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Rozdział 1 
 
 
 Wypełniając dyspozycje art. 14, ust. 13, pkt 1 ustawy o odpadach (Dz. U. 
z  2007 roku nr 39, poz. 251 ze zmianami) sprawozdanie z realizacji planu 
gospodarki odpadami organ  wykonawczy  gminy  przedkłada  radzie  gminy  i  
zarządowi powiatu w terminie  do dnia 31 marca po upływie okresu 
sprawozdawczego. Sprawozdanie obejmuje okres 
2 lat tj. 2009 i 2010 r. 

 
 

Rozdział 2 
 
 

1. Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które mają być 
poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania wygląda następująco:  

 
Rodzaj odpadu (kod) Ilość 

/Mg/ 
Źródła 

pochodzenia 
Odzysk 

 
Unieszkodliwianie 

 
Data 

realizacji 
(20 01) Odpady 
komunalne segregowane     
i gromadzone selektywnie  
(z wyłączeniem 15 01)  

       
       - 

    

20 01 01 - Papier i tektura -     
20 01 02 – Szkło -     
20 01 08 - Odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 

-     

20 01 10 – OdzieŜ -     
20 01 11 – Tekstylia -     
20 01 13* - Rozpuszczalniki -     
20 01 14* - Kwasy -     
20 01 15* - Alkalia -     
20 01 17* - Odczynniki 
fotograficzne 

-     

20 01 19* - Środki ochrony 
roślin I i II Klasy 
toksyczności (bardzo 
toksyczne i toksyczne, np. 
herbicydy, insektycydy) 

-     

20 01 21* - Lampy 
fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 

-     

20 01 23* - Urządzenia 
zawierające freony 

5,31 
0,75 

   2009 
2010 

20 01 25 - Oleje i tłuszcze 
jadalne 

-     

20 01 26* - Oleje i tłuszcze 
inne niŜ wymienione w 20 01 
25 

-     

20 01 27* -  Farby, tusze, 
farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i Ŝywice 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

-     

20 01 28 - Farby, tusze, 
farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i Ŝywice inne niŜ 
wymienione w 20 01 27 

-     

20 01 29* - Detergenty 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

-     

20 01 30 - Detergenty inne 
niŜ wymienione w 200129 -    
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20 01 31* - Leki 
cytotoksyczne                             
i cytostatyczne 

0,400 
    0,126    

2009 
2010 

20 01 32 -  Leki inne niŜ 
wymienione w 20 01 31 

-     

20 01 33* - Baterie                       
i akumulatory łącznie                       
z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01* 
(Baterie i akumulatory 
ołowiowe) 16 06 02* 
(Baterie i akumulatory 
niklowo-kadmowe), 16 06 
03* (Baterie zawierające rtęć 
oraz niesortowane baterie             
i akumulatory zawierające te 
baterie) 

-     

20 01 34 - Baterie                       
i akumulatory inne niŜ 
wymienione w 20 01 33 

-     

20 01 35* - ZuŜyte 
urządzenia elektryczne                 
i elektroniczne inne niŜ 
wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

5,10 
1,09 

   2009 
2010 

20 01 36 ZuŜyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niŜ wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 
 

6,80 
8,16    

 
2009 
2010 

 

20 01 37* - Drewno 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

-     

20 01 38 - Drewno inne niŜ 
wymienione w 200137 

-     

20 01 39 - Tworzywa 
sztuczne 

-     

20 01 40 – Metale -     
20 01 41 - Odpady zmiotek 
wentylacyjnych 

-     

20 01 80 - Środki ochrony 
roślin inne niŜ wymienione        
w 20 01 19 

-     

20 01 99 Inne 
niewymienione frakcje 
zbierane w sposób 
selektywny 

-     

(20 02) Odpady z 
ogrodów i parków              
(w tym z cmentarzy) 

-     

20 02 01 - Odpady ulegające 
biodegradacji 

640,10    2010 

20 02 02 - Gleba i ziemia,            
w tym kamienie 

-     

20 02 03 - Inne odpady 
nieulegające biodegradacji 

-     

(20 03) Inne odpady 
komunalne 

-     

20 03 01 - Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

  
8 316,53 
8 288,92 

 

Gospodarstwa 
domowe 

 D 1 

 
2009 

     2010 
 

20 03 02 - Odpady                     
z targowisk 

-     

20 03 03 - Odpady                    
z czyszczenia ulic i placów 
 
 

-     
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20 03 04 - Szlamy ze 
zbiorników bezodpływowych 
słuŜących do gromadzenia 
nieczystości 

-     

20 03 06 - Odpady ze 
studzienek kanalizacyjnych 

-     

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 

51,10 
66,12 

Gospodarstwa 
domowe 

 D 1 2009 
2010 

20 03 99 - Odpady 
komunalne niewymienione  w 
innych podgrupach 

-     

INNE ODPADY (RÓWNIEś) MOGĄCE STANOWIĆ ODPADY KOMUNALNE 

Rodzaj odpadu Ilość 
/Mg/ 

Źródła 
pochodzenia 

Odzysk Unieszkodliwianie Data 
realizacji 

Odpady z remontu 
 
 

420,54 
356,04    

2009 
2010 

Odpady - opakowania z 
tworzyw sztucznych 

1) PET; 
2) inne 

55,92 
    34,19 

Gospodarstwa 
domowe 

R 5  2009 
2010 

 Odpady - opakowania z 
aluminium 

-     

Odpady - opakowania ze 
stali, w tym z blachy stalowej 

-     

 Odpady - opakowania z 
papieru i tektury 
 

50,67 
24,67 j.w. R 5  

2009 
2010 

 Odpady - opakowania ze 
szkła gospodarczego, poza 
ampułkami 

83,10 
90,50 j.w. R 5  

2009 
2010 

Odpady - opakowania z 
materiałów naturalnych 
(drewna i tekstyliów) 

-     

Odpady z opon -     
Oleje odpadowe -     
Odpady niebezpieczne 
(przeterminowane lekarstwa, 
zuŜyte baterie) 

0,884 
0,545 j.w. R 5  

2009 
2010 

Azbest -     
PCB -     
Pojazdy wycofane                         
z eksploatacji  

-     

W przypadku pozostałych odpadów z grupy 20 oraz innych odpadów Gmina nie posiada danych o ich ilości,              
jednak takie odpady powstają w gospodarstwach domowych i są składowane na składowisku odpadów                   
komunalnych w Gogolinie.  
 
 
2. Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów. 
 
Na terenie miasta i gminy Krapkowice zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadają 
następujące podmioty:  

 
a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gogolina, ul. Ligonia 15 

– na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic z dnia 27 lutego 2007 roku                     
Nr GGR-7661-3/07 wydanej na okres 10 lat; 

b) REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2 – na 
podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic z dnia 21 marca 2007 roku Nr 
GGR-7661-1/07 wydanej na okres 10 lat;  
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c) Veolia Usługi dla Środowiska S.A. ul. Piastowska 38 –                             
na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic z dnia 22 maja 2007 roku Nr 
GGR-7661-2/07 wydanej na okres 10 lat; 

d) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S. A. 53-238 Wrocław,  
ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 – na podstawie decyzji Burmistrza 
Krapkowic z dnia 20 listopada 2007 roku Nr GGR-7661-28/07 waŜne do 1 
czerwca 2016 roku; 

e) REMONDIS OPOLE Sp. z o. o. 45-753 Opole, Al. Przyjaźni 9 – na podstawie 
decyzji Burmistrza Krapkowic z dnia 22 listopada 2007 Nr GGR-7661-30/07 
wydanej na okres 10 lat; 

f) PLADA ART. Łukasz Sokołowski, ul.Zielona 26, 47-330 Zdzieszowice – na 
podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic z dnia 24 listopada 2008 roku Nr 
GGR-7661-36/08 wydanej na okres 10 lat; 

g) Ogrody Malkusz Grzegorz Malkusz ul. Chrobrego 18, 47-303 Krapkowice 
- na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic z dnia 5 listopada 2010 roku 
Nr GGR-7661-45/10 wydanej na okres 10 lat; 

h) Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych 
Andrzej Wicher ul. Ludowa 47/1, 45-820 Opole - na podstawie decyzji 
Burmistrza Krapkowic z dnia 1 grudnia 2010 roku Nr GGR-7661-47/10 
wydanej na okres 10 lat. 

 
Niesegregowane odpady komunalne z gospodarstw domowych przekazywane są                            
na składowisko odpadów komunalnych w Gogolinie przy ul. Ligonia 15, będące 
w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie celem 
ich unieszkodliwienia zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach 
(tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Mając na uwadze 
zapisy zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 
zmierzające do podziału województwa na pięć Regionów Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Gmina Krapkowice przystąpiła do Związku Międzygminnego  
,,Czysty Region”. Zgodnie z uchwałą Gmina partycypuje w budowie Centrum   
Unieszkodliwiania i Zagospodarowania   Odpadów w Kędzierzynie Koźlu i po jego 
uruchomieniu będzie deponowała na nim odpady komunalne. 
 
3. Rozmieszczenie istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 
 
a) instalacje do zbierania odpadów:  
 
Na terenie Gminy Krapkowice wprowadzono system segregacji odpadów, którego 
podstawowym celem jest wydzielenie ze strumienia zmieszanych odpadów 
komunalnych odpadów z papieru i tektury, szkła oraz plastiku. Pojemniki 
Eurolender do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1,5 m3 oraz 2,5 m3 

znajdują się w następujących miejscach na terenie miasta: 
• Os. Sady – 2 komplety 
• ul. Ks. Duszy – 1 komplet 
• ul. Damrota – 1 komplet 
• ul. Kilińskiego – 1 komplet 
• Os. 1000-lecia – 2 komplety 
• ul. 3 Maja – 2 komplety 
• Os. XXX-lecia – 4 komplety 
• ul. Piastowska 38 – 1 komplet 
• ul. Staszica – 1 komplet 



 6 

 
W zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest przy 
wykorzystaniu worków foliowych na poszczególne rodzaje odpadów.  
 
Gromadzenie niesegregowanych odpadów stałych prowadzone jest w 
następujących urządzeniach w zaleŜności od ilości wytwarzanych odpadów: 
 - pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l i 1100 l; 
 - kosze uliczne; 
 - worki na śmieci; 
 - kontenery na gruz. 
 
b) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów: 
 
Wiodącym podmiotem zajmującym się odzyskiem odpadów na terenie gminy 
Krapkowice jest firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Przedmiotem umowy 
pomiędzy Gminą Krapkowice, a Veolia Usługi dla Środowiska S.A. jest: 

− współpraca stron w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
stałych z terenu miasta i gminy Krapkowice; 

− odzysk papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych. 
Na terenie bazy połoŜonej przy ul. Piastowskiej 38 w Krapkowicach firma 
prowadzi odzysk odpadów na zamontowanej linii technologicznej – sortownia 
odpadów. Odpady poddawane są wtórnej segregacji polegającej na ręcznym 
oddzieleniu frakcji przydatnych do recyklingu, a następnie wyselekcjonowane 
odpady o wymaganych parametrach czystości belowane są w prasie 
dwukomorowej. Działalność obejmującą odzysk odpadów Veolia Usługi dla 
Środowiska S.A prowadzi na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 
20 maja 2003 roku, ROŚ-7663-7/2003 wydanej na okres 10 lat. 
Stosowaną metodę moŜna zaliczyć do typowych metod obróbki z zastosowaniem 
urządzeń mechanicznych zestawionych w linię technologiczną, którą zgodnie                         
z załącznikiem do ustawy o odpadach moŜna opisać symbolem R5 - recykling 
innych materiałów nieorganicznych.   
 Odpady komunalne zgodnie z porozumieniem zawartym między gminami 
Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki i Walce przekazywane są na składowisko 
odpadów komunalnych, będące w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Gogolinie. Składowisko zajmuje powierzchnię 9,6 ha z czego 
2,4 ha jest aktualnie przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych bez 
wstępnej selekcji. 
 Na terenie Gminy Krapkowice znajduje się równieŜ instalacja do 
unieszkodliwiania i odzysku odpadów z sektora gospodarczego, stanowiąca 
własność firmy Metsa Tissue SA.  
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Rozdział 3 

 
 Realizacja celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
obejmująca lata 2009-2010 r.  
 
 

CELE, ZADANIA,  
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

TERMINY REALIZACJI 
SPOSÓB FINANSOWANIA 
instrumenty finansowe 

ZAKOŃCZONO/W CZASIE 
REALIZACJI/ 

(poprzez wprowadzenie 
lub opracowanie) 

CELE DŁUGOTERMINOWE   

Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania odpadów na 
środowisko 

2009-2010 
 
środki budŜetu gminy  

Prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów, utworzenie Gminnych 
Punktów Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych  
 

Podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

2009-2010 
 środki gminnego funduszu 
ochrony środowiska oraz środki 
budŜetu gminy 

Organizowanie konkursów 
ekologicznych o tematyce związanej 
z gospodarką odpadami dla szkół 
podstawowych i gimnazjów  

Opracowywanie dokumentacji 
ekofizjofraficznej gminy 
 

Luty 2007 
 
środki budŜetu gminy 

Opracowano dokumentację 
ekofizjograficzną  terenu gminy 
Krapkowice 

Weryfikacja lub opracowanie 
nowych miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
uwzględniających wymagania 
wynikające ze znowelizowanych 
przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami i ochrony  
środowiska 

2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
środki budŜetu gminy 

1. Uchwała Nr IX/73/2007 -rejon ul. 
3 Maja w Krapkowicach; 
2. Uchwała Nr IX/742007 - 
rejon ul. Opolskiej i Limanowskiego 
w Krapkowicach; 
3. Uchwała Nr XIV/160/2008 - 
rejon ul. Prudnickiej i przy drodze 
krajowej 45 w Krapkowicach; 
4. Uchwała Nr XIV/161/2008 – 
rejon ul. Prudnickiej w 
Krapkowicach; 
5. Uchwała Nr XIV/161/2008 – 
rejon Zakładów Przemysłu 
Papierniczego; 
6. Uchwała Nr XXXI/342/2010 - 
miejscowość śuŜela; 
W trakcie opracowania plany dla 
miejscowości: Rogów Opolski              
i Dąbrówka Górna 

Zapewnienie bezpiecznego dla 
środowiska składowania 
odpadów – zabezpieczenie 
odpowiedniego (wymaganego 
prawem) wyposaŜenia i 
standardu składowiska odpadów 
w gminie 

Działanie ciągłe od 2005 roku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
środki budŜetu gminy 

Gmina Krapkowice z uwagi na 
swoje połoŜenie nie ma moŜliwości   
wybudowania na swoim terenie 
składowiska odpadów. JednakŜe 
celem zapewnienia właściwej 
gospodarki odpadami uchwałą Nr 
XXV/348/05 Rady Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 21 września 
2005 roku przystąpiła do związku 
międzygminnego „Czysty Region”, 
którego celem jest budowa Centrum 
Unieszkodliwiania i 
Zagospodarowania Odpadów               
w Kędzierzynie-Koźlu 

Organizowanie akcji wystawiania 
zbędnych przedmiotów lub 
odpadów (np. złomu papieru, 
starych mebli, itp.) 

2009-2010 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy Krapkowice co najmniej raz 
w roku organizowana jest zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, 
zuŜytego sprzętu elektrycznego                             
i elektronicznego 
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Budowa wspólnie z innymi 
gminami składowisk odpadów 
komunalnych 

Od 2005 rok działanie ciągłe 
 
środki budŜetu gminy 

Przystąpienie do związku 
międzygminnego „ Czysty Region” 
którego podstawowym zadaniem 
jest budowa Centrum 
Unieszkodliwiania i 
Zagospodarowania Odpadów 
Kędzierzynie Koźlu 

Przeprowadzenie szczegółowej 
weryfikacji danych o odpadach 
niebezpiecznych /azbest/ 

2009-2010 

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących 
ilości posiadanego azbestu 
dokonywanych przez osoby 
fizyczne. Prowadzenie ewidencji w 
wojewódzkiej bazie azbestowej.   

Utworzenie pilotowych Gminnych 
Punktów Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych 

Od 2005 roku – działanie ciągłe 
 
środki budŜetu gminy 
 

Na terenie miasta i gminy 
Krapkowice powstało 14 punktów 
zbiórki przeterminowanych lekarstw 
oraz 22 punktów zbiórki zuŜytych 
baterii 

Rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych, 
przemysłowych, dzikich wyrobisk 

2009-2010 

 
 
 
Nie przeprowadzono 
 
 

Zapobieganie powstawaniu                 
i likwidacja dzikich wysypisk 
śmieci 

2009-2010 

Kontynuacja obowiązkowej 
konteneryzacji posesji, selekcja                   
u źródła (worki, pojemniki). 
Monitoring i ogrodzenie dzikiego 
wysypiska na ul. Limanowskiego. 

Utworzenie zakładów segregacji 
odpadów i przerobu odpadów 
komunalnych 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Budowa spalarni lub 
współspalarni odpadów 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Budowa samodzielnie lub 
wspólnie z innymi gminami 
innych instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

od 2005 roku – działanie ciągłe 
 
środki budŜetu gminy 

Gmina partycypuje w budowie 
Centrum Unieszkodliwiania                     
i Zagospodarowania Odpadów                 
w Kędzierzynie-Koźlu  
/ Czysty Region / 

Rekultywacja terenów „dzikich 
wysypisk” 

2009-2010 Nie przeprowadzono 

Kontrola umów na odbieranie 
odpadów 2009-2010 

Sporządzenie i prowadzenie 
bieŜącej ewidencji umów zawartych 
na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w celu kontroli 
wykonywanych przez nich 
obowiązków ustawowych.  

Trwałe zmniejszanie strumienia 
odpadów wprowadzanych                
do środowiska 
 

2009-2010 

Segregacja odpadów 
opakowaniowych: papier, szkło, 
plastik. Zapewnienie moŜliwości 
selektywnej zbiórki odpadów 
biodegradowalnych. WyposaŜenie 
posesji w pojemniki na odpady 
komunalne 

Wprowadzenie nowoczesnego 
systemu unieszkodliwiania                
i gospodarczego wykorzystania 
odpadów powstających                   
w gospodarstwach domowych 

2009-2010 Nie wprowadzono 

Wprowadzenie nowoczesnego 
systemu unieszkodliwiania                 
i gospodarczego wykorzystania 
odpadów powstających                   
w sektorze gospodarczym 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Maksymalizacja ilości odpadów 
wykorzystywanych ponownie             
w gospodarce (odzysk) 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Upowszechnianie segregacji 
odpadów – wprowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów            
na terenie gminy 

 
2009-2010 

Popularyzacja działań związanych   
z selektywną zbiórką odpadów 
poprzez edukację dzieci i młodzieŜy  
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Odzysk surowców ze strumienia 
odpadów 

2009-2010 

Selektywna zbiórka odpadów 
opakowaniowych: papier i tektura, 
szkło, plastik 
 

Wprowadzenie systemowej 
gospodarki odpadami 
komunalnymi, zapewniającej 
osiągnięcie ustalonych limitów 
poziomu odzysku 

 

Selektywna zbiórka odpadów 
opakowaniowych: papier i tektura, 
szkło, plastik 

Pełne zagospodarowanie 
odpadów niebezpiecznych 

2009-2010 
 
 
środki budŜetu gminy 

Zbiórka przeterminowanych 
lekarstw i zuŜytych baterii w 36 
punktach zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 

Edukacja ekologiczna – 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej w szkole, 
przedszkolu, wśród społeczności 
lokalnej 

2009-2010 
 
 
 
 
środki budŜetu gminy 

Organizacja konkursów 
ekologicznych o tematyce związanej 
z gospodarką odpadami dla szkół 
podstawowych i gimnazjów, 
uczestnictwo dzieci i młodzieŜy w 
akcji „Sprzątanie świata” 

Odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów ulegających 
biodegradacji 

2009-2010 

Od kwietnia 2010 roku prowadzona 
jest selektywna zbiórka bioodpadów 
na osiedlu Wyzwolenia oraz w 
miejscowości śywocice  

Wydzielenie odpadów 
wielkogabarytowych ze 
strumienia odpadów 
komunalnych  

2009-2010 
 
 
środki budŜetu gminy 

Co najmniej raz w roku odbywa się  
zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 

Zbiórka selektywna opon oraz 
odpadów niebezpiecznych                   
i wielkogabarytowych 

2009-2010 
 
 
 
środki budŜetu gminy 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych: 
przeterminowanych lekarstw                   
i zuŜytych baterii  odbywa się              
w aptekach, sklepach oraz 
placówkach oświatowych 

Wydzielenie odpadów 
budowlanych (z remontów) ze 
strumienia odpadów 
komunalnych 

2009-2010 

Brak danych 

Wydzielenie odpadów 
niebezpiecznych ze strumienia 
odpadów komunalnych 

2009-2010 
 
 
 
środki budŜetu gminy 

MoŜliwość gromadzenia zuŜytych 
baterii i przeterminowanych 
lekarstw w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych pojemnikach w 36 
punktach na terenie gminy 

Segregacja PET-ów i poddanie 
ich odzyskowi 

2009-2010 

Prowadzenie selektywnej zbiórki           
w zabudowie wielorodzinnej przy 
wykorzystaniu gniazd oraz worków 
w zabudowie jednorodzinnej 

Osiąganie limitów odzysku i 
recyklingu dla odpadów 
opakowaniowych 

Brak danych 
Brak danych 

CELE KRÓTKOTERMINOWE   

Uporządkowanie gospodarki 
odpadowej 

2009-2010 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, 
wyposaŜenie właścicieli 
nieruchomości w pojemniki lub 
worki na odpady komunalne 

Wzrost gospodarczego 
wykorzystania odpadów 

2009-2010 Brak danych 

Edukacja ekologiczna 

 
 
2009-2010 
 
środki gminnego funduszu ochrony 
środowiska oraz środki budŜetu 
gminy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Organizowanie konkursów 
ekologicznych o tematyce związanej 
z gospodarką odpadami dla szkół 
podstawowych i gimnazjów 
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Opracowanie nowych 
mpzp 

 
2009-2010 
 
 
środki budŜetu gminy 

1. Uchwała Nr IX/73/2007 -rejon ul. 
3 Maja w Krapkowicach 
2. Uchwała Nr IX/742007 - 
rejon ul. Opolskiej i Limanowskiego 
w Krapkowicach 
3. Uchwała Nr XIV/160/2008 - 
rejon ul. Prudnickiej i przy drodze 
krajowej 45 w Krapkowicach 
4. Uchwała Nr XIV/161/2008 – 
rejon ul. Prudnickiej w 
Krapkowicach 
5. Uchwała Nr XIV/161/2008 – 
rejon Zakładów Przemysłu 
Papierniczego; 
6. Uchwała Nr XXXI/342/2010 - 
miejscowość śuŜela; 
W trakcie opracowania plany dla 
miejscowości: Rogów Opolski              
i Dąbrówka Górna 

Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów 

2009-2010 

Zrealizowano poprzez 
wprowadzenie powszechnej 
konteneryzacji oraz wyposaŜenie 
nieruchomości w worki do 
segregacji odpadów, wprowadzenie 
na osiedlu Wyzwolenia oraz w 
miejscowości śywocice selektywnej 
zbiórki odpadów biodegradowalnych 

WdroŜenie selektywnej 
gospodarki odpadami 

2009-2010 
 
środki budŜetu gminy 

Dodatkowe wydzielenie ze 
strumienia odpadów komunalnych 
zuŜytych baterii i 
przeterminowanych lekarstw  
 
 

Przeprowadzenie szczegółowej 
weryfikacji danych 

2009-2010 

Stworzenie ewidencji umów 
zawartych na odbiór odpadów 
komunalnych oraz ich bieŜąca 
aktualizacja 

Eksploatacja gminnego 
składowiska odpadów 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Likwidacja (zamknięcie) 
gminnego składowiska odpadów 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Zlikwidowanie dzikiego 
wysypiska 

2009-2010 Nie zrealizowano 

Budowa zakładu odzysku 
odpadów komunalnych 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Wprowadzenie selektywnej 
gospodarki odpadami w zakresie 
obejmującym wszystkie rodzaje 
odpadów komunalnych 

 

WyposaŜenie nieruchomości                 
w pojemniki i worki na odpady 
komunalne, segregacja odpadów 
opakowaniowych u źródła, 
wyselekcjonowanie odpadów 
biodegradowalnych, stworzenie 
warunków umoŜliwiających 
zbieranie psich odchodów (kosze 
uliczne) 
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Rozdział 4  
  
  Niesegregowane odpady komunalne z gospodarstw domowych 
połoŜonych na terenie gminy Krapkowice są unieszkodliwiane na składowisku 
odpadów komunalnych w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15 co wynika z decyzji nr 
GGR-7661-2/07 z dnia 22 maja 2007 roku zezwalającej Firmie Veolia Usługi dla 
Środowiska Oddział w Krapkowicach na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Miasta i Gminy Krapkowice.  
 W przedmiocie prognozowanych zmian w zakresie wytwarzania i 
gospodarowania odpadami komunalnymi naleŜy stwierdzić, iŜ: 

 
1. Zmniejszyła się takŜe ilość odpadów segregowanych z ilości 189,69 Mg w 

2009 roku na 149,36 Mg w 2010 roku, co wynika z moŜliwości 
wielokrotnego wykorzystania opakowań ze szkła, tektury i tworzyw 
sztucznych.  

 
 
 
 
 

Rozdział 5 
 
 
 
 Wypełniając dyspozycje  ustawy   z   dnia    13    września   1996    roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. 
Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o 
odpadach (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) Rada 
Miejska w Krapkowicach dnia 17 września 2007 roku podjęła uchwałę Nr 
IX/77/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Krapkowice opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego Nr 79, poz. 2386 z dnia 29 października 2007 roku oraz uchwałę Nr 
X/98/2007 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 
IX/77/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 września 2007 roku w 
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Krapkowice. Dokumenty te określają wymagania w zakresie utrzymania   
czystości    i    porządku    na    terenie    nieruchomości, rodzaje i minimalną 
pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz warunki ich 
rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym. 

 Zgodnie z art. 7 ust. 3 a - ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 
2008) uchwałą Nr XXXI/347/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 
czerwca 2010 zostały określone wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu 
nieczystości ciekłych od właścicieli, uŜytkowników i zarządców nieruchomości na 
terenie miasta i gminy Krapkowice opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego Nr 98 poz. 1126 z dnia 27 sierpnia 2010 r. Do tej pory           
na nowych zasadach wydano osiem decyzji na prowadzenie działalności w 
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zakresie zbierania odpadów komunalnych dla: Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Gogolinie, firmy Remondis Gliwice Sp. z o.o., Veolia Usługi dla 
Środowiska S. A. (dawniej Sulo Polska Sp. z o.o.), Wrocławskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A., firmy Remondis Opole Sp. z o.o., firmy 
PLADA ART – Łukasz Sokołowski ze Zdzieszowic, firmy Ogrody Malkusz Grzegorz 
Malkusz oraz Zakładu Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodnych i 
Melioracyjnych Andrzej Wicher. 
  Realizację planu w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców systemem 
zbiórki odpadów moŜna szacować na około 98%. Prowadzący działalność w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z 
wymogiem ustawowym w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca 
sporządza i przekazuje Burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi 
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz 
wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy 
rozwiązaniu lub wygasły. Otrzymany wykaz zawierający imię i nazwisko lub 
nazwę oraz adres właściciela nieruchomości umoŜliwia ciągłą weryfikację bazy 
danych.  
 Na podstawie art. 9 a cytowanej wyŜej ustawy została stworzona 
ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.  
 Rada Miejska w Krapkowicach w Uchwale Nr XXVI/293/09 z dnia 25 
listopada 2009 roku ustaliła górne stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy 
Krapkowice za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

 
 

Rozdział 6 
 

   System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

   Realizacja wybranych celów, o których mowa była wyŜej została poddana 
ocenie, według następujących kryteriów, tj:  

1) stanu ochrony środowiska, 
2) stopnia zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych; 
3) ilości wytwarzanych odpadów w gminie. 

 
CELE 

 
KRYTERIA 

OCENY WYNIKI OCENY 

Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania odpadów              
na środowisko 

ilość składowanych 
odpadów komunalnych 

2009 rok - 8 316,53 Mg 
2010 rok - 8 288,92 Mg        

Podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

stan ochrony środowiska Liczny udział dzieci i 
młodzieŜy w konkursach 
ekologicznych, 
wykorzystanie moŜliwości 
zbiórki odpadów 
niebezpiecznych: 
przeterminowanych lekarstw 
i zuŜytych baterii przez 
coraz większą liczbę 
mieszkańców  
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Opracowywanie 
dokumentacji 
ekofizjofraficznej gminy 

stan ochrony środowiska Opracowanie – luty 2007 

Weryfikacja lub 
opracowanie nowych 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
uwzględniających 
wymagania wynikające ze 
znowelizowanych 
przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami i 
ochrony  środowiska 

stan ochrony środowiska 1. Uchwała Nr IX/73/2007 -
rejon ul. 3 Maja w 
Krapkowicach; 
2. Uchwała Nr IX/742007 - 
rejon ul. Opolskiej i 
Limanowskiego w 
Krapkowicach; 
3. Uchwała Nr 
XIV/160/2008 - rejon ul. 
Prudnickiej i przy drodze 
krajowej 45 w 
Krapkowicach; 
4. Uchwała Nr 
XIV/161/2008 – rejon ul. 
Prudnickiej w Krapkowicach; 
5. Uchwała Nr 
XIV/161/2008 – rejon 
Zakładów Przemysłu 
Papierniczego; 
6. Uchwała Nr 
XXXI/342/2010 – 
miejscowość śuŜela. 
W trakcie opracowania 
plany dla miejscowości: 
Rogów Opolski   i Dąbrówka 
Górna 

Zorganizowanie punktów 
zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 
wydzielonych ze 
strumienia odpadów 
komunalnych 

stopień zmniejszenia ilości  
składowanych odpadów 
komunalnych  

Utworzenie 36 punktów 
zbiórki przeterminowanych 
lekarstw i zuŜytych baterii w 
placówkach oświatowych i 
handlowych:  aptekach i 
sklepach 
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Rozdział 7 

 
  W celu realizacji polityki ekologicznej państwa organ wykonawczy gminy w 
myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) sporządza gminny program ochrony 
środowiska. 
  Dla osiągnięcia celów załoŜonych w polityce ekologicznej państwa, a takŜe 
stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w 
przepisach o ochronie środowiska, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach opracowywane są plany gospodarki odpadami. 
Plany te określają: 
- aktualny stan gospodarki odpadami; 
- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; 
- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania 
odpadami; 
- instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych celów; 
- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
  

Realizując wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska przed uchwaleniem Programu ochrony środowiska dla gminy 
Krapkowice, którego częścią składową jest Plan Gospodarki Odpadami, organ 
zapewnił moŜliwość zapoznania się z jego projektem mieszkańcom gminy. W 
ustawowym terminie do urzędu nie wpłynęły Ŝadne uwagi i wnioski. 

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krapkowice zgodnie z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach przesłano do Zarządu Powiatu oraz 
Zarządu Województwa celem zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii 
został przyjęty Uchwałą Nr XXII/294/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
23 marca 2005 roku.  

W związku z koniecznością przeprowadzania aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska, co najmniej raz na cztery lata firma Atmoterm S. A. z Opola 
opracowała juŜ aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krapkowice. 
Projekt aktualizacji PGO, w myśl obowiązujących przepisów, został przesłany do 
zaopiniowania do odpowiednich organów. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych 
opinii zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Krapkowicach celem przyjęcia 
stosowną uchwałą.  
 
         Burmistrz Krapkowic 

             Andrzej Kasiura 
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