
Wioletta Czarnecka 
 
 
 

„ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM” 

 
 
 
 

SYNTEZA PRACY 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kielce, lipiec 2010 r. 



 2

Synteza pracy 
 

Opracowanie pt.: „Analiza gospodarki odpadami komunalnymi  
w województwie świętokrzyskim” wykonano na zlecenie Ministra Środowiska  
i sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem pracy było wskazanie stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Polsce na podstawie województwa świętokrzyskiego wraz 
z identyfikacją problemów w przedmiotowym zakresie oraz analizą możliwości 
organizacyjnych i technicznych zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Przeprowadzona analiza gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu 
głównie o dane za 2007 i 2008 r. wykazała, iż sytuacja w przedmiotowym zakresie 
nie kształtowała się zadawalająco. Co prawda w regionie następował sukcesywny 
wzrost ilości odpadów odbieranych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w danym 
roku kalendarzowym (205 kg w 2008 r.), to jednak wskaźnik ten był bardzo niski  
w stosunku do szacunkowej ilości wytwarzanych odpadów (283 kg w 2008 r.). 
Szacuje się, iż z wytworzonych odpadów około 30% nie zostało odebranych. Część  
z nich (około 50%) zagospodarowano we własnym zakresie, np. odpady ulegające 
biodegradacji. Można jednak przypuszczać, iż pozostałej części odpadów pozbyto 
się w sposób nielegalny, o czym świadczą dość licznie występujące „dzikie 
wysypiska” oraz fakt, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości zawarli umowy na 
odbieranie odpadów. W latach 2007-2008 na bardzo niskim poziomie poniżej 1% 
utrzymywał się udział selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów 
niebezpiecznych. Natomiast udział pozostałych odpadów odebranych selektywnie 
wyniósł tylko 5% w 2007 r. i 8% w 2008 r. Udział zaś odpadów odebranych jako 
zmieszane odpady komunalne kształtował się na bardzo wysokim, niekorzystnym 
poziomie 95% w 2007 r. i 92 % w 2008 r. Wpływ na taką sytuację miało kilka 
istotnych czynników takich jak: nieopłacalność ekonomiczna prowadzenia segregacji 
odpadów, zarówno przez mieszkańców jak i podmioty zajmujące się 
gospodarowaniem odpadami, nie przystąpienie wszystkich mieszkańców do systemu 
odbierania odpadów (około 16% mieszkańców  w 2008 r. nie przystąpiła do 
systemu), brak wdrożenia systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów w 
23% gmin w 2008 r., niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Z tego też 
względu konieczne jest wyeliminowanie wymienionych problemów i nieprawidłowości 
poprzez m.in. uproszczenie procedury przejęcia przez rady gmin obowiązków od 
właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,  
z uwagi na występujące problemy z przeprowadzeniem referendum w tej sprawie, 
związane głównie z udziałem, co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. 
Uzasadnieniem takiego kierunku zmian jest fakt, iż w wyniku przejęcia ww. 
obowiązków przez rady dwóch gmin w województwie, wszyscy mieszkańcy tych gmin 
przystąpili do zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych, a w jednej 
z nich uzyskali silną motywację do segregacji odpadów, co skutkowało dużym 
wzrostem ilości segregowanych odpadów. Gminy zaś uzyskały pełną kontrolę nad 
realizacją obranego systemu zbierania i gospodarowania odpadami oraz czystość  
i porządek na ich terenie. W celu poprawy sytuacji w omawianym zakresie zasadne 
jest również wzmożenie działań edukacyjnych realizowanych na poziomie krajowym, 
wojewódzkim i gminnym, a także działań nadzorczych Wojewody w stosunku do 
gmin w zakresie wywiązywania się z obowiązków. Niezbędne jest również 
sprawowanie systematycznego nadzoru właściwego wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta względem postępowania z odpadami przez właścicieli nieruchomości oraz 
podmioty odbierające odpady.  
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W województwie świętokrzyskim, na terenie 65% gmin w 2007 r. i 77% gmin  
w 2008 r. wdrożono system selektywnego zbierania i odbierania odpadów.  
W badanym okresie, odnotowano wzrost ilości odebranych odpadów, które zbierano  
i odbierano selektywnie. W ramach funkcjonujących systemów zbierania i odbierania 
odpadów, w gminach najchętniej zbierano odpady opakowaniowe, a wśród nich 
tworzywa sztuczne, szkło oraz papier i tekturę, a także odpady wielkogabarytowe  
i budowlane. Z uwagi na fakt, iż w województwie świętokrzyskim dominują tereny 
rolnicze i małe aglomeracje miejskie, dość dobrze rozwinięty jest system zbierania  
i zagospodarowywania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji we 
własnych gospodarstwach domowych. Z tego też względu wg stanu na koniec 2008 
r. tylko 3 gminy wykazały, iż na ich terenie wdrożono system selektywnego zbierania 
i odbierania tych odpadów na swoim terenie. Z analizy rodzajów oraz ilości odpadów 
składowanych na składowiskach zlokalizowanych w województwie wynika, iż 
osiągnięty będzie wymóg ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania do 75%, do dnia 31 grudnia 2010 r.  
W województwie świętokrzyskim w latach 2007-2008 najsłabiej rozwinięty był system 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych, co jest bardzo 
niepokojącym wynikiem. Na terenie województwa tylko niespełna połowa gmin (46%) 
prowadziła segregację odpadów niebezpiecznych. W gminach najchętniej zbierano 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory. Generalnie,  
w badanym okresie odnotowano niską skuteczność wdrożonych systemów 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów (5% w 2007 r. i 8% w 2008 r.). 
Niezbędne jest, zatem wzmożenie nadzoru Wojewody nad realizacją zadań własnych 
gmin, w celu spowodowania realizacji spoczywających na nich obowiązków oraz 
wprowadzenie sankcji za brak ich realizacji. Zasadne jest także wprowadzenie 
obowiązku systematycznego raportowania (w okresach półrocznych lub rocznych)  
dokonywanego przez gminy o podejmowanych działaniach i osiąganych wynikach  
w gospodarce odpadami komunalnymi. Raporty z działalności winny być 
przedkładane właściwym marszałkom województw, w celu dokonywania przez nich 
bieżącej analizy sytuacji i koordynacji działań w przedmiotowym zakresie na terenie 
województwa. Zweryfikowane na poziomie wojewódzkim informacje winny być 
przedkładane przez marszałków województw Ministrowi Środowiska. 

Odbieranie odpadów w latach 2007-2008 w większości gmin odbywało  
w oparciu o umowy zawierane przez właścicieli nieruchomości z podmiotami 
odbierającymi odpady komunalne. Tylko w jednej gminie funkcjonował odmienny 
system odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, z wyłączeniem 
przedsiębiorców. W gminie tej wykonanie usług odbioru odpadów gmina zleciła 
jednemu przedsiębiorcy, wyłonionemu w drodze przetargu. Nadmienić należy, iż 
Rada tej Gminy przejęła obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami. W 2008 r. 75 podmiotów w 102 gminach trudniło się 
odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Podmioty te 
obsługiwały od 1 do 22 gmin w województwie. Większość rynku odbierania odpadów 
komunalnych należała do przedsiębiorców. Udział gminnych jednostek 
organizacyjnych w odbieraniu odpadów wyniósł tylko 28% w 2008 r. Odnotowano 
przypadki, gdzie na terenie jednej gminy działało 16 podmiotów, co powodowało 
kuriozalne sytuacje związane z odbieraniem odpadów przez kilka podmiotów na 
jednej ulicy. Podkreślić należy, iż takie działania nie znajdują uzasadnienia 
ekologicznego i ekonomicznego. Zasadna jest, więc modyfikacja systemu odbierania 
odpadów, prowadząca do eliminacji takich sytuacji, obejmująca np. uproszczenie 
procedury przejmowania przez rady gmin obowiązków od właścicieli nieruchomości 
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w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Takie rozwiązanie 
skutkowałoby ograniczeniem ilości podmiotów działających na danym obszarze  
i racjonalizacją systemu odbierania odpadów komunalnych. Występowały także 
przypadki kierowania odpadów do innych miejsc odzysku lub unieszkodliwiania niż 
wskazane w zezwoleniu, czy też w wojewódzkim planie gospodarki odpadami oraz 
przypadki odbierania odpadów bez zezwolenia. Miały miejsce także sytuacje 
związane z  nie przestrzeganiem przez podmioty odbierające odpady wymagań 
określonych w zezwoleniach i umowach, np. nie chciano odbierać odpadów 
selektywnie zebranych, nie dotrzymywano terminów odbioru odpadów. Nadto, 
podmioty odbierające odpady niesystematycznie przedkładały organom gmin 
wymagane informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Pomimo 
interwencji właściwych organów administracji, nie wszystkie też podmioty odbierające 
odpady przesyłały zbiorcze zestawienia danych o gospodarowaniu odpadami (73% 
za 2007 r. i 78% za 2008 r. podmiotów przesłało zbiorcze zestawienia danych). 
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był fakt, iż gminy sporadycznie podejmowały 
działania kontrolne w stosunku do podmiotów odbierających odpady (9 % gmin  
w 2007 i 2008 r.). Wskazane jest, zatem prowadzenie systematycznych kontroli 
przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz WIOŚ. 

W roku 2008 nastąpił wzrost ilość odpadów przekazanych do odzysku,  
w stosunku do roku 2007. Wiązał się on ze wzrostem ilości odpadów odebranych 
selektywnie z terenu województwa. Najwięcej z odebranych selektywnie odpadów 
(około 50%) stanowiły odpady opakowaniowe, które w większości przekazano do 
odzysku. W 2008 r. nastąpił dwukrotny wzrost ilości odebranych odpadów 
opakowaniowych i przekazanych do odzysku w stosunku do roku 2007. Jednakże 
wskaźnik udziału odpadów opakowaniowych w łącznej ilości wszystkich odebranych 
odpadów wyniósł w 2008 r. tylko 4%. Z uwagi na niedoskonałość funkcjonujących 
systemów selektywnego zbierania i odbierania tych odpadów, wiążącą się m.in.  
z niewłaściwym ich gromadzeniem i zanieczyszczeniem, część z nich musiała zostać 
skierowana do unieszkodliwienia poprzez składowanie. Udział odpadów 
niebezpiecznych w łącznej masie odebranych odpadów wyniósł tylko 0,15% w 2008 
r., odpady te w zdecydowanej większości przekazano do odzysku. W województwie 
świętokrzyskim, odnotowano znaczny wzrost udziału odpadów przekazanych do 
przetworzenia metodami mechaniczno – biologicznymi w ilości odebranych 
zmieszanych odpadach komunalnych (2007 r. - 9 %, 2008 r. - 18%). Wzrost ten nie 
spowodował jednak spadku łącznej ilości odpadów składowanych na składowiskach, 
gdyż znaczna część odpadów po mechanicznej obróbce, trafiła na składowiska 
odpadów pod kodem: 191212, za który stawka opłaty z tytułu składowania odpadów 
była niższa niż jak za zmieszane odpady komunalne. Ostatecznie, większość (około 
85% w 2008 r.) odebranych odpadów komunalnych została skierowana do 
składowania. W regionie, odnotowano niekorzystny, rosnący trend w zakresie 
składowania odpadów na składowiskach, przy jednoczesnym malejącym trendzie 
związanym z ilością funkcjonujących składowisk odpadów i malejącą wolną 
pojemnością tych składowisk. Niezbędna jest, zatem modyfikacja systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w celu zmniejszenia ilości odpadów kierowanych 
do składowania na rzecz innych metod ich zagospodarowania. Najlepszym 
działaniem byłoby przyjęcie systemowych rozwiązań wzorem innych krajów UE, które 
posiadają dobre wyniki w tym zakresie, np. Wielka Brytania, Holandia. W obu krajach 
sprawy związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych leżą w gestii gmin, 
które organizują system zbierania i odbierania odpadów oraz ich zagospodarowania. 
Poszczególne zadania, władze zlecają prywatnym operatorom wybieranych w drodze 
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przetargu. Właściciele nieruchomości nie mają wpływu na to, jaka firma odbiera od 
nich odpady. By sfinansować działania związane z gospodarką odpadami, gminy 
nakładają na właścicieli lokali mieszkaniowych oraz nieruchomości znajdujących się 
na terenie gminy, obowiązek wnoszenia opłaty na gospodarkę odpadami. Wysokość 
tej opłaty ustalana jest corocznie przez gminę w zależności od wielkości 
gospodarstwa domowego (Ilości osób). Zasadne byłoby także ustalenie opłaty za 
korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów w tej samej wysokości dla 
odpadów o kodzie: 200301 i 191212, w celu zmotywowania podmiotów do 
poszukiwania bardziej efektywnych metod odzysku odpadów i ograniczania ilości 
składowanych odpadów. 

W województwie świętokrzyskim, wg stanu na koniec 2009 r. funkcjonowało 
17 składowisk odpadów, 16 sortowni i 3 kompostownie. Na koniec 2009 r.  
z funkcjonujących 17 składowisk, 2 były w trakcie dostosowywania ich 
funkcjonowania do wymogów przepisów o odpadach. Pozostałe 15 składowisk 
spełniało powyższe wymagania. Wraz z trwającym procesem ograniczania ilości 
składowisk odpadów w regionie, niestety rosła ilość odpadów składowanych na 
składowiskach odpadów komunalnych. Okoliczności te wpływają na wyczerpywanie 
się pojemności nielicznej już ilości składowisk odpadów w regionie i mogą 
spowodować, iż w okresie 10 -12 lat nie będzie możliwości składowania odpadów  
w regionie świętokrzyskim. W badanym okresie rosła ilość innych niż składowiska, 
instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, np. kompostowni, sortowni. 
Wzrost alternatywnych metod zagospodarowania odpadów miał również związek  
z zaostrzającym się prawem regulującym składowanie odpadów, w szczególności 
dotyczącym ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania oraz spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do 
składowania. Jednakże, jak informowali zarządzający tymi zakładami, w latach 2007 
-2009 nie były wykorzystywane w pełni moce przerobowe sortowni i kompostowni, 
często nie generowały one również zysków. Zachodzi, więc konieczność 
wzmocnienia nadzoru Wojewody nad gminami w celu spowodowania zapewnienia 
warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów we 
wszystkich gminach i tym samym zapewnienia strumienia odpadów do 
funkcjonujących instalacji. Celowe jest także wzmożenie kontroli przez wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast względem podmiotów odbierających odpady w 
zakresie wykonywania przez nich zadań związanych z selektywnym odbieraniem 
odpadów i ograniczaniem ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania. Działania kontrolne winny się przyczynić do wzrostu 
ilości odpadów przekazywanych do odzysku w funkcjonujących na terenie 
województwa instalacjach oraz redukcji ilości składowanych odpadów. 

Do pozytywnych zjawisk zaliczyć należy przebiegający w województwie 
świętokrzyskim proces tworzenia Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami 
(RZGO).  Z zaplanowanych do realizacji w latach 2007-2011 sześciu RZGO, do 
końca 2009 r. udało się utworzyć trzy takie obiekty, dodatkowo dwa oczekują na 
dofinansowanie. Tylko w przypadku jednego RZGO nie podjęto żadnych działań 
związanych z jego realizacją. Niestety, powstałe RZGO borykały się z problemami 
pozyskania odpadów do zagospodarowania, a ich moce przerobowe pozostawały 
niewykorzystane. Zarówno sortownie jak i kompostownie funkcjonujące w ramach 
RZGO nie generowały zysków, powodując trudności finansowe zakładów. Powodem 
tego był m.in. brak odpowiedniego kontroli i nadzoru właściwych organów (wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta, Wojewody) nad przestrzeganiem zasad 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności transportu tych odpadów 
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do miejsc odzysku i unieszkodliwiania wskazanych w zezwoleniach oraz słabo 
rozwinięty system selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Wobec 
powyższego, nieodzowne jest wdrażanie systemów motywujących do selektywnego 
zbierania odpadów i stałego podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców 
województwa oraz wzmożenie nadzoru Wojewody nad działaniami wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Niezbędne jest również wzmożenie kontroli przez 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nad podmiotami prowadzącymi działalność 
w zakresie odbierania odpadów, w celu wyeliminowania nieprawidłowości 
związanych z dostarczaniem odpadów do innych miejsc niż wskazane w zezwoleniu 
lub wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Wskazane jest także skorygowanie 
przepisów prawnych taki sposób, aby zapewnić strumień odpadów do zakładów  
o znaczeniu regionalnym. W tym celu słuszne byłoby wprowadzenie obowiązku 
obejmującego zbieranie i przetwarzanie odpadów w wyznaczonych w wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami. 

W województwie świętokrzyskim zbyt powolnie przebiegał proces 
dostosowywania funkcjonowania składowisk odpadów do wymagań przepisów  
o odpadach. Według informacji uzyskanych na koniec 2009 r. z 6 składowisk 
przewidzianych do dostosowania, 2 składowiska były nadal w trakcie 
dostosowywania. W regionie, planowo następował proces zamykania składowisk 
odpadów komunalnych niespełniających powyższych wymagań (z 22  
w 2007 r. do 16 w 2010 r.). Niepokojąco zaś kształtowała się sytuacja związana  
z brakiem właściwych działań odnośnie rekultywacji składowisk odpadów. W ciągu 
trzech lat zrekultywowano tylko 3 z 26 składowisk przewidzianych do rekultywacji  
w latach 2007-2011. Celowe jest, więc wzmożenie kontroli WIOŚ nad wykonywaniem 
obowiązków przez zarządzających składowiskami odpadów oraz egzekucja 
wykonania wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracji 
(starosta, marszałek województwa). 

Pomimo, iż coraz więcej gmin wykazywało zaangażowanie w sprawy 
związane z gospodarką odpadami komunalnymi, to jednak efekty ich działań były 
niezadowalające. Dowodziły tego uzyskane wyniki, np.: dotyczące ilości zebranych  
odpadów opakowaniowych na poziomie 4% w 2008 r., mimo iż 74% gmin 
deklarowało zbieranie tych odpadów. Co ciekawe, w badanym okresie, najwięcej 
gmin angażowało się w sprawy dotyczące wdrażania systemów selektywnego 
zbierania i odbierania właśnie odpadów opakowaniowych (74% w 2008 r.) oraz 
działania edukacyjno – informacyjne (71% w 2008 r.). Najmniej działań 
prowadzonych było w kwestii selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (3% gmin w 2008 r.) i kontroli podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów (9% w 2008 r.). 
Niepokojąco niski był także wskaźnik zaangażowania gmin w organizację systemów 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych (46% gmin w 2008 r.) 
i kontrolę zawierania umów na odbieranie odpadów przez właścicieli nieruchomości 
(58% w 2008 r.). Wskazane jest zatem wzmożenie działań nadzorczych Wojewody 
oraz kontrolnych WIOŚ wobec gmin, w celu wyegzekwowania ciążących na nich 
obowiązków oraz ustanowienie w przepisach prawa sankcji finansowych za brak ich 
realizacji. 

Wpływ na stan gospodarki odpadami komunalnymi miała niewątpliwie sytuacja 
kadrowa panująca w gminach województwa. Według stanu na koniec 2008 r. w 83% 
gmin nie zatrudniono specjalistów do spraw związanych wyłącznie z gospodarką 
odpadami komunalnymi, co sugeruje, iż dziedzina ta nie zajmowała wysokich pozycji 
w hierarchii ważności spraw załatwianych w gminach. Uzyskane wyniki wskazywały 
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również na brak należytego przygotowania gmin do realizacji nałożonych na nie 
obowiązków. Generalnie, mimo wielu obowiązków, w tym zadań własnych gminy 
obserwowano zbyt niski odsetek gmin zaangażowanych w sprawy dotyczące 
gospodarki odpadami komunalnymi, co w efekcie przedkładało się na niskie wyniki 
uzyskiwane w tym zakresie. Konieczne jest, więc wzmocnienie kadrowe gmin  
w zakresie zwiększenia zatrudnienia osób do spraw związanych wyłącznie  
z gospodarką odpadami oraz szkolenie tych pracowników. Działania te winny 
prowadzić do zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej i posiadania przez grupę 
docelową niezbędnych umiejętności odnośnie różnorodnych i zmieniających się 
zagadnień dotyczących gospodarki odpadami. 

W województwie świętokrzyskim, w latach 2007 – 2008 sukcesywnie 
przebiegała realizacja wytycznych Planu gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego 2007 – 2011 (WPGO). Jednakże nie wszystkie gminy brały czynny 
udział w realizacji zaplanowanych zadań. Niepokojącym zjawiskiem, była wręcz 
bardzo niska efektywność podejmowanych działań, w szczególności dotyczących 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, która jak już 
wspominano wyżej wyniosła w 2008 r. niecałe 8%. W województwie, w latach 2007-
2008 nie wszyscy mieszkańcy byli objęci zorganizowanym system odbierania 
odpadów (83,9% mieszkańców było objętych systemem 2008 r.). Odnotowano także 
bierną postawę zarządzających w kwestii rekultywacji składowisk odpadów 
(zrekultywowano tylko 3 z 26 składowisk przewidzianych do rekultywacji w latach 
2007 – 2011) i zbyt małe zaangażowanie w sprawy dotyczące terminowego 
dostosowania funkcjonowania składowisk odpadów do przepisów o odpadach (wg 
stanu na koniec 2009 r. 2 składowiska nadal były niedostosowane). Planowo 
przebiegał proces zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań 
ochrony środowiska. Pozytywnie można ocenić działania, w zakresie tworzenia 
Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), bowiem z zaplanowanych 6 
RZGO do realizacji w latach 2007-2011, z końcem 2009 r. udało się utworzyć 3 takie 
zakłady, a 2 były w zaawansowanej fazie, tzn. oczekiwania na przyznanie środków 
finansowych na ich realizację. Reasumując, celowe jest stałe podnoszenie 
świadomości ekologicznej mieszkańców prowadzone głównie przez gminy, w ramach 
środków finansowych np. Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niezbędna jest również modyfikacja systemu 
prawnego dotyczącego odbierania odpadów, w celu szybkiego i sprawnego 
spowodowania przystąpienia wszystkich mieszkańców do zorganizowanego odbioru 
odpadów komunalnych. Winna ona obejmować uproszczenie procedury przejęcia 
przez rady gmin obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na występujące problemy  
z przeprowadzeniem referendum w tej sprawie, związane głównie z udziałem w nim, 
co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Konieczne jest wdrożenie we 
wszystkich gminach systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów oraz 
motywowanie mieszkańców do czynnego udziału w tych systemach, w celu 
znaczącego zwiększenia ich efektywności. Potrzebne jest również jednoznaczne 
wskazanie w przepisach prawa gminy, jako jednostki odpowiedzialnej za gospodarkę 
odpadami komunalnymi. Nieodzowna jest także zmiana prawa w stosunku do 
podmiotów odbierających odpady, w zakresie wprowadzenia obowiązku kierowania 
odpadów do RZGO. Niezależnie od powyższego, zasadne jest wzmożenie kontroli 
WIOŚ nad wykonywaniem obowiązków przez zarządzających składowiskami 
odpadów oraz egzekucja wykonania wydanych decyzji administracyjnych przez 
właściwe organy administracji (starosta, marszałek województwa). 
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W województwie świętokrzyskim, tylko dwie rady gmin przejęły od właścicieli 
nieruchomości obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami (w 2003 i 2009 r.)  
w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. 
zm.). Rada Gminy Końskie (gmina miejsko – wiejska) przejęła obowiązki w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości obejmując 
swym zakresem działania gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorców. Po zmianie 
systemu oraz z uwagi na wdrożenie silnie motywującego systemu segregacji 
odpadów, w gminie tej nastąpił znaczny wzrost ilości odpadów zbieranych  
i odbieranych selektywnie. W gminie wprowadzono zróżnicowane stawki opłat za 
odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, zależne od osiągniętych wyników w 
zakresie selektywnego zbierania odpadów. Odbiór odpadów zlecono gminnej 
jednostce organizacyjnej, która zarządza także składowiskiem odpadów oraz 
prowadzi selektywne zbieranie odpadów na terenie należącym do Spółki. 

W drugiej gminie – Starachowice (gmina miejska), po przejęciu wspomnianych 
wyżej obowiązków kontynuowano odbieranie odpadów w podziale na „suche”  
i „mokre”. Obowiązujący system opłat za usługę nie motywował jednak do segregacji 
odpadów, bowiem opłata za odbiór odpadów ustalona była w jednej wysokości. 
Podkreślić należy, iż odbierane odpady kierowane były do zakładu przetwarzania 
odpadów, gdzie następowała ich segregacja na poszczególne frakcje materiałowe, 
np. papier, tworzywa sztuczne, metale. Pozyskane odpady wykorzystywane były 
m.in. do produkcji paliwa alternatywnego. Odbiór odpadów od właścicieli 
nieruchomości, z wyłączeniem przedsiębiorców zlecono przedsiębiorcy i zawarto  
z nim umowę na okres 10 lat. Natomiast odbiorem odpadów komunalnych od 
przedsiębiorców zajmowało się aż 9 podmiotów. 

W obu gminach, które przejęły obowiązki od właścicieli nieruchomości,  
w znaczący sposób poprawiła się czystość i porządek na ich terenie. Odnotowano 
także wzrost ilości odbieranych odpadów i wyeliminowanie licznych przypadków 
nielegalnego pozbywania się odpadów. Duża część odebranych odpadów 
pochodząca z terenu tych gmin została skierowana do odzysku. Wdrożone 
rozwiązania systemowe okazały się słuszne i przyniosły wymierne efekty 
ekologiczne. Uzasadnione jest więc przejęcie przez radę gminy obowiązków od 
właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, ze 
względu na osiąganie wymiernych korzyści ekologicznych w przypadku 
zastosowania takich rozwiązań. W tym celu należałoby uprościć procedury związane 
przejmowaniem ww. obowiązków  w zakresie zniesienia obowiązku przeprowadzania 
referendum gminnego. 

W województwie świętokrzyskim gospodarka odpadami komunalnymi jest 
również prowadzona przez jeden związek międzygminny -  Ekologiczny Związek 
Gmin Dorzecza Koprzywianki w Klimontowie, do którego należy 12 gmin  
z województwa. Związek obsługuje około 110 tys. mieszkańców oraz jest 
zarządzającym RZGO w Janczycach. Średni udział procentowy Związku w odbiorze 
odpadów na terenie 12 gmin wyniósł 43,5 % w 2008 r. Szacuje się, iż wg stanu na 
koniec 2008 r. do RZGO w Janczycach kierowanych było około 75% odpadów  
w stosunku do ilości wszystkich odpadów odebranych z terenu gmin należących do 
Związku. Corocznie następował wzrost ilości odpadów poddawanych odzyskowi  
i unieszkodliwieniu w RZGO, jednak moce przerobowe instalacji do odzysku 
odpadów pozostawały niewykorzystane,  ze względu na problemy związane  
z kierowaniem odpadów do Zakładu. Powodem tych problemów był m.in. brak 
odpowiednich kontroli właściwych organów (wójtów, burmistrzów, prezydentów 
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miast) nad przestrzeganiem zasad gospodarowania odpadami komunalnymi,  
w szczególności zbierania odpadów oraz ich transportu do miejsc odzysku  
i unieszkodliwiania wskazanych w zezwoleniach i wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami, a także słabo rozwinięty system selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów. Niezbędne jest zatem wzmożenie działań edukacyjnych jak również 
kontrolnych wobec właścicieli nieruchomości i podmiotów odbierających odpady,  
w celu racjonalizacji systemu zbierania i odbierania odpadów oraz zapewnienia 
odpowiedniego strumienia odpadów do RZGO. Nieodzowna jest także zmiana prawa 
w stosunku do podmiotów odbierających odpady, w zakresie wprowadzenia 
obowiązku kierowania odpadów do RZGO. 

Mając na uwadze stan gospodarki odpadami komunalnymi, zaproponowano 
kierunki zmian w aktualnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi  
w zakresie zmian prawa, organizacji systemu, finansowania i kontroli. Do głównych 
propozycji zmian należą: uproszczenie procesu przejęcia przez rady gmin 
obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, stworzenie warunków do segregacji odpadów wszystkim mieszkańcom 
danego terenu, wprowadzenie klarownego podziału obowiązków i odpowiedzialności 
pomiędzy gminami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 
gospodarowania odpadami, a także ustanowienie odpowiednich sankcji za brak 
realizacji obowiązków. Z uwagi na ścisły związek gospodarowania odpadami 
komunalnymi z systemem opłat produktowych zasadna byłaby korekta systemu tych 
opłat obejmująca m.in. naliczanie i uiszczanie opłat produktowych oraz ich 
redystrybucję, z uwzględnieniem uproszczenia procedur udzielania wsparcia 
finansowego w zakresie selektywnego zbierania i odbierania oraz odzysku, w tym 
recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Ze względu na rosnącą ilość 
obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, wskazano także na potrzebę 
wzmocnienia kadrowego w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, 
urzędach marszałkowskich i gminach oraz prowadzenie regularnych szkoleń 
pracowników ww. jednostek. Jako istotny czynnik związany z poprawą sytuacji  
w gospodarce odpadami komunalnymi podano również wzmożenie nadzoru i kontroli 
w stosunku do gmin, przedsiębiorców oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 
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Wykaz definicji i skrótów użytych w opracowaniu 
 
Definicje 
 
Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które 
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych. 
Odzysk – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla 
życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w 
całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, 
materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. 
zm.). 
Recykling – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym 
przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie 
produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym 
lub o innym przeznaczeniu, w tym recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. 
Unieszkodliwiane odpadów – rozumie się przez to poddanie odpadów procesom 
przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku 
nr 6 do ww. ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie 
stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. 
Właściciele nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. 
Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów – rozumie 
się przez to przedsiębiorców oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące 
działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. 
 
Skróty 
 
KPGO  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 
WPGO 
 

Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 
2007-2011 

UG Urząd Gminy 
UMiG Urząd Miasta i Gminy 
UM Urząd Miasta 
UMWŚ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

w Kielcach 
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
RZGO Rejonowy Zakład Gospodarki Odpadami 
GPZON Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 
MPZON Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych  
UE Unia Europejska 
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Wstęp 
 
Charakterystyka województwa 

 
Województwo świętokrzyskie zamieszkuje około 1 300 tys. osób, co stanowi 

3,3% zaludnienia kraju. Pod względem liczby ludności województwo znajduje się na 
13 miejscu w kraju. W województwie wydzielonych jest administracyjnie 13 powiatów 
ziemskich i jedno miasto na prawach powiatu – Kielce, będące powiatem grodzkim 
oraz 102 gminy, w tym: 5 miejskich, 26 miejsko-wiejskich, 71 wiejskich.     

W województwie świętokrzyskim bardzo wyraźny jest podział na powiaty 
o charakterze rolniczym (południe i wschód województwa) i przemysłowym 
(północna część województwa). Najwięcej pracujących koncentruje się w sektorze 
rolniczym obejmującym rolnictwo, leśnictwo i rybactwo - 38,2% ogółu pracujących 
oraz w przemyśle i budownictwie - 23,3%, następnie w usługach rynkowych – 19,3% 
i usługach nierynkowych – 19,2% (wg danych Urzędu Statystycznego w Kielcach, 
stan na dzień 31.12.2008 r.). 

 
 
Rysunek 1. Udział procentowy pracujących w województwie świętokrzyskim 

w poszczególnych sektorach gospodarki (wg stanu na dzien 31.12.2008 r.) 
 
 

 
Wprowadzenie   
 

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do kluczowych zagadnień 
środowiskowych, z którymi Polska zmaga się od wielu lat. Powodem trudności jest 
fakt, iż mimo wielu działań o charakterze prawnym, edukacyjnym oraz inwestycyjnym 
podejmowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym gospodarka 
odpadami komunalnymi często nie jest realizowana w zgodzie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, a jej efekty nie są zadawalające. Potwierdzeniem tego 
jest fakt, iż nie są osiągane odpowiednie standardy w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów, odzysku i recyklingu, a także ich unieszkodliwiania. 
Obserwuje się również niską efektywność wdrażanych systemów gospodarowania 
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odpadami, a w szczególności selektywnego zbierania i odbierania odpadów. 
Nierzadko występują bariery o charakterze ekonomicznym i organizacyjnym, które 
spowalniają rozwój prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.  

 
1. Opis stanu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie 

świętokrzyskim w latach 2007- 2008. 
 
W najbliższych latach gospodarka odpadami komunalnymi winna być jednym 

z ważniejszych priorytetów w ochronie środowiska. Zmienia się, bowiem styl życia 
mieszkańców związany ze wzrostem produkcji i konsumpcji, w konsekwencji czego 
wytwarzane są coraz większe ilości odpadów. Ilość wytworzonych odpadów w ciągu 
roku przypadająca na jednego mieszkańca województwa świętokrzyskiego wynosiła 
odpowiednio 280 kg w 2007 r. i 283 kg w 2008 r. Dodać należy, iż w innych krajach 
europejskich wskaźnik ten wynosi około 500 kg na osobę. Zdecydowana większość 
odpadów, około 85% w 2008 r., a we wcześniejszych latach więcej, kierowana była  
i jest do składowania na składowiskach odpadów. Jednakże taki sposób 
unieszkodliwiania odpadów wiąże się z zajmowaniem dużych powierzchni terenów, 
utratą zasobów naturalnych, a także ze zwiększeniem potencjalnego zagrożenia 
środowiska. Podejmowane są, więc kroki zmierzające do wdrażania innych metod 
zagospodarowania odpadów. Począwszy od 2003 r., w ramach planów gospodarki 
odpadami zaczęto modyfikować dotychczasowe rozwiązania organizacyjno – 
techniczne w celu ograniczenia składowania odpadów, rozwijania segregacji 
odpadów oraz tworzenia efektywnych struktur organizacyjnych w gospodarce 
odpadami komunalnymi. W efekcie podjętych działań, w województwie,  
na przestrzeni kilku ostatnich lat systematycznie spadała ilość funkcjonujących 
składowisk odpadów na rzecz innych instalacji do zagospodarowania odpadów 
komunalnych, np. kompostowni, sortowni. Zaczęto też tworzyć Rejonowe Zakłady 
Gospodarki Odpadami. Jednakże, pomimo wzrostu ilości odpadów odbieranych 
selektywnie nadal marnotrawione są duże zasoby surowców wtórnych tkwiące w 
zmieszanych odpadach komunalnych (około 40-50%). Przykładowo, z selektywnie 
odebranych odpadów na poziomie 8% w 2008 r., tylko 4% stanowiły odpady 
opakowaniowe.  

Pozytywną tendencją w gospodarce odpadami komunalnymi jest 
zwiększające się zaangażowanie gmin w tworzenie i usprawnianie systemów 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Wzrasta także zainteresowanie rad 
gmin zmianą systemu odbierania odpadów komunalnych z systemu zawierania 
umów indywidualnych z właścicielami nieruchomości na system polegający na 
organizowaniu odbioru odpadów przez gminy i uiszczaniu opłaty za usługę na jej 
rachunek. Jednak, tylko dwie rady gmin przejęły od właścicieli nieruchomości 
obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami (w 2003 i 2009 r.) w trybie i na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Kilka innych gmin 
podejmowało próby przejęcia powyższych obowiązków, lecz ze względu na 
negatywny wynik referendów związany z osiągnięciem wymaganego progu 
wyborczego, przedsięwzięcia te zakończyły się niepowodzeniem.  

Warto podkreślić, iż ważną rolę w gospodarce odpadami odgrywa 
odpowiednia edukacja ekologiczna mieszkańców. W większości gmin województwa 
prowadzi się takie działania od wielu lat, lecz efekty tych działań w dalszym ciągu nie 
przynoszą oczekiwanych rezultatów, co zostało zobrazowane w niniejszym 
opracowaniu.  



 6

1.1. Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami w latach 2007-2008. 
 
WYTWARZANIE, ZBIERANIE I ODBIERANIE ODPADÓW 
 

Przyjmując wskaźnik wytwarzania odpadów wg Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami 2010 (KPGO), ilość wytworzonych odpadów w ciągu roku przypadająca 
na jednego mieszkańca województwa wyniosła odpowiednio 280 kg w 2007 r. i 283 
kg w 2008 r. Dodać należy, iż nie był to wskaźnik zbyt wysoki, gdyż np. w szkockiej 
gminie miejskiej w 2008 r. odebrano 521 kg odpadów w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. W świętokrzyskim, średnia masa odebranych odpadów komunalnych 
na jednego mieszkańca w 2007 r. wyniosła 196 kg, a w 2008 r. 205 kg. Z analizy 
danych wynika, iż około 30% odpadów nie zostało odebranych. Część z nich 
zagospodarowano we własnym zakresie, np. odpady ulegające biodegradacji. 
Można jednak przypuszczać, iż pozostałej części odpadów pozbyto się w sposób 
nielegalny, o czym świadczą występujące dość licznie „dzikie wysypiska” oraz fakt, iż 
ze zorganizowanych form odbierania odpadów komunalnych korzysta 83,9% 
mieszkańców województwa.  

 
 
Tabela 1. Wskaźniki wytwarzania i odbierania odpadów komunalnych  

w latach 2007-2008. 

Wskaźnik [kg/M/rok] 2007 2008 Wzrost ilości 
odpadów [%] 

Wytwarzanie 280 283 1,06 

Odbieranie 196 205 4,40 

Udział odpadów odebranych w 
stosunku do wytworzonych [%] 70,00 72,44  
Źródło: KPGO 2010, Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008. 
 
 

Zbieranie i odbieranie odpadów w większości gmin województwa odbywało się na 
zasadzie zawierania umów z właścicielami nieruchomości przez podmioty 
odbierające odpady komunalne. Tylko w jednej gminie zlecono odbieranie odpadów 
od właścicieli nieruchomości (z wyłączeniem przedsiębiorców) jednemu 
przedsiębiorcy, gdyż rada gminy przejęła obowiązki w zakresie gospodarowania 
odpadami. W 2008 r. 75 podmiotów w 102 gminach trudniło się odbiorem odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Każdego roku rosła ilość odbieranych 
odpadów komunalnych. Pomimo, iż masa odpadów odebranych selektywnie wzrosła 
ponad dwukrotnie w roku 2008 w stosunku do roku 2007, to jednak ich udział  
w masie odpadów odebranych wyniósł tylko 7,6% w 2008 r. Na bardzo niskim 
poziomie utrzymywało się selektywne zbierania i odbierania odpadów 
niebezpiecznych, których udział w 2008 r. wyniósł 0,15%. W tym okresie około 92% 
odpadów odebrano jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Dane te 
dowodzą o niskiej skuteczności systemów selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów, braku motywacji do podejmowania działań w zakresie segregacji 
odpadów, niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz braku 
odpowiedniego nadzoru i kontroli nad realizacją zadań dotyczących postępowania  
z odpadami komunalnymi. 
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Tabela 2. Masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych w województwie 
świętokrzyskim w latach 2007- 2008. 

Odpady komunalne Masa odpadów ogółem [Mg] 

2007 r. 2008 r. 
Odebrane selektywnie (z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych) 9 596,03 16 908,23

Odebrane jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 193 692,93 205 300,06

Niebezpieczne odebrane selektywnie   214,53 333,30

OGÓŁEM 203 503,49 222 541,59
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008. 
 
 
 

2007 rok 2008 rok 

95,18%

4,72% 0,11%

92,25%

7,60%
0,15%  

 
 
Rysunek 2. Udział procentowy poszczególnych strumieni odpadów komunalnych  

w odebranych odpadach w 2007 i 2008 r. 
 
Główne spostrzeżenia: 
 
1) Następuje sukcesywny wzrost ilości odpadów odbieranych w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca w danym roku kalendarzowym, jednak wskaźnik ten jest 
bardzo niski w stosunku do szacunkowej ilości wytwarzanych odpadów oraz do 
ilości odpadów odbieranych w innych krajach UE. 

2) Poza systemem odbierania odpadów pozostaje około 30% odpadów, co wiąże 
się głównie z wadliwością funkcjonowania obecnego systemu odbioru odpadów. 

3) W latach 2007-2008 udział selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów 
niebezpiecznych utrzymywał się na tym samym bardzo niskim poziomie, poniżej 
1 %.  

4) Wystąpiły niewielkie zmiany obejmujące wzrost tylko o 3% udziału ilości odpadów 
zebranych i odebranych selektywnie, z wyłączeniem niebezpiecznych w roku 
2008, w odniesieniu do roku 2007.  

5) Udział odpadów odebranych jako zmieszane odpady komunalne utrzymywał się 
na bardzo wysokim, niekorzystnym poziomie 95% w 2007 r. i 92 % w 2008 r. 
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Wnioski: 
 
1) Celowe jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

prowadzone głównie przez gminy, w ramach środków finansowych np. 
Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
 

2) Niezbędna jest modyfikacja systemu prawnego dotyczącego odbierania 
odpadów, w celu przystąpienia wszystkich mieszkańców do zorganizowanego 
systemu odbioru odpadów komunalnych. Winna ona obejmować uproszczenie 
procedury przejęcia przez rady gmin obowiązków od właścicieli nieruchomości  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na występujące 
problemy z przeprowadzeniem referendum w tej sprawie, związane głównie  
z udziałem, co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Warto dodać, iż  
w wyniku, zastosowania w dwóch gminach województwa takiego rozwiązania, 
wszyscy mieszkańcy przystąpili do zorganizowanego systemu odbioru odpadów 
komunalnych, a gminy uzyskały pełną kontrolę nad realizacją obranego systemu 
zbierania i gospodarowania odpadami.  

 
 

3) Konieczne jest rozwijanie systemów selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów oraz motywowanie mieszkańców do czynnego udziału w tych 
systemach, w celu znaczącego zwiększenia ich efektywności. Jednostką 
odpowiedzialną za powyższe zadania winna być gmina. 

 
 
ZAPEWNIENIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW 
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 
 

W województwie świętokrzyskim na 102 gminy, 65% gmin w 2007 r. i 77% 
gmin w 2008 r. wdrożyło system selektywnego zbierania i odbierania odpadów. 
Szczegółowe informacje dotyczące selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, w tym niebezpiecznych w poszczególnych gminach zawarto  
w Załączniku nr 7 i nr 8. System selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
obejmował około 45% mieszkańców województwa w 2008 r. Pomimo wzrostu ilości 
gmin biorących udział w powyższym systemie, nie był to jednak wskaźnik 
zadawalający tym bardziej, iż obowiązek w zakresie segregacji odpadów wszedł  
w życie wiele lat temu. System selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
opakowaniowych wdrożono w 74% gmin, w szczególności zbierano odpady 
opakowaniowe ze szkła, z tworzyw sztucznych oraz z papieru i tektury, ale tylko  
w 3% gmin wdrożono system selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
ulegających biodegradacji. Jednak, odpady te w zdecydowanej większości na 
terenach wiejskich zagospodarowywano we własnym zakresie w gospodarstwach 
domowych. Czynnikiem determinującym opisywaną sytuację było marginalne 
traktowanie spraw gospodarki odpadami przez władze lokalne.  
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Tabela 3. Ilość gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych)  
w latach 2007- 2008. 

Lp. Odpady  
Ilość gmin  

2007 r. 2008 r. 

1 Odpady opakowaniowe  
– ogółem 62 74 

2 

R
od

za
je

 o
dp

ad
ów

 
op

ak
ow

an
io

w
yc

h 

Papier i tektura 39 46 

3 Wielomateriałowe 3 4 

4 Tworzywa sztuczne 60 69 

5 Szkło 57 70 

6 Stal, w tym blacha stalowa 6 7 

7 Aluminium 4 6 

8 Tekstylia 2 3 

9 Drewno 0 0 

10 Odpady ulegające biodegradacji 2 3 

11 Odpady wielkogabarytowe 16 18 

12 Odpady budowlane 5 9 

13 Odpady pozostałe* 3 7 

Ogółem 65 77 
 * m.in. żużle, popioły, gleba i ziemia, w tym kamienie, odpady z czyszczenia ulic i placów, wybrakowane wyroby ceramiczne, 
opony 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008. 
 
Główne spostrzeżenia: 
1) Brak zapewnienia funkcjonowania sytemu selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów w 23% gmin. 
 

2) Brak aktywności 97% gmin oraz podmiotów odbierających odpady, w zakresie 
wdrażania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, może rodzić problemy w zakresie ograniczania masy 
tych odpadów kierowanych do składowania, w szczególności po 2010 r.  

 
 

3) Brak radykalnych zmian w podejściu gmin do zagadnień związanych  
z segregacją odpadów, spowoduje niedotrzymanie wymagań wynikających  
z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, dotyczących 
osiągnięcia 50% (wagowo) odzysku i recyklingu odpadów w postaci papieru, 
metalu, plastiku i szkła pochodzących z gospodarstw domowych, do roku 2020. 
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Wnioski: 
1) Niezbędne jest sprecyzowanie w prawie zadań własnych gmin w sposób 

niebudzący wątpliwości oraz wyraźne ich oddzielenie od obowiązków innych 
podmiotów dokonujących gospodarowania odpadami. Uzasadnieniem tego 
stwierdzenia jest fakt, iż w obecnym stanie prawnym trudno jest ustalić, kto jest 
odpowiedzialny za wdrażanie systemów selektywnego zbierania odpadów. To  
z kolei powoduje, iż nie jest jasne, od kogo i jak egzekwować wykonywanie 
określonych zadań, np. wdrażania systemów segregacji odpadów, czy 
zwiększania ich efektywności albo, kto i w jaki sposób winien motywować 
mieszkańców do selektywnej zbiórki, jeżeli opłata za odbieranie odpadów 
ustalana jest przez podmiot odbierający odpady, na drodze umowy cywilno - 
prawnej. Przykładowo, w myśl przepisów art. 16a ustawy o odpadach, do 
obowiązkowych zadań własnych gmin należy zapewnienie warunków 
funkcjonowania systemu funkcjonowania selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów. Nigdzie natomiast nie sprecyzowano, do czego należy odnosić 
„zapewnienie warunków funkcjonowania”. Interpretacja tego przepisu prowadzi 
do wniosku, iż zapewnienie odbioru odpadów przez uprawniony podmiot 
(przedsiębiorca, gminna jednostka organizacyjna) jest wypełnieniem tego 
obowiązku. Podkreślić należy, iż podmiot prowadzący działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego ich 
odbierania. Opłata sankcyjna nakładana jest zaś na ww. podmiot za naruszenie 
obowiązku zorganizowania omawianego systemu. Rodzi się wiec pytanie, kto 
faktycznie odpowiada za wdrażanie systemu selektywnego zbierania odpadów, 
skoro kara nakładana jest na podmiot, a jego obowiązkiem jest jedynie odebranie 
selektywnie zebranych odpadów. Wątpliwości interpretacyjnych powyższych 
regulacji prawnych dowodzą także opracowywane w tym zakresie ekspertyzy 
prawne. 

2) Wskazane jest wzmożenie nadzoru Wojewody nad realizacją zadań własnych 
gmin. Nadmienić należy, iż nadzór nad gminami wynika z rozdziału 10 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) W przepisach prawa nie ma definicji nadzoru nad samorządem 
terytorialnym. Można jednak przyjąć, że nadzór to możliwość władczego 
wkraczania organu nadrzędnego (organizacyjnie lub funkcjonalnie) w działalność 
innego organu. Ingerencja w postaci nadzoru może nastąpić tylko w granicach  
i formach określonych przepisami prawa i nie może naruszać samodzielności 
jednostek samorządu terytorialnego. Środki nadzoru można podzielić na 
stosowane wobec organów jednostek samorządu oraz stosowane wobec aktów 
tych organów (uchwały, zarządzenia). Oznacza to, że środki nadzoru można 
zastosować w celu usunięcia nieprawidłowości, np. jeżeli jednostka samorządu 
przez pewien czas nie wykonuje swoich ustawowych obowiązków.  

3) Celowe jest wprowadzenie sankcji finansowych nakładanych na gminy za brak 
realizacji zadań własnych. W obecnym systemie prawnym, brak m.in. sankcji 
finansowych nakładanych na gminy, powodował, iż np. na terenie 23% gmin  
w 2008 r. nie prowadzono selektywnego zbierania i odbierania odpadów. 

4) Zasadne jest wprowadzenie obowiązku systematycznego (w okresach 
półrocznych lub rocznych) raportowania dokonywanego przez gminy  
o podejmowanych działaniach i osiąganych wynikach w gospodarce odpadami 
komunalnymi. Raporty z działalności winny być przedkładane właściwym 
marszałkom województw, w celu dokonywania przez nich bieżącej analizy 
sytuacji i koordynacji działań w przedmiotowym zakresie na terenie województwa. 
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 
ZEBRANYCH I ODEBRANYCH SELEKTYWNIE 
 

 
W roku 2008 odnotowano dwukrotny wzrost ilość odpadów przekazanych do 

odzysku w odniesieniu do roku 2007, który wiązał się z rozwojem systemu 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów w województwie. Najwięcej z odpadów 
odebranych selektywnie (około 50%) stanowiły odpady opakowaniowe, które  
w większości przekazano do odzysku. W 2008 r. zaobserwowano dwukrotny wzrost 
ilości tych odpadów w stosunku do roku 2007. Jednakże wskaźnik udziału odpadów 
opakowaniowych w łącznej ilości odebranych odpadów wyniósł w 2008 r. tylko 4%.  
Z uwagi na ułomność funkcjonujących systemów selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów, wiążącą się m.in. z niewłaściwym ich gromadzeniem i zanieczyszczeniem, 
a także brak odpowiednich instalacji do odzysku, np. odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych, popiołów i żużli, część z nich musiała zostać skierowana  
do unieszkodliwienia. W 2008 r. odnotowano niewielki spadek ilości odpadów 
ulegających biodegradacji, które skierowano do unieszkodliwienia poprzez 
składowanie, w odniesieniu do roku 2007. Spadek ten mógł się wiązać  
ze wzrastającą świadomością podmiotów odbierających odpady oraz zarządzających 
składowiskami, w kwestii obowiązku ograniczania ilości odpadów kierowanych  
do składowania. 

 
 

Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów zebranych i odebranych selektywnie,  
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w latach 2007- 2008. 

 

Odpady komunalne 
Masa odebranych 
odpadów ogółem 

[Mg] 

Masa odpadów przekazanych do 
zagospodarowania 

Odzysk  
[Mg] 

Unieszkodliwianie 
Mg] 

2007 r. 2008 r. 2007 r. 2008 r. 2007 r. 2008 r. 
Odpady opakowaniowe   5 228,57 10 630,11 4 507,29 9 823,99 721,28 806,12
Odpady ulegające biodegradacji 264,70 828,78 62,00 663,40 202,70 165,38
Odpady wielkogabarytowe 704,52 1 229,80 210,61 256,72 493,91 973,08
Odpady budowlane 1 213,66 2 463,15 312,56 276,01 901,10 2 187,14 
Odpady pozostałe  2 184,58 1 756,39 111,74 149,36 2 072,84 1 607,03

Masa ogółem 9 596,03 16 908,23 5 204,20 11 169,48 4 391,83 5 738,75
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008. 
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Rysunek 3. Ilości odpadów komunalnych odebranych selektywnie, które przekazano do 

odzysku i unieszkodliwienia w 2007 r. (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych). 
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Rysunek 4. Ilości odpadów komunalnych odebranych selektywnie, które przekazano do 

odzysku i unieszkodliwienia w 2008 r. (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych). 
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Główne spostrzeżenia: 
1) Corocznie wzrastała ilość odpadów przekazywanych do odzysku, jednakże ze 

względu na małe zainteresowanie podmiotów odzyskiem niektórych rodzajów 
odpadów, a także brak odpowiednich instalacji do ich odzysku, część odpadów 
zebranych selektywnie kierowana była do unieszkodliwiania poprzez 
składowanie. 

2) W 2008 r. dwukrotnie wzrosła ilość selektywnie zebranych i odebranych odpadów 
opakowaniowych w stosunku do roku 2007. Jednakże odpady te stanowiły tylko 
4% łącznej ilości wszystkich odebranych odpadów oraz około 50% odpadów 
odebranych selektywnie. 

3) W 2008 r. odnotowano niewielki spadek w odniesieniu do roku 2007 ilości 
odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie, które skierowano do 
unieszkodliwienia poprzez składowanie. 

 
Wnioski: 
1) Konieczne jest podjęcie radykalnych działań przez gminy, w celu zwiększenia 

ilości odpadów przekazywanych do odzysku oraz ograniczenia ilości 
unieszkodliwianych odpadów, które posiadają właściwości surowców wtórnych. 
Działania te winny obejmować stałe podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz precyzyjne informowanie ich o zasadach i formach zbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów, a przede wszystkim tworzenie warunków do 
selektywnego zbierania odpadów, w szczególności w miastach. 

2) Niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających 
podmioty gospodarcze do podejmowania działań organizacyjnych oraz 
inwestycyjnych związanych z selektywnym zbieraniem i odzyskiem odpadów. 
Właściwą drogą w tym przypadku byłoby uproszczenie procedury przejmowania 
od właścicieli nieruchomości przez rady gmin obowiązków w zakresie 
gospodarowania odpadami, wtedy gmina byłaby w dyspozycji określonych 
środków finansowych pochodzących z powszechnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Dodatkowym wsparciem, w szczególności po modyfikacji systemu 
opłat produktowych winny być środki pochodzące z tych opłat (opis w pkt 5 
opracowania).  

 
 
ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI  
 

Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji było prowadzone w 2 gminach w 2007 r. i 3 w 2008 r. Niewielkie 
zainteresowanie wdrażaniem takich systemów miało związek przede wszystkim  
z rolniczym charakterem województwa. Według posiadanych informacji, znaczna 
część tych odpadów wytworzonych na terenach wiejskich zbierana była  
i zagospodarowywana przez mieszkańców we własnym zakresie. Inaczej 
kształtowała się sytuacja na terenach miejskich, przede wszystkim w centralnej  
i północnej części województwa, gdzie przeważają tereny zurbanizowane  
i zabudowa wielorodzinna. Z takich obszarów odpady były kierowane do składowania 
razem z innymi odpadami komunalnymi. 

Ustalając wskaźnik udziału odpadów ulegających biodegradacji  
w niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych na poziomie 58%, 
wzięto po uwagę fakt, iż na jednym z funkcjonujących składowisk odpadów 
komunalnych, przyjmowanych jest do składowania około 50% niesegregowanych 
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(zmieszanych) odpadów komunalnych w stosunku do łącznej ilości tych odpadów 
zdeponowanych na wszystkich składowiskach w województwie. Odpady kierowane 
na to składowisko pochodzą głównie z terenów zurbanizowanych i mają charakter 
odpadów „miejskich”.  

Według danych zawartych w tabeli 7, w strumieniu odpadów komunalnych 
skierowanych do składowania w roku 2007 znajdowało się 6 rodzajów odpadów 
zaliczanych do ulegających biodegradacji, natomiast w 2008 r. było ich 5, a w 2009 r. 
3 rodzaje. Jednocześnie, corocznie zmniejszała się masa tych odpadów 
deponowanych na składowiskach, mimo wzrostu łącznej masy odpadów 
składowanych na składowiskach odpadów komunalnych w województwie. Zjawisko 
to związane było z powstawaniem w regionie instalacji do odzysku omawianych 
odpadów oraz wzrastającą świadomością zarządzających składowiskami odpadów w 
kwestii ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
na składowiskach odpadów. Jak wynika z analizowanych danych, trend w zakresie 
postępowania z tymi odpadami był właściwy, a uzyskiwane efekty prawdopodobnie 
pozwolą na zrealizowanie obowiązku w zakresie ograniczania masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – do dnia 31 
grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. Wskaźniki składowania odpadów wyliczone były w oparciu  
o „Wytyczne dotyczące rozliczania obowiązku w zakresie ograniczenia ilości 
składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji” i kształtowały się 
one następująco: 2007 r. - 86,38%, 2008 r. – 79,50%, 2009 r. – 72,62%. Każdego 
roku ilość tych odpadów zmniejszała się o około 7%. Przyjmując, iż trend 
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji będzie 
utrzymywany w dalszym ciągu na takim poziomie, można przyjąć założenie, iż 
wskaźnik składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na 
poziomie 50% w 2013 r. zostanie osiągnięty. Zaznaczyć jednakże należy, iż 
utrzymanie 7% spadku masy deponowania tych odpadów na składowiskach, 
wymagać będzie rozwijania systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
oraz aktywnego poszukiwania miejsc ich zagospodarowania. Przykładowo, wg stanu 
na dzień 2 kwietnia 2010 r. w województwie funkcjonowały 4 kompostownie 
odpadów, w tym 1 utworzona poza Rejonowym Zakładem Gospodarki Odpadami 
(RZGO). Moce przerobowe ww. instalacji nie były w pełni wykorzystywane, co 
obrazują dane w załączniku nr 2. Konieczne jest, zatem podjęcie odpowiednich 
działań, w celu zapewnienia strumienia odpadów kierowanych do tych instalacji  
i osiągania wymaganych stopni redukcji składowania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, tym bardziej, iż znajdują się one w zasobach każdego 
gospodarstwa domowego i nie wszyscy mieszkańcy są zainteresowani korzystaniem 
z przydomowych kompostowników. Niezbędne jest, więc stworzenie mieszkańcom 
województwa możliwości pozbywania się tych odpadów w sposób selektywny. 
Nadmienić należy, iż selektywne zbieranie przedmiotowych odpadów winno 
następować w miejscu ich powstawania, gdyż jak wynika z literatury fachowej jest to 
najbardziej efektywny system zbierania odpadów. Wiąże się on jednak ze 
zwielokrotnieniem ilości pojemników do gromadzenia odpadów, często na małej 
powierzchni oraz sprawnym systemem odbioru tych odpadów, co jest zadaniem 
trudnym pod względem organizacyjnym, w szczególności w zabudowie 
wielorodzinnej (np. bloki mieszkalne). System selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinien być dostosowany do 
rodzaju zabudowy mieszkaniowej. Zasadne byłoby zbieranie tych odpadów  
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z podziałem na tzw. „suche” i „mokre” w zabudowie wielorodzinnej, natomiast w 
zabudowie jednorodzinnej zbieranie odpadów winno następować np. z podziałem na 
odpady kuchenne i zielone. W tym miejscu niezbędne jest zwrócenie uwagi, iż 
zakres selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji musi być kompatybilny z istniejącą lub planowaną do realizacji 
infrastrukturą techniczną i technologią w tym zakresie.  
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Tabela 7. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w latach 2007-2009.  

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Udział 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

% (m/m) 

Masa odpadów 
komunalnych 

zaliczanych do 
ulegających 

biodegradacji 
zdeponowana na 
składowiskach 
odpadów [Mg] 

Całkowita masa 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji w 
poszczególnych 

odpadach 
komunalnych 

zdeponowana na 
składowiskach 
odpadów [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zaliczanych do 
ulegających 

biodegradacji 
zdeponowana na 
składowiskach 
odpadów [Mg] 

Całkowita masa 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji w 
poszczególnych 

odpadach 
komunalnych 

zdeponowana na 
składowiskach 
odpadów [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zaliczanych do 
ulegających 

biodegradacji 
zdeponowana na 
składowiskach 
odpadów [Mg] 

Całkowita masa 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji w 
poszczególnych 

odpadach 
komunalnych 

zdeponowana na 
składowiskach 
odpadów [Mg] 

2007 rok 2008 rok 2009 rok 

20 01 01 Papier i tektura 100 7,680 7,680 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 01 10 Odzież 50 0,000 0,000 1,200 0,600 0,000 0,000 

20 01 11 Tekstylia 50 0,340 0,170 0,220 0,110 0,000 0,000 

20 01 38 
Drewno inne niż 
wymienione  
w 20 01 37 

50 17,020 8,510 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 100 415,280 415,280 165,380 165,38 124,000 124,000 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady komunalne  

58 190 267,654 110 355,239 175 512,436 101 797,213 160 413,880 93 040,050 

20 03 02 Odpady z 
targowisk 100 257,890 257,890 199,500 199,500 190,310 190,310 

RAZEM 190 965,864 111 044,769 175 878,700 102 162,800 160 728,190 93 354,360 

Źródło: Wytyczne dotyczące rozliczania obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dane UMWŚ 
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ZAPEWNIENIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH 
 

W województwie świętokrzyskim w latach 2007-2008 najsłabiej rozwinięty był 
system selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych, co  
w kontekście obowiązujących przepisów prawa jest zatrważającym wynikiem. Na 
terenie województwa tylko w niespełna połowie gmin (46%) prowadzono segregację 
odpadów niebezpiecznych. W gminach najchętniej zbierano zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory, zaś najmniejszym 
zainteresowaniem cieszyło się selektywne zbieranie opakowań po środkach 
niebezpiecznych. Zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami ustawy  
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, sprzedawca środków 
niebezpiecznych jest obowiązany do przyjmowania opakowań po tych środkach, co  
z pewnością wpływa na znikome zainteresowanie gmin (1%) tworzeniem 
dodatkowych systemów selektywnego zbierania i odbierania tych odpadów. 
Szczegółowe informacje dotyczące selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, w tym niebezpiecznych w poszczególnych gminach zawarto  
w załącznikach nr 7 i nr 8. 

Selektywnie zebrane i odebrane odpady niebezpieczne stanowiły tylko 0,11%  
w 2007 r. i 0,15% w 2008 r. w łącznej masie odpadów odebranych. Odbieranie 
opadów następowało w ramach Gminnych Punktów Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych (GPZON), Mobilnych Punktów Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych (MPZON) oraz zwyczajowo wraz z innymi rodzajami odpadów 
komunalnych, wg ustalonego harmonogramu odbioru odpadów. W GPZON zbierano 
głównie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz oleje 
odpadowe. Punkty te utworzono np. na terenach stacji paliw, gdzie zbierane są oleje 
odpadowe, na terenach zakładów komunalnych, gdzie oddawać można nieodpłatnie 
(nie dotyczy przedsiębiorców) różnego rodzaju odpady niebezpieczne wytworzone w 
strumieniu odpadów komunalnych, np. oleje odpadowe, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne. GPZON spełniają 
dobrze swoją funkcję, bowiem mieszkańcy mają możliwość pozostawienia odpadów 
w jednym miejscu i w każdej chwili w godzinach otwarcia takiego punktu. Nie muszą 
oni gromadzić na terenie swoich nieruchomości odpadów, w szczególności 
wielkogabarytowych i oczekiwać na ustalony, często oddalony termin odbioru tych 
odpadów.  

Innym funkcjonującym sposobem odbioru odpadów niebezpiecznych na trenie 
województwa jest tzw. Mobilnego Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. 
Działanie MPZON polega na dostarczeniu przez mieszkańców odpadów 
niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych do specjalnego, 
oznakowanego samochodu ustawionego w wyznaczonych na terenie gminy  
punktach.  Odbiór odpadów prowadzony jest bezpłatnie, wg ustalonego 
harmonogramu odbioru, zazwyczaj jeden raz na kwartał. Każdorazowo 
z odpowiednim wyprzedzeniem do wiadomości mieszkańców podawany jest termin 
i miejsce zbiórki odpadów. Informacje o odbiorze odpadów przekazywane są za 
pośrednictwem prasy lokalnej, Internetu i tablic  informacyjnych.  
 Odpady niebezpieczne odbierane są również zwyczajowo wraz z innymi 
rodzajami odpadów komunalnych, bowiem podmiot odbierający odpady ma 
obowiązek odbierania wszystkich selektywnie zebranych odpadów. Jednakże, 
zdarza się, że podmiot odbierający odpady komunalne, nie dysponuje w danym 
momencie odpowiednim sprzętem technicznym do odbioru takich odpadów,  
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w szczególności odpadów niebezpiecznych wielkogabarytowych. Wówczas, odpady 
przez dłuższy czas pozostają nieodebrane, a to zaburza estetykę i porządek na 
terenie nieruchomości. Jest to dość istotna wada takiego systemu odbioru odpadów 
wielkogabarytowych, tym bardziej, iż na terenach wiejskich odbiór odpadów 
komunalnych realizowany jest zazwyczaj raz w miesiącu.  
 Z informacji uzyskanych od podmiotów prowadzących odbieranie odpadów 
niebezpiecznych, przekazanie zebranych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia 
wiązało się z uzyskiwaniem niewielkich kwot pieniężnych, które pokrywały koszty 
zbiórki tych odpadów. Nierzadko jednak, przekazanie niektórych rodzajów odpadów 
wiązało się z koniecznością zapłaty za przekazywane do zagospodarowania odpady. 
W efekcie, rodził się problem z pozyskaniem środków finansowych na ten cel, co  
w istocie jest czynnikiem mocno zniechęcającym do prowadzenia działalności  
w zakresie selektywnego odbierania odpadów niebezpiecznych w ramach 
bezpłatnego ich odbioru.  
 
Tabela 5. Ilość gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów niebezpiecznych oraz utworzyły GPZON w latach 2007- 2008. 

Odpady niebezpieczne  Ilość gmin  
2007 r. 2008 r. 

Oleje odpadowe 5 6 

Zużyte baterie i akumulatory 15 17 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 15 37 
Opakowania po substancjach niebezpiecznych 0 1 

Pozostałe, np. przeterminowane leki 1 4 

Ogółem 26 46 

Tworzenie GPZON 16 17 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008. 
 
Główne spostrzeżenia: 
1) W 2008 r. nastąpił blisko dwukrotny wzrost ilości gmin w stosunku do roku 2007, 

w których wdrożono system selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
niebezpiecznych, jednakże w ponad połowie gmin województwa nie wdrożono 
takiego systemu. 

2) Najwięcej gmin (37%) wdrożyło system selektywnego zbierania i odbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, najmniej gmin (1%) wdrożyło 
system selektywnego zbierania i odbierania odpadów w postaci opakowań po 
substancjach niebezpiecznych, ze względu na obowiązek odbierania tych 
opakowań przez sprzedawców. 

 
Wnioski: 
1) Wskazane jest wzmożenie nadzoru Wojewody nad realizacją zadań własnych 

gmin, w celu spowodowania realizacji spoczywających na nich obowiązków. 
2) Celowe jest wprowadzenie sankcji finansowych nakładanych na gminy za brak 

realizacji zadań własnych. W obecnym systemie prawnym, brak sankcji 
finansowych nakładanych na gminy, powodował, iż np. na terenie 54% gmin  
w 2008 r. nie prowadzono selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
niebezpiecznych. 
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3) Zasadne jest wprowadzenie obowiązku systematycznego (w okresach 
półrocznych lub rocznych) raportowania o podejmowanych działaniach  
i osiąganych wynikach w gospodarce odpadami komunalnymi przez gminy. 
Raporty z działalności winny być przedkładane właściwym marszałkom 
województw, w celu dokonywania przez nich bieżącej analizy sytuacji  
i koordynacji działań w przedmiotowym zakresie na terenie województwa. 

4) Słuszne byłoby przejęcie przez rady gmin obowiązków od właścicieli 
nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w celu 
pozyskania środków finansowych na zorganizowanie sprawnego systemu 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych. 

 
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZEBRANYCH I 
ODEBRANYCH SELEKTYWNIE 
 

W latach 2007 - 2008 najwięcej odebrano odpadów w postaci zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, zaś najmniej 
opakowań po środkach niebezpiecznych, ze względu na zbiórkę tych odpadów w 
placówkach handlowych. Odebrane odpady niebezpieczne, w zdecydowanej 
większości przekazano do odzysku. Pomimo wzrostu ilości gmin na terenie, których 
prowadzono selektywne zbieranie i odbieranie tych odpadów (26% w 2007 r. i 46% w 
2008 r.), zanotowano tylko niewielki wzrost masy odebranych odpadów. Taki wynik 
świadczy o dużej dysfunkcyjności wdrożonych systemów, którą można wiązać, np.  
z brakiem wiedzy mieszkańców danego terenu na temat dostępności i zasad 
funkcjonowania systemu zbierania i odbierania tych odpadów. Jedną z przyczyn 
niskiego wyniku odbierania odpadów niebezpiecznych może być także problem 
dotyczący ewidencji i statystyk prowadzonych w tym zakresie przez gminy odnośnie, 
np. baterii i akumulatorów zbieranych w szkołach oraz przeterminowanych leków 
zbieranych w aptekach.  
 
 
Tabela 6. Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zebranych i odebranych 

selektywnie w latach 2007- 2008. 

Odpady niebezpieczne  

Masa 
odebranych 

odpadów 
ogółem [Mg] 

Masa odpadów przekazanych do 
zagospodarowania  

Odzysk 
[Mg] 

Unieszkodliwianie 
[Mg] 

2007 r. 2008 r. 2007 r. 2008 r. 2007 r. 2008 r. 
Oleje odpadowe 1,66 2,32 1,16 2,17 0,10 0,15

Zużyte baterie i akumulatory 117,30 70,24 117,30 70,24 0,00 0,00
Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 61,31 180,99 61,01 180,79 0,30 0,20

Opakowania po środkach 
niebezpiecznych 0,00 0,98 0,00 0,98 0,00 0,00

Odpady pozostałe, np. 
przeterminowane leki 34,66 78,77 31,66 75,77 3,00 3,00

Masa ogółem 214,93 333,28 211,13 329,95 3,40 3,35
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008. 



 20

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

[Mg]
O

le
je

 o
dp

ad
ow

e

Zu
ży

te
 b

at
er

ie
 i

ak
um

ul
at

or
y

Zu
ży

ty
 s

pr
zę

t
el

ek
tr

yc
zn

y 
i

el
ek

tr
on

ic
zn

y

O
pa

ko
w

an
ia

 p
o

śr
od

ka
ch

ni
eb

ez
pi

ec
zn

yc
h

O
dp

ad
y

po
zo

st
ał

e

Masa odpadów przekazanych do odzysku [Mg]
Masa odpadów przekazanych do unieszkodliwienia [Mg]

 
Rysunek 5. Ilości odpadów niebezpiecznych odebranych selektywnie,  

które przekazano do odzysku i unieszkodliwienia w 2007 r.  
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Rysunek 6. Ilości odpadów niebezpiecznych odebranych selektywnie,  

które przekazano do odzysku i unieszkodliwienia w 2008 r.  
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Główne spostrzeżenia: 
1) Wzrost o 76% ilości gmin w 2008 r. w stosunku do roku 2007 na terenie, których 

prowadzono selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych nie szedł w parze 
ze wzrostem ilości zebranych i odebranych odpadów. 

2) Większość odebranych odpadów niebezpiecznych przekazano do odzysku. 
 

Wnioski: 
1) Niezbędne jest spowodowanie wdrożenia systemów selektywnego zbierania 

odpadów niebezpiecznych na terenie wszystkich gmin i stałe podnoszenie ich 
efektywności oraz eliminowanie składowania tych odpadów razem z innymi 
odpadami komunalnymi. 

2) Konieczne jest stałe informowanie mieszkańców o dostępnych systemach 
zbierania i odbierania odpadów oraz o zasadach ich funkcjonowania. Z uwagi na 
rodzaj tych odpadów, słuszne byłoby prowadzenie przez gminy kampanii 
informacyjno – edukacyjnych, finansowanych w zależności od rozmiaru 
przedsięwzięcia, np. ze środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW. 

 
GOSPODAROWANIE ZMIESZANYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W województwie świętokrzyskim zmieszane odpady komunalne poddawane 
są procesom odzysku oraz unieszkodliwiania. Unieszkodliwianie tych odpadów 
odbywa się poprzez składowanie. W 2008 r. udział odpadów zmieszanych w łącznej 
ilości odebranych odpadów wyniósł 92%. Z tego 18% odpadów przekazano do 
przetworzenia metodami mechaniczno – biologicznymi. W 2008 r. dwukrotnie więcej 
tych odpadów skierowano do przetworzenia, w stosunku do roku 2007. Wzrost ten 
należy wiązać przede wszystkim z pięciokrotnym wzrostem stawki opłaty za 
korzystanie ze środowiska z tytułu składowania zmieszanych odpadów z 15 zł za 
tonę do 75 zł, która zaczęła obowiązywać od 2008 r. Wzrastała również ilość 
funkcjonujących urządzeń do przesiewania odpadów, z 3 sztuk 2007 r. do 5 sztuk w 
roku 2008 i 7 w 2009 r. Część odpadów poddanych procesowi odzysku w tych 
urządzeniach, trafiła jednak na składowiska odpadów pod kodem: 191212 Inne 
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 191211. Każdego roku na składowiskach zlokalizowanych  
w województwie unieszkodliwiano coraz większą ilość odpadów o kodzie: 191212.  
W 2007 r. unieszkodliwiono 5 501 Mg, a w 2008 r. – 8 840 Mg. Największy przyrost 
ilości unieszkodliwionych odpadów o kodzie: 191212 miał miejsce w 2009 r., kiedy to 
do składowania skierowano 26 240 Mg. Wynik taki wskazuje na zwiększające się 
zainteresowanie przetwarzaniem (przesiewaniem) zmieszanych odpadów 
komunalnych. Jednakże działania takie nie przynoszą wymiernych efektów 
środowiskowych, z uwagi na fakt, iż tylko niewielka ilość uzyskanych odpadów 
zostaje skierowana do dalszego odzysku. Trudno jest określić w skali województwa 
ilość odpadów, jaka została skierowana do odzysku, gdyż jest to zależne np. od 
technologii zastosowanej w danym zakładzie oraz systemu zbierania i odbierania 
odpadów na danym terenie. Na podstawie rys. 8 można jednak wnioskować, iż 
przetwarzanie odpadów z zastosowaniem takiej metody nie wpływa na zmniejszenie 
łącznej ilości składowanych odpadów, lecz jedynie na zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów z grupy 20, gdyż pozostałości po mechanicznej obróbce 
odpadów składowane są pod kodem:191212. 
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    Rysunek 7. Gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi  

   w latach 2007 – 2008. 
 

 
Główne spostrzeżenia: 
1) Wzrost udziału odpadów przekazanych do przetworzenia metodami mechaniczno  

– biologicznymi w ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych (2007 r. 
-  9 %, 2008 r. - 18%). Wzrost ten nie spowodował jednak spadku łącznej ilości 
odpadów składowanych na składowiskach odpadów w świętokrzyskim. 

2) Spadek udziału odpadów przekazanych do składowania (bez przetworzenia)  
w ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych (2007 r. – 91%, 2008 r. 
– 82%).  

3) Wzrost ilość odpadów zmieszanych przekazanych do przetworzenia metodami 
mechaniczno – biologicznymi o 100% w 2008 r. w stosunku do 2007 r. Większość 
odpadów poddano jednak tylko obróbce mechanicznej, co spowodowało, że 
znaczna część odpadów po tej obróbce została skierowana do unieszkodliwienia 
poprzez składowanie. 

 
Wniosek: 
1) Zasadne jest ustalenie opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania 

odpadów w tej samej wysokości dla odpadów o kodzie: 200301 i 191212, w celu 
zmotywowania podmiotów do poszukiwania bardziej efektywnych metod odzysku 
odpadów i ograniczania ilości składowanych odpadów. 

 
 
SKŁADOWANIE ODPADÓW 
 

W województwie świętokrzyskim w 2007 r. odpady komunalne były 
składowane na 22 składowiskach odpadów, w 2008 r. na 20 składowiskach. Z 20 
funkcjonujących w 2009 r. składowisk odpadów, z końcem roku zamknięte zostały 3 
składowiska. Według stanu na dzień 2 kwietnia 2010 r. w województwie wyłączono  
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z eksploatacji kolejne składowisko. Po tej dacie, 16 składowisk odpadów posiadało 
status funkcjonujących (przyjmujących odpady). Pomimo, iż ilość składowisk 
odpadów malała, to łączna masa odpadów składowanych rosła. Wśród odpadów 
składowanych dominowały następujące rodzaje odpadów: kod: 200301 – 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod: 191212 inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 191211, kod: 190805 ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 
Analiza możliwości eksploatacyjnych składowisk odpadów komunalnych obejmująca 
lata 2007-2009 wykazała, iż według stanu na koniec 2009 r. składowiska odpadów 
będą jeszcze mogły przyjmować odpady przez okres około 8 lat, szczegółowe 
informacje w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 4. Wniosek ten oparty jest 
o założenie, iż nie zmieni się trend związany z ilością odpadów kierowanych do 
składowania oraz wolna pojemność składowisk nie ulegnie zwiększeniu na skutek, 
np. otwierania kolejnych kwater składowisk odpadów. Mając jednak na względzie 
planowane do realizacji przedsięwzięcia związane z włączaniem do eksploatacji 
kolejnych kwater funkcjonujących składowisk, okres ten ulegnie zwiększeniu do 
maksymalnie 12 lat. Jeżeli, więc w krótkim czasie nie nastąpi znaczna redukcja ilości 
składowanych odpadów, to w niedługiej perspektywie czasu, województwo nie 
będzie dysponowało miejscem do składowania coraz większej ilości wytwarzanych 
odpadów. Podkreślić należy, iż w obecnym stanie prawnym, lokalizacja nowych 
składowisk odpadów jest prawie niemożliwa, z uwagi na konieczność spełnienia 
dużej ilości wymagań prawnych dotyczących lokalizacji takich obiektów, nie 
wspominając o potrzebie uzyskania akceptacji społecznej dla realizacji takich 
przedsięwzięć. 

Warto podkreślić, iż część odebranych odpadów została przekazana do 
zagospodarowania poza teren województwa, a część przyjęta do składowania spoza 
terenu województwa, ze względu na bliską odległość miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania tych odpadów. Trudno jest określić skalę tego procesu, bowiem nie 
prowadzi się szczegółowych statystyk w tym zakresie. Generalnie, do składowania 
skierowano około 85% odebranych odpadów komunalnych. 
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Rysunek 8. Masa odpadów składowanych na składowiskach odpadów komunalnych  

w latach 2007 – 2009 
 
Główne spostrzeżenia: 
1) Utrzymujący się, niekorzystny rosnący trend w zakresie składowania odpadów na 

składowiskach, przy jednoczesnym malejącym trendzie związanym z ilością 
funkcjonujących składowisk odpadów. 

2) Pozorny spadek ilości składowanych odpadów komunalnych związany był  
z przesiewaniem odpadów i składowaniem pozostałości z przesiewania pod 
kodem 191212. 

 
Wniosek: 
1) Wskazana jest modyfikacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w celu 
zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do składowania na rzecz innych metod ich 
zagospodarowania. Optymalnym działaniem byłoby przyjęcie rozwiązań wzorem 
innych krajów, które posiadają dobre wyniki w tym zakresie, np. Wielka Brytania, 
Holandia. W obu krajach sprawy związane z zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych leżą w gestii gmin, które organizują system zbierania i odbierania 
odpadów oraz ich zagospodarowania. Poszczególne zadania władze zlecają 
prywatnym operatorom wybieranym w drodze przetargu. Właściciele nieruchomości 
nie mają wpływu na to, jaka firma odbiera od nich odpady. By sfinansować działania 
związane z gospodarką odpadami, gminy nakładają na właścicieli lokali 
mieszkaniowych oraz nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, obowiązek 
wnoszenia opłaty na gospodarkę odpadami. Wysokość tej opłaty ustalana jest 
corocznie przez gminę w zależności od wielkości gospodarstwa domowego (ilości 
osób).  
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1.2. Przegląd firm odbierających odpady komunalne  
ze wskazaniem liczby firm funkcjonujących na danym terenie 

 
Na terenie 102 gmin w latach 2007 – 2008, 89 podmiotów uprawnionych było do 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Podmioty te 
obsługiwały od 1 do 22 gmin (jeden przypadek, gdzie jeden podmiot obsługuje 22 
gminy) w województwie w 2008 r. Większość rynku odbierania odpadów 
komunalnych należała do przedsiębiorców, udział gminnych jednostek 
organizacyjnych wyniósł 31% w 2007 r. i 28% w 2008 r. Szczegółowe dane w tym 
zakresie zawarto w załączniku nr 5 - przegląd podmiotów uprawnionych do 
odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzących działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wg stanu na dzień 
31.12.2008 r. Natomiast w załączniku nr 6 uwzględniono ilość podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie 
poszczególnych gmin, wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Z danych zawartych w tym 
załączniku wynika, iż na terenie jednej gminy działało nawet 16 podmiotów, co 
powodowało kuriozalne sytuacje związane z odbieraniem odpadów przez kilka 
podmiotów na jednej ulicy. Podkreślić należy, iż działania takie są ze wszech miar 
nieuzasadnione ekologicznie i ekonomicznie. Często jednak, podmioty odbierające 
odpady, z własnej inicjatywy dzieliły się terytorialnie względem obsługiwanego terenu 
w danej gminie, co należy ocenić jako bardzo racjonalne podejście do sprawy 
związanej z odbiorem odpadów. Z informacji uzyskanych od zarządzających 
instalacjami do zagospodarowania odpadów wynika, iż występowały przypadki 
kierowania odpadów do innych miejsc odzysku lub unieszkodliwiania niż wskazane w 
zezwoleniu oraz przypadki odbierania odpadów bez zezwolenia. Miały miejsce także 
sytuacje, kiedy podmioty nie przestrzegały wymagań określonych w zezwoleniach i 
umowach, np. nie chciano odbierać odpadów selektywnie zebranych, nie 
dotrzymywano terminów odbioru odpadów. Niekiedy też żądano wyższych kwot za 
odbiór odpadów posegregowanych (np. opakowań z papieru i tektury) niż odpadów 
zmieszanych. Podmioty odbierające odpady niesystematycznie przedkładały 
organom gmin wymagane informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 
Pomimo interwencji właściwych organów administracji, nie wszystkie też podmioty 
odbierające odpady przesyłały zbiorcze zestawienia danych o gospodarowaniu 
odpadami (73% za 2007 r. i 78% za 2008 r. podmiotów przesłało zbiorcze 
zestawienia danych). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był fakt, iż w gminach 
sporadycznie podejmowano działania kontrolne w stosunku do podmiotów 
odbierających odpady (w 9 % gmin w 2007 i 2008 r.). 
 
Tabela 8. Ilość podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów oraz prowadzących 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
Ilość [szt.] 

Gmin w 
województwie 

Podmiotów 
uprawnionych 
do odbierania 

odpadów 
w latach 2007-

2008 

Przedsiębiorców 
prowadzących 

działalność 

Gminnych jednostek 
organizacyjnych 
prowadzących 

działalność 

Łączna ilość 
prowadzących 

działalność 

2007 r. 2008 r. 2007 r. 2008 r. 2007 r. 2008 r. 

102 89* 45 54 20 21 65 75 
* ) 89 podmiotów: 23 gminne jednostki organizacyjne, w tym 1 związek; 66 przedsiębiorców  
Źródło: Dane UMWŚ, dane własne. 
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Główne spostrzeżenia: 
1) W 2008 r. 16% podmiotów nie podjęło działalności lub zaprzestało jej 

prowadzenia. 
2)  Udział przedsiębiorców w odbieraniu odpadów w 2007 r. wynosił 69%,  

a w 2008r. - 72% w stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych. 
3) W gminach miejskich odbiorem odpadów zajmowało się od 4 do 16 podmiotów,  

w gminach miejsko – wiejskich działało od 1 do 7 podmiotów, a w gminach 
wiejskich od 1 do 5 podmiotów (patrz załącznik nr 6). 

4) Nie wszystkie podmioty przestrzegały warunków wynikających z uzyskanych 
zezwoleń w zakresie dotyczącym, np. miejsc odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. 

5) Część podmiotów (ok. 20%) nie przestrzegała obowiązków sprawozdawczych  
w zakresie gospodarki odpadami. 

 
Wniosek: 
1) W celu wyeliminowania nieprawidłowości występuje konieczność wzmożenia 

kontroli ze strony wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz WIOŚ stosownie 
do swoich uprawnień, nad działaniami prowadzonymi przez podmioty odbierające 
odpady komunalne. 

 
 

1.3. Przegląd instalacji do zagospodarowania odpadów 
komunalnych na terenie województwa, w tym wskazanie 
rodzajów instalacji, mocy przerobowych, wykorzystania ich 
mocy przerobowych i zapewnienia strumienia odpadów dla 
poszczególnych instalacji. 

 
 
W województwie świętokrzyskim systematycznie spadała ilość 

funkcjonujących składowisk odpadów (z 22 w 2007 r. do 16 w 2010). Na koniec 
2009r. z 17 funkcjonujących składowisk, 2 były w trakcie dostosowywania ich 
funkcjonowania do wymogów przepisów o odpadach. Pozostałe 15 składowisk 
spełniało powyższe wymagania. Wraz z trwającym procesem ograniczania ilości 
składowisk odpadów w regionie, niestety rosła ilość odpadów składowanych na 
składowiskach odpadów komunalnych. Okoliczności te wpływają na wyczerpywanie 
się pojemności nielicznej już ilości składowisk odpadów w regionie i mogą 
spowodować, iż w okresie 10 -12 lat nie będzie możliwości składowania odpadów  
w regionie świętokrzyskim.  

W badanym okresie rosła ilość innych niż składowiska instalacji do 
zagospodarowania odpadów komunalnych, np. kompostowni, sortowni. Jest to 
pozytywnym zjawiskiem, bowiem wiąże się z wykorzystywaniem większej ilości 
odpadów, a w konsekwencji ograniczaniem zużycia surowców naturalnych. Wzrost 
alternatywnych metod zagospodarowania odpadów miał również związek  
z zaostrzającym się prawem regulującym składowanie odpadów, w szczególności 
dotyczącym ograniczania ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania 
oraz spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania. Ważną rolę 
odegrał także wzrastający poziom wiedzy podmiotów działających na obszarze 
gospodarki odpadami, w kwestii osiągania coraz wyższych poziomów odzysku  
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i recyklingu. Wpływ na wzrost ilości funkcjonujących sortowni, przetwarzających 
głównie odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, miało również zapotrzebowanie 
trzech funkcjonujących w regionie cementowni, na paliwo alternatywne powstałe  
z odpadów. Moce przerobowe wszystkich powstałych sortowni odpadów pozostawały 
niewykorzystane. Można prognozować, iż w najbliższych latach jednym z głównych 
kierunków w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie, będzie 
wytwarzanie paliwa alternatywnego i odzysk energetyczny w cementowniach, co 
wpłynie na ograniczanie przywozu tego paliwa z zagranicy, jak to ma miejsce 
obecnie. W latach 2007-2009 zaobserwowano wzrost ilości wytwarzanych odpadów 
o kodzie: 191210 odpady palne (paliwo alternatywne), a w 2009 r. ilość 
wytworzonych odpadów wzrosła trzykrotnie w stosunku do roku 2008 i wyniosła 63 
tys. Mg. Rósł również odzysk energetyczny tych odpadów w cementowniach. W roku 
2009 poddano odzyskowi 108 tys. Mg odpadów o kodzie: 191210 i było to 
dwukrotnie więcej odpadów niż w roku 2008. W dalszym ciągu zapotrzebowanie 
cementowni na paliwo alternatywne jest większe od ilości wytwarzania tego paliwa  
w regionie.  

Z funkcjonujących w województwie 4 kompostowni wg stanu na dzień 
2.04.2010 r., 3 powstały w ramach Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami 
(RZGO), natomiast w 1 o charakterze lokalnym kompostowano odpady zielone 
pochodzące z utrzymania zieleni w mieście Kielce. Generalnie, w województwie 
utworzono 3 Rejonowe Zakłady Gospodarki Odpadami (RZGO) na 6 zaplanowanych. 
Według stanu na dzień 2.04.2010 r. funkcjonowało 5 składowisk odpadów  
o znaczeniu regionalnym (planowana budowa jednego dodatkowego składowiska  
w ramach RZGO), 3 sortownie i 3 kompostownie na 6 planowanych do utworzenia  
w ramach RZGO. 

Jak informowali zarządzający tymi zakładami, nie były wykorzystywane w pełni 
moce przerobowe sortowni, nie generowały one również zysków. Ta sama sytuacja 
dotyczyła kompostowni. Problemy te były podyktowane brakiem kompleksowych 
rozwiązań w zakresie selektywnego zbierania odpadów w większości gmin 
(nieefektywność wdrożonych rozwiązań), lub też kierowaniem odpadów do zakładów, 
gdzie cena jest najniższa, nie zaś zgodnie z zezwoleniami i postanowieniami 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Rozproszenie lokalnych sortowni 
odpadów dodatkowo komplikowało podejmowanie decyzji o kierowaniu odpadów do 
odzysku (uzdatniania) i budowy nowych regionalnych sortowni.  
 
Tabela 9. Ilość funkcjonujących instalacji do zagospodarowania odpadów oraz 

Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami w latach 2007 – 2010,  
wg stanu na koniec roku. 

Rodzaje instalacji / RZGO 
Ilość funkcjonujących instalacji  

do zagospodarowania odpadów oraz RZGO  
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.*) 

Składowiska odpadów 
komunalnych 22 20 17 16 

Sortownie odpadów 
komunalnych 12 15 16 17 

Kompostownie (płyta 
kompostowa) 2 2 3 4 

Rejonowe Zakłady Gospodarki 
Odpadami (RZGO) 1 1 3 3 
*)wg stanu na dzień 2 kwietnia 2010 r. 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008, Raport 
wojewódzki 2007 r., 2008 r.; Dane własne 
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Przegląd instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie 
województwa, w tym wskazanie rodzajów instalacji, mocy przerobowych, 
wykorzystania ich mocy przerobowych i zapewnienia strumienia odpadów dla 
poszczególnych instalacji zawarto w załącznikach od nr 1 do nr 4. 
 
 
Główne spostrzeżenia: 
1) Zaobserwowano sukcesywny proces zamykania składowisk odpadów 

komunalnych, ale i wzrost ilości składowanych odpadów, co powoduje 
wyczerpywanie się pojemności składowisk. 

2) Nastąpił wzrost ilości sortowni odpadów o charakterze lokalnym (wtórna 
segregacja), co niekiedy powoduje problemy z pozyskaniem odpowiedniego 
strumienia odpadów do RZGO i prowadzeniem polityki w tym zakresie.  

3) Sukcesywnie przebiegało tworzenie RZGO według założeń wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami. 

4) Występowały problemy z zapewnieniem strumienia odpadów do instalacji 
funkcjonujących w ramach wyznaczonych RZGO (sortownie, kompostownie), tym 
samym ich moce przerobowe nie były w pełni wykorzystywane (patrz załączniki  
nr 1 i nr 2). 

 
Wnioski:  
1) Konieczne jest wzmocnienie nadzoru Wojewody nad gminami w celu 

spowodowania zapewnienia warunków funkcjonowania systemów selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów we wszystkich gminach. 

2) Celowe jest także wzmożenie kontroli wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
względem podmiotów odbierających odpady w zakresie wykonywania przez nich 
zadań związanych z selektywnym odbieraniem odpadów i ograniczaniem ilości 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 
które winno się przyczynić do wzrostu ilości odpadów przekazywanych do 
odzysku w funkcjonujących na terenie województwa instalacjach oraz redukcji 
ilości składowanych odpadów. 

3) Uzasadnione jest skorygowanie przepisów prawnych w taki sposób, aby 
zapewnić strumień odpadów do zakładów o znaczeniu regionalnym. W tym celu 
słuszne byłoby wprowadzenie obowiązku obejmującego zbieranie i przetwarzanie 
odpadów w wyznaczonych RZGO. 

 
1.4. Tworzenie i funkcjonowanie regionów gospodarki odpadami, 

realizacja potrzeb inwestycyjnych, wykorzystanie mocy 
przerobowych instalacji. 

 
W Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007  

– 2011 wskazano na utworzenie 4 tzw. rejonów gospodarki odpadami (centralny, 
północny, południowy i zachodni) w ramach, których założono rozbudowę lub 
budowę 1-2 Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO). Jak wynika  
z Planu, w skład RZGO winny wejść następujące obiekty: sortowania, 
kompostowania oraz składowisko odpadów, a także inne niezbędne urządzenia 
techniczne, do których należą np.: urządzenia do odzysku odpadów 
opakowaniowych, budowlanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. W celu utworzenia RZGO, 29 gmin zrzeszyło się  
w 2 związki międzygminne. Do jednego związku – Ekologicznego Związku Gmin 
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Dorzecza Koprzywianki w Klimontowie należy 12 gmin, a do drugiego Ekologicznego 
Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie należy 17 gmin  
z województwa, zatem 29% gmin przystąpiło do związków międzygminnych, w celu 
wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowo 
16% gmin zadeklarowało w formie uchwały rady gminy współpracę na rzecz 
tworzenia RZGO w Promniku, gm. Strawczyn. Pozostałe 55% gmin nie podjęło 
działań w zakresie tworzenia międzygminnych struktur do spraw gospodarki 
odpadami. Lokalizację RZGO obrazuje rysunek 9. 

W województwie świętokrzyskim zaplanowano funkcjonowanie 6 Rejonowych 
Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), z czego do dnia 31.12.2009 r. utworzono 
3 zakłady. Pierwszy z nich powstał w 2005 r. w Janczycach, gm. Baćkowice 
(sortownia, kompostowania, składowisko). Kolejny RZGO zlokalizowany jest  
w Janiku, gm. Kunów, który utworzono w 2009 r. na bazie funkcjonującego 
składowiska odpadów. Zakład został rozbudowany o instalację do kompostownia, 
oraz sortownię odpadów zmieszanych, której elementem jest rozdrabniacz  
i przesiewacz. Trzeci RZGO powstał w 2009 r. we Włoszczowie. Bazą było istniejące 
składowisko odpadów, a rozbudowa obejmowała utworzenie sortowni i kompostowni. 
Na dofinansowanie oczekują dwa kolejne projekty RZGO: w Promniku, gm. 
Strawczyn i Rzędowie, gm. Tuczępy. W przypadku jednego RZGO nie podjęto 
działań związanych z jego realizacją. Proces tworzenia RZGO obrazuje tabela nr 10. 
Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 11 w dwóch spośród trzech utworzonych 
RZGO w 2009 r. pozostawały wolne moce przerobowe instalacji do 
zagospodarowania odpadów. W jednym zakładzie nie przyjmowano odpadów do 
sortowni i kompostowni z uwagi na procedury formalne związane z ustaleniem 
zarządcy nowego zakładu.  

Do pozytywnych zjawisk zaliczyć należy przebiegający w województwie 
proces tworzenia Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO). Świadczy 
on o sukcesywnym przygotowywaniu w województwie odpowiedniego zaplecza 
technicznego do zagospodarowania odpadów oraz przystosowywaniu się właściwych 
jednostek do realizacji zaostrzających się przepisów prawa. Niestety, powstałe 
RZGO borykały się z problemami pozyskania odpadów do zagospodarowania, a ich 
moce przerobowe instalacji do odzysku odpadów w analizowanym okresie 
pozostawały niewykorzystane, powodując trudności finansowe tych zakładów. 
Powodem tej niekorzystnej sytuacji był m.in. brak odpowiedniego nadzoru 
właściwych organów nad przestrzeganiem zasad gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególności dotyczących zbierania i pozbywania się odpadów 
oraz transportu odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania wskazanych  
w zezwoleniach. 
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Rysunek 9. Lokalizacja planowanych Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO) 
 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008 
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Tabela 10. Tworzenie Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO) 

Rejon Ilość 
mieszkańców  Nazwa RZGO Stan realizacji na koniec 2009 r. 

Całkowity koszt 
przedsięwzięcia 

planowanego do realizacji 
[zł] 

Planowany termin realizacji 
przedsięwzięcia 

Centralny 394 000 RZGO Promnik, 
gm. Strawczyn 

Projekt oczekuje na dofinansowanie ze 
środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

189 158 000,00 I półroczne 2014 r. 

Północny 445 000 

RZGO Janik,  
gm. Kunów 

Zadanie zrealizowano w 2009 r., 
podjęto działania w zakresie rozbudowy 
zakładu o rozbudowę składowiska odpadów 
oraz instalację do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów 

Nie jest znany - 
przedsięwzięcie jest w fazie 

koncepcji
I półrocze 2011 r. 

RZGO 
Janczyce, gm. 
Baćkowice 

Zadanie zrealizowano w 2005 r.,  
podjęto działania w zakresie rozbudowy 
zakładu o kolejne instalacje do odzysku 
odpadów, m.in. o instalację do produkcji paliw 
alternatywnych 

20 000 000,00 II półrocze 2012 r. 
 

Południowy 224 000 RZGO Rzędów, 
gm. Tuczępy  

Projekt oczekuje na dofinansowanie ze 
środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

44 000 000,00 II półrocze 2011 r. 

Zachodni 221 000 

RZGO 
Włoszczowa, 
gm. 
Włoszczowa 

Zadanie zrealizowano w 2009 r. ------------------------------------------ ------------------------------------------ 

RZGO Końskie, 
gm. Końskie Nie podjęto działań Nie jest znany Nie jest znany 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008; Dane własne 
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Tabela 11. Realizacja potrzeb inwestycyjnych i wykorzystanie mocy przerobowych instalacji, wg stanu na dzień: 31.12.2009 r. 

Rejon Nazwa RZGO Instalacje wchodzące w skład 
RZGO 

Zrealizowane potrzeby 
inwestycyjne 

Moc 
przerobowa 

instalacji 
[Mg/rok] 

Łączna ilość odpadów 
poddanych odzyskowi/ 

unieszkodliwieniu   
w 2009 r. 

[Mg] 

Pojemność 
całkowita 

[m3] 

Pojemność 
zapełniona 
łącznie z 

warstwami 
izolacyjnymi  

[m3] 

Centralny RZGO Promnik,  
gm. Strawczyn 

- składowisko, 
- sortownia, 
- kompostownia, 
- inne urządzenia do odzysku 

składowisko - 87189,19 724 226,00 724 226,00* 

Projekt oczekuje na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko 

Północny 

RZGO Janik,  
gm. Kunów 

- składowisko, 
- sortownia, 
- kompostownia 

składowisko - 53 486,77 580 000,00 415 000,00 
sortownia -
„rozdrabniacz, 
przesiewacz bębnowy” 

35 000 11 879,50 - - 

kompostownia  2 500 762,40 - - 

RZGO Janczyce, 
gm. Baćkowice 

- składowisko, 
- sortownia, 
- kompostownia, 
- inne urządzenia do odzysku 

składowisko - 14 659,12 282 100,00  
sortownia odpadów 
zmieszanych  
i selektywnie zbieranych 

2 000 798,84 - - 

Mobilne sito bębnowe 22 000 4 149,76 - - 
kompostownia 3 500 1 037,78 - - 

Południowy RZGO Rzędów,  
gm. Tuczępy  

- składowisko, 
- sortownia, 
- kompostownia, 
- inne urządzenia do odzysku 

Brak realizacji inwestycji. Projekt oczekuje na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

Zachodni 

RZGO 
Włoszczowa, gm. 
Włoszczowa 

- składowisko, 
- sortownia, 
- kompostownia, 
- inne urządzenia do odzysku 

składowisko - 4 553,08 241 220,00 104 789,77 

sortownia  b.d. 0,00 - - 
kompostownia  2 530 0,00 - - 

RZGO Końskie,  
gm. Końskie 

- składowisko, 
- sortownia, 
- kompostownia, 
- inne urządzenia do odzysku 

Brak realizacji inwestycji 

* od stycznia 2010 r. uruchomiono kolejną kwaterę składowiska 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008; Dane własne 
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Główne spostrzeżenia: 
1) Z 6 zaplanowanych RZGO, 5 podmiotów podjęło działania związane z ich 

realizacją, a 3 z nich zostały zrealizowane, w tym 1 będzie rozbudowywany. 
2) W przypadku jednego RZGO nie podjęto żadnych działań. 
3) Z 3 zrealizowanych RZGO,1 działa w ramach związku międzygminnego. 
4) Wszyscy zarządzający RZGO zgłaszali liczne problemy związane z pozyskaniem 

odpadów do zakładu. Sytuacja ta zagrażała funkcjonowaniu tych zakładów. 
 
Wnioski: 
1) Niezbędne jest wdrażanie systemów motywujących mieszkańców do 

selektywnego zbierania odpadów opartych na wyraźnym zróżnicowaniu stawki 
opłaty za odpady zbierane selektywnie (niższe stawki) i odpady zbierane  
w sposób nieselektywny (wyższe stawki).  

2) Ważne jest także stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
administracji publicznej realizowane na poziomie krajowym i wojewódzkim np.  
w ramach środków finansowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz instrumentu finansowego Life +, priorytet 2 Informacja i komunikacja 
obejmujący działania informacyjne i kampanie edukacyjne zwiększające 
świadomość w zakresie ochrony środowiska oraz rozległe i ukierunkowane 
promowanie najlepszych praktyk. Innym możliwym źródłem finansowania zadań 
związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej może być Program 
Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej (Interreg IV C). W ramach priorytetu 2 
Środowisko naturalne i zapobieganiu ryzyku w projektach inicjatyw regionalnych 
typu 1, można realizować projekty oparte na wymianie i rozpowszechnianiu 
doświadczeń, polegające na organizowaniu seminariów tematycznych, wizyt 
studyjnych, wymian pracowniczych, konferencji, witryn internetowych, biuletynów, 
broszur, wydaniu podręcznika dobrych praktyk.  

3)  Konieczne jest wzmożenie kontroli przez wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast nad prowadzeniem działalności przez podmioty odbierające odpady, w celu 
wyeliminowania nieprawidłowości związanych z dostarczaniem odpadów do 
innych miejsc niż wskazane w zezwoleniu lub w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami. 

4) Niezbędne jest skorygowanie przepisów prawnych w taki sposób, aby zapewnić 
strumień odpadów do zakładów o znaczeniu regionalnym. W tym celu słuszne 
byłoby wprowadzenie obowiązku obejmującego zbieranie i przetwarzanie 
odpadów w wyznaczonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami 
Rejonowych Zakładach Gospodarki Odpadami. 

 
 

 
1.5. Dostosowanie funkcjonowania składowisk odpadów oraz ich 

zamykanie i rekultywacja. 
 

Na terenie województwa świętokrzyskiego zlokalizowano 50 składowisk 
odpadów komunalnych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. funkcjonowało 17 
składowisk odpadów, zamknięto i zrekultywowano – 16, zamknięto i nie 
zrekultywowano – 17. W 2007 roku odpady komunalne przyjmowało 21 składowisk 
odpadów (dodatkowo jedno nie było zamknięte i nie przyjmowało odpadów), 
natomiast w 2008 roku - 20. Z 20 składowisk odpadów, 6 wymagało dostosowania 
ich funkcjonowania do przepisów o odpadach w latach 2007-2009, z czego 3 zostały 
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dostosowane. Jak wskazują uzyskane informacje, nie wszystkie składowiska 
terminowo dostosowywano do wymogów prawa (termin upłynął 31.12.2005 r.  
i 31.12.2009 r.). Według stanu na 31.12.2009 r. nie zakończono procesu 
dostosowawczego 2 składowisk odpadów, a 1 z listy składowisk przeznaczonych do 
dostosowania zostało zamknięte. W latach 2007-2011, 11 składowisk odpadów 
przeznaczono do zamknięcia, z czego 7 zamknięto w latach 2007-2009. Zamykanie 
składowisk przebiegało zgodnie z planem. Natomiast 26 składowisk odpadów 
komunalnych przewidziano do rekultywacji, z czego tylko 3 składowiska zostały 
zrekultywowane w latach 2007-2009. Cel wyznaczony w Planie w tym zakresie,  
z pewnością nie będzie osiągnięty. Przyczyną tej sytuacji jest bierna postawa 
zarządzających tymi obiektami. Podkreślenia wymaga fakt, iż środki finansowe na 
takie działania były i są dostępne i znajdują się one w zasobach chociażby 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 
 
 
Tabela 12. Ilość składowisk odpadów przeznaczonych do dostosowania, zamknięcia i 

rekultywacji w latach 2007-2011 wg WPGO. 

Lata 

Składowiska odpadów 
Przeznaczone do 

dostosowania  
w latach 2007-2009 

[szt.] 

Przeznaczone do 
zamknięcia  

w latach 2007-2011 
[szt.] 

Przeznaczone do 
rekultywacji  

w latach 2007-2011 
[szt.] 

6 11 26*) 

Dostosowane Zamknięte Zrekultywowane 
2007 0 4 0 
2008 1 0 1 
2009 2 3 2 

Razem 3 7 3 
* ) W 26 składowiskach zawarto 11 przeznaczonych do zamknięcia i rekultywacji 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008 
 
Główne spostrzeżenia: 
1) Zbyt powolnie przebiegał proces dostosowywania funkcjonowania składowisk 

odpadów do przepisów o odpadach, zaś systematycznie i zgodnie z planem 
zamykano składowiska odpadów.  

2) Niepokojąca jest sytuacja związana z rekultywacją składowisk odpadów, bowiem 
na lata 2007-2011 przewidziano do rekultywacji 26 składowisk, a tylko 3 
zrekultywowano na przestrzeni lat 2007-2009. 

 
Wniosek: 
1) Celowe jest wzmożenie kontroli WIOŚ nad wykonywaniem obowiązków przez 

zarządzających składowiskami odpadów oraz egzekucja wykonania wydanych 
decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracji (starosta, 
marszałek województwa). 

 
1.6. Zaangażowanie gmin w realizację zadań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 
 

Zadania gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi określone są  
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 
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z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 2008 z późn. zm.). Dotyczą one głównie 
zapewnienia warunków do funkcjonowania systemu selektywnego zbierania  
i odbierania odpadów oraz budowy zakładów do zagospodarowania odpadów.  
W gestii władz wykonawczych gmin jest także wydawanie zezwoleń na odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jak wynika z danych zawartych 
w tabeli 13, corocznie wzrastał wskaźnik procentowy ilości gmin podejmujących 
działania na gruncie gospodarki odpadami komunalnymi, poza prowadzeniem 
kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów.  
W badanym okresie, najwięcej gmin angażowało się w sprawy dotyczące wdrażania 
systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów opakowaniowych oraz 
działania edukacyjno – informacyjne. Najmniej działań prowadzonych było w kwestii 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji i kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania 
odpadów. Niepokojąco niski był także wskaźnik zaangażowania gmin w organizację 
systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych i kontrolę 
zawierania umów na odbieranie odpadów przez właścicieli nieruchomości. 
 
 
Tabela 13. Działania gmin w aspekcie realizacji wybranych zadań w latach 2007- 2008. 

Wybrane zadania w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Ilość gmin 
zaangażowanych  
w realizację zadań 

w [%] 
2007 r. 2008 r. 

Akcje informacyjno-edukacyjne 64 71 
Wdrożenie system selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych) 

65 77 

Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów 
niebezpiecznych 26 46 

Utworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych (GPZON) 16 17 

Wdrożenie systemu selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów opakowaniowych 62 74 

Wdrożenie systemu selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów ulegających biodegradacji 2 3 

Wdrożenie systemu selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów wielkogabarytowych 16 18 

Wdrożenie systemu selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów budowlanych 5 9 

Kontrola umów zawartych na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 41 58 

Kontrola podmiotów prowadzących działalność w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych 9 9 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008 
 
Główne spostrzeżenia: 
1) Żadne z prezentowanych w tab. 13 działań nie było realizowane w 100% gmin. 
2) Pomimo wielu obowiązków, w tym zadań własnych gminy obserwuje się zbyt niski 

odsetek gmin zaangażowanych w sprawy dotyczące gospodarki odpadami 
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komunalnymi, co w efekcie przedkłada się na niskie wyniki uzyskiwane w tym 
zakresie. 

 
Wniosek: 
1) Wskazane jest wzmożenie działań nadzorczych Wojewody wobec gmin, w celu 

wyegzekwowania ciążących na nich obowiązków oraz ustanowienie w przepisach 
prawa sankcji finansowych za brak ich realizacji. 

 
 W województwie świętokrzyskim w 2008 r. w gminach, w Urzędzie 
Marszałkowskim oraz w WIOŚ zatrudnione były łącznie 164 osoby zajmujące się 
sprawami związanymi z gospodarką odpadami. Osoby te wykonywały zadania 
dotyczące m.in. gospodarki odpadami – 133 osoby, a 31 osób zatrudnionych było na 
stanowiskach związanych wyłącznie z gospodarką odpadami. Na 102 gminy tylko w 
17% gmin w 2008 r. zatrudniano pracowników na stanowiskach ds. związanych 
wyłącznie z gospodarką odpadami - 24 osoby w 2008 r. W UMWŚ w Kielcach  
i WIOŚ w Kielcach w 2008 r. gospodarką odpadami zajmowały się 23 osoby z tym, 
że 7 osób w UMWŚ załatwiało sprawy związane wyłącznie z gospodarką odpadami, 
a 16 osób w WIOŚ wykonywało również obowiązki inne niż te, które dotyczą ściśle 
omawianego zagadnienia. 
 
 
Tabela 14. Liczba etatów w administracji publicznej: gminnej (UG, UMiG, UM)  

i wojewódzkiej (UMWŚ, WIOŚ) w latach 2007- 2008 

Administracja publiczna 

Liczba etatów  
w zakresie 
gospodarki 
odpadami  

2007 r. 2008 r. 
Administracja 
wojewódzka 
(UMWŚ, 
WIOŚ) 

Stanowiska do spraw związanych wyłącznie  
z gospodarką odpadami (UMWŚ) 6 7 

Stanowiska do spraw związanych m.in. z 
gospodarką odpadami (WIOŚ) 16 16 

Administracja 
gminna 

Stanowiska do spraw związanych wyłącznie  
z gospodarką odpadami 22 24 

Stanowiska do spraw związanych m.in. z 
gospodarką odpadami 113 117 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008 
 

Analizując zatrudnienie w gminach województwa świętokrzyskiego porównano 
je z gminą Dundee w Szkocji, mając na uwadze fakt, iż oba kraje, zarówno Polska 
jak i Szkocja realizują te same cele w gospodarce odpadami komunalnymi. W tabeli 
15 przedstawiono sytuację kadrową panującą w wybranej szkockiej gminie  
w odniesieniu do gmin z województwa świętokrzyskiego, z uwzględnieniem tej samej 
liczby mieszkańców. Z uzyskanych w tym zakresie informacji wynika, iż w 2008 r.  
w Departamencie Zarządzania Odpadami w Urzędzie Gminy Dundee (Szkocja) 
wyodrębniono cztery oddziały, tj. do spraw: planowania gospodarki odpadami, 
technicznych, finansowo-administracyjnych, oczyszczania miasta. Na tę samą liczbę 
mieszkańców w polskich gminach zatrudnione były 3 osoby do spraw związanych 
wyłącznie z gospodarką odpadami, a w gminie szkockiej 54 osoby. Przykładowo,  
w gminie szkockiej planowaniem gospodarki odpadami w badanym okresie 
zajmowało się 14 osób. Dodać należy, iż Gmina Dundee ma wysokie osiągnięcia  
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w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, np. w 2008 r. wskaźnik 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów, w tym odzysku wyniósł: 36%, 
spalanie: 43%, składowanie: 21%. Dla przykładu w województwie świętokrzyskim,  
w 2008 r. selektywnie zebrano i odebrano 8% odpadów, zaś 92% odebrano jako 
odpady zmieszane, z czego 18% przekazano do przetworzenia, a 82% bezpośrednio 
skierowano do składowania. Jednak ostatecznie około 85% złożono na 
składowiskach. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej w regionie 
polskim i szkockim można stwierdzić, iż właściwa i przeszkolona obsada kadrowa 
jest jednym z ważniejszych elementów warunkujących powodzenie danego 
przedsięwzięcia. 

 
 
Tabela 15. Porównanie sytuacji kadrowej w administracji polskiej i szkockiej,  

na przykładzie wybranych gmin w woj. świętokrzyskim i w gminie szkockiej.  
 

Nazwa gminy 

Liczba etatów  
w zakresie gospodarki odpadami  

2007 r. 2008 r. 

Liczba 
mieszkańców 

gminy 

Stanowiska 
do spraw 

związanych 
wyłącznie z 
gospodarką 
odpadami 

Stanowiska 
do spraw 

związanych 
m.in. z 

gospodarką 
odpadami 

Liczba 
mieszkańców 

gminy 

Stanowiska 
do spraw 

związanych 
wyłącznie z 
gospodarką 
odpadami 

Stanowiska 
do spraw 

związanych 
m.in. z 

gospodarką 
odpadami 

Skarżysko-
Kamienna  50 028 0 1 49 577 0 1 

Starachowice  54 545 3 3 54 091 3 3 

Końskie 37 958 0 1 37 814 0 1 

ogółem 142 531 3 5 141 482 3 5 
Dundee 
(Szkocja) 
 

140 000 52 0 140 000 54 0 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008 
 
Główne spostrzeżenia: 
1) Niewspółmiernie niskie zatrudnienie w gminach województwa w porównaniu do 

zatrudnienia w innej gminie szkockiej na tę samą ilość mieszkańców. Warto 
podkreślić, że oba kraje realizują te same cele w gospodarce odpadami.  

 
Wniosek: 
1) Niezbędne jest wzmocnienie kadrowe gmin w zakresie zwiększenia zatrudnienia 

osób do spraw związanych wyłącznie z gospodarką odpadami oraz szkolenie 
tych pracowników. Działania te winny prowadzić do zapewnienia odpowiedniej 
obsady kadrowej i posiadania przez grupę docelową niezbędnych umiejętności 
odnośnie różnorodnych i zmieniających się zagadnień dotyczących gospodarki 
odpadami. 
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2.  Stopień i sposób realizacji wytycznych wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami. 

 
Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2011 

(WPGO) został przyjęty uchwałą nr IX/152/07 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu 
ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”, którego częścią jest „Plan 
gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. Plan ten stanowi 
aktualizację Planu przyjętego stosowną uchwałą Sejmiku Województwa w dniu 1 
lipca 2003 r. 

Według postanowień tego dokumentu, do nadrzędnych celów w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim należy: 
1) ochrona środowiska, 
2) zrównoważony rozwój województwa, 
3) zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa. 

Jak wskazano w Planie, osiąganie celów nadrzędnych wymaga realizacji celów 
pośrednich, do których należy: 

1) edukowanie ekologiczne mieszkańców województwa, 
2) objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym systemem 

odbierania odpadów komunalnych (100%), 
3) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, 
4) selektywne zbierani i odbierania odpadów opakowaniowych oraz poprawa 

efektywności systemów zbierania tych odpadów, 
5) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji,  
6) ograniczanie masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania, 
7) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów wielkogabarytowych, 
8) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów budowlanych, 
9) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów niebezpiecznych, 
10) dostosowanie funkcjonowania składowisk odpadów oraz ich zamykanie  

i rekultywacja,  
11) rozbudowa lub budowa Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami 

(RZGO). 
W województwie świętokrzyskim, w latach 2007 – 2008 sukcesywnie 

przebiegała realizacja wytycznych Planu gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego 2007 – 2011 (WPGO). Jednakże nie wszystkie gminy brały czynny 
udział w realizacji zaplanowanych celów. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w latach 2007-2008 
odbywało się poprzez działania: edukacyjne, popularyzacyjne i informacyjne, które 
samodzielnie prowadziły samorządy gmin, powiatów i województwa (m.in. poprzez 
organizację seminariów tematycznych, konkursów czy festynów; prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w szkołach; rozpowszechnianie ulotek) oraz sporadycznie za 
pośrednictwem mediów. W 2007 r. 64 gminy przeprowadziły łącznie 303 akcje 
informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami, zaś w 2008 r. 71 gmin 
przeprowadziło łącznie 356 tego typu akcji. Wg stanu na koniec 2008 r. Jednakże,  
w badanym okresie aż 31 gmin w województwie nie przeprowadziło żadnych działań 
związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o zagadnieniach związanych  
z gospodarką odpadami komunalnymi, co zapewne miało wpływ na niską 
efektywność osiąganą w gospodarowaniu odpadami. 



 39

Z posiadanych informacji wynika, iż we wszystkich gminach województwa 
zorganizowano system odbierania odpadów komunalnych, lecz nie wszyscy 
mieszkańcy przystąpili do jego wdrożenia.  System odbioru odbywał się na zasadzie 
zawierania przez podmioty odbierające odpady umów na odbieranie odpadów 
komunalnych z właścicielami nieruchomości. Przykładowo, w 2008 roku podmioty 
odbierające odpady komunalne zawarły z właścicielami nieruchomości 192 600 
umów na odbieranie odpadów komunalnych. Tylko na terenie jednej gminy 
funkcjonował odmienny system odbioru odpadów związany z przejęciem 
obowiązków w tym zakresie przez Radę Gminy. W tym przypadku gmina zawarła 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, której termin 
obowiązywania ustalono na 10 lat. W województwie, nadal nie wszyscy mieszkańcy 
przystąpili do zorganizowanego systemu odbierania odpadów (83,9% w 2008 r. 
mieszkańców objętych było umowami na odbiór odpadów komunalnych), co wiązało 
się głównie z brakiem prowadzenia kontroli w 42% gmin w 2008 r., w zakresie 
zawierania umów na odbieranie odpadów. Skutkiem tego były również dość licznie 
występujące „dzikie wysypiska” oraz występujące przypadki spalania 
niedozwolonych odpadów, np. z tworzyw sztucznych, w domowych kotłach 
centralnego ogrzewania. 

W ramach przyjętych systemów zbierania i odbierania odpadów, odpady 
opakowaniowe zbierano w rozstawionych w miejscach publicznych i oznakowanych 
pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów – pojemnik typu „dzwon” lub 
workach plastikowych, małogabarytowe odpady niebezpieczne w specjalistycznych 
pojemnikach plastikowych, a wielkogabarytowe luzem w altankach śmietnikowych, 
lub w ramach GPZON oraz MPZON. Miejscem odbioru odpadów niebezpiecznych 
były także np. siedziby urzędów, szkoły, placówki handlowe. Natomiast zmieszane 
odpady komunalne zbierane były w pojemnikach metalowych lub plastikowych.  
W zależności od ustalonego na danym terenie systemu zbierania i odbierania, 
odpady zbierano w pojemnikach o pojemności. 2,2 m3 i 1,1 m3, 11 m3 (110 l) lub 0,12 
m3 (120 l). W pojemnikach typu „dzwon” zbierane były przede wszystkim opakowania 
z papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych. Zwrócić należy uwagę, iż na 
terenach wiejskich pojemniki tego typu pełnią raczej funkcję edukacyjną i nie 
stanowią efektywnego systemu selektywnego zbierania odpadów mogą być jednak 
dobrym uzupełnieniem systemu selektywnego zbierania odpadów „u źródła”. Z tego 
też względu, na trenach gmin, w których wdrożono segregację odpadów „u źródła” 
(odpady w gospodarstwach domowych zbierano w workach plastikowych), często 
odpady zbierano również w pojemnikach typu „dzwon”. Były także przypadki, że cały 
system selektywnego zbierania odpadów opierał się na ich zbieraniu w pojemnikach 
ogólnodostępnych typu „dzwon”, a jego zakres był bardzo ograniczony. Zbierano np. 
tylko odpady opakowaniowe w postaci szkła. 

Niechętnie wdrażano systemy selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
ulegających biodegradacji, gdyż odpady te w większości (90%) na terenach wiejskich 
zbierano i wykorzystywano przez mieszkańców we własnym zakresie. Generalnie,  
w miastach nie zbierano selektywnie opadów ulegających biodegradacji, z uwagi na 
brak funkcjonowania systemów zbierania i odbierania tych odpadów. Niepokojącym 
zjawiskiem, była wręcz bardzo niska efektywność podejmowanych działań 
dotyczących selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, która  
w 2008 r. wyniosła niecałe 8% w stosunku do łącznej masy odebranych odpadów, 
przy czym 77% gmin deklarowało, iż tego rodzaju działania były prowadzone na ich 
terenie. W regionie, najchętniej angażowano się w selektywne zbieranie i odbieranie 
odpadów opakowaniowych (74% gmin w 2008 r.), z których dominowała zbiórka 
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odpadów w postaci opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury. 
Udział odpadów opakowaniowych w łącznej masie selektywnie odbieranych 
odpadów wyniósł 4% w 2008 r. Najniższą skuteczność systemu selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów odnotowano w stosunku do odpadów 
niebezpiecznych, których udział w łącznej masie odebranych odpadów kształtował 
się na poziomie poniżej 1 %, a ich zbieranie prowadzone było w 46% gmin w 2008 r. 

Wpływ na niniejszą sytuację ma obowiązujący system organizacyjno - 
finansowy, który nie motywuje do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
właścicieli nieruchomości i podmiotów odbierających odpady. W badanym okresie, 
segregacja odpadów była nieopłacalna zarówno dla jednych jak i dla drugich. 
Dodatkowo, istotną sprawą był brak kontroli prowadzonych względem podmiotów 
odbierających odpady (w 91% gmin nie prowadzono kontroli w 2008 r.) w kwestii 
wywiązywania się z nałożonych na nie obowiązków. Przyczyną tak niskiej 
efektywności wdrożonych systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
był również brak realizacji obowiązków w ww. zakresie przez 23% gmin.  

W województwie, niekorzystnym zjawiskiem była także często bierna postawa 
zarządzających składowiskami odpadów w kwestii rekultywacji tych obiektów i zbyt 
małe zaangażowanie w sprawy dotyczące terminowego dostosowywania 
funkcjonowania składowisk odpadów do przepisów o odpadach. W latach 2007-2009 
6 składowisk odpadów wymagało dostosowania ich funkcjonowania do przepisów  
o odpadach, w latach 2007-2008 dostosowano 1, a w 2009 r. dostosowano kolejne 2 
składowiska. Według stanu na 31.12.2009 r. nadal trwał proces dostosowawczy 2 
składowisk odpadów, a 1 z listy składowisk przeznaczonych do dostosowania zostało 
zamknięte. W latach 2007-2011, 11 składowisk odpadów przeznaczono do 
zamknięcia, z czego 4 zamknięto w latach 2007-2008 i 3 następne składowiska 
zamknięto w 2009 r. Zamykanie składowisk przebiegało zgodnie z planem. 
Natomiast 26 składowisk odpadów komunalnych przewidziano do rekultywacji  
w latach 2007-2011, z czego tylko 1 składowisko zostało zrekultywowane w latach 
2007-2008 i 2 składowiska w 2009 r. Cel wyznaczony w Planie w tym zakresie,  
z pewnością nie będzie osiągnięty. Przyczyną tej sytuacji jest bierna postawa 
zarządzających tymi obiektami. Podkreślenia wymaga fakt, iż środki finansowe na 
takie działania były i są dostępne i znajdują się one w zasobach chociażby 
WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie. 

Pozytywnie można ocenić działania, jakie podejmowano w województwie  
w zakresie tworzenia (budowy lub rozbudowy) 6 Rejonowych Zakładów Gospodarki 
Odpadami (RZGO) w latach 2007-2011. W latach 2007-2009 funkcjonował 1 RZGO 
utworzony w 2005 r., a zarządzający nim prowadził działania związane z jego 
rozbudową. Choć w latach 2007 – 2008 nie utworzono żadnego RZGO, to jednak  
z końcem 2009 r. udało się utworzyć 2 takie zakłady, a dodatkowe 2 były  
w zaawansowanej fazie, tzn. oczekiwania na przyznanie środków finansowych na ich 
realizację. Według stanu na koniec 2009 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 
były więc utworzone 3 z 6 zaplanowanych RZGO. Dodać należy, iż jeden  
z powstałych RZGO prowadzony jest w ramach związku międzygminnego, do 
którego należy 12 gmin z terenu województwa. Pozostałe dwa RZGO zarządzane są 
przez gminne spółki komunalne i wokół nich nie są formalnie zrzeszone żadne gminy 
w ramach przynależności do RZGO. Zarządzający wszystkimi dotychczas 
utworzonymi RZGO zgłaszali problemy związane z pozyskaniem odpowiedniej ilości 
odpadów do zagospodarowania w tych zakładach, a moce przerobowe sortowni  
i kompostowni w latach 2007-2009 nie były w pełni wykorzystane. Wpływ na tą 
sytuację miała np.: niska efektywność funkcjonujących systemów selektywnego 
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zbierania i odbierania odpadów, nieprzestrzeganie przez niektóre podmioty 
odbierające odpady wymagań w zakresie kierowania odpadów do wskazanych  
w zezwoleniach miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania. 
 
Tabela 16. Realizacja wytycznych określonych w WPGO w latach 2007 – 2008. 
Lp. Wytyczne WPGO Realizacja, wg stanu 

na dzień 31.12.2007 r. 
Realizacja, wg stanu na dzień 

31.12.2008 r. 

1 Edukowanie ekologiczne mieszkańców 
województwa 

64% gmin prowadziło 
działania edukacyjne 

71% gmin prowadziło działania 
edukacyjne 

2 
Objęcie wszystkich mieszkańców 
województwa zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów komunalnych (100%) 

80,26 % mieszkańców 
województwa objęto 
zorganizowanym system 
obierania odpadów 
komunalnych 

83,90 % mieszkańców 
województwa objęto 
zorganizowanym system 
obierania odpadów 
komunalnych 

3 Selektywne zbieranie i odbieranie 
odpadów komunalnych 

65% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
komunalnych 

77% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
komunalnych 

4 Rozwój selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów opakowaniowych  

62% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
opakowaniowych 

74% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
opakowaniowych 

5 Selektywne zbieranie i odbieranie 
odpadów ulegających biodegradacji 

2% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
ulegających biodegradacji (na 
obszarach wiejskich odpady te 
zbierane są przez właścicieli 
nieruchomości i 
zagospodarowywane we 
własnym zakresie) 

3% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów ulegających 
biodegradacji (na obszarach 
wiejskich odpady te zbierane są 
przez właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowywane we 
własnym zakresie) 

6 

Ograniczanie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania – do dnia 31 
grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% 
wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, 
w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r.  

86,38% wyniósł wskaźnik 
składowania odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji 

79,50% wyniósł wskaźnik 
składowania odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji 

7 Rozwój selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów wielkogabarytowych 

16% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
wielkogabarytowych 

18% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
wielkogabarytowych 

8 Rozwój selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów budowlanych  

5% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
budowlanych 

9% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
budowlanych 

9 Selektywne zbieranie i odbieranie 
odpadów niebezpiecznych  

26% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
niebezpiecznych  

46% gmin wdrożyło system 
selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów 
niebezpiecznych  

10 
Dostosowanie funkcjonowania 
składowisk odpadów oraz ich zamykanie i 
rekultywacja 1) 

Nie dostosowano żadnego 
składowiska, 
4 składowiska zostały 
zamknięte, 
nie zrekultywowano żadnego 
składowiska 

1 składowisko zostało 
dostosowane,  
nie zamknięto żadnego 
składowiska, 
1 składowisko zostało 
zrekultywowane 

11 Rozbudowa lub budowa Rejonowych 
Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO) 

Nie utworzono żadnego 
RZGO (działał 1 utworzony w 
2005 r.) , 
podjęto działania w sprawie 
utworzenia 4 RZGO,  
nie podjęto działań w 
przypadku 1 RZGO 

Nie utworzono żadnego RZGO 
(działał 1 utworzony w 2005 r.), 
kontynuowano działania w 
sprawie utworzenia 4 RZGO,  
nie podjęto działań w przypadku 
1 RZGO 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008, 
dane UMWŚ 
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Główne spostrzeżenia: 
 
1) Działania edukacyjne nie były prowadzone w 29% gmin w 2008 r., co było 

niewątpliwie jedną z przyczyn niskiej efektywności w gospodarce odpadami 
komunalnymi. 

2) Około 16% mieszkańców nie przystąpiło do zorganizowanego przez gminy 
systemu odbioru odpadów, czego przyczyną m.in. było występowanie „dzikich 
wysypisk”. 

3)  Nie prowadzono selektywnego zbierania odpadów w 23% gmin w 2008 r., co 
istotnie wpływało na niską efektywność zbiórki tych odpadów w województwie – 
8% w 2008 r. oraz niewykorzystanie mocy przerobowych sortowni  
i kompostowani odpadów. 

4) Brak zobowiązania w formie przepisu prawnego do kierowania odpadów do 
RZGO powodował niepełne wykorzystanie mocy przerobowych instalacji 
wchodzących w skład RZGO, np. sortowni, kompostowni. 

5) Nie wszyscy zarządzający składowiskami odpadów zastosowali się do obowiązku 
terminowego wykonywania zadań w zakresie dostosowania funkcjonowania tych 
obiektów do przepisów o odpadach oraz ich rekultywacji. 

 
Wnioski: 
 
1) Celowe jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

prowadzone głównie przez gminy, w ramach środków finansowych np. 
Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

2) Niezbędna jest modyfikacja systemu prawnego dotyczącego odbierania 
odpadów, w celu szybkiego i sprawnego spowodowania przystąpienia wszystkich 
mieszkańców do zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych. Winna ona 
obejmować uproszczenie procedury przejęcia przez rady gmin obowiązków od 
właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,  
z uwagi na występujące problemy z przeprowadzeniem referendum w tej sprawie, 
związane głównie z udziałem w nim, co najmniej 30% uprawnionych do 
głosowania.  

3) Konieczne jest wdrożenie we wszystkich gminach systemów selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów oraz motywowanie mieszkańców do czynnego 
udziału w tych systemach, w celu znaczącego zwiększenia ich efektywności. 
Niezbędne jest także jednoznaczne wskazanie w przepisach prawa gminy, jako 
jednostki odpowiedzialnej za powyższe zadania. 

4) Celowa jest zmiana prawa w stosunku do podmiotów odbierających odpady,  
w zakresie wprowadzenia obowiązku kierowania odpadów do RZGO. 

5) Zasadne jest wzmożenie kontroli WIOŚ nad wykonywaniem obowiązków przez 
zarządzających składowiskami odpadów oraz egzekucja wykonania wydanych 
decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracji (starosta, 
marszałek województwa). 
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3. Sposoby gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
województwa świętokrzyskiego z podziałem na aglomeracje 
miejskie i wiejskie na przykładzie wybranych gmin oraz związku 
międzygminnego. 

 
 
W latach 2007-2008 w województwie świętokrzyskim odbieranie odpadów 

odbywało się głównie na zasadzie zawierania umów przez podmioty odbierające 
odpady z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych. W tym 
okresie czasu, tylko w jednej gminie w sposób odmienny zorganizowano odbieranie 
odpadów, zlecając usługi w zakresie odbierania odpadów przedsiębiorcy, 
wyłonionemu w trybie zamówienia publicznego. Dodatkowo, w 2009 r. w kolejnej 
gminie zmieniono sposób organizacji odbioru odpadów, zlecając usługi w tym 
zakresie gminnej jednostce organizacyjnej. Obie gminy przeprowadziły skutecznie w 
tej sprawie gminne referendum. 

W województwie świętokrzyskim, wg stanu na dzień 2.04.2010 r. w dwóch 
gminach przejęto od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie gospodarowania 
odpadami. Pierwsza z gmin – Starachowice (gmina miejska) przejęła powyższe 
obowiązki z dniem 1 września 2003 r., w rok po przeprowadzonym w tej sprawie 
referendum. Druga z gmin, gmina miejsko – wiejska Końskie przejęła powyższe 
obowiązki z dniem 1 stycznia 2009 r., lecz pełne wdrożenie systemu nastąpiło  
z dniem 1 kwietnia 2009 r., w ciągu 1,5 roku od przeprowadzonego referendum.  
W kwestii dysponowania zapleczem technicznym do zagospodarowania odpadów 
należy dodać, iż Gmina Starachowice do dnia 31.12.2007 r. posiadała własne 
składowiska odpadów, natomiast Gmina Końskie nadal dysponuje takim obiektem. 
Gospodarowanie odpadami w obu gminach przedstawiono w tabeli 17 i 18. 
 W świętokrzyskim funkcjonuje 1 z 3 RZGO zarządzany przez związek 
międzygminny, do którego należy 12 gmin z terenu województwa. Zakład ten oddano 
do użytkowania w 2005 r. Dwie gminy posiadające własne składowiska odpadów, nie 
kierowały odpadów na składowisko należące do Związku. Z funkcjonujących na 
terenie Związku 3 składowisk odpadów w latach 2007-2009, w połowie 2009 r. jedno 
składowisko zostało zamknięte, zatem na terenie gmin należących do Związku wg 
stanu na koniec 2009 r. funkcjonowały dwa składowiska odpadów, w tym jedno 
będące we władaniu tegoż Związku. W skład Zakładu wchodzi sortownia, 
kompostownia i składowisko odpadów. Obecnie prowadzone są prace zmierzające 
do rozbudowy zakładu obejmujące m.in. rozbudowę sortowni, montaż modułowej 
kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz linii do produkcji paliw 
alternatywnych. Dane na temat gospodarowania odpadami przez Związek zawarto  
w tabelach 19 - 24. 
 Poniżej przedstawiono opis sytuacji odnoszącej się do trzech wspomnianych 
modeli gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującymi w województwie 
świętokrzyskim, wskazując na efekty i problemy związane z ich funkcjonowaniem. 
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3.1. Porównanie modelu gospodarki odpadami w gminie Końskie 
„przed” i „po” przejęciu przez Radę Gminy obowiązków od 
właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania 
odpadami (model 1 - przejęcie obowiązków od właścicieli 
nieruchomości, włącznie z przedsiębiorcami). 

  
Gmina Końskie jest gminą miejsko – wiejską, którą w roku 2008 

zamieszkiwało 37 814 mieszkańców, a 2009 r. – 37 901. System odbierania 
odpadów w 2008 r. realizowany był na zasadzie zawierania umów indywidualnych 
pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, a właścicielami nieruchomości. Według stanu na koniec 2008 r. 
uprawnienia do prowadzenia działalności posiadało 6 podmiotów, jednakże tylko  
1 podmiot prowadził powyższą działalność i była to gminna jednostka organizacyjna. 
W okresie przed przejęciem przez Radę Gminy Końskie obowiązków w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi, segregacja odpadów kształtowała się na bardzo 
niskim poziome 2%. Nie wszyscy mieszkańcy posiadali także zawarte umowy na 
odbieranie odpadów, co powodowało, iż występowały przypadki nielegalnego 
pozbywania się odpadów. Taki stan rzeczy przekładał się nie tylko na utrzymanie 
czystości i porządku w gminie Końskie, ale również na niskie efekty w zakresie 
odzysku odpadów. Z dniem 1 stycznia 2009 r. Rada Gminy Końskie przejęła 
obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości obejmując swym zakresem działania gospodarstwa domowe oraz 
przedsiębiorców.  W ramach nowego systemu, podobnie jak w „starym systemie” 
odpady zmieszane zbierano w pojemnikach metalowych, natomiast odpady 
posegregowane (opakowania) w workach z tworzyw sztucznych, usługę w zakresie 
odbioru odpadów wielkogabarytowych prowadzono okresowo. Zaznaczyć należy, iż 
każdy mieszkaniec gminy lub przedsiębiorca mógł również przywieźć osobiście do 
zakładu zagospodarowania odpadów wytworzone przez siebie odpady. Gmina zleciła 
usługi w zakresie odbierania odpadów gminnej jednostce organizacyjnej. Opłata za 
odbiór odpadów uiszczana jest w Urzędzie Miasta i Gminy. Wysokość opłaty za 
odbiór odpadów zmieszanych wynosiła w 2009 r. 9,45 zł (3,5 osoby/gospodarstwo - 
cena jednostkowa 2,7 zł/osoba/miesiąc), jeżeli zebrano selektywnie, co najmniej 30% 
odpadów w kwartale. Natomiast wysokość opłaty za odbiór odpadów zmieszanych 
wynosiła 12,60 zł (3,5 osoby/gospodarstwo - cena jednostkowa 3,6 
zł/osoba/miesiąc), jeżeli zebrano selektywnie mniej niż 30% odpadów w kwartale. 
Odpady zebrane selektywnie odbierano bezpłatnie. Jak się okazało, był to silnie 
motywujący system selektywnego zbierania odpadów, gdyż w okresie niespełna roku 
od wdrożenia nowego systemu uzyskano 8% wskaźnik selektywnego zbierania  
i odbierania odpadów opakowaniowych. Jednakże, w rozliczeniu końcowym za 2009 
r. Gmina zmuszona była dopłacić do odbierania i zagospodarowania odpadów kwotę 
stanowiącą 40% kosztów całkowitych poniesionych na odbieranie  
i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy. Powodem tego stanu rzeczy było 
niespodziewane wręcz zaangażowanie mieszkańców w segregację odpadów, co  
z kolei wiązało się z bezpłatnym odbiorem zebranych odpadów. Oceniając wdrożony 
system podkreślić należy, iż nastąpił znaczny wzrost poziomu świadomości 
ekologicznej mieszkańców, bowiem wdrożenie systemu poprzedzone było licznymi 
akcjami informacyjno – edukacyjnymi. Mieszkańcy gminy zyskali też silną motywację 
ekonomiczną do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. W gminie uzyskano 
wysoką efektywność ekologiczną i społeczną, która jest motywatorem do 
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podejmowania działań inwestycyjnych w relacji gmina – gminna jednostka 
organizacyjna, np. w aspekcie modernizacji i rozbudowy zakładu gospodarowania 
odpadami zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną. Nastąpiła także 
stabilizacja systemu finansowo – rozliczeniowego (właściciel nieruchomości - gmina 
– gminna jednostka organizacyjna). W sposób widoczny poprawiła się czystość na 
terenie gminy.  

 
Tabela 17. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Końskie „przed” i „po” 

przejęciu przez Radę Gminy obowiązków od właścicieli nieruchomości. 
Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 r. 

„przed” 
2009 r. 
„po” 

Przystąpienie do zorganizowanego systemu 
odbierania odpadów  

[% właścicieli 
nieruchomości] 30 100

Zaległości w płatnościach  [% właścicieli 
nieruchomości]  - 7,1

Ulgi w opłatach  [% właścicieli 
nieruchomości] - 1  

Opłata za odbiór odpadów zebranych 
selektywnie  [zł] 0 0 

Opłata za odbiór odpadów zmieszanych  [zł] 10,001) 
 

9,452)

12,603) 

Łączna ilość odebranych odpadów od 
właścicieli nieruchomości  

 
[Mg] 6 567,25  7 514,73 

Ilość odebranych zmieszanych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  [Mg]  

6 436,28  6960,93 
Ilość selektywnie odebranych odpadów od 
właścicieli nieruchomości (tylko z worków- 
opakowania)  

[Mg] 130,97  610,62 

Udział procentowy odpadów odebranych 
selektywnie od właścicieli nieruchomości  [%] 2 8

Łączna ilość odpadów przyjętych do zakładu 
gospodarki odpadami [Mg] 11 436,6  11 689,07 

Ilość przyjętych zmieszanych odpadów 
komunalnych  [Mg] 8 623,21  

 
6 964,41 

Ilość przyjętych selektywnie zebranych 
odpadów (budowlane, popioły, z ulic, wyroby 
ceramiczne, opony, gleba, opakowania)  

[Mg]  
2 793,15  4 724,66 

Udział procentowy wszystkich selektywnie 
przyjętych odpadów  [%] 24 40
1) opłata za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości (1 pojemnik 110 l). 
2) wysokość opłaty za odbiór odpadów zmieszanych wynosi 9,45 zł (3,5 osoby/gospodarstwo, cena jednostkowa 
2,7 zł/osoba/miesiąc), jeżeli zebrano selektywnie, co najmniej 30% odpadów,  
3) wysokość opłaty za odbiór odpadów zmieszanych wynosi 12,60 zł (3,5 osoby/gospodarstwo; cena jednostkowa 
3,6 zł/osoba/miesiąc), jeżeli zebrano selektywnie mniej niż 30% odpadów 
Źródło: Dane własne 
 
Główne spostrzeżenia: 
1) Przystąpienie do zorganizowanego systemu odbioru odpadów 100 % 

mieszkańców. 
2) Całkowite wyeliminowanie licznych przypadków nielegalnego pozbywania się 

odpadów. 
3) Uiszczanie niższej opłaty za odbiór odpadów zmieszanych, w przypadku 

wysegregowania, co najmniej 30% odpadów. 
4) Silna motywacja mieszkańców do segregacji odpadów (bezpłatny odbiór 

selektywnie zebranych odpadów). 
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5) Znaczący wzrost ilości odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie. 
6) Ograniczenie ilości składowania odpadów zmieszanych. 
 
 
Wnioski: 
 
1) Celowe jest uproszczenie procedur związanych z przejmowaniem przez radę 

gminy obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, ze względu na wymierne korzyści ekologiczne związane 
z zastosowaniem takich rozwiązań. Uproszczenie procedur winno obejmować 
zniesienie obowiązku przeprowadzania referendum gminnego w celu przejęcia 
ww. obowiązków. 

2) Niezbędne jest określenie w przepisach prawa szczegółowych kryteriów 
uchwalania i weryfikowania przez radę gminy stawek opłat za odbieranie 
odpadów, np. średnią ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca  
w danym roku kalendarzowym. 

3) Słuszne byłoby zmodyfikowanie stosownych przepisów prawa dotyczących opłat 
produktowych, w celu pozyskania środków finansowych i uproszczenia procedury 
kierowania odpowiedniego strumienia tych środków na działania związane  
z selektywnym zbieraniem i odbieraniem odpadów, a także odzyskiem  
i recyklingiem, w szczególności odpadów opakowaniowych. Dysponentem tych 
środków winna być gmina, jako jednostka odpowiedzialna za odbieranie  
i gospodarowanie odpadami, w tym osiąganie odpowiednich poziomów odzysku  
i recyklingu odpadów. Generalnie, opłaty winny być uiszczane przez podmiot 
wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach w wysokości zależnej od 
ilości i rodzaju wprowadzonych opakowań. Redystrybucja środków winna 
następować wg ilości mieszkańców danej gminy, w relacji podmiot – urzędy 
marszałkowskie – NFOŚiGW - fundusze wojewódzkie – gminy.  

 
 
 
3.2. Porównanie modelu gospodarki odpadami w gminie 

Starachowice „przed” i „po” przejęciu przez Radę Gminy 
obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami (model 2 – przejęcie obowiązków  
od właścicieli nieruchomości, z wyłączeniem przedsiębiorców). 

 
 W 2002 r. gminę Starachowice (gmina miejska) zamieszkiwało 56 665 osób, 
natomiast w 2009 r. ilość ta zmniejszyła się do 53 211 osób. Na terenie gminy 
odpady zbieranie były z podziałem na: „suche” i „mokre”. Od 1 września 2003 r. tj. od 
daty przejęcia przez Radę Miasta Starachowice obowiązków w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,  
z wyłączeniem przedsiębiorców, system zbierania i odbierania odpadów z podziałem 
na odpady „suche” i „mokre” był kontynuowany. Opłata za odbieranie odpadów 
uiszczana jest w Urzędzie Miasta. Usługę w powyższym zakresie zlecono jednemu 
przedsiębiorcy (umowa dziesięcioletnia). Co ciekawe, w roku 2008 odbieraniem 
odpadów komunalnych od przedsiębiorców zajmowało się 9 podmiotów, a  
z gospodarstw domowych 1 podmiot. Po wprowadzeniu nowego systemu nastąpiła 
widoczna poprawa czystości w gminie oraz wyeliminowano liczne przypadki 
nielegalnego pozbywania się odpadów. Obowiązujący system opłat za usługę nie 
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motywował jednak mieszkańców do segregacji odpadów, bowiem opłata za odbiór 
odpadów ustalona była w jednej wysokości. Podkreślić jednak należy, iż odbierane 
odpady kierowane były do zakładu przetwarzania odpadów, gdzie następowała ich 
segregacja na poszczególne frakcje materiałowe, np. papier, tworzywa sztuczne, 
metale. Pozyskane odpady wykorzystywane były m.in. do produkcji paliwa 
alternatywnego. Zaległości w płatnościach powstawały w przypadku gospodarstw 
indywidualnych. Ulgi w opłatach stosowane były również w stosunku do gospodarstw 
indywidualnych, nie zaś np. spółdzielni mieszkaniowych i stanowiły tylko 0,4%.  
W gminie, niewątpliwie uzyskano wzrost poziomu świadomości ekologicznej 
mieszkańców, o czym świadczy znaczna poprawa w zakresie czystości na terenie 
gminy. Uzyskano także stabilizację systemu finansowo – rozliczeniowego w relacji 
właściciel nieruchomości - gmina – przedsiębiorca. 
 

Tabela 18. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Starachowice „przed” i 
„po” przejęciu przez Radę Gminy obowiązków od właścicieli nieruchomości. 

 

Wskaźnik Jednostka 2002 r. 
”przed” 

2004 r. 
„po” 

2009 r. 
„po” 

Przystąpienie do 
zorganizowanego systemu 
odbierania odpadów  

[% właścicieli 
nieruchomości] Bd. 100% 100%

Zaległości w płatnościach  [% właścicieli 
nieruchomości] - - 8,04% 

Ulgi w opłatach  [% właścicieli 
nieruchomości] - 0,4% 0,4%

Opłata za odbiór odpadów 
zebranych selektywnie  
„suche” 

[zł] 6,001) 9,102)  20,653)  

Opłata za odbiór odpadów 
zmieszanych „mokre” [zł] 6,001) 9,102)  

 20,653)

Łączna ilość odebranych 
odpadów od właścicieli 
nieruchomości  

[Mg] 13 114 16 532 14 972

Ilość odebranych zmieszanych 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości  

[Mg] 13 085 16 073 14 590

Ilość selektywnie odebranych 
odpadów od właścicieli 
nieruchomości  

[Mg] 29 459 382

Udział procentowy odpadów 
odebranych selektywnie od 
właścicieli nieruchomości  

[%] 0,22 2,78 2,55

1) opłata za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości (zabudowa jednorodzinna: 1 pojemnik 110 l, opłata 
wynosiła od 5,00 zł do 6,00 zł, zabudowa wielorodzinna: od 3 -4 zł/osoba/miesiąc). 
2) wysokość opłaty za odbiór odpadów zmieszanych oraz zebranych selektywnie wynosiła 9,10 zł (3,5 
osoby/gospodarstwo, cena jednostkowa 2,60 zł/osoba/miesiąc),  
3) wysokość opłaty za odbiór odpadów zmieszanych oraz zebranych selektywnie wynosiła 20,65 zł (3,5 
osoby/gospodarstwo, cena jednostkowa 5,90 zł/osoba/miesiąc – opłata wynosiła: I kw. 2009 r. – 5,00 
zł/osoba/miesiąc, II-IV kw. 2009 r. – 5,90 zł/osoba/miesiąc). 
Źródło: Dane własne 
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Główne spostrzeżenia: 
 
1) Przystąpienie do zorganizowanego systemu odbioru odpadów 100 % 

mieszkańców, z wyłączeniem przedsiębiorców. 
 

2) Wyeliminowanie licznych przypadków nielegalnego pozbywania się odpadów, 
pochodzących głównie z zabudowy jednorodzinnej. 

 
3) Brak motywacji mieszkańców do segregacji odpadów (wysokość opłaty jak za 

odpady zmieszane), a tym samym brak rozwoju selektywnego zbierania 
odpadów. 

 
4)  Ilość odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie utrzymywała się na 

podobnym poziome. Niewielkie wahania ilości odpadów związane były głównie  
ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców. 

 
Wnioski: 
 
1) Z uwagi na dominującą na terenie gminy zabudowę wielorodzinną, wdrożony 

system zbierania i odbierania należy ocenić jako racjonalny, tym bardziej, że  
o odbierane odpady kierowane są do zakładu przetwarzania odpadów, nie zaś 
bezpośrednio do składowania.  
 

2) Celowe jest uproszczenie procedur związanych z przejmowaniem przez radę 
gminy obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, ze względu na osiąganie wymiernych korzyści 
ekologicznych w przypadku zastosowania takich rozwiązań. Uproszczenie 
procedur winno obejmować zniesienie obowiązku przeprowadzania referendum 
gminnego w celu przejęcia ww. obowiązków. 

 
 
 
3.3. Model gospodarki odpadami komunalnymi w gminach 

należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki w Klimontowie (model 3 ). 

 
 
Do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Klimontowie 

należy 12 gmin z województwa świętokrzyskiego. Związek obsługuje około 110 tys. 
mieszkańców oraz jest zarządzającym RZGO w Janczykach o nazwie Zakład 
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Na terenie gmin należących do 
Związku odbieraniem odpadów w 2008 r. zajmowało się 8 podmiotów, w tym 3 
gminne jednostki organizacyjne i 5 przedsiębiorców. W badanym okresie,  
w 3 gminach, Związek był jedynym podmiotem odbierającym odpady komunalne. 
Średni udział procentowy Związku w odbiorze odpadów na terenie 12 gmin wyniósł 
43,5 % w 2008 r. Szacuje się, iż wg stanu na koniec 2008 r. do RZGO w Janczycach 
skierowanych było około 75% odpadów w stosunku do ilości wszystkich odpadów 
odebranych z terenu gmin należących do Związku. Pozostałe 25% skierowano do 
innych zakładów. W 2008 r. odnotowano spadek ilości odebranych przez Związek 
odpadów w stosunku do roku 2007 r. Przyczyną tej sytuacji była zmiana systemu 
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odbierania odpadów komunalnych na terenie kilku gmin, polegająca na odstąpieniu 
od zbierania odpadów w pojemnikach ogólnodostępnych na rzecz zbierania 
odpadów w pojemnikach indywidualnych w każdym gospodarstwie domowym  
w ramach zawartych umów na odbieranie odpadów. Generalnie, każdego roku rosła 
łączna ilość odpadów przekazywanych do RZGO zarządzanego przez Związek. 
Pomimo, iż corocznie wzrastała ilość odpadów poddawanych do odzysku, to nadal 
moce przerobowe pozostawały niewykorzystane. Przykładowo w 2009 r. 
wykorzystano 40% mocy przerobowe sortowni i 30% kompostowni. Generalnie  
w Zakładzie, w 2008 r. dwukrotnie więcej odpadów poddano odzyskowi niż w 2007 r., 
a w 2009 r. ponad siedmiokrotnie więcej. Wartości te obejmują łączną ilość odpadów 
poddanych odzyskowi w Zakładzie, wraz z przesypkami zastosowanymi na 
składowisku odpadów oraz odpadami przesianymi na sicie bębnowym 
uruchomionym w 2009 r. Ilość odpadów skierowana do składowania zmniejszyła się 
w 2009 r., co było związane ze wzrostem ilości odpadów poddanych sortowaniu  
i kompostowaniu, w tym ograniczaniem ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania. Z uzyskanych informacji wynika, iż 
Związek otrzymywał „dopłaty” od organizacji odzysku (potwierdzenie przekazania 
odpadów do odzysku i recyklingu) na poziomie: 11zł/Mg opakowań z tworzyw 
sztucznych, 13 zł/Mg – opakowań z papieru i tektury, 70 zł/Mg – opakowań ze szkła. 
W ciągu roku „dopłata” od organizacji odzysku kształtowała się na poziomie 10 -15 
tys. zł. Były to kwoty niskie, nieadekwatne do kosztów zbierania i przetwarzania 
(uzdatniania) tych odpadów. Dodać należy, iż w badanym okresie, jak informowali 
prowadzący odzysk odpadów, zazwyczaj koszt selektywnego zbierania i wstępnego 
przetwarzania odpadów był wyższy niż przychody osiągane ze sprzedaży surowców 
wtórnych. Pomimo tych trudności, Zarząd Związku kierując się zapewne względami 
ekologicznymi i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa sukcesywnie dążył  
do realizacji założonych celów w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.  
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Tabela 19. Informacje dotyczące ilości podmiotów odbierających odpady oraz zawartych umów na odbieranie odpadów,  
wg stanu na dzień 31.12.2008 r. 

Lp. 

Wyszczególnienie gmin, na 
terenie, których prowadzona 

jest działalność  
w zakresie odbierania 

odpadów                  
komunalnych przez Związek 

Ilość 
podmiotów 

odbierających 
odpady 

Ilość umów zawartych na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości przez Związek: 

Ilość umów zawartych na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, z 

wyłączeniem Związku: 
Udział procentowy 

Związku w odbiorze 
odpadów w 

poszczególnych gminach ogółem w tym gospodarstw 
domowych ogółem w tym gospodarstw 

domowych 

1. Baćkowice 1 1245 1198 0 0 100% 

2. Bogoria 1 1709 1665 0 0 100% 

3. Iwaniska 1 1579 1530 0 0 100% 

4. Opatów 3 985 965 
72 65 

51% 
874 874 

5. Lipnik 2 707 694 167 152 81% 

6. Obrazów 3 254 249 
951 906 

21% 
4 0 

7. Klimontów 2 985 980 482 441 67% 

8. Koprzywnica 2 1 0 1502 1422 0,07% 

9. Łoniów 4 26 0 

626 617 

1,6% 504 504 

435 430 

10. Samborzec  3 1 0 
9 6 

0,06% 
1862 1822 

11. Sadowie 3 2 0 
790 750 

0,25% 
16 16 

12. Sandomierz 4 1 0 

3480 3230 

0,03% 403 279 

1 0 

Źródło: Dane własne 
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Tabela 20. Gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi przez EZGDK w Klimontowie w 2007 r. i 2008 r.* 

Ilość gmin, na 
terenie, których 

prowadzona 
jest działalność 

w zakresie 
odbierania 
odpadów        

komunalnych 

Łączna liczba 
mieszkańców 
 w gminach 

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 

OGÓŁEM 

w tym: 

odebranych 
selektywnie  

(z wyłączeniem 
odpadów 

niebezpiecznych) 

odebranych 
selektywnie  

odpadów 
niebezpiecznych 
(pochodzących ze 

strumienia odpadów 
komunalnych) 

odebranych jako zmieszane odpady komunalne  
(kod: 200301) 

ogółem 

które poddano 
przetwarzaniu 

metodami 
mechaniczno-
biologicznymi 

które złożono na 
składowiskach 
odpadów bez 
przetwarzania 

2007  2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12 110 tys. 4651,60 3733,71 343,84 538,14 2,75 6,63 4305,01 3188,94 31,08 21,04 4273,93 3167,90 

Źródło: Dane własne 
* Odpady odebrane przez EZGDK w ramach umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
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Rysunek 10. Ilości odebranych odpadów komunalnych, w 2007 r. i 2008 r. przez 
EZGDK w Klimontowie. 

 
Tabela 21. Ilości odpadów poddanych odzyskowi oraz unieszkodliwieniu przez EZGDK 

w Klimontowie w latach 2007 – 2009. 
Rok 2007 r. 2008 r. 2009 r.  

Ilość odpadów poddanych 
odzyskowi * [Mg] 

585,72 1 018,06 7 696,10 

Ilość odpadów poddanych 
unieszkodliwieniu [Mg] 

14 435,20 16 990,58 14 659,12 

OGOŁEM 15 020,92 18 008,64 22 355,22 

Źródło: Dane własne 
*łącznie z warstwami izolacyjnymi 
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Rysunek 11. Ilości odpadów poddanych odzyskowi oraz unieszkodliwieniu  

przez EZGDK w Klimontowie w latach 2007 – 2009. 
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Tabela 22. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, gm. Baćkowice, 
zarządzanym przez EZGDK w Klimontowie w latach 2007-2009. 

Rok 

Masa odpadów komunalnych poddanych[Mg]: 
Łączna ilość odpadów 
poddanych odzyskowi/ 

unieszkodliwieniu  
[Mg] 

Odzyskowi, poprzez: Unieszkodliwieniu, 
poprzez:  sortowanie kompostowanie 

w sortowni odpadów zmieszanych 
i selektywnie zbieranych 

w mobilnym sicie 
bębnowym 

w pryzmowej kompostowni 
odpadów składowanie 

2007 250,300 -------------- 48,50 14 435,20 14 734,00 
2008 645,220 -------------- 50,94 16 990,58 17 686,74 
2009 798,840 4 149,76 1 037,78 14 659,12 20 645,50 

Źródło: Raport wojewódzki 2007 r., 2008 r., 2009 r. 

 

Tabela 23. Wykorzystanie mocy przerobowych instalacji do odzysku odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Janczycach, gm. Baćkowice, zarządzanym przez EZGDK w Klimontowie w latach 2007-2009. 

Nazwa instalacji Moc przerobowa 
[Mg/rok] 

Grupa odpadów 
poddanych 
odzyskowi 

Ilość odpadów poddanych odzyskowi [Mg]  Wykorzystana moc przerobowa [%] 

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

sortownia odpadów zmieszanych  
i selektywnie zbieranych 2 000 20 250,300 645,220 798,840 12,52 32,26 39,94 

mobilne sito bębnowe 22 000 20 ------- ------- 4 149,76 ------- ------- 18,86 

kompostownia 3 500 02, 19, 20 48,50 50,94 1 037,78 13,9 14,6 29,65 
Źródło: Raport wojewódzki 2007 r., 2008 r., 2009 r. 

 

Tabela 24. Wykorzystanie mocy przerobowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Janczycach, gm. Baćkowice, zarządzanym przez EZGDK w Klimontowie w latach 2007-2009. 

Nazwa instalacji 
Grupa odpadów 

poddanych 
unieszkodliwieniu 

Ilość odpadów poddanych 
unieszkodliwieniu [Mg] Pojemność 

całkowita 
[m3] 

Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi, wg. 
stanu na koniec roku 

2007 r. 2008 r. 2009 r. [m3] [%] 
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

składowisko 
odpadów 
„Janczyce”, gm. 
Baćkowice 

10, 19, 20 14 435,20 16 990,58 14 659,12 282 100,00 21 415,00 35 091,00 51 877,00 7,59 12,44 18,39 

Źródło: Raport wojewódzki 2007 r., 2008 r., 2009 r. 
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Główne spostrzeżenia: 
 
1) Na terenie każdej z gmin odbieraniem odpadów zajmowało się od 1 do 4 

podmiotów, występowały przypadki, gdzie jeden podmiot odbierający odpady miał 
zawarte pojedyncze umowy na odbieranie odpadów, co ze względów 
ekonomicznych i ekologicznych jest zupełnie nieuzasadnione.  
 

2) Spadek o 20% ilości odpadów odebranych przez Związek w 2008 r. 
spowodowany był zmianą w niektórych gminach systemu odbioru odpadów  
związaną z likwidacją pojemników ogólnodostępnych – poj. 2,2 m3  

i wprowadzeniem zbierania i odbierania odpadów w ramach umów 
indywidualnych (pojemniki w każdym gospodarstwie domowym – poj.120 l). 

 
3) Wzrost o 36% ilości odpadów odebranych selektywnie przez Związek w 2008 r. 

był wynikiem prowadzenia akcji informacyjno – edukacyjnych i konkursów 
ekologicznych. 

 
4) Corocznie następował wzrost ilości odpadów poddawanych odzyskowi w RZGO 

w 2008 r., jednak moce przerobowe instalacji do odzysku odpadów pozostawały 
niewykorzystane, ze względu na ciągłe problemy związane z kierowaniem 
odpadów do Zakładu. 

 
Wnioski: 
 

1) Niezbędne jest wzmożenie przez gminy działań edukacyjnych jak również 
kontrolnych wobec właścicieli nieruchomości i podmiotów odbierających 
odpady, w celu racjonalizacji systemu zbierania i odbierania odpadów oraz 
zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów do RZGO. 
 

2) Wskazane jest skorygowanie przepisów prawnych taki sposób, aby zapewnić 
strumień odpadów do zakładów o znaczeniu regionalnym. W tym celu słuszne 
byłoby wprowadzenie obowiązku obejmującego zbieranie i przetwarzanie 
odpadów w wyznaczonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami 
RZGO. 
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4. Ocena funkcjonowania przedstawionych modeli gospodarki odpadami. 

Gmina/związek Mocne strony Słabe strony 

Końskie 
model 1  
 
przejęcie 
obowiązków od 
właścicieli 
nieruchomości, 
włącznie  
z przedsiębiorcami 

• Wyeliminowanie licznych przypadków nielegalnego pozbywania się 
odpadów, 

• znacząca poprawa czystości w gminie, 
• przystąpienie do systemu wszystkich mieszkańców, włącznie z 

przedsiębiorcami, 
• silna motywacja mieszkańców do segregacji odpadów, 
• znaczący wzrost ilości odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie, 
• ograniczenie ilości składowania odpadów zmieszanych, 
• wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, 
• wysoka efektywność ekologiczna i społeczna, 
• silna motywacja do podejmowania działań inwestycyjnych,  
• stabilizacja systemu finansowo – rozliczeniowego (właściciel 

nieruchomości - gmina – gminna jednostka organizacyjna), 

• Nieopłacalność ekonomiczna prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów (niskie ceny surowców wtórnych), 

• konieczność dopłaty przez gminę do odbierania i zagospodarowania 
odpadów – zbyt niskie stawki opłat ustalone przez Radę Gminy, brak dopłat z 
innych źródeł 

Starachowice  
model 2  
 
przejęcie 
obowiązków od 
właścicieli 
nieruchomości,  
z wyłączeniem 
przedsiębiorców 

• Wyeliminowanie licznych przypadków nielegalnego pozbywania się 
odpadów, 

• znacząca poprawa czystości w gminie, 
• przystąpienie do systemu 100 % mieszkańców, z wyłączeniem 

przedsiębiorców, 
• wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców,  
• wzrost efektywności ekologicznej i społecznej, 
• stabilizacja systemu finansowo – rozliczeniowego (właściciel 

nieruchomości - gmina – przedsiębiorca), 

• Brak motywacji mieszkańców do segregacji odpadów (ta sama wysokość 
opłaty jak za odpady zmieszane), 

• brak rozwoju selektywnego zbierania odpadów „u źródła”), 
• niski wskaźnik odpadów odebranych selektywnie, 
• nie objecie systemem wszystkich wytwórców odpadów komunalnych 

(przedsiębiorcy), 
• zbyt wiele podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od przedsiębiorców. 

Związek 
międzygminny 
model 3  
 
działalność związku 
międzygminnego, 
bez przejęcia 
obowiązków od 
właścicieli 
nieruchomości 

• Systematycznie prowadzona przez Związek edukacja ekologiczna 
mieszkańców motywuje do segregacji odpadów, 

• wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców,  
• ograniczenie ilości składowania zmieszanych odpadów komunalnych, 
• wzrost ilości odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie, 
• podejmowanie licznych działań na rzecz rozwoju RZGO spowodowane 

m.in. zastosowaniem się do obowiązujących i zmienianych się przepisów 
prawnych, 

• wzrost efektywności ekologicznej i społecznej. 
 

• Nieopłacalność ekonomiczna prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów (niskie ceny surowców wtórnych), 

• niestabilność system finansowo – rozliczeniowego (podmiot odbierający – 
zarządzający RZGO), 

• problemy z pozyskaniem odpowiedniej ilości odpadów do 
zagospodarowania w RZGO, 

• brak efektywności ekonomicznej i ekologicznej transportu odpadów 
(transport odpadów od jednego właściciela nieruchomości), 

• nie przystąpienie wszystkich mieszkańców do systemu odbierania odpadów, 
• występujące praktyki nielegalnego pozbywania się odpadów. 
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5.  Wskazanie propozycji kierunków zmian w aktualnym systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie zmian 
prawa, organizacji systemu, finansowania i kontroli wraz z ich 
uzasadnieniem. 

 
Kierunki zmian w zakresie prawa 
 

1) Uproszczenie procesu przejęcia przez gminy obowiązków od właścicieli 
nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 
(zniesienie obowiązku przeprowadzania referendum gminnego na rzecz np. 
uchwały rady gminy).  

2) Zmiana systemu opłat produktowych obejmująca m.in. naliczanie i uiszczanie 
opłat produktowych, a także uproszczenie procedur udzielania wsparcia 
finansowego w zakresie selektywnego zbierania oraz odzysku, w tym 
recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. 

3) Wprowadzenie nowych obowiązków dot. gospodarki odpadami komunalnymi  
i klarownego ich podziału na szczeblu gminnym (edukacyjne, organizacyjne, 
kontrolne) i wojewódzkim – marszałek województwa (koordynacyjne, 
monitoringowe). 

4) Wprowadzenie klarownego podziału obowiązków i odpowiedzialności 
pomiędzy gminami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 
gospodarowania odpadami oraz obowiązku kompleksowego i 
systematycznego raportowania z podejmowanych działań  

5) Wprowadzenie sankcji finansowych za niedopełnienie obowiązków  
w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiązanych do podejmowania 
określonych czynności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
Kierunki zmian w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami 
 

1) Zwiększenie zatrudnienia w urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, 
wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. 

2) Regularne szkolenie pracowników administracji publicznej, w szczególności 
samorządowej, koordynowane na szczeblu krajowym. 

3) Systematyczna wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji  
w różnych krajach UE.  

4) Przyjęcie systemowych rozwiązań sprawdzonych w innych krajach UE, np.: 
Wielkiej Brytanii, Holandii. 

5) Wzmożenie pozyskiwania środków finansowych z UE na przedsięwzięcia 
związane z gospodarką odpadami komunalnymi. 

6) Długoterminowa promocja tzw. „dobrych praktyk” w mediach lokalnych, 
regionalnych i krajowych: TV, radio, prasa. 

7) Stworzenie warunków do selektywnego zbierania odpadów wszystkim 
mieszkańcom danego terenu. 

 
Kierunki zmian w zakresie finansowania systemu gospodarowania odpadami 
 

1) Skorygowanie mechanizmów finansowych w celu stymulowania rozwoju 
selektywnego zbierania, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  
i poużytkowych (zmiana systemu opłat produktowych). 
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Kierunki zmian w zakresie kontroli 
 

1) Wzmocnienie roli kontrolnej WIOŚ oraz ustanowienie uprawnienia dla WIOŚ  
w zakresie prowadzenia kontroli „krzyżowych”, w szczególności w sytuacjach, 
gdy przedstawione do kontroli dokumenty nasuwają wątpliwości. 

2) Wzmożenie nadzoru Wojewody w zakresie realizacji zadań nałożonych na 
gminy. 

3) Ustanowienie obowiązku prowadzenia systematycznych kontroli działalności 
przedsiębiorców i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

 
Uzasadnienie 
 Przeprowadzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  
w województwie świętokrzyskim, wskazuje na wiele problemów i nieprawidłowości 
związanych z osiąganiem założonych celów w tym zakresie. Mają one charakter 
zarówno organizacyjny jak i prawny. Generalnie, pomimo rosnącego zaangażowania 
jednostek administracji publicznej, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w sprawy 
związane z gospodarką odpadami komunalnymi, nie przyniosła ona oczekiwanych 
rezultatów. Z tego też względu zrodziła się potrzeba zreformowania funkcjonującego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Prawo 
1)  Uproszczenie procesu przejęcia przez gminy obowiązków od właścicieli nieruchomości  

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (zniesienie obowiązku 
przeprowadzania referendum gminnego na rzecz np. uchwały rady gminy).  

 
Obowiązujące przepisy prawne nie przyczyniły się do znaczącej poprawy 

sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jedną z barier prawnych jest 
np. wymóg przeprowadzania referendum gminnego w celu przejęcia od właścicieli 
nieruchomości przez radę gminy obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami. 
Kilka gmin z województwa podejmowało w tym trybie próby przejęcia obowiązków od 
właścicieli nieruchomości, które jednak z uwagi na niską frekwencję wyborców 
zakończyły się niepowodzeniem. Celowe jest, zatem uproszczenie prawa w tym 
zakresie, polegające na zniesieniu obowiązku przeprowadzania referendum na rzecz 
np. podejmowania uchwał w powyższej sprawie przez rady gmin. Za takim 
rozwiązaniem przemawia również fakt, iż w gminach, w których przejęto ww. 
obowiązki osiągane są zadawalające efekty ekologiczne w gospodarce odpadami 
komunalnymi.  

 
2) Zmiana systemu opłat produktowych obejmująca m.in. naliczanie i uiszczanie opłat 

produktowych, a także uproszczenie procedur udzielania wsparcia finansowego w zakresie 
selektywnego zbierania oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych  
i poużytkowych. 

 
Z uwagi na istniejącą ekonomiczną zależność pomiędzy systemem opłat 

produktowych a zbieraniem oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów np. odpadów 
opakowaniowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, słuszna byłaby 
zmiana tego systemu obejmująca m.in. modyfikację naliczania i uiszczania opłat 
produktowych oraz zasad ich redystrybucji (jak opisano w uzasadnieniu do zmian  
w zakresie finansowania). Za takimi zmianami przemawia fakt, iż funkcjonujący  
w Polsce od 2002 r. system opłat produktowych nie przyniósł  wymiernych efektów  
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w zakresie zbierania oraz odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wskaźnik 
udziału zbierania i odbierania odpadów opakowaniowych w łącznej masie 
odebranych odpadów komunalnych wyniósł tylko 2,5% w 2007 r. i 4% w roku 2008. 
Ponadto, często podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania  
i wstępnego przetwarzania tych odpadów podnosiły problem braku ekonomicznej 
motywacji do prowadzenia takich działań. Generalnie, system opłat produktowych 
winien być tak skonstruowany, aby m.in. dostarczał odpowiednią ilość środków 
finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zbierania oraz odzysku  
i recyklingu odpadów objętych tymi opłatami, a przede wszystkim dawał widoczne 
efekty ekologiczne.  

 
3) Wprowadzenie nowych obowiązków dot. gospodarki odpadami komunalnymi  

i klarownego ich podziału na szczeblu gminnym (edukacyjne, organizacyjne) i wojewódzkim 
– marszałek województwa ( monitoringowe). 

 
Mając na względzie usprawnienie funkcjonowania struktur organizacyjnych 

gospodarki odpadami komunalnymi i dysponowanie bieżącymi informacjami  
o gospodarowaniu nimi, wskazane jest wprowadzenie nowych obowiązków  
i klarownego ich podziału na szczeblu gminnym i wojewódzkim. W stosunku do gmin, 
obowiązki te winny dotyczyć np.: 
• systematycznego prowadzenia działań edukacyjnych w stosunku do osób  

w różnych grupach wiekowych, 
• ustalenia obowiązkowego podstawowego zakresu selektywnego zbierania 

odpadów,  
• obowiązku tworzenia punktów zbierania odpadów  
• osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 

 
Realizacja nowych obowiązków winna wpłynąć na podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa i zwiększenie efektywności selektywnego zbierania 
odpadów oraz ich odzysku i recyklingu. W ślad za ww. nowymi obowiązkami  
powinny iść także obowiązki kontrolne, w tym przypadku ustanowione wobec 
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Niezbędne jest również  
wprowadzenie obowiązku dokonywania szczegółowej analizy gospodarowania 
odpadami w gminie (co najmniej w okresach półrocznych lub rocznych)  
i raportowania o jej wynikach we właściwych urzędach marszałkowskich. W celu 
ujednolicenia formy i zakresu przedkładanych sprawozdań słuszne byłoby wydanie 
przez MŚ stosownego rozporządzenia określającego wzór raportu. Winien on mieć 
formę tabelaryczną i zwięzłą. Uzyskane informacje powinny być gromadzone  
w wojewódzkiej bazie danych o gospodarce odpadami. Po dokonaniu weryfikacji 
złożonych sprawozdań, zbiorcze zestawienie danych o sytuacji w gospodarce 
odpadami komunalnymi w województwie, przekładane byłoby ministrowi właściwemu 
do spaw środowiska. Zbierane w ten sposób dane pozwoliłyby na bieżące 
monitorowanie procesów zachodzących na płaszczyźnie gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz koordynowanie odpowiednich działań w tym zakresie na szczeblu 
regionalnym oraz krajowym. Zasadne jest, aby zakup odpowiedniego 
oprogramowania informatycznego - modułu do funkcjonującego już WSO 
(Wojewódzkiego Systemu Odpadowego) dla urzędów marszałkowskich był dokonany 
przez MŚ i sfinansowany ze środków NFOŚiGW.  
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4) Wprowadzenie klarownego podziału obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy gminami  
i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami oraz 
obowiązku kompleksowego i systematycznego raportowania z podejmowanych działań  

 
W obecnym stanie prawnym, w ocenie wielu podmiotów zajmujących się 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi, niejasny jest zakres odpowiedzialności 
za wykonywanie niektórych obowiązków, np.: wdrażanie systemu selektywnego 
zbierania odpadów i jego efektywność, czy też rozliczania się z obowiązku redukcji 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku.  
Z tego też względu, celowe jest precyzyjne określenie obowiązków w stosunku do 
poszczególnych podmiotów uczestniczących w gospodarowaniu tymi odpadami, 
istotne także z punktu widzenia nakładania kar. W tym przypadku, celowe byłoby 
ustanowienie gminy jako jednostki odpowiedzialnej za realizację wskazanych wyżej 
obowiązków. Natomiast odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych winna być ograniczona do zakresu 
działalności wynikającej z zezwolenia. 

Ponadto, występują trudności z rzetelną oceną stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi, z uwagi na problemy z pozyskaniem odpowiednich danych od 
przedsiębiorców oraz gmin.  Niezbędne jest zatem ustanowienie stosownego 
schematu i zakresu raportowania przez podmioty prowadzące działalność w zakresie 
gospodarowania odpadami o podjętych działaniach i uzyskanych efektach, 
właściwym wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Wskazane byłoby 
przedkładanie raportów w okresach półrocznych lub rocznych w celu dysponowania 
aktualnymi i pełnymi informacjami na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. 

 
5) Wprowadzenie sankcji finansowych za niedopełnienie obowiązków w stosunku do 

wszystkich podmiotów zobowiązanych do podejmowania określonych czynności w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
Brak odpowiednich sankcji finansowych (kary pieniężne) ustanowionych 

wobec podmiotów, które nie realizują nałożonych na nie obowiązków skutkował m.in. 
niską efektywnością systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych. Przykładowo, w 2008 r. udział odpadów odebranych selektywnie  
w łącznej ilości odebranych opadów wyniósł tylko 8%, a na terenie 23% gmin nie 
wdrożono systemów selektywnego zbierania i odbierani odpadów. Sankcje winny 
być, zatem przewidziane w stosunku do podmiotów (administracja publiczna, 
przedsiębiorcy, inne jednostki organizacyjne), które są zobligowane do realizacji 
kluczowych zadań na płaszczyźnie gospodarki odpadami komunalnymi. Sankcje, aby 
spełniały swoją rolę powinny, więc być dolegliwe i proporcjonalne do określonego 
zachowania i czynu, a przede wszystkim winny nakłaniać do przestrzegania norm  
i chronić przed ich łamaniem. 
 
 
Organizacja systemu 
 
1) Zwiększenie zatrudnienia w urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, wojewódzkich 

inspektoratach ochrony środowiska. 
 
Dostosowanie zatrudnienia do ilości realizowanych obowiązków jest jednym  

z ważniejszych aspektów organizacji systemu gospodarowania odpadami. Obszar 
organizacji pracy, analizy i planowania zatrudnienia powinien być punktem wyjścia 
kolejnych przedsięwzięć. Przeprowadzona na tę okoliczność analiza sytuacji 
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kadrowej w województwie świętokrzyskim wykazała, iż zatrudnienie w jednostkach 
administracji publicznej było niewspółmiernie niskie w stosunku do ilości nałożonych 
obowiązków, w szczególności w porównaniu z zatrudnieniem w innych krajach UE. 
Największy niedobór zatrudniania w kwestii osób pracujących na stanowiskach do 
spraw związanych wyłącznie z gospodarką odpadami odnotowano w urzędach gmin. 
W 2008 r. w 83% urzędów gmin nie zatrudniano osób na wskazanych wyżej 
stanowiskach. W tym czasie na 140 tys. mieszkańców w mieście Dundee (UK) 
przypadało 54 pracowników administracji zatrudnionych w Departamencie 
Zarządzania Odpadami, w tym np. 14 osób zajmowało się planowaniem  
i monitoringiem gospodarki odpadami komunalnymi. Nadmienić należy, iż miasto 
Dundee znajduje się w czołówce miast szkockich pod względem osiągnięć  
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Dla porównania, w świętokrzyskim,  
z trzech miastach o łącznej ilości 140 tys. mieszkańców, tylko w jednym zatrudniano 
3 osoby na stanowiskach do spraw związanych wyłącznie z gospodarką odpadami  
i dodatkowo 3 na stanowiskach związanych między innymi z gospodarką odpadami. 
W pozostałych dwóch miastach zatrudniano po jednej osobie na stanowiskach 
związanych między innymi z gospodarką odpadami (tab. 14 i 15).  

Jak powszechnie wiadomo, zbyt niska ilość zatrudnionych specjalistów, 
przedkłada się na efektywność gospodarki odpadami komunalnymi i skutkuje 
znacznie mniejszym zaangażowaniem w sprawy związane z tą problematyką. Mając, 
więc na uwadze poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
oraz rosnącą ilość obowiązków związanych z tym zagadnieniem, niezmiernie istotne 
jest znaczne zwiększenie zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej,  
w szczególności w urzędach gmin, a także urzędach marszałkowskich i WIOŚ.  
 
2) Regularne szkolenie pracowników administracji publicznej, w szczególności samorządowej, 

koordynowane na szczeblu krajowym. 
 

W związku z rosnącym wachlarzem obowiązków związanych z gospodarką 
odpadami komunalnymi oraz potrzebą zwiększenia zatrudnienia w tym zakresie, 
nieodzowne jest prowadzenie okresowych szkoleń pracowników administracji 
publicznej, nie rzadziej niż jeden raz w roku. Celem szkoleń winno być zapoznanie 
pracowników z nowymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, uzupełnienie 
wiedzy technicznej oraz innych umiejętności, a także wymiana doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami szkolenia. Coroczne przeprowadzanie szkoleń pracowników 
administracji, pozwoliłoby im na konfrontację i bieżącą weryfikację podejmowanych 
działań na gruncie gospodarki odpadami, w odniesieniu do zdobytych nowych 
informacji. Nadto, regularne szkolenia pracowników, z pewnością przyczyniłyby się 
do zwiększenia efektywności w pracy. 

Zasadne byłoby, aby organizacja szkoleń odbywała się na szczeblu krajowym, 
przy współpracy Urzędów Marszałkowskich, co pozwoliłoby na bieżące 
monitorowanie sytuacji w tym zakresie w całym kraju. Finansowanie szkoleń 
mogłoby następować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 
3) Systematyczna wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji  

w różnych krajach UE.  
 

W ramach wspierania działań na rzecz poprawy sytuacji w gospodarce 
odpadami komunalnymi, w tym efektywności polityki regionalnej przez promowanie 
innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, wskazane jest organizowanie 
wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji w różnych krajach UE. 
Ustanowienie współpracy pomiędzy regionami mniej doświadczonymi a regionami 
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bardziej doświadczonymi w danym temacie, przyczyni się do wzmocnienia potencjału 
i wiedzy uczestników projektu oraz do bardziej skutecznego wdrażania europejskiej 
polityki i ustawodawstwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Z uwagi na istotę i zasięg przedsięwzięcia, celowe jest, aby organizacja 
wymiany doświadczeń była realizowana na poziomie krajowym przy współpracy 
Urzędów Marszałkowskich, np. w ramach instrumentu finansowego Life + lub 
Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC. 

 
4) Przyjęcie systemowych rozwiązań sprawdzonych w innych krajach UE. 
 
Mając na uwadze rychłą poprawę sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi 
oraz wysokie osiągnięcia w tym zakresie w innych krajach UE, najlepszym 
rozwiązaniem byłoby przyjęcie systemu prawno – organizacyjno - finansowego 
sprawdzonego w takich krajach jak, np.: Wielka Brytania, czy też Holandia. W obu 
krajach sprawy związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych leżą w gestii 
gmin, które organizują system zbierania i odbierania odpadów oraz ich 
zagospodarowania. Poszczególne zadania władze zlecają prywatnym operatorom 
wybieranym w drodze przetargu. Właściciele nieruchomości nie mają wpływu na to, 
jaka firma odbiera od nich odpady. By sfinansować działania związane z gospodarką 
odpadami, gminy nakładają na właścicieli lokali mieszkaniowych oraz nieruchomości 
znajdujących się na terenie gminy, obowiązek wnoszenia opłaty na gospodarkę 
odpadami. Wysokość tej opłaty ustalana jest corocznie przez gminę w zależności od 
wielkości gospodarstwa domowego (ilości osób).  

Zastosowane w tych krajach rozwiązania świadczą o dużej ich skuteczności. 
Przykładowo, w jednej ze szkockich gmin Dundee wg stanu na koniec 2008 r.  
z całości odebranych odpadów komunalnych, aż 36% odpadów przekazanych było 
do recyklingu, na składowiskach odpadów unieszkodliwiono 21% odpadów, zaś 43% 
przekazano do spalarni, gdzie nastąpił również odzysk energetyczny. Dla 
porównania w województwie świętokrzyskim w 2008 r. aż 92% odpadów odebrano 
jako zmieszane odpady komunalne, a 8% odpadów było odebranych jako zebrane 
selektywnie. Ostatecznie, do składowania skierowano około 85% odpadów. 
Pozostałe 15% odpadów przekazano do zakładów, gdzie poddano je różnym formom 
odzysku, np.: sortowaniu, kompostowaniu. Porównując wyniki uzyskane w obu 
krajach, słuszne byłoby zastosowanie rozwiązań prawno – organizacyjno – 
finansowych przynoszących wymierne korzyści ekologiczne i sprzyjające realizacji 
założonych celów. 
 
5) Wzmożenie pozyskiwania środków finansowych z UE na przedsięwzięcia związane  

z gospodarką odpadami komunalnymi. 
 

Działając na rzecz przyspieszenia procesu budowy spójnego systemu 
gospodarowania odpadami, niezbędne jest spowodowanie zmiany trendu 
związanego z pozyskiwaniem środków finansowych na przedsięwzięcia związane  
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz na podnoszenie wiedzy w tym 
zakresie. Z analizy, danych UMWŚ wynika, iż pozyskiwanie środków finansowych  
z UE na tego rodzaju przedsięwzięcia jest niezadowalające, w szczególności  
w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodno - ściekowej. W 
latach 2007 - 2010 wpłynęły tylko 4 wnioski o dofinansowanie przedmiotowych 
przedsięwzięć na łącznej wartości wynoszącej 29 mln zł. W tym okresie wpłynęły 94 
wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. 
Można, zatem wnioskować, iż zainteresowanie pozyskiwaniem środków finansowych 
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na realizacje zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi jest znikome  
i nieadekwatne do rosnących potrzeb w tym zakresie. Celowe jest, więc 
spowodowanie wzmożenia pozyskiwania środków finansowych na realizację 
wspomnianych przedsięwzięć i efektywnego ich wykorzystywania, tym bardziej, iż 
spełnienie wymagań związanych z ochroną środowiska stanowi jedno  
z najważniejszych uwarunkowań rozwoju społecznego – gospodarczego. Zmiana 
tempa wykorzystywania środków finansowych z UE będzie się jednak wiązała ze 
znaczną modyfikacją i stabilizacją struktur prawno – organizacyjno – finansowych  
w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi oraz ugruntowaniem pozycji 
podmiotów działających na rynku gospodarowania tymi odpadami. 

 
6) Długoterminowa promocja tzw. „dobrych praktyk” w mediach lokalnych, regionalnych  

i krajowych: TV, radio, prasa, Internet. 

Istotną kwestią organizacyjną w gospodarce odpadami komunalnymi jest 
długoterminowe propagowanie tzw. „dobrych praktyk”, rozumianych jako 
przedsięwzięcia pozwalające na skuteczną realizację zadań i osiąganie założonych 
celów. Stanowią one praktyczne rozwiązanie konkretnych problemów i przynoszą 
określone, pozytywne rezultaty. Nie sposób pominąć ich znaczenia zważywszy na 
możliwość przeniesienia zastosowanych rozwiązań do innych regionów czy krajów. 

Nieodzowna jest, aby promocja „dobrych praktyk” następowała w mediach 
lokalnych, regionalnych i krajowych. Słuszne byłoby również opracowanie na 
szczeblu krajowym poradnika „dobrych praktyk” dla organów administracji publicznej, 
przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych podmiotów. Winien on być źródłem 
informacji o najbardziej efektywnych systemach gospodarowania odpadami 
komunalnymi wdrożonych w kraju i za granicą. Opisy dobrych praktyk powinny 
charakteryzować się odpowiednią zawartością treści, tj. powinny opisywać 
przedsięwzięcia nowoczesne, aktualne, efektywne, odpowiednie pod względem 
tematycznym, koncentrując się na najistotniejszych zagadnieniach takich jak np. 
poprawa efektywności selektywnego zbierania i odbierania odpadów. 

W ramach promocji „dobrych praktyk” upowszechniana winna być także 
wiedza na temat potrzeby i celowości wdrażania i rozwijania systemów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, a także budowy zakładów do zagospodarowania 
odpadów. Takie działanie powinno wpłynąć na zainteresowanie społeczeństwa 
tematyką ochrony środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 
środowiska i realizowanych przedsięwzięć. Niezmiernie istotne jest również 
precyzyjne informowanie społeczeństwa na temat zasad i efektów funkcjonowania 
wdrażanych systemów gospodarowania odpadami na danym terenie. Ważną rolę w 
propagowaniu powyższych zagadnień pełniłyby środki masowego przekazu 
(telewizja, radio, prasa, Internet).  

 
7) Stworzenie warunków do selektywnego zbierania odpadów wszystkim mieszkańcom danego 

terenu. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż nie wszyscy mieszkańcy mieli 
możliwość uczestniczenia w systemie selektywnego zbierania i odbierania odpadów, 
gdyż w 2008 r. na terenie 23% gmin nie prowadzono takich działań, bądź tez 
prowadzono je w ograniczonym zakresie. Konieczne jest zatem stworzenie 
warunków do selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Zadanie to winno być 
realizowane łącznie z działaniami związanymi z podnoszeniem świadomości 
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ekologicznej mieszkańców oraz precyzyjnym informowaniem ich o zasadach  
i formach zbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 
 

Finansowanie 
1)   Skorygowanie mechanizmów finansowych w celu stymulowania rozwoju selektywnego 

zbierania, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (zmiana 
systemu opłat produktowych). 

Mało efektywny wydaje się być system opłat produktowych, w szczególności  
w odniesieniu do wspierania finansowego przedsięwzięć w zakresie selektywnego 
zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych, które jest nadal nieopłacalne. Na 
bardzo niskim poziomie kształtowały się „dopłaty” uzyskiwane od organizacji 
odzysku przez podmioty zbierające  (w tym wstępnie je przetwarzające) odpady  
w ich imieniu i przekazujące je do odzysku i recyklingu. Wysokość „dopłat” była 
nieadekwatna do kosztów ponoszonych na działania związane z selektywnym 
zbieraniem i wstępnym przetwarzaniem odpadów. Coraz mniejsze były także wpływy 
na konto Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z tytułu opłaty produktowej, które  
w roku 2008 uległy zmniejszeniu o 80% w stosunku do roku 2006. Zmniejszanie się 
wpływów nie miało jednak związku z uzyskiwanymi efektami środowiskowymi,  
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów (do odzysku i recyklingu przekazano  
w 2008 r.  4% odpadów opakowaniowych z łącznej masy odebranych odpadów 
komunalnych). Przykładowo wysokość wpłaconej opłaty produktowej w 2008 r. 
wyniosła około 58 tys. zł i w większości dotyczyła odpadów opakowaniowych.  
W efekcie, środki finansowe przekazane gminom (związkom gmin) na działania 
związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukację 
ekologiczną były znikome. Z tego względu niezbędne jest skorygowanie 
mechanizmów finansowych i nakierowanie ich na bezpośrednie wspieranie 
systemów zbierania, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  
i poużytkowych.  

Jak powszechnie bowiem wiadomo, ważnym elementem systemu gospodarki 
odpadami są bodźce ekonomiczne, które winny stymulować pożądany kierunek 
aktywności określonych jednostek. Dobrym przykładem takiego mechanizmu 
finansowego jest obowiązujący w Polsce system opłat za korzystanie ze środowiska. 
Podążając za tym przykładem można byłoby wprowadzić opłatę produktową 
naliczaną jako iloczyn masy opakowań wprowadzonych na terytorium kraju wraz z 
produktami i stawki opłaty. Przedsiębiorca nie miałby obowiązku osiągania 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych jak dotychczas, bowiem 
obowiązek ten spoczywałby na gminie. Wysokość stawki opłaty produktowej, jak jest 
obecnie, powinna być uzależniona od rodzaju opakowania. Opłata winna być 
uiszczana na rachunki bankowe urzędów marszałkowskich, według miejsca 
prowadzenia działalności przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju 
produkty w opakowaniach, gdzie następowałaby ich weryfikacja. Następnie środki 
pochodzące z opłat produktowych przekazywane byłyby do NFOŚiGW, w którym 
następowałaby redystrybucja 70% zgromadzonych środków na konta wojewódzkich 
funduszy, proporcjonalnie do ilości mieszkańców w danym województwie. 
Wojewódzkie fundusze przekazywałyby te środki gminom, proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców w danej gminie, na działania związane z funkcjonowaniem systemów 
gospodarowania odpadami opakowaniowych. Takie rozwiązanie byłoby jednym  
z istotniejszych narzędzi ekonomicznych, które pozwoliłoby osiągać coraz wyższe 
poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w szczególności odpadów 
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pochodzących z gospodarstw domowych. Ponadto, jest ono oparte o zasadę 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta za dany wyrób w całym cyklu jego 
życia. System ten oddziaływałby również na zachowania przedsiębiorców związane 
z produkcją opakowań (ograniczenie objętości i masy opakowań do niezbędnego 
minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji, projektowanie i wykonanie 
opakowań w sposób umożliwiający ich wielokrotny użytek i recykling), jak i z ich 
stosowaniem (np. zmniejszenie ilości stosowanych opakowań).  

 

Kontrola 
1) Wzmocnienie roli kontrolnej WIOŚ poprzez nadanie uprawnień w zakresie prowadzenia 

kontroli „krzyżowych”, w szczególności w sytuacjach, gdy przedstawione do kontroli 
dokumenty nasuwają wątpliwości. 

 
W celu skuteczniejszego eliminowania nieprawidłowości w gospodarce 

odpadami konieczne jest zwiększenie zakresu uprawnień wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska wzorem uprawnień, jakie posiadają organy podatkowe (kontrola 
krzyżowa). Stosowanie takich uprawnień jest zasadne wtedy, gdy przedstawione do 
kontroli dokumenty nasuwają wątpliwości, a kontrahenci kontrolowanego podmiotu 
prowadzą działalność na terenie objętym właściwością miejscową innego organu 
kontrolnego. W takiej sytuacji kontrola krzyżowa, odbywałaby się w ramach kontroli w 
zakresie ochrony środowiska kontrolowanego podmiotu, ale nie byłaby wykonywana 
bezpośrednio w siedzibie tego ostatniego. Kontrolującym w omawianym przypadku, 
przysługiwałoby prawo do sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych 
dokumentów u kontrahentów kontrolowanego, prowadzących działalność 
gospodarczą bez względu na miejsce ich zamieszkania, siedzibę lub miejsce 
prowadzenia działalności. Celem kontroli krzyżowej byłoby wyłącznie sprawdzenie 
zgodności dokumentów znajdujących się u kontrolowanego z dokumentami 
znajdującymi się u kontrahenta. Kontrola krzyżowa należałaby, więc do czynności 
sprawdzających, prowadzonych w toku kontroli. W porównaniu z głównymi 
czynnościami kontrolnymi prowadzonymi w siedzibie podmiotu kontrolowanego, 
kontrolę krzyżową cechowałoby uproszczenie trybu działania organu i przedmiotowe 
ograniczenie. 
 
 
2) Wzmożenie nadzoru Wojewody w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na gminy. 
 

W analizowanym okresie, niektóre gminy nie realizowały zadań określonych  
w przepisach o odpadach, bądź podejmowane działania nie były efektywne. 
Powodem tego mógł być niewystarczający nadzór Wojewody nad działalnością 
gminną, wskazane jest, więc wzmożenie nadzoru w tym zakresie. Nadmienić należy, 
iż nadzór Wojewody nad gminami wynika z rozdziału 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) W myśl 
art. 85 tejże ustawy nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie 
kryterium zgodności z prawem. W przepisach prawa nie ma definicji nadzoru nad 
samorządem terytorialnym, można jednak przyjąć, że nadzór to możliwość 
władczego wkraczania organu nadrzędnego (organizacyjnie lub funkcjonalnie)  
w działalność innego organu. Środki nadzoru można podzielić na stosowane wobec 
organów jednostek samorządu oraz stosowane wobec aktów tych organów (uchwały, 
zarządzenia). Oznacza to, że środki nadzoru można zastosować w celu usunięcia 
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nieprawidłowości, np., jeżeli jednostka samorządu przez pewien czas nie wykonuje 
swoich ustawowych obowiązków.  

 
 
3) Ustanowienie obowiązku prowadzenia systematycznych kontroli działalności 

przedsiębiorców i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania 
odpadami. 

Mając na uwadze przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom oraz 
przestrzeganie przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi przez przedsiębiorców i gminne jednostki organizacyjne, zasadne jest 
prowadzenie systematycznych kontroli ich działalności. Kontrola ta winna obejmować 
przede wszystkim sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów,  
w tym kierowanie odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania wynikających  
z uzyskanych zezwoleń i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  
  
Podsumowanie 
 
Wytwarzanie i odbieranie odpadów 

 
Przeprowadzona analiza gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu 

głównie o dane za 2007 i 2008 r. wykazała, iż sytuacja w przedmiotowym zakresie 
nie kształtowała się zadawalająco. Co prawda w regionie następował sukcesywny 
wzrost ilości odpadów odbieranych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w danym 
roku kalendarzowym (205 kg w 2008 r.), to jednak wskaźnik ten był bardzo niski  
w stosunku do szacunkowej ilości wytwarzanych odpadów (283 kg w 2008 r.). 
Szacuje się, iż z wytworzonych odpadów około 30% nie zostało odebranych. Część z 
nich (około 50%) zagospodarowano we własnym zakresie, np. odpady ulegające 
biodegradacji. Można jednak przypuszczać, iż pozostałej części odpadów pozbyto 
się w sposób nielegalny, o czym świadczą dość licznie występujące „dzikie 
wysypiska” oraz fakt, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości zawarli umowy na 
odbieranie odpadów. W latach 2007-2008 odbieranie odpadów w większości gmin 
odbywało się na zasadzie zawierania umów z właścicielami nieruchomości przez 
podmioty odbierające odpady komunalne, z wyjątkiem jednej gminy, gdzie rada 
gminy przejęła obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. W 2008 r. 75 
podmiotów w 102 gminach trudniło się odbiorem odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 

W latach 2007-2008 na bardzo niskim poziomie poniżej 1% utrzymywał się 
udział selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów niebezpiecznych. Natomiast 
udział pozostałych odpadów odebranych selektywnie wyniósł tylko 5% w 2007 r. i 8% 
w 2008 r. Udział zaś odpadów odebranych jako zmieszane odpady komunalne 
kształtował się na bardzo wysokim, niekorzystnym poziomie 95% w 2007 r. i 92 %  
w 2008 r. Wpływ na taką sytuację miało kilka istotnych czynników takich jak: 
nieopłacalność ekonomiczna prowadzenia segregacji odpadów (brak motywacji), 
zarówno przez mieszkańców jak i podmioty zajmujące się gospodarowaniem 
odpadami, nie przystąpienie wszystkich mieszkańców do systemu odbierania 
odpadów (około 16% mieszkańców  w 2008 r. nie przystąpiła do systemu), brak 
wdrożenia systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów w 23% gmin  
w 2008 r., niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Z tego też względu 
konieczne jest wyeliminowanie wymienionych problemów i nieprawidłowości poprzez 
m.in. uproszczenie procedury przejęcia przez rady gmin obowiązków od właścicieli 
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nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,  
z uwagi na występujące problemy z przeprowadzeniem referendum w tej sprawie, 
związane głównie z udziałem, co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. 
Uzasadnieniem takiego kierunku zmian jest fakt, iż w wyniku przejęcia ww. 
obowiązków przez rady dwóch gmin w województwie, wszyscy mieszkańcy tych gmin 
przystąpili do zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych, a w jednej 
z nich uzyskali silną motywację do segregacji odpadów, co skutkowało dużym 
wzrostem ilości segregowanych odpadów. Gminy zaś uzyskały pełną kontrolę nad 
realizacją obranego systemu zbierania i gospodarowania odpadami oraz czystość  
i porządek na ich terenie. W celu poprawy sytuacji w omawianym zakresie zasadne 
jest również wzmożenie działań edukacyjnych realizowanych na poziomie krajowym, 
wojewódzkim i gminnym, a także działań nadzorczych Wojewody w stosunku do 
gmin w zakresie wywiązywania się z obowiązków. Niezbędne jest także 
sprawowanie systematycznego nadzoru właściwego wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta względem postępowania z odpadami przez właścicieli nieruchomości oraz 
podmioty odbierające odpady.  

 
 

Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów 
 

W województwie świętokrzyskim na 102 gminy, na terenie 65% gmin w 2007 r. 
i 77% gmin w 2008 r. wdrożono system selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów. W badanym okresie, odnotowano wzrost ilości odebranych odpadów, które 
zbierano i odbierano selektywnie. W ramach funkcjonujących systemów zbierania  
i odbierania odpadów, w gminach najchętniej zbierano odpady opakowaniowe,  
a wśród nich tworzywa sztuczne, szkło oraz papier i tekturę, a także odpady 
wielkogabarytowe i budowlane. Z uwagi na fakt, iż w województwie świętokrzyskim 
dominują tereny rolnicze i małe aglomeracje miejskie, dość dobrze rozwinięty jest 
system zbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji we własnych gospodarstwach domowych. Z tego też względu wg stanu 
na koniec 2008 r. tylko 3 gminy wykazały, iż wdrożyły system selektywnego zbierania 
i odbierania tych odpadów na swoim terenie. Z analizy rodzajów oraz ilości odpadów 
składowanych na składowiskach zlokalizowanych w województwie wynika, iż 
osiągnięty będzie wymóg ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania do 75%, do dnia 31 grudnia 2010 r.  
W województwie świętokrzyskim w latach 2007-2008 najsłabiej rozwinięty był system 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych, co jest bardzo 
niepokojącym wynikiem. Na terenie województwa tylko niespełna połowa gmin (46%) 
prowadziła segregację odpadów niebezpiecznych. W gminach najchętniej zbierano 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory. Generalnie, w 
badanym okresie odnotowano niską skuteczność wdrożonych systemów 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów (5% w 2007 r. i 8% w 2008 r.). 
Niezbędne jest, zatem wzmożenie nadzoru Wojewody nad realizacją zadań 
własnych gmin, w celu spowodowania realizacji spoczywających na nich obowiązków 
oraz wprowadzenie sankcji za brak ich realizacji. Zasadne jest także wprowadzenie 
obowiązku systematycznego raportowania (w okresach półrocznych lub rocznych)  
dokonywanego przez gminy o podejmowanych działaniach i osiąganych wynikach  
w gospodarce odpadami komunalnymi. Raporty z działalności winny być 
przedkładane właściwym marszałkom województw, w celu dokonywania przez nich 
bieżącej analizy sytuacji i koordynacji działań w przedmiotowym zakresie na terenie 
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województwa. Zweryfikowane na poziomie wojewódzkim informacje winny być 
przedkładane przez marszałków województw Ministrowi Środowiska. 
 
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
 

W roku 2008 nastąpił wzrost ilość odpadów przekazanych do odzysku,  
w stosunku do roku 2007. Wiązał się on ze wzrostem ilości odpadów odebranych 
selektywnie z terenu województwa. Najwięcej z odebranych selektywnie odpadów 
(około 50%) stanowiły odpady opakowaniowe, które w większości przekazano do 
odzysku. W 2008 r. nastąpił dwukrotny wzrost ilości odebranych odpadów 
opakowaniowych i przekazanych do odzysku w stosunku do roku 2007. Jednakże 
wskaźnik udziału odpadów opakowaniowych w łącznej ilości wszystkich odebranych 
odpadów wyniósł w 2008 r. tylko 4%. Z uwagi na niedoskonałość funkcjonujących 
systemów selektywnego zbierania i odbierania tych odpadów, wiążącą się m.in.  
z niewłaściwym ich gromadzeniem i zanieczyszczeniem, część z nich musiała zostać 
skierowana do unieszkodliwienia poprzez składowanie. Udział odpadów 
niebezpiecznych w łącznej masie odebranych odpadów wyniósł tylko 0,15% w 2008 
r., odpady te w zdecydowanej większości przekazano do odzysku. W województwie 
świętokrzyskim, odnotowano znaczny wzrost udziału odpadów przekazanych do 
przetworzenia metodami mechaniczno – biologicznymi w ilości odebranych 
zmieszanych odpadach komunalnych (2007 r. - 9 %, 2008 r. - 18%). Wzrost ten nie 
spowodował jednak spadku łącznej ilości odpadów składowanych na składowiskach, 
gdyż znaczna część odpadów po mechanicznej obróbce, trafiła na składowiska 
odpadów pod kodem: 191212, za który stawka opłaty z tytułu składowania odpadów 
była niższa niż jak za zmieszane odpady komunalne. Ostatecznie, większość (około 
85% w 2008 r.) odebranych odpadów komunalnych została skierowana do 
składowania. W regionie, odnotowano niekorzystny, rosnący trend w zakresie 
składowania odpadów na składowiskach, przy jednoczesnym malejącym trendzie 
związanym z ilością funkcjonujących składowisk odpadów i malejącą wolną 
pojemnością tych składowisk. Niezbędna jest, zatem modyfikacja systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w celu zmniejszenia ilości odpadów kierowanych 
do składowania na rzecz innych metod ich zagospodarowania. Najlepszym 
działaniem byłoby przyjęcie systemowych rozwiązań wzorem innych krajów UE, które 
posiadają dobre wyniki w tym zakresie, np. Wielka Brytania, Holandia. W obu krajach 
sprawy związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych leżą w gestii gmin, 
które organizują system zbierania i odbierania odpadów oraz ich zagospodarowania. 
Poszczególne zadania, władze zlecają prywatnym operatorom wybieranym w drodze 
przetargu. Właściciele nieruchomości nie mają wpływu na to, jaka firma odbiera od 
nich odpady. By sfinansować działania związane z gospodarką odpadami, gminy 
nakładają na właścicieli lokali mieszkaniowych oraz nieruchomości znajdujących się 
na terenie gminy, obowiązek wnoszenia opłaty na gospodarkę odpadami. Wysokość 
tej opłaty ustalana jest corocznie przez gminę w zależności od wielkości 
gospodarstwa domowego (Ilości osób).  
 
 
Przegląd firm odbierających odpady komunalne 

 
Na terenie 102 gmin w latach 2007 – 2008, 89 podmiotów uprawnionych było 

do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Odbieranie 
odpadów w większości gmin odbywało w oparciu o umowy zawierane przez 
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właścicieli nieruchomości z podmiotami odbierającymi odpady komunalne. W 2008 r. 
75 podmiotów w 102 gminach trudniło się odbiorem odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Podmioty te obsługiwały od 1 do 22 gmin w województwie. 
Większość rynku odbierania odpadów komunalnych należała do przedsiębiorców. 
Udział gminnych jednostek organizacyjnych w odbieraniu odpadów wyniósł tylko 
28% w 2008 r. Odnotowano przypadki, gdzie na terenie jednej gminy działało 16 
podmiotów, co powodowało kuriozalne sytuacje związane z odbieraniem odpadów 
przez kilka podmiotów na jednej ulicy. Podkreślić należy, iż takie działania nie 
znajdują uzasadnienia ekologicznego i ekonomicznego. Zasadna jest, więc 
modyfikacja systemu odbierania odpadów, prowadząca do eliminacji takich sytuacji, 
obejmująca np. uproszczenie procedury przejmowania przez rady gmin obowiązków 
od właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Takie rozwiązanie skutkowałoby ograniczeniem ilości podmiotów działających na 
danym obszarze i racjonalizacją systemu odbierania odpadów komunalnych. 
Występowały także przypadki kierowania odpadów do innych miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania niż wskazane w zezwoleniu, czy też w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami oraz przypadki odbierania odpadów bez zezwolenia. Miały 
miejsce także sytuacje związane z  nie przestrzeganiem przez podmioty odbierające 
odpady wymagań określonych w zezwoleniach i umowach, np. nie chciano odbierać 
odpadów selektywnie zebranych, nie dotrzymywano terminów odbioru odpadów. 
Nadto, podmioty odbierające odpady niesystematycznie przedkładały organom gmin 
wymagane informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Pomimo 
interwencji właściwych organów administracji, nie wszystkie też podmioty 
odbierające odpady przesyłały zbiorcze zestawienia danych o gospodarowaniu 
odpadami (73% za 2007 r. i 78% za 2008 r. podmiotów przesłało zbiorcze 
zestawienia danych). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był fakt, iż gminy 
sporadycznie podejmowały działania kontrolne w stosunku do podmiotów 
odbierających odpady (9 % gmin w 2007 i 2008 r.). Wskazane jest, zatem 
prowadzenie systematycznych kontroli przez wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz WIOŚ. 

 
 

Przegląd Instalacji do zagospodarowania odpadów 
 
W województwie świętokrzyskim, wg stanu na koniec 2009 r. funkcjonowało 

17 składowisk odpadów, 16 sortowni i 3 kompostownie. Na koniec 2009 r.  
z funkcjonujących 17 składowisk, 2 były w trakcie dostosowywania ich 
funkcjonowania do wymogów przepisów o odpadach. Pozostałe 15 składowisk 
spełniało powyższe wymagania. Wraz z trwającym procesem ograniczania ilości 
składowisk odpadów w regionie, niestety rosła ilość odpadów składowanych na 
składowiskach odpadów komunalnych. Okoliczności te wpływają na wyczerpywanie 
się pojemności nielicznej już ilości składowisk odpadów w regionie i mogą 
spowodować, iż w okresie 10 -12 lat nie będzie możliwości składowania odpadów  
w regionie świętokrzyskim. W badanym okresie rosła ilość innych niż składowiska, 
instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, np. kompostowni, sortowni. 
Wzrost alternatywnych metod zagospodarowania odpadów miał również związek  
z zaostrzającym się prawem regulującym składowanie odpadów, w szczególności 
dotyczącym ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania oraz spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do 
składowania. Jednakże, jak informowali zarządzający tymi zakładami, w latach 2007 
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-2009 nie były wykorzystywane w pełni moce przerobowe sortowni i kompostowni, 
często nie generowały one również zysków. Zachodzi, więc konieczność 
wzmocnienia nadzoru Wojewody nad gminami w celu spowodowania zapewnienia 
warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów we 
wszystkich gminach i tym samym zapewnienia strumienia odpadów do 
funkcjonujących instalacji. Celowe jest także wzmożenie kontroli gmin względem 
podmiotów odbierających odpady w zakresie wykonywania przez nich zadań 
związanych z selektywnym odbieraniem odpadów i ograniczaniem ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, które winno 
się przyczynić do wzrostu ilości odpadów przekazywanych do odzysku  
w funkcjonujących na terenie województwa instalacjach oraz redukcji ilości 
składowanych odpadów 

 
Tworzenie i funkcjonowanie Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami 
(RZGO) 

 
Do pozytywnych zjawisk zaliczyć należy przebiegający w województwie 

świętokrzyskim proces tworzenia Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami 
(RZGO).  Z zaplanowanych do realizacji w latach 2007-2011 sześciu RZGO, do 
końca 2009 r. udało się utworzyć trzy takie obiekty, dodatkowo dwa oczekują na 
dofinansowanie. Tylko w przypadku jednego RZGO nie podjęto żadnych działań 
związanych z jego realizacją. Niestety, powstałe RZGO borykały się z problemami 
pozyskania odpadów do zagospodarowania, a ich moce przerobowe pozostawały 
niewykorzystane. Zarówno sortownie jak i kompostownie funkcjonujące w ramach 
RZGO nie generowały zysków, powodując trudności finansowe zakładów. Powodem 
tego był m.in. brak odpowiedniego nadzoru właściwych organów nad 
przestrzeganiem zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności 
transportu tych odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania wskazanych  
w zezwoleniach oraz słabo rozwinięty system selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów. Wobec powyższego, nieodzowne jest wdrażanie systemów motywujących 
do selektywnego zbierania odpadów i stałego podnoszenia świadomości 
ekologicznej mieszkańców województwa oraz wzmożenie kontroli przez wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast nad podmiotami prowadzącymi działalność  
w zakresie odbierania odpadów, w celu wyeliminowania nieprawidłowości 
związanych z dostarczaniem odpadów do innych miejsc niż wskazane w zezwoleniu 
lub wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Niezbędne jest także skorygowanie 
przepisów prawnych w taki sposób, aby zapewnić strumień odpadów do zakładów  
o znaczeniu regionalnym. W tym celu słuszne byłoby wprowadzenie obowiązku 
obejmującego zbieranie i przetwarzanie odpadów w wyznaczonych w wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami. 

 
 
 
 
 

Składowiska odpadów (dostosowywanie, zamykanie, rekultywacja) 
 
W województwie świętokrzyskim zbyt powolnie przebiegał proces 

dostosowywania funkcjonowania składowisk odpadów do wymagań przepisów  
o odpadach. Według informacji uzyskanych na koniec 2009 r. z 6 składowisk 
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przewidzianych do dostosowania, 2 składowiska były nadal w trakcie 
dostosowywania. W regionie, planowo następował proces zamykania składowisk 
odpadów komunalnych niespełniających powyższych wymagań (z 22  
w 2007 r. do 16 w 2010 r.). Niepokojąco zaś kształtowała się sytuacja związana  
z brakiem działań odnośnie rekultywacji składowisk odpadów. W ciągu trzech lat 
zrekultywowano tylko 3 z 26 składowisk przewidzianych do rekultywacji w latach 
2007-2011. Celowe jest, więc wzmożenie kontroli WIOŚ nad wykonywaniem 
obowiązków przez zarządzających składowiskami odpadów oraz egzekucja 
wykonania wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracji 
(starosta, marszałek województwa). 

 
 

 
Zaangażowanie gmin w realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami 

 
Pomimo, iż coraz więcej gmin wykazywało zaangażowanie w sprawy 

związane z gospodarką odpadami komunalnymi, to jednak efekty ich działań były 
niezadowalające. Dowodziły tego uzyskane wyniki, np.: dotyczące ilości zebranych  
odpadów opakowaniowych na poziomie 4% w 2008 r., mimo iż 74% gmin 
deklarowało zbieranie tych odpadów. W badanym okresie, najwięcej gmin 
angażowało się w sprawy dotyczące wdrażania systemów selektywnego zbierania  
i odbierania odpadów opakowaniowych (74% w 2008 r.) oraz działania edukacyjno – 
informacyjne (71% w 2008 r.). Najmniej działań prowadzonych było w kwestii 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (3% gmin w 2008 r.) i kontroli podmiotów prowadzących działalność  
w zakresie odbierania odpadów (9% w 2008 r.). Niepokojąco niski był także wskaźnik 
zaangażowania gmin w organizację systemów selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów niebezpiecznych (46% gmin w 2008 r.) i kontrolę zawierania umów na 
odbieranie odpadów przez właścicieli nieruchomości (58% w 2008 r.). Wskazane jest 
zatem wzmożenie działań nadzorczych Wojewody oraz kontrolnych WIOŚ wobec 
gmin, w celu wyegzekwowania ciążących na nich obowiązków oraz ustanowienie  
w przepisach prawa sankcji finansowych za brak ich realizacji. 

Wpływ na stan gospodarki odpadami komunalnymi miała niewątpliwie sytuacja 
kadrowa panująca w gminach województwa. Według stanu na koniec 2008 r. w 83% 
gmin nie zatrudniono specjalistów do spraw związanych wyłącznie z gospodarką 
odpadami komunalnymi, co sugeruje, iż dziedzina ta nie zajmowała wysokich pozycji 
w hierarchii ważności spraw załatwianych w gminach. Uzyskane wyniki wskazywały 
również na brak należytego przygotowania gmin do realizacji nałożonych na nie 
obowiązków. Generalnie, mimo wielu obowiązków, w tym zadań własnych gminy 
obserwowano zbyt niski odsetek gmin zaangażowanych w sprawy dotyczące 
gospodarki odpadami komunalnymi, co w efekcie przedkładało się na niskie wyniki 
uzyskiwane w tym zakresie. Konieczne jest, więc wzmocnienie kadrowe gmin  
w zakresie zwiększenia zatrudnienia osób do spraw związanych wyłącznie  
z gospodarką odpadami oraz szkolenie tych pracowników. Działania te winny 
prowadzić do zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej i posiadania przez grupę 
docelową niezbędnych umiejętności odnośnie różnorodnych i zmieniających się 
zagadnień dotyczących gospodarki odpadami. 
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Realizacja wytycznych WPGO 
 
W województwie świętokrzyskim, w latach 2007 – 2008 sukcesywnie 

przebiegała realizacja wytycznych Planu gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego 2007 – 2011 (WPGO). Jednakże nie wszystkie gminy brały czynny 
udział w realizacji zaplanowanych zadań. Niepokojącym zjawiskiem, była wręcz 
bardzo niska efektywność podejmowanych działań, w szczególności dotyczących 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, która jak już 
wspominano wyżej wyniosła w 2008 r. niecałe 8%. W województwie, w latach 2007-
2008 nie wszyscy mieszkańcy byli objęci zorganizowanym system odbierania 
odpadów (83,9% mieszkańców było objętych systemem 2008 r.). Odnotowano także 
bierną postawę zarządzających w kwestii rekultywacji składowisk odpadów 
(zrekultywowano tylko 3 z 26 składowisk przewidzianych do rekultywacji w latach 
2007 – 2011) i zbyt małe zaangażowanie w sprawy dotyczące terminowego 
dostosowania funkcjonowania składowisk odpadów do przepisów o odpadach (wg 
stanu na koniec 2009 r. 2 składowiska nadal były niedostosowane). Planowo 
przebiegał proces zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań 
ochrony środowiska. Pozytywnie można ocenić działania, w zakresie tworzenia 
Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), bowiem z zaplanowanych 6 
RZGO do realizacji w latach 2007-2011, z końcem 2009 r. udało się utworzyć 3 takie 
zakłady, a 2 były w zaawansowanej fazie, tzn. oczekiwania na przyznanie środków 
finansowych na ich realizację. Reasumując, celowe jest stałe podnoszenie 
świadomości ekologicznej mieszkańców prowadzone głównie przez gminy, w ramach 
środków finansowych np. Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niezbędna jest również modyfikacja systemu 
prawnego dotyczącego odbierania odpadów, w celu szybkiego i sprawnego 
spowodowania przystąpienia wszystkich mieszkańców do zorganizowanego odbioru 
odpadów komunalnych. Winna ona obejmować uproszczenie procedury przejęcia 
przez rady gmin obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na występujące problemy  
z przeprowadzeniem referendum w tej sprawie, związane głównie z udziałem w nim, 
co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Konieczne jest wdrożenie we 
wszystkich gminach systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów oraz 
motywowanie mieszkańców do czynnego udziału w tych systemach, w celu 
znaczącego zwiększenia ich efektywności. Potrzebne jest również jednoznaczne 
wskazanie w przepisach prawa gminy, jako jednostki odpowiedzialnej za powyższe 
zadania. Nieodzowna jest także zmiana prawa w stosunku do podmiotów 
odbierających odpady, w zakresie wprowadzenia obowiązku kierowania odpadów do 
RZGO. Niezależnie od powyższego, zasadne jest wzmożenie kontroli WIOŚ nad 
wykonywaniem obowiązków przez zarządzających składowiskami odpadów oraz 
egzekucja wykonania wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy 
administracji (starosta, marszałek województwa). 
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Przykładowe modele gospodarowania odpadami 
 
W województwie świętokrzyskim, tylko dwie rady gmin przejęły od właścicieli 

nieruchomości obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami (w 2003 i 2009 r.)  
w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. 
zm.). Rada Gminy Końskie (gmina miejsko – wiejska) przejęła obowiązki w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości obejmując 
swym zakresem działania gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorców. Po zmianie 
systemu oraz z uwagi na wdrożenie silnie motywującego systemu segregacji 
odpadów, w gminie tej nastąpił znaczny wzrost ilości odpadów zbieranych  
i odbieranych selektywnie. W gminie wprowadzono zróżnicowane stawki opłat za 
odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, zależne od osiągniętych wyników  
w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Odbiór odpadów zlecono gminnej 
jednostce organizacyjnej, która zarządza także składowiskiem odpadów oraz 
prowadzi selektywne zbieranie odpadów na terenie należącym do Spółki. 

W drugiej gminie – Starachowice (gmina miejska), po przejęciu wspomnianych 
wyżej obowiązków kontynuowano odbieranie odpadów w podziale na „suche”  
i „mokre”. Obowiązujący system opłat za usługę nie motywował jednak do segregacji 
odpadów, bowiem opłata za odbiór odpadów ustalona była w jednej wysokości. 
Podkreślić należy, iż odbierane odpady kierowane były do zakładu przetwarzania 
odpadów, gdzie następowała ich segregacja na poszczególne frakcje materiałowe, 
np. papier, tworzywa sztuczne, metale. Pozyskane odpady wykorzystywane były 
m.in. do produkcji paliwa alternatywnego. Odbiór odpadów od właścicieli 
nieruchomości, z wyłączeniem przedsiębiorców zlecono przedsiębiorcy i zawarto  
z nim umowę na okres 10 lat. Natomiast odbiorem odpadów komunalnych od 
przedsiębiorców zajmowało się aż 9 podmiotów. 

W obu gminach, które przejęły obowiązki od właścicieli nieruchomości,  
w znaczący sposób poprawiła się czystość i porządek na ich terenie. Odnotowano 
także wzrost ilości odbieranych odpadów i wyeliminowanie licznych przypadków 
nielegalnego pozbywania się odpadów. Duża część odebranych odpadów 
pochodząca z terenu tych gmin została skierowana do odzysku. Wdrożone 
rozwiązania systemowe okazały się słuszne i przyniosły wymierne efekty 
ekologiczne. Uzasadnione jest więc przejęcie przez radę gminy obowiązków od 
właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, ze 
względu na osiąganie wymiernych korzyści ekologicznych w przypadku 
zastosowania takich rozwiązań. W tym celu należałoby uprościć procedury związane 
przejmowaniem ww. obowiązków  w zakresie zniesienia obowiązku przeprowadzania 
referendum gminnego. 

W województwie świętokrzyskim gospodarka odpadami komunalnymi w latach 
2007-2009 była również prowadzona przez jeden związek międzygminny 
-  Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Klimontowie, do którego 
należy 12 gmin z województwa. Związek obsługuje około 110 tys. mieszkańców oraz 
jest zarządzającym RZGO w Janczycach. Średni udział procentowy Związku  
w odbiorze odpadów na terenie 12 gmin wyniósł 43,5 % w 2008 r. Szacuje się, iż wg 
stanu na koniec 2008 r. do RZGO w Janczycach kierowanych było około 75% 
odpadów w stosunku do ilości wszystkich odpadów odebranych z terenu gmin 
należących do Związku. Corocznie następował wzrost ilości odpadów poddawanych 
odzyskowi i unieszkodliwieniu w RZGO w 2008 r., jednak moce przerobowe instalacji 
do odzysku odpadów pozostawały niewykorzystane,  ze względu na problemy 
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związane z kierowaniem odpadów do Zakładu. Powodem tych problemów był m.in. 
brak odpowiedniego nadzoru właściwych organów nad przestrzeganiem zasad 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności transportu odpadów do 
miejsc odzysku i unieszkodliwiania wskazanych w zezwoleniach oraz  
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami oraz słabo rozwinięty system 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Niezbędne jest zatem wzmożenie 
działań edukacyjnych jak również kontrolnych wobec właścicieli nieruchomości  
i podmiotów odbierających odpady, w celu racjonalizacji systemu zbierania  
i odbierania odpadów oraz zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów do 
RZGO. Nieodzowna jest także zmiana prawa w stosunku do podmiotów 
odbierających odpady, w zakresie wprowadzenia obowiązku kierowania odpadów do 
RZGO. 

 
 
Propozycje kierunków zmian 

 
Mając na uwadze stan gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach pracy 

zaproponowano kierunki zmian w aktualnym systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi w zakresie prawa, organizacji systemu, finansowania i kontroli. Do 
głównych propozycji zmian należy uproszczenie procesu przejęcia przez rady gmin 
obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, wprowadzenie klarownego podziału obowiązków i odpowiedzialności 
pomiędzy gminami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 
gospodarowania odpadami, a także ustanowienie odpowiednich sankcji za brak 
realizacji obowiązków. Z uwagi na ścisły związek gospodarowania odpadami 
komunalnymi z systemem opłat produktowych zaproponowano korektę systemu tych 
opłat obejmującą m.in. naliczanie i uiszczanie opłat produktowych, a także 
uproszczenie procedur udzielania wsparcia finansowego w zakresie selektywnego 
zbierania i odbierania oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych  
i poużytkowych. Ze względu na rosnącą ilość obowiązków w zakresie gospodarki 
odpadami, wskazano także na potrzebę wzmocnienia kadrowego w wojewódzkich 
inspektoratach ochrony środowiska, urzędach marszałkowskich i gminach oraz 
prowadzenie regularnych szkoleń pracowników ww. jednostek. Jako istotny czynnik 
związany z poprawą sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi podano również 
wzmożenie nadzoru i kontroli w stosunku do gmin, przedsiębiorców oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
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Załącznik nr 1. Sortownie odpadów zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, wg stanu na dzień 31.12.2009 r. 

Lp. Nazwa instalacji Lokalizacja instalacji  Moc przerobowa 
[Mg/rok] 

Grupa odpadów poddanych 
odzyskowi  

Łączna ilość odpadów poddanych 
odzyskowi [Mg] 

w 2008 r. w 2009 r.  

1 Sortownia odpadów selektywnie 
zbieranych 

ul. Gulińskiego 13a  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 4 000 15, 20 1 263,100 1 509,500 

2 Instalacja do produkcji paliw 
alternatywnych 

Karsy 78 
27-530 Ożarów 180 000 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 9 979,887 54 707,093 

3 Sortownia odpadów zmieszanych ul. Budzyńska 2 
28-500 Kazimierza Wielka 3 000 20 1 882,000 2 631,000 

4 Sortownia odpadów selektywnie 
zbieranych  

ul. Żurawia 1 
26-110 Skarżysko-Kamienna 58 500 20 32 256,837 32 258,797 

5 Sortowania odpadów zmieszanych Sielec Biskupi 
25-530 Skalbmierz 4 800 20 2 123,000 4 727,000 

6 Sortownia odpadów selektywnie 
zbieranych 

ul. Stokowiec 1A  
26-130 Suchedniów 100 15 50,000 ---------------------- 

7 Przesiewacz bębnowy Janik, ul. Borowska 1 
27-415 Kunów 35 000 19, 20 631,700 11 879,500 

8 Sortowania odpadów selektywnie 
zbieranych 

ul. Piekoszowska 390 
25-645 Kielce 15 000 15 76,780 67,620 

9 Instalacja do mechanicznego 
przetwarzania odpadów 

u. Hubalczyków 30 
25-668 Kielce 2 000 04, 07, 15, 16 22,520 159,971 

10 Sortownia odpadów selektywnie 
zbieranych 

ul. Fabryczna 5 
26-200 Końskie 2 500 02, 15, 16 1 393,030 1 713,350 

11 
Zespół urządzeń do segregacji 
odpadów i produkcji paliwa 
alternatywnego 

ul. Legionów 122 
26-110 Skarżysko-Kamienna 60 000 02, 03, 04, 07, 08, 12, 15, 16, 

17, 19, 20 32 409,360 37 602,128 

12 
 

Sortownia odpadów zmieszanych i 
selektywnie zbieranych  Janczyce 

27-552 Baćkowice 

2 000 20 645,220 798,840 

Mobilne sito bębnowe 22 000 20 -------------------------- 4149,76 

13 Sortownia odpadów zmieszanych ul. Wojska Polskiego 3 
28-200 Staszów 470 20 75,600 58,900 

14 Sortowania odpadów selektywnie 
zbieranych 

ul. Przemysłowa 12  
27-600 Sandomierz 800 15 680,700 692,810 

15 Sortownia odpadów selektywnie 
zbieranych 

ul. Olszewskiego 6 
25-663 Kielce 42 000 20 36 291,80 41 342,000 

16 Sito bębnowe Piaseczno 
27-680 Łoniów 20 000 20 --------------------------- 5 715,530 

OGÓŁEM 119 781,534 200 013,799 
Źródło: Raport wojewódzki 2008 r., dane UMWŚ w Kielcach, dane własne 
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Załącznik nr 2. Kompostownie odpadów zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, wg stanu na dzień 31.12.2009 r.  

Lp. Nazwa instalacji Lokalizacja 
instalacji  

Grupa odpadów poddanych 
odzyskowi  

Moc przerobowa 
[Mg/rok] 

Łączna ilość odpadów poddanych 
odzyskowi [Mg] 

w 2008 r. w 2009 r. 

1 Kompostownia odpadów 
selektywnie zbieranych 

ul. Lecha 11a  
25-622 Kielce 20 1 000 258,30 334,17 

2 Kompostownia odpadów Janczyce 
27-522 Baćkowice 02, 19, 20 3 500 50,94 1 037,78 

3 Kompostownia odpadów ul. Borowska 1 
27-415 Kunów 02, 19, 20 2 500 01) 762,40 

OGÓŁEM 7 000 309,24 2 134,35 
1) Kompostownia zaczęła funkcjonować w 2009 r. 
Źródło: Dane własne. 
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Załącznik nr 3. Składowiska odpadów, na których deponowano odpady w latach 2008-2009. 

Lp. Nazwa 
składowiska 

Pojemność 
całkowita [m3] 

Pojemność zapełniona 
łącznie z warstwami 

izolacyjnymi, wg stanu 
na dzień 31.12.2009 r. 

[m3] 

Wolna – pozostała 
pojemność 

składowiska, wg 
stanu na dzień 

31.12.2009 r. [m3] 

Grupa odpadów 
poddanych 

unieszkodliwieniu  

Łączna ilość odpadów poddanych 
unieszkodliwieniu  

[Mg] 

w 2008 r. w 2009 r.  

1 „Promnik” , 
gm. Strawczyn   724 226,00 724 226,00 0,00 04, 17, 19, 20 83 806,06 87189,19 

2 „Janik”,  
gm. Kunów 

 
580 000,00 

 
415 000,00 165 000,00 02, 03, 04, 15, 16, 

17, 19, 20 37 342,02 53 486,77 

3 „Przededworze”, 
gm. Chmielnik 82 943,00 32 902,66 50 040,34 19, 20 1 725,46 1 653,44 

4 „Janczyce",  
gm. Baćkowice 282 100,00 51 877,00 230 223,00 10, 19, 20 16 990,58 14 659,12 

5 
„Szymanowice 
Dolne", 
gm. Klimontów 

39 965,00 20 400,00 19 565,00 19, 20 1 371,28 1 399,00 

6 „Dobrowoda",  
gm. Busko-Zdrój 876 000,00 571 174,00 304 826,00 19, 20 6 788,30 7 775,12 

7 „Końskie",  
gm. Końskie 349 535,00 224 010,97 125 524,03 03, 17, 19, 20 9 590,60 9 645,09 

8 „Potok Mały",  
gm. Jędrzejów 160 000,00 126 560,98 33 439,02 03, 17, 19, 20 2 018,46 1 803,63 

9 „Borszowice",  
gm. Sędziszów 195 000,00 131 187,46 63 812,54 20 2 575,44 2 504,55 

10 „Piaseczno",  
gm. Łoniów 14 185 185,19 13 902 121,77 283 063,42 19, 20 17 092,47 13524,74 

11 „Grabowiec",  
gm. Osiek 42 500,00 12 800,00 29 700,00 19, 20 896,00 467,60 

12 „Staszów”  
gm. Staszów 2 777 750,00 1 183 865,00 1 593 885,00 02, 03, 17, 20 11 217,63 10 594,71 

13 „Kępny Ług",  
gm. Włoszczowa 241 220,00 104 789,77 136 430,23 19, 20 5 880,71 4 553,08 

14 „Klępie Dolne",  
gm. Stopnica 17 000,00 16 940,00 60,00 20 63,36 64,00 
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Lp. Nazwa 
składowiska 

Pojemność 
całkowita [m3] 

Pojemność zapełniona 
łącznie z warstwami 

izolacyjnymi, wg stanu 
na dzień 31.12.2009 r. 

[m3] 

Wolna – pozostała 
pojemność 

składowiska, wg 
stanu na dzień 

31.12.2009 r. [m3] 

Grupa odpadów 
poddanych 

unieszkodliwieniu  

Łączna ilość odpadów poddanych 
unieszkodliwieniu  

[Mg] 

w 2008 r. w 2009 r.  

15 „Raczyce",  
gm. Gnojno 21 500,00 18 083,42 3 416,58 19, 20 528,97 384,20 

16 „Sielec Biskupi", 
gm. Skalbmierz 225 000,00 195 717,82 29 282,18 19, 20 1 443,10 1 127,82 

17 „Skrzypiów",  
gm. Pińczów 500 000,00 436 194,70 63 805,30 19, 20 3 075,56 2 625,21 

18 „Luszyca",  
gm. Połaniec 455 000,00 449 900,00 5 100,00 19, 20 2 229,89 2 586,52 

19 „Radoszyce",  
gm. Radoszyce 16 000,00 11 347,79 4 652,21 19, 20 16,00 13,50 

20 
„Wyszyna 
Machorowska” 
gm. Ruda 
Maleniecka 

0,00 0,00 0,00 20 14,20 0,00 

OGÓŁEM 21 770 924,19 18 629 099,34 3 141 824,85 - 204 666,09 216 057,29 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008, Raport wojewódzki 2008 r., dane UMWŚ, dane własne 
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Załącznik nr 4. Możliwości eksploatacyjne składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przyjmujących odpady komunalne  
w województwie świętokrzyskim. 

Rok 

Ilość 
składowisk 
odpadów 

przyjmujących 
odpady 

komunalne 

Pojemność 
całkowita 

eksploatowanych 
składowisk 

odpadów [m3] 

Pojemność 
zapełniona 

eksploatowanych 
składowisk od 
początku ich 

eksploatacji [m3] 

Pojemność 
pozostała 

składowisk 
odpadów 

[m3] 

Pojemność 
zapełniona w ciągu 

roku 
(zdeponowane 

odpady i warstwy 
izolacyjne) 

[m3] 

Pojemność 
zapełniona w 

ciągu roku 
przez 

zdeponowane 
odpady [m3] 

Masa odpadów 
przyjętych do 
składowania  

 [Mg] 

Roczny 
wskaźnik 

nagromadzenia 
odpadów w 

przeliczeniu na 
[m3]  

Przewidywany 
okres 

eksploatacji 
[w latach] 

2007 22 21 882 674,19 17 846 322,31 4 036 351,88 466 843,18 396 816,70 203 408,37 1Mg odpadów 
zajął 1,95 m3 8,65 

2008 20 21 804 674,19 18 261 495,08 3 543 179,11 452 733,06 384 823,10 204 666,09 1Mg odpadów 
zajął 1,88 m3 7,83 

2009 19 21 770 924,19 18 629 099,34 3 141 824,85 384 922,26 327 183,92 216 057,29 1Mg odpadów 
zajął 1,52 m3 8,17 

Średnioroczny wskaźnik z obserwacji 3 lat 434 832,84 369 607,91 208 043,92 1Mg odpadów 
zajął 1,78 m3 7,23   

Źródło: dane UMWŚ 
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Załącznik nr 5. Przegląd podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzących działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wg stanu na dzień 31.12.2008 r. 

Lp. 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

uprawnionego do odbierania 
odpadów komunalnych / w tym 
gminne jednostki organizacyjne 

Adres zamieszkania lub 
siedziby podmiotu 

odbierającego odpady 
komunalne 

Ilość gmin na terenie, 
których podmiot jest 

uprawniony do odbierania 
odpadów komunalnych 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2007 r. 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2008 r. 

1 A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.  ul. Jasińskiego 19 
39-400 Tarnobrzeg 2 0 1 

2 ALBA ekoserwis Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 5 
41-922 Radzionków 3 0 1 

3 Wrocławskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania ALBA S.A. 

ul. Ostrowskiego 7 
53-238 Wrocław 1 0 0 

4 P.W.N.S. ALMAX Sp. z o.o.  ul. Wrocławska 3, 
26-600 Radom 16 8 8 

5 BIO-EKOL Sp. z o.o.  ul. Olszewskiego 6 
25-663 Kielce 3 1 1 

6 „CEDROX” Józef Cedro  ul. M.J. Piłsudskiego 18/54 
24-431 Kielce 1 1 1 

7 „Czystopol” Adam Bielas ul. Kilińskiego 15 
26-100 Włoszczowa 10 6 9 

8 EKO-KAL Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe, Bogdan Kaleta Lechów 62; 26-004 Bieliny 3 2 3 

9 P.P.U.H. EKOM s.c. Maciejczyk 
Stanisław i Jarosław, 

Siedlce 25 
26-060 Chęciny 21 19 19 

10 EKOŚRODOWISKO  
Spółka z o.o. 

ul. Cyryla i Metodego 50 
41-909 Bytom 1 0 0 

11 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
„FART-BIS” Sp. z o.o. 

ul. Ściegiennego 268a 
25-116 Kielce 9 3 4 

12 FILPEX J. Fonfara, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych 

ul. Manifestu Lipcowego 73 
25-408 Kielce 1 1 1 

13 MAKPOL P.P.H.U.  
Edward Makuła 

ul. Jagiellońska 46/19 
25-606 Kielce 5 2 2 

14 
P.H.U. REMI-SERWIS-AUTO S.C. Ewa 
Janowska, Remigiusz Janowski i Rafał 
Janowski 

ul. Przemysłowa 38 
26-052 Sitkówka-Nowiny 1 0 1 

15 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Sp. z o.o 

ul. Piekoszowska 390 
Kielce 1 1 1 

16 P.H. U. „SEBO” Sebastian Kołodziej ul. Bardzka 59 
26-025 Łagów 1 0 1 
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Lp. 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

uprawnionego do odbierania 
odpadów komunalnych / w tym 
gminne jednostki organizacyjne 

Adres zamieszkania lub 
siedziby podmiotu 

odbierającego odpady 
komunalne 

Ilość gmin na terenie, 
których podmiot jest 

uprawniony do odbierania 
odpadów komunalnych 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2007 r. 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2008 r. 

17 SINOMA Krzysztof Oettingen ul. Brzeska 1 
31-998 Kraków 1 0 0 

18 Spectrum Silesia Service 
Sp. z o.o. 

ul. Krzyżowa 3 
41-902 Bytom 3 0 3 

19 „SUR-WTÓR”  
Wojciech Wąsowski 

ul. Przemysłowa 37 
26-052 Sitkówka-Nowiny 9 0 8 

20 Veolia Usługi dla Środowiska ul. Zagnańska 232A 
25-563 Kielce 15 13 13 

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Łagiewnicka 25 
28-100 Busko-Zdrój 1 1 1 

22 P.U.P.H. „REMONT” Marian Adamczyk, 
Szczepan Sadowski 

Zbludowice 
ul. Krakowska 36 
28-100 Busko-Zdrój 

1 1 1 

23 Usługi Transportowe Renata Gierczak Ruda 31 
28-114 Gnojno 1 1 1 

24 Usługi Transportowe Handel Obwoźny 
Sławomir Wójcik 

Wola Zofiowska 10 
28-114 Gnojno 1 0 0 

25 
Usługi Transportowe Handel Materiałami 
Budowlanymi  
Sławomir Siejka 

Gnojno 70 
28-114 Gnojno 1 0 0 

26 Zakład Gospodarki Komunalnej  
Gminna jednostka organizacyjna 

Grotniki Duże 68 
28-136 Nowy Korczyn 1 1 1 

27 Zakład Usług Wielobranżowych 
„HYDROSVAT” Lucjan Swatek 

ul. Słoneczna 16 
28-131 Solec Zdrój 4 4 4 

28 P.P.H.U. „TAMAX”  
Tadeusz Cieślak 

ul. Dworcowa 46 
28-340 Sędziszów 20 16 16 

29 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Staszowie Spółka Gminy z o.o. 
Gminna jednostka organizacyjna  

ul. Wojska Polskiego 3 
28-200 Staszów 8 6 7 

30 Zakład Usług Komunalnych.  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Dworcowa 19 
28-340 Sędziszów 1 0 1 

31 
„SARMATA II” Spółka Cywilna Dorota 
Pronobis - Kościńska, Danuta 
Furmankiewicz  

ul. Szkolna 25 
42-512 Psary 1 0 0 



 84

Lp. 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

uprawnionego do odbierania 
odpadów komunalnych / w tym 
gminne jednostki organizacyjne 

Adres zamieszkania lub 
siedziby podmiotu 

odbierającego odpady 
komunalne 

Ilość gmin na terenie, 
których podmiot jest 

uprawniony do odbierania 
odpadów komunalnych 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2007 r. 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2008 r. 

32 Usługi Oczyszczania  
„POLTER” Paweł Bentkowski 

ul. Ogrodowa 20 
28-300 Jędrzejów 4 2 4 

33 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupi 
Jędrzejowskiej  
Gminna jednostka organizacyjna 

28-350 Słupia Jędrzejowska 153 1 1 1 

34 
Zakład Usług Komunalnych w 
Wodzisławiu  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Rolnicza 36 
28-330 Wodzisław 1 1 1 

35 
Kazimierski Zakład Gospodarki 
Komunalnej  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Budzyńska 2 
28-500 Kazimierza Wielka 1 1 1 

36 
„KOMBUD” L.Nowak, J. Ząbek, H. 
Nowak Spółka Jawna Budowlanymi 
Sławomir Siejka 

ul. Jagiełły 25 
32-100 Proszowice 1 0 0 

37 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Stojanowicach 

Stojanowice 
28-512 Bejsce 1 1 1 

38 
Komunalny Zakład Wodociągów 
Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie 
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Kielecka 83 
26-010 Bodzentyn 1 0 0 

39 Wywóz Nieczystości Stałych „BRATEK” 
Ryszard Pogorzelski 

ul. Szydłowiecka 28A 
26-110 Skarżysko-Kamienna 9 7 7 

40 „REMONDIS” Sp. z o.o.  
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim 

ul. Gulińskiego 13 A 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 26  

24 
 

22 

41 
Zakład Usług Komunalnych w 
Chmielniku  
Gminna jednostka organizacyjna 

Zrecze Duże 1A 
26-020 Chmielnik 1 1 1 

42 P.H.U. „Zieliński” ul. Klasztorna 27a 
06-035 Raków 4 0 1 

43 Zakład Usług Komunalnych  
Gminna jednostka organizacyjna 

Ul. Ługi 
26-021 Daleszyce 1 1 1 

44 Zakład Usług Komunalnych w Górnie 
Gminna jednostka organizacyjna 26-008 Górno 1 0 0 
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Lp. 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

uprawnionego do odbierania 
odpadów komunalnych / w tym 
gminne jednostki organizacyjne 

Adres zamieszkania lub 
siedziby podmiotu 

odbierającego odpady 
komunalne 

Ilość gmin na terenie, 
których podmiot jest 

uprawniony do odbierania 
odpadów komunalnych 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2007 r. 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2008 r. 

45 Firma Transportowo – Budowlano - 
Handlowa, Kosakiewicz Dariusz 

Ćmińsk – Kobylaki 42 
26-085 Miedziana Góra 3 2 1 

46 Agencja Usługowo – Handlowa „ŁEZKA”, 
Artur Kuleta 

Ul. Traugutta 6/19 
26-200 Końskie 2 1 2 

47 „SanTa – Eko” Tadeusz Zych, Izabela 
Rutowska 

ul. Portowa 24 
27-600 Sandomierz 15 8 9 

48 
Gminny Zakład Oczyszczania Spółka z 
o.o. w Pierzchnicy 
„OKMONT” Sp. z o.o. 

Pierzchnianka 62 
26-015 Pierzchnica 1 1 1 

49 Zakład Transportu i Usług 
Asenizacyjnych, Andrzej Pogorzelski 

ul. Szydłowiecka 28a 
26-110 Skarżysko-Kamienna 8 7 8 

50 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
w Końskich  
Gminna jednostka organizacyjna  

ul. Łazienna 8 
26-200 Końskie 7 3 6 

51 P.H.U. „JUKO”  
Jerzy Szczukocki 

ul. 1 Maja 25A 
97-300 Piotrków Trybunalski 1 0 0 

52 VEOLIA Usługi dla Środowiska Oddział 
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Majowa 87/89 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 1 0 0 

53 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARIO 
Stachera Mariusz 

ul. Fabryczna 5 
26-200 Końskie 2 0 0 

54 Miejskie Usługi Komunalne  
Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej 

ul. 1 Maja 103 
26-110 Skarżysko-Kamienna 10 7 7 

55 Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie 

ul. Krótka 1 
26-300 Opoczno 2 2 2 

56 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Spółka z o.o. w Opatowie 

ul. Partyzantów 42 
27-500 Opatów 2 2 2 

57 
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza 
Koprzywianki  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Zysmana 1 
27-640 Klimontów 12 11 12 

58 „MEDAX” Z. Mozal & L. Naumiuk Spółka 
Jawna 

ul. Żeromskiego 37 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 1 1 1 
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Lp. 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

uprawnionego do odbierania 
odpadów komunalnych / w tym 
gminne jednostki organizacyjne 

Adres zamieszkania lub 
siedziby podmiotu 

odbierającego odpady 
komunalne 

Ilość gmin na terenie, 
których podmiot jest 

uprawniony do odbierania 
odpadów komunalnych 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2007 r. 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2008 r. 

59 
Samorządowy Zakład Wodociągów i 
Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie 
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Kolejowa 43 
27-440 Ćmielów 1 1 1 

60 
Zakład Gospodarki Komunalno – 
Mieszkaniowej w Kunowie  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Partyzantów 47 
27-415 Kunów 1 1 1 

61 
Zakład Usługowy Wywozu Nieczystości 
„Porządek” s.c.  
W. Zacharz i A. Maszewski 

ul. Królowej Jadwigi 3/10 
28-400 Pińczów 2 2 2 

62 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Pińczowie 

ul. Słabska 13 
28-400 Pińczów 1 1 1 

63 Zakład Budownictwa Ekologicznego 
„EKOROB” Robert Lewandowski 

zam. w Miernowie 63 
28-425 Złota 
 

1 1 1 

64 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 
o.o. w Sandomierzu 

ul. Przemysłowa 12 
27-600 Sandomierz 6 5 6 

65 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Klimontowie  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Żeromskiego 30 
27-640 Klimontów 1 1 1 

66 „AUTO-ZŁOM” Bogusław Paź Przewłoka 46 
27-400 Łoniów 1 0 0 

67 
Spółdzielnia  
Kółek Rolniczych w Łoniowie 
z/s w Krowiej Górze 

Krowia Góra 
27-670 Łoniów 1 1 1 

68 Pan Siudak Dariusz  
Firma „DAR-EKO” 

Świniary Stare 81a 
27-670 Łoniów 1 1 1 

69 Zakład Oczyszczania Miasta 
Zofia Kozłowska 

ul. Krakowska 211 
26-110 Skarżysko-Kamienna 7 5 6 

70 Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych 
MARKO, Marek Pogorzelski 

ul. Kopernika 5 
26-110 Skarżysko-Kamienna 5 4 4 

71 „Metalika” Zakład Przerobu Złomu, Anna 
Borowiec 

Stokowiec 1A 
26-130 Suchedniów 3 0 3 
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Lp. 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

uprawnionego do odbierania 
odpadów komunalnych / w tym 
gminne jednostki organizacyjne 

Adres zamieszkania lub 
siedziby podmiotu 

odbierającego odpady 
komunalne 

Ilość gmin na terenie, 
których podmiot jest 

uprawniony do odbierania 
odpadów komunalnych 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2007 r. 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2008 r. 

72 Zakład Budowy i Konserwacji Terenów 
Zielonych Henryk Pryciak 273-32-44 

ul. 6-go Września 109 A 
27-200 Starachowice 1 1 1 

73 P.P.H.U. „ARWOPOL TRAVEL” Marian 
Wosiek 

Rataje 93 
27-215 Wąchock 1 0 0 

74 Zakład Usług Transportowo-Handlowych, 
Wójcik Zygmunt 

ul. Graniczna 5 
27-200 Starachowice 2 1 1 

75 F.U.H. „WAMEX”  
Wiesław Malicki 

ul. Kościuszki 12/17 
27-200 Starachowice 1 0 1 

76 
Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo 
Remontowe „KomPUR” Sp. z o.o. 
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Radomska 29 
27-200 Starachowice 1 1 1 

77 
Pan Jarosław Wójcik 
„ORKAN” Wywóz i Utylizacja Odpadów 
Komunalnych Stałych i Płynnych 

ul. Relaksowa 36 
27-230 Brody 3 1 1 

78 Tomasz Kucharczyk, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych ATK Recykling 

ul. Chorzowska 3 
26-600 Radom 2 2 2 

79 P.P.H.U. Teresa Karwacka 
Krynki 
ul. Górna 42 
27-230 Brody 

1 1 1 

80 Usługi Transportowe ORSZULAK 
Krzysztof Orszulak 

ul. Żeromskiego 19 
28-200 Staszów 1 1 1 

81 
Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Osieku  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Rynek 1 
28-221 Osiek 1 1 1 

82 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Krakowska 11 
28-230 Połaniec 1 1 1 

83 Zakład Komunalny w Oleśnicy  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Nadstawie 1 
28220 Oleśnica 1 1 1 
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Lp. 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

uprawnionego do odbierania 
odpadów komunalnych / w tym 
gminne jednostki organizacyjne 

Adres zamieszkania lub 
siedziby podmiotu 

odbierającego odpady 
komunalne 

Ilość gmin na terenie, 
których podmiot jest 

uprawniony do odbierania 
odpadów komunalnych 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2007 r. 

Ilość gmin na terenie, 
których odbierano odpady 

komunalne  
w 2008 r. 

84 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. we 
Włoszczowie  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Sienkiewicza 31 
29-100 Włoszczowa 5 3 3 

85 SITA Częstochowa Sp. z o.o. ul. Dębowa 26/28 
42-200 Częstochowa 2 2 2 

86 „PROFESIONAL” s.c. Wiesław i Elżbieta 
Strach 

ul. Okrężna 15 
95-071 Rąbień 1 1 1 

87 
Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Łopusznie  
Gminna jednostka organizacyjna 

ul. Konecka 7d 
26-070 Łopuszno 1 1 1 

88 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Szewnie  
Gminna jednostka organizacyjna 

27-400 Szewna 
ul. Armii Ludowej 3 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

1 1 1 

89 
Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Stopnicy  
Gminna jednostka organizacyjna 

Stopnica 1 1 1 

Źródło: Dane własne. 
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Załącznik nr 6. Ilość podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych na terenie poszczególnych gmin, wg stanu na dzień 31.12.2008 r. 

Nazwa 
powiatu Lp. Nazwa gminy 

Rodzaj 
gminy 

M/MW/W 

Liczba 
mieszkańców 

gminy 

Ilość 
podmiotów 

uprawnionych 
do odbierania 

odpadów 
komunalnych 

Ilość 
podmiotów 

prowadzących 
działalność  
w zakresie 
odbierania 
odpadów 

komunalnych 

K
IE

LE
C

K
I 

G
R

O
D

ZK
I 

1 Kielce M 199 170 22 16 

B
U

SK
I 

1 Busko-Zdrój MW 32 512 2 2 

2 Gnojno W 4 762 3 1 

3 Nowy Korczyn W 6 466 1 1 

4 Pacanów W 8 040 2 2 

5 Solec – Zdrój   W 5 119 1 1 

6 Stopnica W 8 040 3 2 

7 Tuczępy W 3 859 2 2 

8 Wiślica W 5 840 1 1 

JĘ
D

R
ZE

JO
W

SK
I 

1 Jędrzejów MW 29 596 3 3 

2 Małogoszcz MW 12 002 3 1 

3 Sędziszów MW 13 341 3 3 

4 Imielno W 4 593 3 1 

5 Nagłowice W 5 444 3 3 

6 Oksa W 4 954 2 2 

7 Słupia Jędrzejowska W 4 621 2 2 

8 Sobków W 8 353 4 4 

9 Wodzisław W 7 742 2 2 

K
IE

LE
C

K
I Z

IE
M

SK
I 

1 Bodzentyn MW 11 805 4 4 

2 Chęciny MW 14 958 4 4 

3 Chmielnik MW 11 641 1 1 

4 Bieliny W 10 079 1 1 

5 Daleszyce MW 14 996 5 4 

6 Górno W 13 238 1 1 

7 Łagów W 7 153 2 1 

8 Łopuszno W 9 139 1 1 

9 Masłów W 9 979 2 1 

10 Miedziana Góra W 10 328 3 3 

11 Mniów W 9 370 6 3 

12 Morawica W 13 890 5 4 

13 Nowa Słupia W 11 043 3 2 
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Nazwa 
powiatu Lp. Nazwa gminy Rodzaj 

gminy 
M/MW/W 

Liczba 
mieszkańców 

gminy 

Ilość 
podmiotów 

uprawnionych 
do odbierania 

odpadów 
komunalnych 

Ilość 
podmiotów 

prowadzących 
działalność  
w zakresie 
odbierania 
odpadów 

komunalnych 

 

14 Piekoszów W 15 570 6 2 

15 Pierzchnica W 4 756 3 3 

16 Raków W 6 041 3 3 

17 Sitkówka-Nowiny W 7 000 5 5 

18 Strawczyn W 9 929 4 2 

19 Zagnańsk W 12 703 8 5 

K
A

ZI
M

IE
R

SK
I 1 Kazimierza Wielka MW 16 268 1 1 

2 Skalbmierz MW 7 078 2 1 

3 Bejsce W 4 323 1 1 

4 Czarnocin W 4 477 1 1 

5 Opatowiec W 3 792 1 1 

K
O

N
EC

K
I 

1 Końskie MW 37 814 6 1 

2 Stąporków MW 18 500 5 4 

3 Fałków W 5 073 3 3 

4 Gowarczów W 4 833 3 2 

5 Radoszyce W 9 520 3 1 

6 Ruda Maleniecka W 3 397 3 3 

7 Słupia Konecka W 3 595 1 1 

8 Smyków W 3 823 2 2 

O
PA

TO
W

SK
I 

1 Opatów MW 12 678 3 3 

2 Ożarów MW 11 618 2 2 

3 Baćkowice W 5 304 1 1 

4 Iwaniska W 7 206 1 1 

5 Lipnik W 5 861 2 2 

6 Sadowie W 4 331 2 2 

7 Tarłów W 5 800 1 1 

8 Wojciechowice W 4 441 2 2 

O
ST

R
O

W
IE

C
K

I 

1 Ostrowiec 
Świętokrzyski M 74 704 4 4 

2 Ćmielów MW 8 115 2 2 

3 Kunów MW 10 201 2 2 

4 Bałtów W 3 916 1 1 

5 Bodzechów W 13 801 3 2 

6 Waśniów W 7 208 2 1 
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Nazwa 
powiatu Lp. Nazwa gminy 

Rodzaj 
gminy 

M/MW/W 

Liczba 
mieszkańców 

gminy 

Ilość 
podmiotów 

uprawnionych 
do odbierania 

odpadów 
komunalnych 

Ilość 
podmiotów 

prowadzących 
działalność  
w zakresie 
odbierania 
odpadów 

komunalnych 

PI
Ń

C
ZO

W
SK

I 

1 Działoszyce MW 5 652 2 2 

2 Pińczów MW 22 310 4 3 

3 Kije W 4 628 2 1 

4 Michałów W 4 860 2 2 

5 Złota W 4 909 2 2 

SA
N

D
O

M
IE

R
SK

I 

1 Sandomierz M 25 315 5 4 

2 Zawichost MW 4 776 2 1 

3 Dwikozy W 9 293 3 3 

4 Klimontów W 8 838 2 2 

5 Koprzywnica MW 7 194 2 2 

6 Łoniów W 7 568 6 4 

7 Obrazów W 6 868 3 3 

8 Samborzec W 9 161 3 3 

9 Wilczyce W 4 012 3 2 

SK
A

R
ŻY

SK
I 1 Skarżysko-Kamienna M 49 577 7 7 

2 Suchedniów MW 11 060 8 7 

3 Bliżyn W 8 699 6 3 

4 Łączna W 5 383 5 5 

5 Skarżysko-Kościelne W 6 411 4 4 

ST
A

R
A

C
H

O
W

IC
K

I 1 Starachowice M 54 091 10 9 

2 Wąchock MW 7 149 5 2 

3 Brody W 11 047 7 5 

4 Mirzec W 8 535 4 2 

5 Pawłów W 15 459 4 3 

ST
A

SZ
O

W
SK

I 

1 Osiek MW 8 060 1 1 

2 Połaniec MW 12 246 1 1 

3 Staszów MW 27 262 3 2 

4 Bogoria W 8 165 1 1 

5 Łubnice W 4 410 1 1 

6 Oleśnica W 4 067 1 1 

7 Rytwiany W 6 511 1 1 

8 Szydłów W 5 009 2 2 
 



 92

Nazwa 
powiatu Lp. Nazwa gminy 

Rodzaj 
gminy 

M/MW/W 

Liczba 
mieszkańców 

gminy 

Ilość 
podmiotów 

uprawnionych 
do odbierania 

odpadów 
komunalnych 

Ilość 
podmiotów 

prowadzących 
działalność  
w zakresie 
odbierania 
odpadów 

komunalnych 

W
ŁO

SZ
C

ZO
W

SK
I 1 Włoszczowa MW 20 608 2 2 

2 Kluczewsko W 5 422 2 2 

3 Krasocin W 11 102 4 2 

4 Moskorzew W 2 986 2 2 

5 Radków W 2 652 2 2 

6 Secemin W 5 206 4 3 
M- miejska; MW – miejsko –wiejska; W –wiejska  
Źródło: dane własne 
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Załącznik nr 7. System selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w poszczególnych gminach województwa świętokrzyskiego  
w 2007 r. 

 

Powiat/Gmina 

SYSTEM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA – 2007 ROK 

ODPADÓW KOMUNALNYCH  
(z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych) 

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  
w strumieniu odpadów komunalnych 

Rodzaje odpadów 

Odpady 
opakowa-

niowe  

Poszczególne rodzaje odpadów 
opakowaniowych 

Odpady 
ulegające 
biodegra-

dacji 
 

Odpady 
wielkoga-
barytowe 

Odpady 
budowlane

Odpady 
pozostałe

Oleje 
odpadowe 

Zużyte baterie 
i akumulatory 

Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

Opakowania po 
substancjach 

niebezpiecznych 
Pozostałe 

P
ap

ie
r i

 te
kt

ur
a 

W
ie

lo
m

at
er

ia
ło

w
e 

Tw
or

zy
w

a 
sz

tu
cz

ne
 

S
zk
ło

 

S
ta

l, 
w

 ty
m

 b
la

ch
a 

st
al

ow
a 

A
lu

m
in

iu
m

 

Te
ks

ty
lia

 

D
re

w
no

 

POWIAT KIELECKI GRODZKI 

1 Kielce + +  + +  +    +     +   

POWIAT BUSKI 

1 Busko Zdrój + +  +               

2 Gnojno                   

3 Nowy Korczyn                   

4 
Pacanów                   

5 Solec – Zdrój +   + +              

6 Stopnica +    +              

7 Tuczępy                   

8 Wiślica                   

POWIAT JĘDRZEJOWSKI 

1 Jędrzejów + +  + +           +   
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2 
Małogoszcz + +  + +              

3 Sędziszów                   

4 Imielno                   

5 Nagłowice                   

6 Oksa                   

7 Słupia Jędrzejowska                   

8 Sobków + + + + + +             

9 Wodzisław                   

POWIAT KIELECKI ZIEMSKI 

1 Bodzentyn +   + +              

2 Chęciny                   

3 Chmielnik + +  + +      + +       

4 Bieliny + +  + +              

5 Daleszyce +   + +      + + +  + +   

6 Górno +   + +              

7 Łagów +   + +           +   

8 Łopusznie                   

9 Masłów +   + +      +    + +   

10 Miedziana Góra + +  + +  +            

11 Mniów + +  + +              

12 Morawica + +  + +          +    

13 Nowa Słupia +   +       +    +    

14 Piekoszów +   + +              

15 Pierzchnica                   

16 Raków                   

17 Sitkówka-Nowiny                   

18 Strawczyn +   + +      +        

19 Zagnańsk +   + +      +  +      

POWIAT KAZIMIERSKI 
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1 Kazimierza Wielka + +  + + +        + +    

2 Skalbmierz                   

3 Bejsce                   

4 Czarnocin                   

5 Opatowiec                   

POWIAT KONECKI 

1 Końskie + +  + + +  +      +     

2 Stąporków +              + +   

3 Fałków                   

4 Gowarczów                   

5 Radoszyce                   

6 Ruda Maleniecka + +  + +              

7 Słupia Konecka + +  + +   +           

8 Smyków + +  + +              

POWIAT OPATOWSKI 

1 Opatów + +  + +         + +    

2 Ożarów +   + +              

3 Baćkowice                   

4 Iwaniska + +  + +          +    

5 Lipnik + +  + +      +     +   

6 Sadowie + +  + +              

7 Tarłów +   + +              

8 Wojciechowice +   + +              

POWIAT OSTROWIECKI 

1 Ostrowiec Świętokrzyski + +  + +      + +   + +   

2 Ćmielów +   + +              

3 Kunów +   + +      +    + +   

4 Bałtów +   + +              

5 Bodzechów + +  + +              

6 Waśniów + +  + +              
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POWIAT PIŃCZOWSKI 

1 Działoszyce                   

2 
Pińczów + +  + +              

3 Kije                   

4 Michałów                   

5 Złota                   

POWIAT SANDOMIERSKI 

1 Sandomierz + +  + +      +     +   

2 
Zawichost +  + + +             + 

3 Dwikozy                   

4 Klimontów          +    +  +   

5 Koprzywnica + +  + +      +        

6 Łoniów                   

7 Obrazów + +  + +              

8 Samborzec + +  + +          +    

9 Wilczyce +   + +              

POWIAT SKARŻYSKI 

1 Skarżysko-Kamienna + +  + + +     + + +      

2 Suchedniów + +  + +      + +   +    

3 Bliżyn + +  + +              

4 Łączna                   

5 Skarżysko-Kościelne + +  + +              

POWIAT STARACHOWICKI 

1 Starachowice + + + + +      +     +   

2 Wąchock                   

3 Brody +   +           +    

4 Mirzec +   + +              
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5 Pawłów                   

POWIAT STASZOWSKI 

1 Osiek                   

2 Połaniec + +  + + + +   + + +    +   

3 Staszów + +  + +         + + +   

4 Bogoria + +  + +              

5 Łubnice + +  +               

6 Oleśnica                   

7 Rytwiany                +   

8 Szydłów + +  + +              

POWIAT WŁOSZCZOWSKI 

1 Włoszczowa  + +  + + + +     +   +    

2 Kluczewsko                   

3 Krasocin +   + +              

4 Moskorzew                   

5 Radków                   

6 Secemin + +  + +              

RAZEM 62 39 3 60 57 6 4 2 0 2 16 5 3 5 15 15 0 1 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008 
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Załącznik nr 8. System selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w poszczególnych gminach województwa świętokrzyskiego  
w 2008 r. 

 

Powiat/Gmina 

SYSTEM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA – 2008 ROK 

ODPADÓW KOMUNALNYCH  
(z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych) 

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  
w strumieniu odpadów komunalnych 

Rodzaje odpadów 

Odpady 
opakowa-

niowe  

Poszczególne rodzaje odpadów 
opakowaniowych 

Odpady 
ulegające 
biodegra-

dacji 
 

Odpady 
wielkoga-
barytowe 

Odpady 
budowlane

Odpady 
pozostałe

Oleje 
odpadowe 

Zużyte baterie 
i akumulatory 

Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

Opakowania po 
substancjach 

niebezpiecznych 
Pozostałe 

P
ap

ie
r i

 te
kt

ur
a 

W
ie

lo
m

at
er

ia
ło

w
e 

Tw
or

zy
w

a 
sz

tu
cz

ne
 

S
zk
ło

 

S
ta

l, 
w

 ty
m

 b
la

ch
a 

st
al

ow
a 

A
lu

m
in

iu
m

 

Te
ks

ty
lia

 

D
re

w
no

 

POWIAT KIELECKI GRODZKI 

1 Kielce + +  + +  + +  + +   + + + +  

POWIAT BUSKI 

1 Busko Zdrój +   + +              

2 Gnojno                +   

3 Nowy Korczyn                   

4 
Pacanów                   

5 Solec – Zdrój +   + +              

6 Stopnica +    +              

7 Tuczępy                   

8 Wiślica +   + +              

POWIAT JĘDRZEJOWSKI 

1 Jędrzejów + + + +            +   
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2 
Małogoszcz + +  + +              

3 Sędziszów + +     +        +    

4 Imielno                   

5 Nagłowice +    +              

6 Oksa                   

7 Słupia Jędrzejowska                   

8 Sobków + + + + +        +      

9 Wodzisław                   

POWIAT KIELECKI ZIEMSKI 

1 Bodzentyn +   + +              

2 Chęciny               + +   

3 Chmielnik + +  + + +             

4 Bieliny + +  + +              

5 Daleszyce +   + +      + + +  + +  + 

6 Górno +   + +              

7 Łagów +   + +              

8 Łopusznie                   

9 Masłów +   + +      +     +   

10 Miedziana Góra + +  + +  +        + +   

11 Mniów + +  + +              

12 Morawica +   + +           +   

13 Nowa Słupia +   + +      +    +    

14 Piekoszów + +  + +  +        +    

15 Pierzchnica + +  + +              

16 Raków + +  + +           +   

17 Sitkówka-Nowiny                   

18 Strawczyn +   + +      +     +   

19 Zagnańsk + +  + +        +      

POWIAT KAZIMIERSKI 



 100

1 Kazimierza Wielka + +  + + +        +     

2 Skalbmierz                   

3 Bejsce + +  + +              

4 Czarnocin + +  + +              

5 Opatowiec                   

POWIAT KONECKI 

1 Końskie + +  + + +  +      +  +   

2 Stąporków +              + +   

3 Fałków + +  + +              

4 Gowarczów                   

5 Radoszyce + +  + +              

6 Ruda Maleniecka + + + + +              

7 Słupia Konecka + +  + +   +           

8 Smyków + +  + +              

POWIAT OPATOWSKI 

1 Opatów + +  + +         +  +   

2 Ożarów +   + +      +        

3 Baćkowice                +   

4 Iwaniska + +  + +          + +   

5 Lipnik + +  + +           +   

6 Sadowie + +  + +           +   

7 Tarłów +   + +              

8 Wojciechowice +   + +           +  + 

POWIAT OSTROWIECKI 

1 Ostrowiec Świętokrzyski + +  + +      + +   + +   

2 Ćmielów +   + +              

3 Kunów +   + +      +    + +   

4 Bałtów +   + +           +   

5 Bodzechów + +  + +          +    

6 Waśniów + +  + +      +    + +   
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POWIAT PIŃCZOWSKI 

1 Działoszyce                   

2 
Pińczów +   + +              

3 Kije                   

4 Michałów                   

5 Złota                   

POWIAT SANDOMIERSKI 

1 Sandomierz + +  + +      + +    +   

2 
Zawichost +   + +           +   

3 Dwikozy + +  + +      +       + 

4 Klimontów          +    +  +   

5 Koprzywnica + +  + +      +     +   

6 Łoniów                   

7 Obrazów + +  + +             + 

8 Samborzec + +  + +              

9 Wilczyce +   + +           +   

POWIAT SKARŻYSKI 

1 Skarżysko-Kamienna + +  + + +     + + +   +   

2 Suchedniów + +  + +      + +   +    

3 Bliżyn + +  + +      +  +   +   

4 Łączna +   + +      +        

5 Skarżysko-Kościelne +   + +              

POWIAT STARACHOWICKI 

1 Starachowice + + + + + +     + +    +   

2 Wąchock                   

3 Brody + +  + +          +    

4 Mirzec + +  + +        +      
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5 Pawłów                   

POWIAT STASZOWSKI 

1 Osiek                   

2 Połaniec + +  + + + +   + + +    +   

3 Staszów + +  + +       +  + + +   

4 Bogoria + +  + +           +   

5 Łubnice + +  + +              

6 Oleśnica                +   

7 Rytwiany +            +  + +   

8 Szydłów + +  + +           +   

POWIAT WŁOSZCZOWSKI 

1 Włoszczowa  + +  + + + +     +    +   

2 Kluczewsko                   

3 Krasocin +   + +              

4 Moskorzew                   

5 Radków                   

6 Secemin +   + +              

RAZEM 74 46 4 69 70 7 6 3 0 3 18 9 7 6 17 37 1 4 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2008 
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