zwùaszcza w zakresie stanu powierzchni ziemi i czysto�ci �rodowiska 
wodnego. Realizacja planu przyczyni siê tak¿e do zauwa¿alnej, wyraênej 
poprawy ekologicznych warunków ¿ycia mieszkañców w gminie.  
Wprowadzenie, funkcjonowanie i rozwój systemu selektywnego zbierania 

odpadów nie spowoduj¹ negatywnego oddziaùywania na u¿ytkowe zasoby 
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�rodowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do zasobów wodnych, poprawi¹ 

ich jako�ã. 
 
VI. Edukacja  

 
Istotnym elementem, warunkuj¹cym skuteczno�ã wdra¿ania programu 

gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej edukacji spoùeczeñstwa. 

Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, który bêdzie wspieraù 

dziaùania inwestycyjne i zwiêkszaù poparcie spoùeczne dla tych dziaùañ. 

Realizacja zasady, ¿e wytwórca odpadów pùaci za ich unieszkodliwianie mo¿e 

spotkaã siê z negatywnym odbiorem spoùecznym. Kampania informacyjno-
edukacyjna musi byã prowadzona wielotorowo (dla ró¿nych grup docelowych), 

przy wykorzystaniu wszystkich dostêpnych �rodków komunikowania 

spoùecznego, takich jak: 
 Imprezy promocyjne: 

- konferencje prasowe, 
- zebrania mieszkañców, 
- imprezy specjalne (festiwale, akcje), 
- warsztaty, seminaria, konferencje. 

 Materiaùy drukowane 
- materiaùy drukowane nie wymagaj¹ce du¿ych nakùadów: ulotki, broszury,  

obwieszczenia itp., 
- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych: artykuùy, komentarze, 

staùe rubryki, wywiady, artykuùy redakcyjne 
- materiaùy dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia sùu¿b 

komunalnych, 
 Materiaùy audiowizualne: 

- wywiady dla radia i telewizji, 
- ogùoszenia sùu¿b komunalnych w radiu i telewizji, 
- filmy, 
- wystawy. 

 
Wybór odpowiednich form kontaktu z mieszkañcami powinien zapewniã 

optymaln¹ skuteczno�ã przy istniej¹cych mo¿liwo�ciach finansowych. 
 
VII. System monitoringu i oceny realizacji programu 
 
Ustawa o odpadach i przepisy wykonawcze okre�laj¹ sposób a tak¿e zakres 

monitoringu odpadów, a ponadto okre�laj¹ przedziaùy czasowe dla:  
- aktualizacji planów gospodarki odpadami  - nie rzadziej ni¿ co cztery lata,  
- sprawozdañ z realizacji planu przedstawianych przez organy wykonawcze, 

opracowuj¹ce projekty planów, organom uchwalaj¹cym  - co 2 lata.  
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Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmuj¹ce okres dwóch 

lat kalendarzowych, wedùug stanu na dzieñ 31grudnia roku koñcz¹cego okres 

sprawozdawczy Wójt Gminy przedkùada Radzie Gminy i Zarz¹dowi Powiatu,   
w terminie do dnia 31 marca po upùywie okresu sprawozdawczego. 
Ocena realizacji zaùo¿onych kierunków i celów prowadzona bêdzie poprzez: 
− okre�lenie wskaêników odpowiadaj¹cych przyjêtym w planie celom; 
− ocenê dynamiki zmian poszczególnych parametrów; 
− ocenê realizacji zadañ. 
 
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Wolbórz  

wymaga prowadzenia bie¿¹cego monitoringu. Staùy monitoring umo¿liwia 

ocenê skuteczno�ci podejmowanych dziaùañ oraz wprowadzanie � w razie 
wyst¹pienia takiej konieczno�ci � odpowiednich korekt.  
Monitoring gospodarki odpadami w gminie bêdzie polegaù na dziaùaniach 

organizacyjno � kontrolnych.  
W celu nadzoru nad realizacj¹ niniejszego planu, przyjêto wskaêniki 

opisuj¹ce  stopieñ realizacji zaùo¿onych zadañ. 
 
Tab. 29.  Wskaêniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  Wolbórz  

L.p.  Wskaênik  Jednostka  warto�ã  
obecna  

1 
Odsetek mieszkañców gminy objêtych zorganizowanym 

systemem zbierania odpadów komunalnych  

% 
mieszkañców 100%* 

2 
Ilo�ã odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na 
mieszkañca na rok (szacunkowo) 

kg/M/rok 173,5** 

3 Masa wytworzonych odpadów komunalnych (szacunkowo) Mg 1312** 

4 
Masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych w ci¹gu 

roku  
Mg 1563,75* 

5 
Jednostkowa ilo�ã zebranych odpadów komunalnych 

przypadaj¹ca na 1 mieszkañca w ci¹gu roku  
kg/M/rok 206,7*** 

6 
Udziaù odpadów komunalnych deponowanych na 

skùadowiskach  
% 119** 

7 
Ilo�ã odpadów pochodz¹cych z selektywnej zbiórki  
(szkùo, tworzywa sztuczne, papier i tektura)**  

Mg 121,7* 

8 
Udziaù odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu 
zbieranych odpadów komunalnych  % 7,8*** 

9 

Osi¹gniêty poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych 

wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiêbiorców 

i przez przedsiêbiorców rozliczanych przez organizacje 

odzysku dziaùaj¹ce na terenie gminy  � ogóùem 

% b.d. 

10 
Liczba czynnych skùadowisk odpadów, na których skùadowane 

s¹ odpady komunalne 
szt. 1* 

11 Masa wytworzonych osadów �ciekowych Mg 38,4* 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________  

251 
 

12 Ilo�ã odpadów wytworzona w sektorze gospodarczym  tys. Mg/rok  

13 
Ilo�ã odpadów poddanych procesom odzysku i 

unieszkodliwiania 
% 160,1* 

14 
Ilo�ã zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych 

[Mg/rok] 
szt. 50* 

15 
Masa  odpadów niebezpiecznych zebranych na  terenie gminy 

(w 2008 r.)** Mg ---- 

16 
Ilo�ã pozostaùych zinwentaryzowanych wyrobów 

zawieraj¹cych azbest � do usuniêcia i unieszkodliwienia* m2 261076* 

17 Liczba stacji demonta¿u * szt 0* 

18 Liczba punktów zbierania pojazdów* szt. 0* 

* Dane UG Wolbórz - Wg  Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla   

   Gminy Wolbórz (warto�ci dla roku 2008) 
**Obliczenia w oparciu o wskaêniki  
***Obliczenia wùasne na podstawie danych UG Wolbórz 

 
Analiza wskaêników stanowiã bêdzie podstawê do korekty i weryfikacji 

przedsiêwziêã planowanych w gminnym planie gospodarki odpadami.  
 
Zgodnie z wymogami, skùadane co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu 

gospodarki odpadami powinno obejmowaã:  
- ocenê stopnia realizacji okre�lonych w planie celów i kierunków dziaùañ,  
- sprawozdanie z wykonanych zadañ pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,  
- zgodno�ã wykonanych zadañ z harmonogramem prac,  
- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania zaùo¿onych przedsiêwziêã.  

Sprawozdanie mo¿e zawieraã tak¿e informacje na temat zaistniaùych zmian  
w aktach prawnych, zaùo¿eniach podstawowych, planach wy¿szego rzêdu, itp., 

co bêdzie powodowaùo konieczno�ã weryfikacji planu i jego aktualizacjê.  
 
Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien byã jednym z elementów 

kontroli realizacji Programu Ochrony Úrodowiska, wobec czego proponuje siê 

harmonogram przedstawiania raportów zbie¿ny z harmonogramem monitorowania 
realizacji Programu Ochrony Úrodowiska. 
 
Harmonogram dziaùañ monitoruj¹cych program przedstawia schemat: 

Dziaùanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
         

Bie¿¹cy monitoring 

funkcjonowania systemu 
x x x x x x x  

Raporty z realizacji programu  x  x  x  x 

Aktualizacja Programu   x    x  

 



Program Ochrony Úrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz    

___________________________________________________________________________  

252 
 

Wójt Gminy, za pomoc¹ odpowiednich sùu¿b mo¿e w skuteczny sposób 

prowadziã monitoring realizacji dziaùañ okre�lonych w gminnym planie 

gospodarki odpadami.   
 

VIII. Streszczenie 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz stanowi aktualizacjê 
Planu opracowanego w 2004 r. Aktualizowany Plan obejmuje lata 2010 � 2013 
(zadania krótkookresowe) oraz lata 2014 � 2017 (zadania dùugookresowe).  
W niniejszym Planie przedstawiono m. in.: 

- ocenê realizacji obowi¹zuj¹cego Planu Gospodarki Odpadami 
- charakterystykê gminy Wolbórz z uwzglêdnieniem czynników wpùywaj¹cych na 

gospodarkê odpadami, 
- analizê aktualnego stanu gospodarki odpadami, 
- prognozy wzrostu ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
- identyfikacjê problemów, 
- cele i zadania, 
- system gospodarki odpadami, 
- harmonogram realizacji przedsiêwziêã, 
- êródùa finansowania przedsiêwziêã z zakresu gospodarki odpadami, 
- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
 
Gùównym zamierzeniem w sektorze komunalnym jest uporz¹dkowanie 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz minimalizacja i 
eliminacja zagro¿eñ wynikaj¹cych z gospodarowania odpadami. Gmina prowadziã 
bêdzie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuj¹cy 

odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe (w tym zu¿ytego sprzêtu EE), 

niebezpieczne oraz budowlane. Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ gmina Wolbórz jest 

gmin¹ wiejsk¹ zaùo¿ono stosowanie przez mieszkañców we wùasnym zakresie 

metody kompostowania odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, z u¿yciem 

kompostowników indywidualnych (je¿eli mieszkañcy nie bêd¹ mieli mo¿liwo�ci 

takiego wykorzystania wytworzonych odpadów biodegradowalnych, zbieraã je 

bêd¹ selektywnie i jako odrêbny strumieñ odpadów bêd¹ one kierowane do 
Zakùadu Zagospodarowania Odpadów ZZO z funkcjonuj¹c¹ kompostowni¹). 

Wedùug zapisów PGOW£ 2011 gmina Wolbórz przypisana zostaùa do  
Rejonu X, w którym odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

odbywaã siê bêdzie na terenie planowanego Zakùadu Zagospodarowywania 
Odpadów  (ZZO) zlokalizowanego w Ró¿annej (gm. Opoczno). Rejon obsùugi X 

obejmuje równie¿ miasto Piotrków Trybunalski, caùy powiat opoczyñski i gminê 

Sulejów. W planowanym ZZO Ró¿anna funkcjonowaã bêd¹: skùadowisko, 

sortownia, kompostownia, punkt demonta¿u odpadów wielkogabarytowych, 

punkt gromadzenia i przeróbki odpadów remontowo-budowlanych.  
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Zaplanowana instalacja do segregacji odpadów zabezpieczy mo¿liwo�ci 

segregowania wytworzonych w rejonie odpadów komunalnych. W rejonie 

planowana jest budowa dwóch kompostowni, z czego jedna w Ró¿annej,  
o wydajno�ci 1410 Mg/rok. 

 
Gminny Plan Gospodarki Odpadami zakùada organizacjê dwuetapowego 

systemu gospodarki odpadami: 
 
Etap I 
Wstêpna segregacja �u êródùa� - wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz 
w jednostkach prowadz¹cych dziaùalno�ã gospodarcz¹ odpady komunalne 

poddawane bêd¹ wstêpnej segregacji w miejscu wytworzenia; w wyniku 

wstêpnej segregacji zostanie oddzielona frakcja sucha (papier, szkùo, plastik, 

metale). 
 
Etap II 
Odpady zmieszane oraz surowce wtórne odbierane z gospodarstw domowych 

bêd¹ przewo¿one do ZZO, który w my�l zaùo¿eñ PGOW£ 2011 proponuje siê 
jako obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadów, gdzie poddane zostan¹ 

procesowi segregacji. Odzyskane surowce wtórne bêd¹ odbierane przez 

wyspecjalizowane firmy w celu ich zagospodarowania.  
Z pozostaùych po segregacji odpadów zostan¹ oddzielone frakcje organiczne (do 

kompostowania), frakcja energetyczna (do spalenia) oraz odpad obojêtny (do 

skùadowania). 
Ponadto w  niniejszym Planie zwrócono uwagê na potrzebê wzmo¿enia dziaùañ 

informacyjno � edukacyjnych, które winny poprzedzaã ka¿de zadanie 

inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami. 
 
Osi¹ganie celów nadrzêdnych wymaga realizacji wyznaczonych celów 

po�rednich. Zostaùy one sformuùowane jako cele krótkookresowe (2010 � 2013),  
gdzie dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów 

niebezpiecznych i odpadów innych ni¿ niebezpieczne) sformuùowano cele 

szczegóùowe;  cele dùugookresowe 2014 � 2017 zostaùy okre�lone nastêpuj¹co: 
 dalsze usprawnianie systemów gospodarki odpadami komunalnymi, 

obejmuj¹ce dziaùania w zakresie rozwoju selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (w tym odpadów ulegaj¹cych biodegradacji oraz odpadów 

niebezpiecznych wystêpuj¹cych w masie odpadów komunalnych); 
 rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw 

domowych; 
 rozbudowa systemu zbierania olejów odpadowych ze êródeù rozproszonych 

(maùe i �rednie przedsiêbiorstwa, obiekty usùugowe, gospodarstwa domowe); 
 rozbudowa systemu zbierania zu¿ytych opon; 
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 opracowanie i wdro¿enie systemu zbierania zu¿ytego sprzêtu EE pochodz¹cego z 
gospodarstw domowych; 

 realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest; 
 kontrola speùniania wymogów zezwoleñ w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od wùa�cicieli nieruchomo�ci; 
 kontynuacja kontroli podmiotów prowadz¹cych dziaùalno�ã w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 
 wzmocnienie kontroli zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych;  
 kontynuacja likwidacji �dzikich wysypisk� odpadów; 
 wspóùdziaùanie na rzecz utworzenia rejonowego  zakùadu zagospodarowania 

odpadów ZZO wyposa¿onego w infrastrukturê do odzysku, recyklingu i 

unieszkodliwiania odpadów poza skùadowaniem; 
 kontynuowanie dziaùañ informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz wùa�ciwego postêpowania z poszczególnymi 

rodzajami odpadów. 
 

Zaktualizowany Plan zawiera proponowany systemy gospodarki odpadami 
komunalnymi, przemysùowymi i niebezpiecznymi. Gùówne zaùo¿enia systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi:  
- selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, 

biodegradowalnych, opakowaniowych;  
- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych;  
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych;  
- likwidacja dzikich wysypisk.  

 
Do gùównych zaùo¿eñ systemu gospodarki odpadami przemysùowymi, 

który spoczywa na przedsiêbiorcach, nale¿y wprowadzanie zasad �czystszej 

produkcji� oraz norm ISO. 
Zaùo¿enia systemu gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym obejmuj¹: 

- d¹¿enie do minimalizacji powstawania odpadów,  
- utrzymywanie wysokiego poziomu odzysku odpadów, 
- stosowanie najlepszych dostêpnych technik i technologii w zakresie  

odzysku lub unieszkodliwiania.  
Priorytetem powinno staã siê ograniczenie ilo�ci odpadów kierowanych na 

skùadowiska. Odpady niebezpieczne powinny byã zbierane selektywnie i 

przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadaj¹cym 

stosowne decyzje.  
Gùówne zaùo¿enia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:  

- wdra¿anie technik minimalizacji powstawania odpadów,  
- organizacja gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych. 
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Odpady niebezpieczne odbierane bêd¹ regularnie (zgodnie z opracowanym 
harmonogramem) przez specjalny pojazd nale¿¹cy do przedsiêbiorcy 

odbieraj¹cego odpady komunalne z nieruchomo�ci. W okre�lonych terminach 

(np. raz na kwartaù) specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio 

wyszkolonym personelem) bêdzie przeje¿d¿aù wytyczon¹ tras¹ i zabieraù odpady 

niebezpieczne dostarczone przez mieszkañców. Opracowany harmonogram 

bêdzie uwzglêdniaù wszystkie miejscowo�ci.  
Na skutek demonta¿u i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest 

prognozuje siê wzrost ilo�ci powstaj¹cych odpadów. Nale¿y prowadziã 

monitoring prawidùowego postêpowanie z odpadami zawieraj¹cymi azbest, 

szczególnie obejmuj¹cy indywidualnych posiadaczy i firmy zajmuj¹ce siê 

demonta¿em.  
 

W aktualizowanym Planie okre�lono jednostki odpowiedzialne za realizacjê 
planowanych zadañ a tak¿e wspóùpracuj¹ce i nadzoruj¹ce. Oszacowano koszt 

wykonania dla niektórych zadañ przewidzianych w Planie. Monitorowanie 
wdra¿ania Planu odbywaã siê bêdzie przez Wójta Gminy przy wspóùpracy ze 

Starost¹ Piotrkowskim, Marszaùkiem Województwa oraz Wojewódzkim 

Inspektoratem Ochrony Úrodowiska. Analiza oddziaùywania Planu na 
�rodowisko wskazuje, ¿e realizacja Planu przyczyni siê do poprawy stanu 

�rodowiska w gminie i pozwoli wyeliminowaã nieprawidùowo�ci  
w prowadzeniu gospodarki odpadami.  

W Planie zwrócono uwagê na istniej¹c¹ potrzebê wzmo¿enia dziaùañ 

informacyjno � edukacyjnych, które winny poprzedzaã ka¿de zadanie 
inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami. 
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Zaù¹cznik nr 1  
 

Karta skùadowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Mùynarach   
(gm. Wolbórz)  - wg stanu na 31 grudnia 2008 r. 

 
Dziaù 1. Dane o posiadaczu odpadów 

Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy 
2008 

Posiadacz odpadów 
 
Urz¹d Gminy 

            Wolbórz 

Adres            97- 320 Wolbórz 
                        Plac Jagieùùy 28 

Telefon / faks 041 61 64 241 
REGON 0005551869 
NIP 771 16 96 962 
Decyzje w zakresie 
gospodarki odpadami 

Znak decyzji  Data wydania  Termin 
wa¿no�ci  

Organ wydaj¹cy  

Wytwarzanie odpadów      
Zbieranie odpadów     
Odzysk      
Unieszkodliwianie 
odpadów  

    

Miejsce prowadzenia 
dziaùalno�ci  

RS.V.7626-31-05 07.07.2005  Starosta Powiatu 
Piotrkowskiego 

Miejsce prowadzenia 
dziaùalno�ci 

Adres  skùadowisko w Mùynarach 

Gmina  Wolbórz 

Data zakoñczenia prowadzenia dziaùalno�ci (je�li 

dotyczy) 
 

Rodzaj prowadzonej dziaùalno�ci
 

W Zb Od Up 

  []  [] X X 
Rodzaj prowadzonej dziaùalno�ci wedùug klasyfikacji PKB

 

Dane o posiadaczu odpadów prowadz¹cym zakùad przetwarzania 

Nr rejestrowy Nie dotyczy 
Numer i nazwa grupy sprzêtu  
Numer i nazwa rodzaju sprzêtu  
 

Dziaù 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach wytworzonych odpadów
 

Lp.  Kod odpadów  Rodzaj odpadów  Masa wytworzonych odpadów [Mg] 
Masa odpadów  Masa sucha odpadów 

  Nie dotyczy   
 

Dziaù 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach odebranych odpadów komunalnych
 

Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj 
odpadów 

Masa odebranych odpadów [Mg]
 

Liczba obsùugiwanych 

wùa�cicieli nieruchomo�ci ogóùem 
z gospodarstw 

domowych 

masa 
odpadów 

sucha 
masa 

odpadów 

masa 
odpadów 

sucha 
masa 

odpadów 
ogóùem  

W tym 
gospodarstw 
domowych 

  
Nie 
dotyczy 
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Dziaù 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach zebranych odpadów 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] 

masa odpadów sucha masa odpadów 

  Nie dotyczy   

     

 

Dziaù 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach odpadów poddanych odzyskowi  

a)  Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach odpadów poddanych odzyskowi w 

instalacjach lub urz¹dzeniach  

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] 

Proces odzysku R 
masa 

odpadów 

sucha masa 
odpadów 

1 19 08 05 Ustabilizowane osady 
�ciekowe 

 38,40 R - 14 

 

b) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach odpadów poddanych poza 

instalacjami i urz¹dzeniami 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] Proces odzysku R 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

R Lp.  

  nie dotyczy     

       

 

c) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach odpadów przekazywanych w celu ich 

wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebêd¹cym 

przedsiêbiorcami na ich wùasne potrzeby 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów Masa odpadów [Mg] 

  nie dotyczy   

     

 

Dziaù 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach unieszkodliwionych odpadów  

a) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach unieszkodliwionych odpadów w 

instalacjach lub urz¹dzeniach 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] 
Proces 

unieszkodliwiania D masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

1 20 03 01 Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

1366,65  
D5 

2 20 02 03 Inne odpady 
nieulegaj¹ce 

biodegradacji 

197,10  
D5 
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b) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo�ciach unieszkodliwionych odpadów poza 

instalacjami i urz¹dzeniami 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] 
Proces 

unieszkodliwiania 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

D Lp. 

  nie dotyczy     

       

 

c) Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urz¹dzeniach do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, z wyù¹czeniem skùadowisk odpadów oraz spalarni i 

wspóùspalarni odpadów 
Lp. Nazwa 

instalacji 
i lub 

urz¹dze

nia 

Rodzaj 
instalacji 

Projektow
ana moc 
przerobo

wa 
[Mg/rok] 

Proces 
[R lub 

D] 

Odpady poddane procesowi 
odzysku lub unieszkodliwiania 

w roku sprawozdawczym 

Odpady powstaj¹ce podczas 

procesu odzysku lub 
unieszkodliwiania 

Kod 
odpa
dów 

Rodzaj 
od 

odpadó

w 

Masa odpadów Kod 
odpa
dów 

Rodzaj 
od 

odpadó

w 

Masa odpadów 
Masa 

odpadó

w 

sucha 
masa 

odpadó

w 

Masa 
odpadó

w 

sucha 
masa 
odpa
dów 

   Nie 
dotyczy 

         

 

Dziaù 8. Zbiorcze zestawienie danych o skùadowiskach odpadów 

Ogólne informacje 

1 Nazwa skùadowiska odpadów Skùadowisko 

2 Adres skùadowiska odpadów Mùynary 

3 Gmina Wolbórz 

4 Powiat Piotrkowski 

5 Województwo £ódzkie 

6 REGON   000551869 

7 NIP  7711696962 

8 Typ skùadowiska   Skùadowisko odpadów 
innych ni¿ niebezpieczne i 
obojêtnych 

9 Nazwa i adres zarz¹dzaj¹cego skùadowiskiem odpadów KOM -WÓL Sp. z o.o. 

97-320 Wolborz, ul. 
Kitowicza 53 

Decyzje 

10 Docelowa lokalizacja 
 (je�li dotyczy) 

Podaã organ wydaj¹cy, dat¹ 

wydania, znak decyzji 
Wójt Gminy Wolborz, nr 
7331/8/91 z 09.09.1991 r. 
Urz¹d Rejonowy Piotrków 
Tryb. z dnia 24.11.1991 r. 
NB.I.7350/509/91 

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

Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji 
Nie ma 
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12 Pozwolenie na budowê Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji; wskazaã, 
je�li decyzja zostaùa uchylona 

Nie ma 

13 Pozwolenie na u¿ytkowanie 

(je�li dotyczy) 
Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji 
Nie dotyczy 

14 Decyzja o wykonaniu 
przegl¹du ekologicznego na 

podstawie art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzaj¹cej 

Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji 
Starostwo Powiatowe w 
Piotrkowie Tryb. 
06.02.2002 r. OSA/.7624-
1/02 

15 Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzaj¹cej

 (je�li 
dotyczy) 

Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji, 
wyznaczony rok dostosowania 

Starostwo Powiatowe w 
Piotrkowie Tryb. 
15.10.2003 r. 
RS.V.7624/9/03 

16 Czy decyzja o dostosowaniu 
zostaùa przedùu¿ona? 

Je¿eli tak, to na podstawie, 

jakiej decyzji - podaã: podstawê 
prawn¹, organ wydaj¹cy, datê 

decyzji, znak decyzji, 
wyznaczony rok dostosowania 

nie 

17 
 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzaj¹cej (je�li 
dotyczy) 

Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania 
 

nie 

18 
 

Czy decyzja o dostosowaniu zostaùa 

przedùu¿ona? 
 

  
 
 

Je¿eli tak, to na podstawie jakiej 

decyzji - podaã: podstawê prawn¹, 

organ wydaj¹cy, datê decyzji, znak 

decyzji, wyznaczony rok 
dostosowania 

nie 

  
 

19 
 

Decyzja o zamkniêciu skùadowiska 

na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 
wprowadzaj¹cej (je�li dotyczy) 

Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji, wyznaczony 
rok zamkniêcia 
 

nie ma 

20 
 

Czy decyzja o zamkniêciu zostaùa 

przedùu¿ona? 
 

Je¿eli tak, to na podstawie jakiej 

decyzji - podaã: podstawê prawn¹, 

organ wydaj¹cy, datê decyzji, znak 
decyzji, wyznaczony rok zamkniêcia 

nie 

21 
 

Zgoda na zamkniêcie wydzielonej 

czê�ci skùadowiska na podstawie 

art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach 

Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji, wyznaczony 
rok zamkniêcia oraz datê 

zaprzestania przyjmowania 
odpadów 

nie ma 
 

22 
 

Zgoda na zamkniêcie skùadowiska 

odpadów na podstawie art. 54 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach 

Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji, wyznaczony 
rok zamkniêcia oraz datê 
zaprzestania przyjmowania 
odpadów 

nie ma 
 

23 
 

Decyzja zatwierdzaj¹ca instrukcjê 

eksploatacji skùadowiska 
Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji 
 

Starostwo Powiatowe w 
Piotrkowie Tryb. 
04.03.2003 r. RSA/.7624-
1/03 

24 
 

Czy decyzja zatwierdzaj¹ca 

instrukcjê eksploatacji skùadowiska 

byùa czasowa? 

Je¿eli tak, to wskazaã na jaki okres 
 

nie 
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25 
 

Zezwolenie na prowadzenie 
dziaùalno�ci w zakresie odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów 

Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji, termin 
obowi¹zywania 

nie ma 
 

26 
 

Pozwolenie zintegrowane (je�li 
dotyczy) 
 

Podaã organ wydaj¹cy, datê 

wydania, znak decyzji, termin 
obowi¹zywania 
 

nie dotyczy 
 

27 
 

Czy skùadowisko jest przewidziane 

do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego? 

Je¿eli tak, to podaã termin 

(planowany) zùo¿enia wniosku 
nie 
 

28 
 

Czy dla skùadowiska byùa wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 
dziaùalno�ci? 
 

Je¿eli tak, to podaã dane dotycz¹ce 

decyzji -podstawê prawn¹, organ 

wydaj¹cy, datê wydania, znak 

decyzji oraz termin wstrzymania 

nie 
 

Dane techniczne 

29 Liczba kwater 3 

30 Liczba kwater eksploatowanych 1 

31 Liczba kwater zamkniêtych 2 

32 Pojemno�ã caùkowita [m3] 31 690 

33 Pojemno�ã zapeùniona ù¹cznie z warstwami izolacyjnymi [m
3] 24 566 

34 Powierzchnia w granicach korony [m2] 1,53 

35 Uszczelnienie [tak /nie] tak 

Naturalna bariera geologiczna 
(mi¹¿szo�ã, wspóùczynnik 

filtracji)   
Tak (brak danych) 

Sztuczna bariera geologiczna 
(rodzaj, mi¹¿szo�ã, 

wspóùczynnik filtracji)   
nie 

Izolacja syntetyczna (materiaù, 
grubo�ã) 

nie 

36 Drena¿ odcieków [tak/nie] nie 

Warstwa drena¿owa (mi¹¿szo�ã, 

wspóùczynnik filtracji)   
 

Kolektory (materiaù, �rednica)  

Uksztaùtowanie misy (nachylenie 

wzdùu¿ kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

Zewnêtrzny system rowów  

37 Gromadzenie odcieków [tak/nie] nie 

W specjalnych zbiornikach 
(pojemno�ã, m3) 
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38 Postêpowanie z odciekami odprowadzenie do 

kanalizacji miejskiej 
[tak/nie] 

nie 

Wywóz do oczyszczalni 

miejskiej [tak/nie] 
 

Wykorzystanie do celów 

technicznych (jakich?) 
 

Oczyszczanie lub podczyszczanie 
we wùasnej oczyszczalni 
(odbiornik �cieków 

oczyszczonych) 

 

39 Instalacja do odprowadzania gazu 
skùadowiskowego 

[tak/nie] nie 

  Z emisj¹ do atmosfery [tak/nie]  

  Spalanie w pochodni [tak/nie]  

  Odzysk energi [tak/nie]  

40 Pas zieleni [tak/nie] tak 

  Szeroko�ã pasa [m] 4 mb 

41 Ogrodzenie [tak/nie] tak 

42 Rejestracja wjazdów [tak/nie] tak 

43 
 

Ewidencja odpadów 
 

[tak/nie] 
 

tak 
 

44 
 

Waga 
 

[tak/nie] tak 
 

45 
 

Urz¹dzenia do mycia i dezynfekcji 
 

[tak/nie] 
 

tak 
  

 
46 
 

Wykonywanie warstw 
izolacyjnych odpadów 
 

[tak/nie] 
 

tak 
 

rodzaj materiaùu Piach, ziemia 

w przypadku 
wykorzystywania 
odpadów podaã 

kod i rodzaj 
odpadów 

kod odpadów rodzaj odpadów 

19 08 05 Ustabilizowane osady 
�ciekowe 

47 Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

dane meteorologiczne [tak/nie] 
 

nie 
 

  kontrola wykonywania elementów 
sùu¿¹cych do monitoringu 
[tak/nie] 

 

  wody powierzchniowe [tak/nie]  

  wody podziemne  [tak/nie]  
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48 
 

Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 
 

opad atmosferyczny [tak/nie] nie 

wody powierzchniowe [tak/nie] tak 

wody odciekowe [tak/nie] nie 

wody podziemne [tak/nie] tak 

gaz skùadowiskowy [tak/nie] nie 

osiadanie powierzchni skùadowiska 

[tak/nie] 
tak 

 
struktura i skùad odpadów [tak/nie] nie 

 

Odpady 

49 Czy odpady s¹ skùadowane w sposób nieselektywny?
 [tak/nie] 

 
nie 
 

50 Odpady poddane odzyskowi na 
skùadowisku odpadów w roku 

sprawozdawczym (je�li dotyczy) 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
 

Masa 
odpadu 
[Mg] 

Cel 
wykorzystania 

odpadu 
 

19 08 05 
 

Ustabilizowane 
osady �ciekowe 

38,4  rekultywacja 
 

   

51 
 

Masa odpadów dotychczas przyjêta do skùadowania (je�li dotyczy) [Mg] 23513,8 
 

Kod odpadów 
 

Rodzaj odpadów 
 

Masa odpadów skùadowana 

w roku sprawozdawczym 
[Mg] 

masa 
odpadów 
 

sucha masa 
odpadów 

 
20 03 01 
 

Niesegregowane [zmieszane) 
odpady 

1366,65 
 

 

 komunalne  

20 02 03 Inne odpadu nie ulegaj¹ce 

biodegradacji  
197,10 

 

Dziaù 9. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach wspóùspalarniach odpadów  

Typ instalacji:24) Nazwa instalacji Adres 
instalacji  

Wspóùspalarnie - % masy w ogólnej 

masie spalonego paliwa konwencyjnego 

������������.. SP WSP Nie dotyczy                             

[] [] 

Decyzja Znak Data 
wydania 

Termin wa¿no�ci Organ wydaj¹cy 

Pozwolenie na budowê      

Pozwolenie na u¿ytkowanie      
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Zezwolenie na prowadzenie 
dziaùalno�ci w zakresie 

odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

    

Decyzja o wstrzymaniu 
dziaùalno�ci 

    

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]  

Odzysk energii w roku sprawozdawczym 
[GJ/rok] 

 

Oczyszczanie 
gazów lub pyùów  

Odpylenie Usuwanie 
metali 
ciê¿kich

 

Usuwanie dioksyn 
i furanów 

Inne 

SP WSP SP WSP SP WSP 

[] [] [] [] [] [] 

Monitoring gazów lub pyùów Przegl¹d ekologiczny 

SP WSP  SP WSP 

[] []  [] [] 

opis���������. rok��������� 

Odpady poddawane termicznemu  
przeksztaùceniu 

Odpady powstaj¹ce w trakcie  termicznemu  
przeksztaùceniu 

Kod 
odpadów 

Rodzaj 
odpadu 

Masa odpadów 

[Mg] 
Kod 

odpadów 
Rodzaj 
odpadu 

Masa odpadów [Mg] 

  
Masa 

odpadu 

Sucha 
masa 

odpadów 
  

Masa 
odpadu 

Sucha masa 
odpadów 

        

        

        

* Ustawa z dnia 21 lipca 2001r. po wprowadzeniu ustawy � Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

** Wedùug rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów 
*** Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paêdziernika 2002r. w sprawie rodzaju odpadów, 

które mog¹ byã skùadowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) 
 
 
 
 
 
 


