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1. Wstęp 
 

1.1. podstawa opracowania 
 

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wielkie Oczy, zwany dalej Planem, został 
sporządzony zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). Artykuły 14 – 16 
cytowanej ustawy wprowadzają obowiązek opracowania planów na szczeblu 
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

 
Kompetencje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały 

przypisane gminom. Na nich więc spoczywa cały ciężar  realizacji przepisów  
określających zasady ochrony środowiska. 

 
W niniejszym Planie uwzględniono wszystkie aktualne regulacje prawne  

w zakresie gospodarki odpadami, których podstawy zawarte zostały w: 

 ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 628  
z późniejszymi zmianami), 

 ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września  
1996 r.(Dz.U. nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), 

 ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, 
poz. 627), 

 ustawie o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy  
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.  
nr 100, poz. 1085). 

 
1.2. koncepcja i cel sporządzenia planu 

 
 

Plan jest dokumentem, który pozwala uporządkować działania władz 
gminnych w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto, pozwala precyzyjnie określić 
koszty systemu gospodarki odpadami do roku 2014. Tworzy również podstawy do 
ustalenia niezbędnych zadań  inwestycyjnych Gminy w tym okresie dla potrzeb 
systemu. 
Plan, w części analitycznej, zawiera informacje dotyczące: 

 ilości wytwarzanych w gminie odpadów, 

  metod ich zbierania,  

 poziomu odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
 
 
Plan określa najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami  
i obecne sposoby ich rozwiązywanie. Przedstawia również poziom współpracy 
różnych instytucji  i organizacji w zakresie gospodarki odpadami. 
 
W części projekcyjnej plan obejmuje: 

 rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą  i powinny być 
poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania, 

 propozycje rozmieszczenia instalacji i urządzeń do odzysku odpadów, 
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 listę niezbędnych działań w celu zapobiegania powstawaniu odpadów lub 
ograniczania ich ilości, 

 listę niezbędnych działań, prowadzących do ograniczenia negatywnego 
wpływu odpadów na środowisko, 

 
 

1.3. przyjęta metodyka opracowania 

 
 

Punktem wyjścia przy opracowaniu Planu Gospodarki Odpadami Gminy 
Wielkie Oczy było zebranie informacji na temat czynników mających istotny wpływ na 
rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów oraz sposób ich zagospodarowania. Do tego 
celu wykorzystano materiały źródłowe udostępnione przez Urząd Gminy Wielkie 
Oczy. Dotyczyły one: 

 

 liczby mieszkańców poszczególnych sołectw, rozmieszczenia gospodarstw 
domowych, rodzaju zabudowy, powierzchni dachów i elewacji budynków 
pokrytych eternitem, sposobu ogrzewania budynków,  

 liczby podmiotów działających na terenie gminy, w tym osób fizycznych 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rodzaju prowadzonej 
przez nie działalności, 

 prowadzonej polityki w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 realizowanych i planowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, 
lokalizacji dzikich wysypisk  na terenie gminy,  

 obecnego system zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

 wydatków na gospodarkę komunalną ponoszonych przez Gminę. 
 
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie nie udzielił niestety 
informacja na temat ilości zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów 
samochodowych i przyczep. W tej sytuacji ilość wraków samochodowych oraz 
zużytych opon ustalono szacunkowo opierając się na materiałach GUS. 

 
Na podstawie zebranych informacji sporządzono listę kluczowych problemów, 

które powinny zostać rozwiązane oraz dokonano hierarchizacji celów. Proces ten 
przeprowadzono przy uwzględnieniu założeń planistycznych wyższego szczebla tj.: 

 
1. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego, 
2. Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Lubaczowskiego, 
3. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski, przyjętego do realizacji przez Rząd RP w dniu 14 maja 2002 
roku, 

 
Kolejnym etapem było przygotowanie modelowego wzorca działań, możliwego do 
wdrożenia, biorąc pod uwagę uwarunkowania Gminy Wielkie Oczy, zmierzającego 
do: 

a) objęcia całej Gminy Wielkie Oczy selektywną zbiórką odpadów komunalnych, 
b) utworzenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),  
c) permanentnej edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy. 
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Określono również niezbędne nakłady finansowe konieczne do poniesienia przy 
realizacji zamierzonych działań oraz przewidziano źródła ich finansowania. 
 
Ponieważ rozwiązanie problemów dotyczących gospodarki odpadami wymaga 
zaangażowania ze strony  lokalnej społeczności, przeprowadzone zostały badania 
ankietowe mające na celu: 
 

a) zasięgnięcie opinii mieszkańców gminy na temat jakości usług komunalnych 
świadczonych przez PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. 

b) ustalenie poziomu świadomości ekologicznej  mieszkańców Gminy, 
c) ustalenie stopnia odzysku odpadów ulegających biodegradacji, 
d) określenie miejsc powstawania „dzikich wysypisk”, 
e) ustalenie skali problemów związanych z odpadami wielkogabarytowymi, 
f) ustalenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat inicjatyw pracowników 

Urzędu w zakresie segregacji odpadów komunalnych, 
 

Badaniami objęto 50 mieszkańców Gminy Wielkie Oczy. Otrzymali oni do 
wypełnienia ankiety za pośrednictwem swoich dzieci, uczniów szkół podstawowych. 
Wyniki badań przedstawione zostały w rozdziale 3.6. 

 
 
2. Ogólna charakterystyka gminy w kontekście gospodarki 

odpadami 
 
 

Niniejszy rozdział zawiera jedynie wybrane elementy charakteryzujące Gminę 
Wielkie Oczy dla potrzeb ustalenia wpływu działalności człowieka na środowisko 
przyrodnicze. 
 

2.1. położenie 
 

Gmina Wielkie Oczy położona jest w północno-wschodniej części 
województwa podkarpackiego. Wchodzi w skład Powiatu Lubaczowskiego. Graniczy: 

 od północy – z Gminą Lubaczów,  

 od wschodu – z Republiką Ukrainy, 

 od południa – z Gminą Radymno, 

 od zachodu – z Gminami Laszki i Oleszyce. 
 
Gminę Wielkie Oczy tworzy 10 sołectw. Są to w kolejności alfabetycznej: Bihale, 

Łukawiec, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Majdan Lipowiecki, Potok 
Joworowski, Skolin, Wielkie Oczy, Wólka Żmijowska i Żmijowiska. 
 

Powierzchnia całkowita Gminy Wielkie Oczy wynosi 146,49 km², co stanowi 
11,2 % powierzchni Powiatu Lubaczowskiego.  
 
Odległość dzielącą Wielkie Oczy od stolicy regionu – Rzeszowa  wynosi około  
100 km. 
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2.2. obszar geograficzny 
 

Gmina Wielkie Oczy leży w południowo – wschodniej części Kotliny 
Sandomierskiej na płaskowyżu Tarnogórskim. Cały teren gminy jest lekko 
pofalowany. 

Północno-zachodnia część Gminy porastają lasy, które nie tworzą niestety  
biocenozy z żadnym pobliskim obszarem chronionym. Lasy zajmują powierzchnię 
ponad 50 % ogólnej powierzchni Gminy. Znajdują się pod zarządem Nadleśnictw w: 

 Lubaczowie - obejmującym swym zasięgiem lasy porastające sołectwa: 
Bihale, Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Wólka Żmijowska, Żmijowiska oraz 
Wielkie Oczy, 

 Radymnie - obejmującym sołectwa: Potok Jaworowski, Kobylnica Ruska, 
Kobylnica Wołoska oraz Skolin. 

 
Gmina Wielkie Oczy znajduje się w prawobrzeżnej zlewni Sanu. Głównymi 

ciekami przepływającym przez gminę są: 

 rzeka Szkło, stanowiąc naturalną, południową granicę Gminy, prowadząc 
wody pozaklasowe, 

 rzeka Lubaczówka, stanowiąc naturalną, północno – zachodnią granicę 
gminy, prowadząc wody III klasy czystości. 

Obydwie rzeki biorą swój początek na terenach  należących administracyjnie do 
Republiki Ukrainy. 
 Na terenie gminy nie występują już w naturalnych zagłębieniach tak licznie jak 
niegdyś małe zbiorniki wodne,  od których  pochodzi nazwa miejscowości Wielkie 
Oczy. Zniknęły w wyniku obniżenia się zwierciadła wód podziemnych oraz 
samoczynnego zarastania roślinnością typową dla mokradeł. 
 

2.3. ludność, gospodarstwa domowe 
 

Na koniec maja 2004 roku Gminę wielkie Oczy zamieszkiwało  4.066 osób.  
Na  km² przypadało  więc 28 osób. Gęstość zaludnienia jest niewielka, 
charakterystyczna dla terenów wiejskich.  
Strukturę zaludnienia w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela. 
       

tabela 2 – 1 
 

Lp. sołectwo liczba mieszkańców struktura (%) 

1. Bihale 322 7,92 

2. Łukawiec 1 454 35,76 

3. Kobylnica Ruska 194 4,77 

4. Kobylnica Wołoska 395 9,71 

5. Majdan Lipowiecki 176 4,33 

6. Potok Jaworowski 72 1,77 

7. Skolin 273 6,71 

8. Wielkie Oczy 967 23,78 

9. Wólka Żmijowska 30 0,74 

10. Żmijowiska 183 4,50 

  razem 4 066 100,00 

 
Źródło – informacja uzyskana w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy 
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Największym skupiskiem ludności jest Łukawiec, w którym zamieszkuje 36 % 
społeczności Gminy. Drugą pod względem liczby mieszańców miejscowością są 
Wielkie Oczy (23,78 %). Łącznie te dwa sołectwa skupiają prawie 60 %  
mieszkańców Gminy. 

Jedynym typem zabudowy są domy jednorodzinne, jedno lub 
dwukondygnacyjne.  Wielkie Oczy zbliżone są swą urbanistyką do małego miasto. 
Zabudowa centrum jest zwarta. Podobnie usytuowane są budynki w Łukawcu. 

Na pozostałym obszarze Gminy występuje charakterystyczna dla gmin 
wiejskich zabudowa zagrodowa z domem mieszkalnym oraz  budynkami 
gospodarczymi (budynek inwentarski, stodoła).  

Podstawowym źródłem energii cieplne są piece i kotły węglowe centralnego 
ogrzewania.  
 Poniższa tabela przedstawia liczbę budynków mieszkalnych w poszczególnych 
sołectwach. 

tabela 2 - 2 

 

Lp. sołectwo 
liczba budynków 

mieszkalnych 
struktura  

(%) 

1. Bihale 76 8,47 

2. Łukawiec 300 33,44 

3. Kobylnica Ruska 52 5,80 

4. Kobylnica Wołoska 90 10,03 

5. Majdan Lipowiecki 37 4,12 

6. Potok Jaworowski 18 2,01 

7. Skolin 53 5,91 

8. Wielkie Oczy 219 24,41 

9. Wólka Żmijowska 9 1,00 

10. Żmijowiska 43 4,79 

 razem 897 100,00 

 
Źródło – informacja uzyskana w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy 

 
2.4. działalność gospodarcza 

 
Gmina Wielkie Oczy jest gminą  rolniczą. Warunki do prowadzenia upraw 

rolnych nie są korzystne. Strukturę gruntów ornych według klas bonitacji przedstawia 
poniższa tabela.  

         tabela 2 –3 

 

klasa bonitacji grunty orne (ha) struktura (%) 

I 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 

IIIa 167,49 4,90 

IIIb 530,01 15,51 

IVa 728,04 21,31 

IVb 666,28 19,50 

V 823,70 24,11 

VI 501,48 14,67 

ogółem 3 417,00 100,00 

 
Źródło – informacja uzyskana w UG Wielkie Oczy 
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Brak jest gleb zaliczanych do I i II klasy bonitacji. Do III klasy bonitacji należy 
zaledwie 20  % gruntów (tabela 2 – 3). Ziemie tej klasy znajdują się w południowej 
części gminy.  
 

Na podstawie spisu powszechnego z 2002 roku ustalono, że na terenie Gminy 
funkcjonuje 848 gospodarstw, z których 718 prowadzi wyłącznie działalność rolniczą 
(84,67 %). Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 5,5 ha. 

 
          tabela 2 – 4 
 

wyszczególnienie liczba  powierzchnia gruntów 

  gospodarstw ogółem (ha) 

OGÓŁEM 848 4 687 

prowadzące wyłącznie działalność rolniczą 718 4 067 

prowadzące wyłącznie działalność pozarolniczą 8 60 

prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą 30 263 

nie prowadzące działalności rolniczej i pozarolniczej 92 297 
 
Źródło – podstawowe informacje ze spisów powszechnych – Gmina wiejska Wielkie Oczy- Urząd Statystyczny w Rzeszowie; 
Rzeszów 2003 
 

Ponad 44,4 % powierzchni Gminy Wielkie Oczy  tworzy tzw. rolniczą 
przestrzeń produkcyjną. Dominują grunty orne (23,33 % powierzchni Gminy).  

 
Stosunkowo duży odsetek stanowią łąki i pastwiska (łącznie 21,04 % 

powierzchni ogółem). 
 
 Lasy zajmują 50,14 % powierzchni Gminy Wielkie Oczy. Wskaźnik ten 

pozycjonuje  Gminę wśród  obszarów o wysokim stopniu zalesienia. 7,77 % użytków 
leśnych oraz gruntów zadrzewionych jest własnością prywatną. 

 
Sposób zagospodarowania gruntów na terenie Gminy przedstawia poniższa 

tabela.      
  tabela 2- 5 

 

Lp.   powierzchnia  struktura  w tym:   

    (ha) (%) 
własność 
prywatna  

własność 
publiczna 

I. użytki rolne 6 504 44,40 5 536 968 

  grunty orne 3 417 23,33 2 907 510 

  sady 5 0,03 5 0 

  łąki  1 671 11,41 1 438 233 

  pastwiska 1 411 9,63 1 186 225 

II. 
użytki leśne oraz grunty zadrzewione 
i zakrzewione 7 345 50,14 571 6 774 

III. 

grunty zabudowane i 
zurbanizowane, nieużytki, cieki 
wodne 800 5,46 495 305 

  razem powierzchnia gminy 14 649 100,00 6 602 8 047 

 
Źródło – sprawozdanie R-02 wg stanu na 31.05.2004 r. Urząd Gminy Wielkie Oczy. 
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Wśród upraw dominują zboża (głównie pszenica), które obejmują 23,84 % areału 
upraw dla własności prywatnej. 
          tabela 2-5 
 

Lp. rodzaj upraw 
areał dla własności 

prywatnej (ha) struktura (%) 

I. zboża 1 585 82,33 

1. pszenica 459 23,84 

2. żyto 334 17,35 

3. jęczmień 95 4,93 

4. owies 350 18,18 

5. pszenżyto 65 3,38 

6. pozostałe 282 14,65 

II. ziemniaki  211 10,96 

IV. przemysłowe 52 2,70 

V. pozostałe 77 4,01 

  razem areał 1 925 100,00 
 
Źródło- podstawowe informacje ze spisów powszechnych – Gmina wiejska Wielkie Oczy- Urząd Statystyczny w Rzeszowie; 
Rzeszów 2003 

 
Natomiast w ramach produkcji zwierzęcej prowadzony jest głównie chów bydła oraz 
trzody chlewnej.  
           tabela 2-6 
 

Lp. zwierzęta gospodarskie w gospodarstwach rolnych Gminy Wielkie Oczy 
liczba 
(szt.) 

1. bydło 1 137 

2. trzoda chlewna 1 586 

3. owce 387 

3. konie 287 

4. drób 24 532 
 
Źródło- podstawowe informacje ze spisów powszechnych – Gmina wiejska Wielkie Oczy- Urząd Statystyczny w Rzeszowie; 
Rzeszów 2003 

 
Wg stanu na 30.05.2004 r. w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zarejestrowanych 

było 66 osób prowadzących pozarolniczą  działalność gospodarczą. Analizując 
rodzaj zgłoszonej przez nich działalności można stwierdzić, że dominują dwa sektory: 
 

1. handel –  w branży tej działa 23 mieszkańców Gminy Wielkie Oczy.  
 
2. budownictwo – w branży tej działalność gospodarczą prowadzi 18 

mieszkańców Gminy.   
 
Stosunkowo mało jest firm transportowych (6). Pozostała działalność gospodarcza 
związana jest przeważnie z obsługą mechaniczną rolnictwa. 
 
Na terenie Gminy działają  łącznie cztery placówki oświatowe. Są to: 
 

a) szkoły podstawowe w  miejscowościach: 

 Wielkie Oczy z filią w Kobylnicy Wołoskiej, 
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  Łukawiec z filią w Bihalu, 
b) gimnazja w Wielkich Oczach i Łukawcu, 

 
Ponadto funkcjonują  dwa Zakłady Opieki Zdrowotnej w miejscowościach: 
 

a) Wielkie Oczy, 
b) Łukawiec, 

 
Na terenie gminy działa punkt apteczny w Wielkich Oczach. 
 
Opiekę weterynaryjną  zwierząt  sprawuje Lecznica Zwierząt z Lubaczowa. 
 
Na terenie Gminy Wielkie Oczy zlokalizowanych jest 8 czynnych cmentarzy. Są to 
cmentarze: 
 

 parafialne -  znajdujące się w: Potoku Jaworowskim, Wielkich Oczach oraz 
dwa w Łukawcu, 

 komunalne- w  Żmijowiskach, Bihalu, Kobylnicy Ruskiej, Kobylnicy Wołoskiej. 
 
 

2.5. związki komunalne 
 
Gmina Wielkie Oczy nie należy do żadnego związku komunalnego. 
 

3. Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami 
 
 

3.1. oszacowanie obecnie wytwarzanej ilości odpadów 
 

Przedmiotem oszacowania są odpady komunalne, komunalne osady ściekowe 
oraz odpady niebezpieczne, do których zaliczają się: 

1) odpady weterynaryjne i medyczne, 
2) odpady zawierające azbest, 
3) wraki samochodowe. 

Po przeanalizowaniu podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Wielkie Oczy pod 
kątem rodzaju prowadzonej przez nich działalności oraz uwzględniając jej wiejski 
charakter przyjęto w niniejszym Planie, że odpady zawierające PCB nie występują. 
 

3.1.1.odpady komunalne 
 
Wg  definicji, odpady komunalne, to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  
 
Punktem wyjścia przy tworzeniu niniejszego planu było założenie, że w 2001 roku na 
terenie Gminy Wielkie Oczy wytworzonych zostało 887 Mg odpadów komunalnych.  
 
Założenie to oparto na następujących przesłankach: 
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1. w 2001 roku liczba mieszkańców Gminy Wielkie Oczy wynosiła 3.969 osób, 
2. statystyczny mieszkaniec gminy wiejskiej wytwarza 223,59 kg odpadów 

komunalnych rocznie (wskaźnik  generowania strumienia odpadów komunalnych 
dla wsi). 

 
Skład morfologiczny odpadów komunalnych dla terenów wiejskich przedstawia 
poniższa tabela. 
 
          tabela 3 – 7 
 

Lp. rodzaj odpadów udział (%) masa (kg) 

1. odpady kuchenne ulegające biodegradacji 12,09 22,11 

2. odpady zielone 2,35 4,16 

3. papier i karton nieopakowaniowy 4,42 10,64 

4. opakowania z papieru i tektury 4,42 15,43 

5. opakowania wielomateriałowe 0,98 1,73 

6. tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 6,88 21,03 

7. opakowania z tworzyw sztucznych 2,95 6,77 

8. odpady tekstylne 0,91 4,65 

9. szkło nieopakowaniowe 5,14 1,00 

10. opakowania ze szkła 2,12 18,89 

11. metale 0,61 4,55 

12. opakowania z blachy 0,30 1,63 

13. opakowania z aluminium 2,27 0,47 

14. odpady mineralne 7,56 13,25 

15. drobna frakcja popiołowa 24,94 40,28 

16. odpady wielkogabarytowe bez urządzeń zawierających freony 7,04 15,00 

17. odpady budowlane 14,08 40,00 

18. razem odpady niebezpieczne 0,94 2,00 

  ogółem odpady komunalne 100,00 223,59 

 

 
W Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Lubaczowskiego przyjęto,  

że w analizowanym 2001 roku zebranych zostało na terenie gminy około 192 Mg 
odpadów komunalnych.  
 
Różnica pomiędzy ilością wytworzoną (887 Mg) a zebraną (192 Mg), czyli 695 Mg 
odpadów, „zagospodarowane” zostało przez mieszkańców Gminy Wielkie Oczy  
w następujący sposób: 

1) odpady zielone, które ulegają biodegradacji poddano kompostowaniu lub po 
wysuszeniu spalono, 

2) odpady kuchenne przeznaczono na karmę dla zwierząt, 
3) papier i tekturę oraz część odpadów tekstylnych i opakowań z tworzyw 

sztucznych spalono w piecach węglowych, 
4) odpady remontowo-budowlane, głównie gruz, zużyto przy budowie 

fundamentów oraz przeznaczono na utwardzanie dróg polnych i podjazdów do 
zabudowań  (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych) , 

5) częścią popiołu posypywano w zimie oblodzone ścieżki i drogi, 
6) odpady metalowe, w tym metalowe wielkogabarytowe sprzedano obwoźnym 

punktom skupu, 
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7) część odpadów wielkogabarytowych, popiół, odpady z tworzyw (pojemniki po 
lepiszczach budowlanych, farbach itp.) oraz  szkło budowlane  porzucono na 
„dzikich wysypiskach” w lasach, rowach, pod mostami i na nieużytkach lub 
wrzucono do rzeki. 

 
Szacunkową ilość odpadów  zagospodarowanych z pożytkiem przez mieszkańców 
gminy oraz tych, które trafiły na „dzikie wysypiska” przedstawiono w poniższych 
punktach oraz w rozdziale 3.7.  „schemat przepływu odpadów”. 
 
Ponieważ przedmiotem niniejszego Planu Gospodarki Odpadami jest stworzenie        
w Gminie Wielkie Oczy kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów  
komunalnych wytworzonych przez: 
 

a) gospodarstwa domowe, 
b) podmioty gospodarcze działające na terenie gminy, 
c) instytucje publiczne, 

 
już na wstępie, 18 strumieni odpadów skumulowano w 6 grup, które tworzą:  
 

1) grupa I - odpady ulegające biodegradacji, 
2) grupa II – odpady opakowaniowe oraz inne odpady podlegające recyklingowi 

nazywane w niniejszym planie surowcami wtórnymi, 
3) grupa III – odpady wielkogabarytowe, 
4) grupa IV – odpady remontowo – budowlane, 
5) grupa V - odpady niebezpieczne, 
6) grupa VI – pozostałe odpady komunalne. 

 
Podstawowym kryterium zastosowania tej metody obliczeń jest 
   
 

planowany, ostateczny sposób zagospodarowania odpadów komunalnych 
w Gminie Wielkie Oczy, wynikający z założeń Planów Gospodarki Odpadami 

wyższego szczebla (wojewódzki, powiatowy). 
 
 
Na  887 Mg odpadów komunalnych wytworzonych w 2001 roku prawdopodobnie 
składały się: 

 206,49 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 

 253,68 Mg surowców wtórnych (w tym opakowań), które można poddać 
procesom recyklingu, 

 62,80 Mg odpadów wielkogabarytowych, 

 89,41 Mg odpadów remontowo-budowlanych, 

 8,34 Mg odpadów niebezpiecznych, 

 266,28 Mg pozostałych odpadów komunalnych, które można potraktować jako 
balast nieprzydatny do dalszego wykorzystania. 

 
Rozdział tych ilości na gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze i instytucje 
publiczne przedstawia poniższa tabela. 
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          tabela 3 - 8 

 

    gosp. domowe podmioty gosp. 
instytucje 
publiczne razem  odpady 

Lp. rodzaj odpadów 
udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

I. odpady ulegające biodegradacji 12,03 106,71 6,55 58,10 4,70 41,69 23,28 206,49 

II. surowce wtórne 26,24 232,75 2,36 20,93 0,00 0,00 28,60 253,68 

III. odpady wielkogabarytowe 7,04 62,44 0,02 0,18 0,02 0,18 7,08 62,80 

IV. odpady remontowo - budowlane 8,08 71,67 2,00 17,74 0,00 0,00 10,08 89,41 

V. odpady niebezpieczne 0,41 3,64 0,47 4,17 0,06 0,53 0,94 8,34 

VI. pozostałe odpady 27,92 247,65 1,59 14,10 0,51 4,52 30,02 266,28 

  razem odpady komunalne 81,72 724,86 12,99 115,22 5,29 46,92 100,00 887,00 

 
Źródło – opracowanie własne na podstawie wskaźników emisji odpadów komunalnych z WPGO 

 
Z prezentowanych danych wynika, że: 
 

1) prawie ¼ odpadów komunalnych może zostać poddana kompostowaniu 
(grupa I odpadów), 

2) prawie połowa odpadów to surowce wtórne (grupy II, III i IV), 
3) 1 % odpadów stanowią odpady niebezpieczne podlegające szczególnemu 

procesowi unieszkodliwiania, 
4) 30 % odpadów komunalnych to balast, który może być bezpośrednio 

skierowany na wysypisko. 
 

3.1.1.1. odpady ulegające biodegradacji 
 
 

Największą ilość odpadów w grupie I wytwarzają gospodarstwa domowe.  
Ich udział w ogólnym bilansie odpadów ulegających biodegradacji wynosi prawie  
60 %. Odpady te w znikomej części trafiają na składowiska odpadów komunalnych, 
ponieważ karmione są nimi zwierzęta domowe. Szacunkową ilość wytworzonych  
w 2001 roku w Gminie Wielkie Oczy odpadów podlegających biodegradacji 
przedstawia poniższa tabela. 
 
          tabela 3 – 9 
 

    gosp. domowe podmioty gosp. 
instytucje 
publiczne   razem 

Lp. rodzaj odpadów 
udział 
(%) 

masa 
(Mg) 

udział 
(%) 

masa 
(Mg) 

udział 
(%) 

masa  
(Mg) 

udział 
(%) razem 

1. odpady kuchenne ulegające biodegradacji 10,99 97,48 1,10 9,76 0,00 0,00 12,09 107,24 

2. odpady zielone 1,00 8,87 0,05 0,44 1,30 11,53 2,35 20,84 

3. papier i karton nieopakowaniowy 0,02 0,18 1,00 8,87 3,40 30,16 4,42 39,21 

4. opakowania z papieru i tektury 0,02 0,18 4,40 39,03 0,00 0,00 4,42 39,21 

I. razem odpady podlegające biodegradacji 12,03 106,71 6,55 58,10 4,70 41,69 23,28 206,49 

 
Źródło – opracowanie własne na podstawie wskaźników emisji odpadów komunalnych z WPGO 

 
Odpadów tych prawdopodobnie nie spotykano wśród odpadów  wystawionych przez 
gospodarstwa domowe do zabrania. Na „dzikich wysypiskach” mogły pojawić się 
odpady zielone, papier i tektura wytworzone przez podmioty gospodarcze, głównie 
placówki handlowe w ilości około 10 Mg. 
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Około 10 Mg odpadów zielonych zgromadzonych przy cmentarzach 

parafialnych wywiezionych zostało na składowisko odpadów komunalnych  
w Młynach.  
Około 30 Mg odpadów z papieru wytworzonych przez instytucje publiczne zostało 
spalonych lub zdeponowanych na składowisku w Młynach. 
 

3.1.1.2.   surowce wtórne 
 
 

Odpady opakowaniowe oraz inne, wymienione w poniższej tabeli odpady 
mogące być poddane procesom recyklingu stanowią prawie 30 % strumienia 
odpadów komunalnych. 

 Opakowania papierowe, opakowania z tworzyw, tekstylia, z uwagi na wysoką 
kaloryczność spalane są w większości w paleniskach węglowych. 

Odpady metalowe sprzedawane są firmom zajmującym się obwoźnym 
skupem metali. W gospodarstwach domowych na wsi wyrzucane do śmieci są 
jedynie uszkodzone opakowania szklane. Ilość wytwarzanych w Gminie Wielkie Oczy 
odpadów, które można poddać recyklingowi przedstawia poniższa tabela. 

 
          tabela 3 - 10 
 

    gosp. domowe podmioty gosp. instytucje publiczne   razem 

Lp. rodzaj odpadów 
udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

1. opakowania wielomateriałowe 0,90 7,98 0,08 0,71 0,00 0,00 0,98 8,69 

2. tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 6,80 60,32 0,08 0,71 0,00 0,00 6,88 61,03 

3. opakowania z tworzyw sztucznych 2,90 25,72 0,05 0,44 0,00 0,00 2,95 26,17 

4. odpady tekstylne 0,91 8,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 8,07 

5. szkło nieopakowaniowe 3,14 27,85 2,00 17,74 0,00 0,00 5,14 45,59 

6. opakowania ze szkła 2,10 18,63 0,02 0,18 0,00 0,00 2,12 18,80 

7. metale 0,51 4,52 0,11 0,98 0,00 0,00 0,62 5,50 

8. opakowania z blachy 0,28 2,48 0,02 0,18 0,00 0,00 0,30 2,66 

9. opakowania z aluminium 2,27 20,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 20,13 

10. odpady mineralne 6,43 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 6,43 57,03 

  razem surowce wtórne 26,24 232,75 2,36 20,93 0,00 0,00 28,60 253,68 

 
Źródło – opracowanie własne na podstawie wskaźników emisji odpadów komunalnych z WPGO 

 
Operator, który w 2001 roku obsługiwał Gminę Wielkie Oczy najprawdopodobniej 
odebrał 120 Mg surowców wtórnych w strumieniu odpadów mieszanych. W piecach 
węglowych spalono około 40 Mg. Pozostałe surowce wtórne zagospodarowane 
zostały we własnym zakresie (ca. 40 Mg) lub porzucone na dzikich wysypiskach  
i zakopane (ca 50 Mg). 
 

3.1.1.3. odpady wielkogabarytowe 
 

Odpady wielkogabarytowe stwarzają dla systemu „workowego” odbioru 
odpadów komunalnych „ u źródła” poważny problem. Stąd też nie objęcie ich 
zorganizowaną zbiórką możne sprawić, że część z nich trafi  na „dzikie wysypiska”. 
W strumieniu tych odpadów  coraz więcej spotyka się starych telewizorów, 
radioodbiorników, szaf, tapczanów, krzeseł i foteli. Odpady wykonane z materiałów 
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drewnianych lub drewnopochodnych spalane są w piecach węglowych. Odpady 
wielkogabarytowe metalowe (łóżka, maszyny rolnicze itp.) znajdują zbyt  
w obwoźnych punktach skupu. 
Na „dzikie wysypiska”  trafiają odpady wielomateriałowe. Jest to przeważnie 
połączenie drewna lub płyt drewnopochodnych z metalem i materiałami tapicerskimi, 
które wartość uzyskują dopiero po ich demontażu i rozdzieleniu. 
 
 Poniższa tabela przedstawia szacunkową ilość wytworzonych odpadów 
wielkogabarytowych w 2001 r. 
          tabela 3 -11 
 

  gosp. domowe podmioty gosp. instytucje publiczne   razem 

rodzaj odpadów 
udział 
(%) 

masa 
(Mg) 

udział 
(%) 

masa 
(Mg) udział (%) 

masa 
(Mg) 

udział 
(%) 

masa 
(Mg) 

odpady wielkogabarytowe bez 
urządzeń zawierających freony 7,04 62,44 0,02 0,18 0,02 0,18 7,08 62,80 

 
Źródło – opracowanie własne na podstawie wskaźników emisji odpadów komunalnych z WPGO 
 
Na dzikie wysypiska trafiło prawdopodobnie około 20 Mg tego rodzaju odpadów. 
 
 

3.1.1.4. odpady remontowo-budowlane 
 

Na odpady remontowo-budowlane na wsi składają się głównie elementy  
z rozbiórki starych drewnianych domów oraz odpady pochodzące z modernizacji  
i budowy budynków mieszkalnych i gospodarczych z cegieł i pustaków.  
 

W ostatnim czasie modernizacja budynków mieszkalnych związana jest  
ociepleniem ich styropianem, wymianą okien, zagospodarowywaniem poddaszy, 
wymianą pokryć dachowych oraz wykonaniem przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych. W strumieniu tym znajdują się również odpady azbestowe, które  
w niniejszym planie zostaną oddzielnie omówione w punkcie 3.1.4. 
 
Poniższa tabela określa prawdopodobną ilość odpadów budowlanych (bez wyrobów 
azbestowych) wytworzonych w Gminie Wielkie Oczy w 2001 roku. 
 
          tabela 3 –12 

 

  gosp. domowe podmioty gosp. instytucje publiczne   razem 

rodzaj odpadów 
udział  
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
 (%) 

masa 
(Mg) 

udział 
 (%) 

masa  
(Mg) 

udział 
 (%) 

masa 
(Mg) 

odpady budowlane 8,08 71,67 2,00 17,74 0,00 0,00 10,08 89,41 

 
Źródło – opracowanie własne na podstawie wskaźników emisji odpadów komunalnych z WPGO 
 
Na dzikie wysypiska trafiło prawdopodobnie około 20 Mg tego rodzaju odpadów. 
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3.1.1.5. odpady niebezpieczne 
 

Strumień odpadów niebezpiecznych nie jest wielki. Stanowi zaledwie 1 % 
odpadów komunalnych. Z uwagi jednak na jego negatywny wpływ na środowisko 
będzie musiał być wyłączony ze strumienia odpadów deponowanych na składowisku 
i poddany odrębnemu procesowi unieszkodliwiania. 
Poniższa tabela prezentuje 13 podstawowych odpadów niebezpiecznych.  
 

         tabela 3 - 13 
 

      gosp. domowe podmioty gosp. 
instytucje 
publiczne   razem 

Lp. kod rodzaj odpadów 
udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

1. 20 01 33 świetlówki 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 0,09 0,03 0,27 

2. 20 01 29 
detergenty zawierające odpady 
niebezpieczne 0,03 0,27 0,01 0,09 0,01 0,09 0,05 0,44 

3. 20 01 19 odczynniki fotograficzne 0,00 0,00 0,02 0,18 0,00 0,00 0,02 0,18 

4. 20 01 27 

farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcza i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 0,07 0,62 0,30 2,66 0,00 0,00 0,37 3,28 

5. 20 01 14 kwasy i alkalia 0,00 0,00 0,01 0,09 0,00 0,00 0,01 0,09 

6. 20 01 21 
lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 0,00 0,00 0,02 0,18 0,03 0,27 0,05 0,44 

7. 20 01 31 leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,03 0,27 0,01 0,09 0,00 0,00 0,04 0,35 

8. 20 01 26 oleje i tłuszcze 0,06 0,53 0,04 0,35 0,00 0,00 0,10 0,89 

9. 20 01 19 środki ochrony roślin 0,05 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,44 

10. 20 01 35 
zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 0,08 0,71 0,02 0,18 0,01 0,09 0,11 0,98 

11. 20 01 37 
drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 0,03 0,27 0,02 0,18 0,00 0,00 0,05 0,44 

12. 20 01 23 urządzenia zawierające freony 0,03 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,27 

13. 20 01 13 rozpuszczalniki 0,02 0,18 0,01 0,09 0,00 0,00 0,03 0,27 

    razem odpady niebezpieczne 0,41 3,64 0,47 4,17 0,06 0,53 0,94 8,34 

 
Źródło – opracowanie własne na podstawie wskaźników emisji odpadów komunalnych z WPGO 
 
W niniejszym Planie przyjęto, że 6 Mg odpadów niebezpiecznych trafiło na wysypisko 
w Młynach, natomiast około 2 Mg porzucono na „dzikich wysypiskach”. 
 

3.1.1.6.  pozostałe odpady 
 

Pozostałe odpady komunalne stanowią głównie popioły powstałe w procesie 
spalania węgla i drewna w piecach kuchennych oraz kotłach c.o. Część ich 
wykorzystywana jest w gospodarstwach domowych poprzez posypywanie nimi 
oblodzonych ścieżek i dróg. Nadmiar popiołów kierowany jest przeważnie na „dzikie 
wysypiska”. 
          tabela 3 – 14 
 

    gosp. domowe podmioty gosp. instytucje publiczne razem  odpady 

Lp. rodzaj odpadów 
udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa 
 (Mg) 

udział 
(%) 

masa  
(Mg) 

1. drobna frakcja popiołowa 22,94 203,48 1,50 13,31 0,50 4,44 24,94 221,22 

2. pozostałe odpady komunalne 4,98 44,17 0,09 0,80 0,01 0,09 5,08 45,06 

  pozostałe odpady ogółem 27,92 247,65 1,59 14,10 0,51 4,52 30,02 266,28 

 
Źródło – opracowanie własne na podstawie wskaźników emisji odpadów komunalnych z WPGO 
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Szacuje się, że ze strumienia odpadów obojętnych 40 Mg zebrano w ramach 
funkcjonującego systemu zbiórki . Około  80 Mg  odpadów obojętnych trafiło na  
„dzikie wysypiska” lub zostało zakopane w ziemi. Prawdopodobnie 150 Mg popiołu 
rozsypano w zimie po drogach i ścieżkach wokół budynków mieszkalnych  
i gospodarczych. 
 

3.1.2. komunalne osady ściekowe 
 

Na terenie Gminy Wielkie Oczy nie działa żadna oczyszczalnia ścieków.  
Nie występują wiec komunalne osady ściekowe. 
 

3.1.3.odpady medyczne i weterynaryjne 
 

Na terenie Gminy Wielkie Oczy funkcjonują dwa Ośrodki Zdrowia w Wielkich 
Oczach oraz Łukawcu. Udzielane są w nich porady medyczne oraz wykonywane są 
następujące zabiegi: 

1) stomatologiczne, 
2) zakładanie opatrunków, 
3) wykonywanie szczepień. 

W skład odpadów medycznych w wymienionych wyżej placówkach wchodzą 
tampony, wata, lignina, bandaże oraz strzykawki. Ilość odpadów medycznych nie 
przekracza 0,1 Mg/rok. Przekazywane  są do unieszkodliwienia w szpitalu  
w Lubaczowie. 
 

Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem  
i leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych. Obsługę 
weterynaryjną gospodarstw rolnych na terenie Gminy Wielkie Oczy sprawuje 
Lecznica Zwierząt z Lubaczowa. Określenie wielkości powstających odpadów, 
zwłaszcza w grupie odpadów niebezpiecznych jest trudne ponieważ brakuje bazy 
danych.  

 W praktyce padłe zwierze jest zakopywane w ziemi. Należy sądzić,  
że w przyszłości, dzięki systemowi ewidencji zwierząt IACS oraz wprowadzeniu 
obowiązkowego ich ubezpieczenia będzie można dysponować dokładną informacją 
na temat skali zjawiska. Ubezpieczenie przewidywać będzie pokrycie 
udokumentowanych kosztów unieszkodliwienia odpadu weterynaryjnego. 

Obecnie można jedynie przyjąć szacunkową wielkość odpadów 
weterynaryjnych biorąc pod uwagę wielkość pogłowia zwierząt hodowlanych. 
Szacuje się, że w ciągu roku wytwarzanych jest około 3 Mg odpadów zawierających 
drobnoustroje chorobotwórcze oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału 
genetycznego, o których wiadomo, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt . 
 

3.1.4. odpady zawierające azbest 
 

Eternit jest materiałem, który w latach 70 tych i 80 tych ubiegłego stulecia był 
stosowany na szeroką skalę do krycia dachów budynków przemysłowych  
i magazynowych oraz  domów jednorodzinnych i budynków gospodarczych na wsi  
i  w małych miastach. Z eternitu wykonywano również elewacje domów. 
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 Podstawowym składnikiem eternitu jest azbest. Jest to minerał, który 
występuje w przyrodzie w postaci cieniutkich włókien o średnicy jednej tysięcznej 
części milimetra. Włókna te są bardzo mocne i elastyczne. Nadają się do tkania jak  
i spinania. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na wysokie temperatury, małym 
przewodnictwem cieplnym oraz odpornością na czynniki chemiczne. 
 
 Pomimo, że azbest znalazł powszechne zastosowanie  w naszym codziennym 
życiu, już od wielu lat badania wskazują, że nie jest on obojętny dla zdrowia 
człowieka. Schorzeniem przypisywanym działaniu azbestu jest azbestoza, jedna  
z form pylicy płuc.  
Ostre włókna wbijając się w ścianki pęcherzyków płucnych pozostają tam do końca 
życia, prowadząc najczęściej do powstania raka płuc. 
 
 Narażeni na tą chorobę są wszyscy ci, którzy przebywają w pobliżu wyrobów 
zawierających azbest. Mikroskopijne drobiny azbestu unoszą się w powietrzu 
niemalże wszędzie tam, gdzie azbest występuje jako komponent. 
 

Usuwanie (demontaż, transport i składowanie) eternitu jest możliwe przy 
spełnieniu kilku bezwzględnie obowiązujących zasad: 

 zajmują się nim ludzie odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w ubrania 
ochronne  zabezpieczające w szczególności twarz, drogi oddechowe oraz ręce, 

 eternit przed demontażem należy obficie zrosić wodą aby ograniczyć możliwość 
jego pylenia, 

 czynność demontażu odbywa się w dni bezwietrzne, 

 kawałki eternitu nie należy rzucać, aby nie powodować jego kruszenia i pylenia, 

 odpady eternitu należy pakować do szczelnych worków z folii jednorazowego 
użytku, 

 worki z odpadami eternitu należy przewozić na wysypisko odpadów 
niebezpiecznych transportem specjalistycznym (ADR), 

 odpady eternitu nie mogą być składowane gdzie indziej niż  w wyznaczonym do 
tego celu miejscu na składowisku odpadów niebezpiecznych i muszą być 
zakrywane ziemią, aby uchronić przed rozwiewaniem włókien azbestowych przez 
wiatr. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra ochrony Środowiska z dnia 3 sierpnia  

1993 r. odpady azbestowe należy pakować do szczelnych worków folii 
jednorazowego użytku. 

 
 Na terenie Gminy Wielkie Oczy nie przeprowadzono  inwentaryzacji budynków 
mieszkalnych  i gospodarczych pod kątem ich pokrycia eternitem.  Szacuje się, że do 
unieszkodliwienia pozostaje 907 Mg. Ilość tą przyjęto w  Planie Gospodarki 
Odpadami Powiatu Lubaczowskiego. 
 
 

3.1.5. wraki samochodowe 
 

Przyjmuje się, że 85 % masy wycofanych z eksploatacji pojazdów ma wartość 
surowcową. Należą do nich przede wszystkim złom stalowy i zużyte opony. 
Rokrocznie złomowanych jest w Polsce 3 % pojazdów zarejestrowanych. 
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Przy złomowaniu pojazdów powstają również odpady niebezpieczne w postaci: 
1. akumulatorów, 
2. płynów hamulcowych, 
3. przepracowanych olejów, 
4. azbestowych okładzin ciernych. 

 
Na terenie Gminy Wielkie Oczy zarejestrowanych jest prawdopodobnie około  
300  samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz ciągników rolniczych. 
Rzeczywistej liczby pojazdów zarejestrowanych niestety nie uzyskano w Wydziale 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 
 
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej wielkości można przyjąć, że rocznie 
wytwarzanych jest około 9 Mg złomu stalowego z tytułu kasacji samochodów 
będących własnością mieszańców Gminy Wielkie Oczy.  
 
Masa opon zdjętych z kół złomowanych pojazdów oraz opon zużytych  
i wymienionych na nowe w pojazdach sprawnych technicznie wynosi rocznie 
prawdopodobnie 1,5 Mg. 
 
Na terenie Gminy Wielkie Oczy  kasacją samochodów zajmuje się 
 
 

Zakład Usług Terenowych „ŁUKAWIEC” 
w Wielkich Oczach ul. Leśna 4/1 

 
 

3.2. stan istniejący w zakresie świadczonych usług 
 
Uchwałą Nr 106/XIX/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku Rada Gminy Wielkie Oczy 
ustaliła szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
 
Zgodnie z § 3 Gmina zapewnia: 
 
1/  organizowanie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przez podmiot 
posiadający zezwolenie, 
2/  utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, których zarządcą jest 
gmina, 
3/ współdziałanie z podmiotami gospodarczymi podejmującymi się zbierania  
i zagospodarowywania odpadów przydatnych do wykorzystania, 
4/ organizowanie odbioru i oczyszczania płynnych odpadów komunalnych na 
podstawie umowy cywilnej właściciela nieruchomości z podmiotem posiadającym 
zezwolenie na wykonanie usług usuwania odpadów płynnych, 
5/ zapobieganie i likwidowanie składowanych odpadów w miejscach do tego nie 
przeznaczonych poprzez  ustawie koszy w miejscach publicznych, 
6/ wskazuje miejsca składowania odpadów na podstawie zawartej umowy  
z Zarządcą składowiska odpadów. 
 
W § 4 Uchwały, Rada Gminy określiła obowiązki właścicieli nieruchomości w 
zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Zgodnie z pkt. 2 
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obowiązkiem właściciela nieruchomości jest selekcjonowanie odpadów bezpośrednio 
na nieruchomości. Właściciele nieruchomości zapewniać mają utrzymanie czystości  
i porządku poprzez: 
1/ wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym  
i porządkowym,  
2/ budowę bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków sanitarnych  
i utrzymania ich w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,  
w przypadku niemożliwości podłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, 
 
Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych stanowią (§ 6 ust.6.): 

a) pojemniki (kubły), 
b) kontenery, 
c) worki. 

Nieruchomość należy wyposażyć (§ 6 ust.7) w powyższe urządzenia oddzielnie dla: 
a) stłuczki szklanej, 
b) makulatury, 
c) złomu, 
d) plastiku, 
e) innych odpadów. 

Uchwała dopuszcza możliwość wspólnego korzystania kilku sąsiadujących ze sobą 
nieruchomości lub kilku mieszkań (§ 6 ust.10.), z urządzeń, na podstawie 
wzajemnego porozumienia właścicieli nieruchomości z zachowaniem wymogów 
zawartych w § 6 oraz za zezwoleniem Wójta Gminy. 
Wywozu odpadów komunalnych mogą dokonywać podmioty posiadające wymagane 
zezwolenia (§ 7).  
Opróżnianie pojemników następuje z częstotliwością wynikającą z pojemności 
urządzeń do gromadzenia odpadów oraz w zależności od ilości powstawania 
odpadów na terenie nieruchomości. Pojemniki będą opróżniane w miejscu stałej ich 
lokalizacji, minimum 1 raz w miesiącu (§ 7 uwt. 1.) 
Wywóz odpadów o dużych rozmiarach tzw. przestrzennych będzie odbywał się 
według odrębnie ustalonego programu. 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów na usuwanie odpadów 
z podmiotem posiadającym wymagane zezwolenie (§ 7 ust. 6.). Umowę i dowody 
płacenia za usługi usuwania odpadów komunalnych z danej nieruchomości należy 
przechowywać i okazywać na żądanie organów gminy. 
 
W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług 
usuwania odpadów komunalnych wykonywanych przez odbiorców odpadów 
posiadających zezwolenie Wójta, obowiązek ten przejmuje Gmina pobierając od 
właścicieli nieruchomości opłaty (§ 7 ust. 7). 
Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują powyższych obowiązków podlegają 
karze grzywny według przepisów kodeksu postępowania w sprawach  
o wykroczenia oraz ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach (§ 8). 
 

W dniu 27 marca 2003 roku Rada Gminy w Wielkich Oczach Uchwałą  
Nr V/09/03 postanowiła przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia od 
właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się odpadów komunalnych przez 
gminę. Referendum przeprowadzono dnia 8 czerwca 2003 roku. Pytanie postawione 
mieszkańcom brzmiało: 
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„ Czy jesteś za tym aby gmina od 1 lipca 2003 roku przejęła od właścicieli  
nieruchomości obowiązek zbiórki i pozbywania się odpadów komunalnych” 
 
poniższa tabela przedstawia wyniki referendum. 
 
          tabela 3 – 15 

 
Lp. podstawowe informacje o wyniku referendum liczba (%) 

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania 2 978 100,00 

2. Liczba wydanych kart 1 494 50,17 

3. Liczba osób, które wzięły udział w referendum 1 490 50,03 

4. Liczba głosów nieważnych 25 0,84 

5. Liczba ważnych głosów 1 469 49,33 

6. Liczba głosów pozytywnych „TAK” 1 239 41,61 

7. Liczba głosów negatywnych „NIE” 230 7,72 

 
 
W referendum uczestniczyło 50,03 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.  
41,61% społeczności Gminy Wielkie Oczy zaakceptowało przekazanie gminie 
obowiązku odbioru i wywozu odpadów zgromadzonych przez wytwórców. 
 
Uchwałą Nr VIII/35/03 z dnia 9 października 2003 roku Rada Gminy w Wielkich 
Oczach ustaliła opłatę zryczałtowaną w wysokości 60 zł rocznie od podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, handlową lub wytwórczą za 
wywóz odpadów komunalnych i unieszkodliwianie przez gminę. Opłatę wnosi się do 
kasy gminy w dwóch równych ratach do dnia 15 maja i 15 września każdego roku. 
 
Uchwałą Nr II/14/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku ustalona została opłata 
zryczałtowana w wysokości 60 zł rocznie od gospodarstwa domowego za wywóz 
odpadów komunalnych i unieszkodliwianie przez gminę. Opłatę wnosi się do kasy 
gminy w dwóch równych ratach do dnia 15 maja i 15 września. 
 

Obsługę Gminy Wielkie Oczy w zakresie odbioru od wytwórców odpadów 
komunalnych i ich  wywozu na składowisko w Młynach świadczy Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.  z siedzibą  
w 37-500 Jarosław ul. Przemyska 15.  
Wyłonione zostało w drodze przetargu, który odbył się dniu 22 grudnia 2003 roku. 
 
Wzajemne obowiązki oraz prawa stron tj. operatora -MPGK i Gminy Wielkie Oczy 
określa umowa Nr 10/03 z dnia 30.12.2003 roku. Zawarta została na czas 
nieokreślony. 

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych z terenu 
Gminy i przewiezienia ich na wysypisko odpadów komunalnych w Młynach w Gminie 
Radymno (§ 2). 

Strony ustaliły, że odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  
i podmiotów gospodarczych należy odbierać w każdej ilości, w opakowaniach: worki 
foliowe, kartony papierowe i tym podobne (§ 3). 

Ponadto ustalono, że odpady odbierane będą w jeden raz w miesiącu,  
w czwartek i piątek ostatniego tygodnia miesiąca kalendarzowego. 
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W przypadku nieterminowej zbiórki odpadów komunalnych Gmina naliczać będzie 
kary w wysokości 2 % od należnego wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień 
zwłoki (§ 6). 
Za wykonaną usługę w miesiącu ustalona została cena brutto  2.461,00 zł. 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. 
odbiera również odpady komunalne gromadzone w wybudowanych do tego celu 
śmietnikach przy cmentarzach. Koszty ich odbioru ponoszą: 

 dla cmentarzy komunalnych – gmina Wielkie Oczy, 

 dla cmentarzy parafialnych – parafia rzymskokatolicka. 
 
 

3.3. transport i przeładunek odpadów 
 

Wszystkie odpady komunalne z terenu Gminy Wielkie Oczy trafiają na 
składowisko odpadów w Młynach. Składowisko oddalone jest od Wielkich Oczu 
 o około 20 km.  

W dniu 2 stycznia 2004 roku zawarta została umowa Nr 11/S/2004 pomiędzy 
Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszewie, który jest 
administratorem Składowiska Odpadów Komunalnych w Młynach a Gminą Wielkie 
Oczy, na podstawie której ZGK zobowiązał się do przyjmowania następujących 
odpadów: 

 20 03 01 – nie segregowane (mieszane) odpady komunalne, 

 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. 
 
Umowa obowiązuje przez okres od 2 stycznia 2004  do 31 grudnia 2006 roku.  
Zgodnie z umową, przyjęcie odpadów stałych jest każdorazowo potwierdzane przez 
pracownika dozoru składowiska, z odnotowaniem: 

 ilości przywiezionych odpadów,  

  określenia rodzaju dopuszczonych do składowania, 

 określenia skąd zostały przywiezione, 

 numeru rejestracyjnego pojazdu, którym zostały przywiezione (§ 2). 
Za zdeponowanie odpadów na składowisku Gmina zobowiązała się do zapłaty ceny 
umownej netto w wysokości 75 zł/Mg w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 
VAT (§ 3). 
 
 

3.4. instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
 

Na terenie Gminy Wielkie Oczy nie ma żadnej instalacji do segregacji, odzysku lub 
składowania odpadów. 
 
 

3.5. obciążenia finansowe Gminy związane z gospodarka komunalną 
 

W latach 2001 – 2003 wydatki Gminy, związane z gospodarką komunalną   
i ochroną środowiska nieznacznie przewyższały dochody własne. Ich poziom oraz 
wielkość niedoboru środków finansowych przedstawia poniższa tabela: 
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tabela 3 - 16 

 

Lp. rozdział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2001 2002 2003 2004 

           plan 

A.   DOCHODY 30 964 84 471 65 363 57 000 

 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 0 0 

 90002 gospodarka odpadami 0 0 0 57 000 

 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 30 964 84 471 65 363 0 

 90078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 0 0 

 90095 pozostała działalność 0 0 0 0 

B.   WYDATKI   78 869 104 424 128 272 76 000 

 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 0 0 

 90002 gospodarka odpadami 10 006 0 52 641 76 000 

 90003 oczyszczanie miast i wsi 0 0 0 0 

 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 0 0 0 

 90006 ochrona gleb i wód podziemnych 0 0 0 0 

 90015 oświetlenie ulic , placów, dróg 68 863 104 424 75 631 0 

 90017 zakłady gospodarki komunalnej 0 0 0 0 

 90020 
wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat 

produktowych 0 0 0 0 

 90078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 0 0 

 90095 pozostała działalność 0 0 0 0 

C.   NIEDOBÓR ŚRODKÓW OBROTOWYCH -47 905 -19 953 -62 909 -19 000 

 
Źródło – budżet Gminy Wielkie Oczy 

 
W analizowanym okresie tj. w latach 2001 – 2003 wydatki na gospodarkę 

komunalną, w tym na utrzymanie porządku w  Gminie, systematycznie wzrastały. 
Największą pozycję kosztów stanowiły wydatki na oświetlenie ulic.  

 W 2001 roku łączne koszty w tym zakresie wyniosły 78,8 tys. zł. W 2003 roku 
wzrosły o 63 %, do poziomu 128,3 tys. zł.  

Niedobór środków w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca gminy wahał 
się w przedziale od 5 zł do 15,8 zł rocznie. 
 
 

3.6. wyniki ankiety 
 

Badania ankietowe przeprowadzono wśród 50 mieszkańców Gminy Wielkie 
Oczy. Ankieta była anonimowa. Zawierała 19 pytań, z których 10 dotyczyło 
gospodarki odpadami komunalnymi. Pytania zostały tak sformułowane, aby można 
było uzyskać informacje na temat: 
1. jakości świadczonych usług przez obsługującego gminę operatora tj. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu  
Sp. z o.o., 

2. poziomu wiedzy mieszańców na temat odpadów niebezpiecznych, 
3. poziomu odzysku odpadów ulegających biodegradacji, 
4. problemów związanych z odpadami wielkogabarytowymi, 
5. lokalizacji dzikich wysypisk. 

 
Na pytanie, czy ankietowani uczestniczą w zbiórce odpadów komunalnych 
organizowanej przez Gminę, 90 % odpowiedziało twierdząco. 
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84 % pamiętało kiedy ostatni raz odebrano od nich śmieci podając konkretną datę. 
Były to terminy 27.05 oraz 28.05. 
 
94 % stwierdziło, że odpady odbierane są regularnie i zgodnie z harmonogramem.  
96 % ankietowanych podała, że odbierane są jeden raz w miesiącu 

 
Według ankietowanych odpadami niebezpiecznymi są: 

 środki ochrony roślin – 80 %, 

 przeterminowane lekarstwa – 60 %, 

 opakowania po środkach ochrony roślin – 58 %, 

 dachówki z płyt eternitowych – 52 %, 

 oleje samochodowe  - 45,1 %, 

 baterie małogabarytowe – 42 %, 

 płyny hamulcowe – 34 %, 

 butelki plastikowe – 22 % 

 butelki szklane – 20 %, 

 opony samochodowe – 18 %, 

 puszki po napojach – 4 %, 

 odpady kuchenne – 0 %. 
 
Odpady zielone kompostuje  66 % ankietowanych, a kuchenne 58 %. 
 
Na pytanie czy występują problemy z odpadami  wielkogabarytowymi  18 % 
odpowiedziało twierdząco. 
 
32 % ankietowanych stwierdziło, że w ich pobliżu znajdują się dzikie wysypiska 
śmieci.  
 
86 % zadeklarowało chęć uczestniczenia w bezpłatnej selektywnej zbiórce odpadów 
komunalnych wskazując na potrzebę wydzielenia odpadów z tworzyw sztucznych  
i opakowań szklanych. Gotowość oddawania również odpadów z papieru wyraziło  
66 % ankietowanych. 
 
Tylko 24 % ankietowanych stwierdziło, że opłaty za odbiór odpadów mieszanych 
powinny być wyższe niż za odbiór odpadów posegregowanych.  
 
Na podstawie udzielonych odpowiedzi nasunęły się następujące spostrzeżenia: 
 
a) regularnie w systemie zbiórki odpadów komunalnych uczestniczy około 84 % 

mieszkańców Gminy Wielkie Oczy, 
b) mieszkańcy zainteresowani są bezpłatną selektywna zbiórką surowców wtórnych 

(86 % ankietowanych), 
c) 20 % ankietowanych nie widzi żadnego zagrożenia ze strony odpadów 

komunalnych, 
d) około 24 % mieszkańców Gminy Wielkie Oczy ma prawidłowy stosunek do 

gospodarki odpadami komunalnymi widząc potrzebę zróżnicowania opłat za 
zbiórkę odpadów komunalnych. 
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3.7. schemat przepływu odpadów 
 
Prawdopodobny sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych w 2001 roku  
w Gminie Wielkie Oczy przedstawia poniższy schemat. 
 
          tabela 3 - 17 

 

                

ODPADY KOMUNALNE WYTWORZONE W GMINIE WIELKIE OCZY  W 2001 ROKU (887 Mg) 

                

   100,00 %     

        

        

kompostowane 
(9 Mg) 

 
 przeznaczone 

na  
karmę dla zwierząt 

( 98 Mg) 
 

(razem 107 Mg) 

zdeponowane na składowisku 
w Młynach 

 
 
 

(192 Mg) 

spalone      
  w piecach 
węglowych 

 
 
 

(90 Mg) 

 
odzyskane surowce 

wtórne 
(43 Mg) 

odzyskane odpady 
wielkogabarytowe 

(42 Mg) 
odzyskane odpady 

budowlane 
(70 Mg) 

popiół wysypany na 
ścieżki 

(150 Mg) 
 

(razem 305 Mg) 

porzucone  
na dzikich 

wysypiskach 
lub zakopane 

 
 

(193 Mg) 

12,06 % 21,65 %  10,15 % 34,39 % 21,76 % 

 

Z powyższych danych wynika, że niecałe 22  % odpadów komunalnych trafiło  
w 2001 roku na składowisko. Około 21 % porzucono na „dzikich wysypiskach” lub 
zakopano w ziemi. Ponad 10 % spalono w piecach węglowych. 
 
Odzyskanych i zagospodarowanych w należyty sposób było  prawdopodobnie   
46 % wytworzonych w Gminie odpadów. 
 

3.8. uwagi końcowe dotyczące obecnego systemu gospodarki 
odpadami 

 
Gmina Wielkie Oczy jako pierwsza w Powiecie Lubaczowskim dostrzegła 

problem powstały w związku z nieprawidłową gospodarką mieszańców odpadami 
komunalnymi.  

W dniu 8 czerwca 2003 roku przeprowadzone zostało referendum  
w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się 
odpadów komunalnych przez gminę. Uczestniczyło w nim 50,03 % uprawnionych do 
głosowania. 41,61% społeczności Gminy Wielkie Oczy zaakceptowało propozycję 
przejęcia prze gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych. 
 

Operatorem obsługującym gminę jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. Spółka wybrana została do 
świadczenia usług komunalnych w drodze przetargu. Nie segregowane (mieszane) 
odpady wytworzone przez gospodarstwa domowe oraz podmioty gospodarcze 
działające na terenie Gminy Wielkie Oczy odbierane są jeden raz w miesiącu 
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specjalistycznym transportem komunalnym. Jest to samochód z tylnym załadunkiem, 
wyposażony w płytę dociskową do zagęszczania odpadów. Odpady deponowane są 
na składowisku w Młynach, oddalonym od Wielkich Oczu o około 20 km.  

Rozliczeń finansowych za złożenie odpadów komunalnych zebranych z terenu 
gminy dokonuje Urząd Gminy  bezpośrednio z administratorem składowiska na 
podstawie umowy. 
 

Uchwałą Nr VIII/35/03 z dnia 9 października 2003 roku Rada Gminy  
w Wielkich Oczach ustaliła opłatę zryczałtowaną w wysokości 60 zł rocznie od 
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, handlową lub 
wytwórczą za wywóz odpadów komunalnych i unieszkodliwianie przez gminę. Opłatę 
wnosi się do kasy gminy w dwóch równych ratach do dnia 15 maja i 15 września 
każdego roku. 

Uchwałą Nr II/14/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku ustalona została opłata 
zryczałtowana w wysokości 60 zł rocznie od gospodarstwa domowego za wywóz 
odpadów komunalnych i unieszkodliwianie przez gminę. Opłatę wnosi się do kasy 
gminy w dwóch równych ratach do dnia 15 maja i 15 września. 
 
          Regularnie w systemie zbiórki odpadów komunalnych mieszanych uczestniczy 
około 84 % mieszkańców Gminy Wielkie Oczy. Przeprowadzone badania ankietowe 
wykazały, że: 
a) mieszkańcy zainteresowani są bezpłatną selektywna zbiórka surowców wtórnych 

(86 % ankietowanych), 
b) 80 % ankietowanych widzi zagrożenie ze strony niektórych odpadów 

komunalnych, 
 

W Gminie Wielkie Oczy nie występuje problem z odpadami ulegającymi 
biodegradacji.  

Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, obejmującej 
opakowania z tworzyw, opakowania szklane oraz opakowania wielomateriałowe, 
pozwoli w przyszłości na zmniejszenie masy deponowanych odpadów na 
składowisku o około 25 % [vide – tabela nr (3 – 7) -struktura morfologiczna odpadów 
komunalnych dla terenów wiejskich]. Obniżą się więc koszty związane z ich 
składowaniem. 
 Selektywna zbiórka surowców ograniczy również występujące powszechnie 
zjawisko spalania opakowań z tworzyw sztucznych w  piecach węglowych.  
 

Przyjmuje się, że w strumieniu odpadów  z gospodarstw domowych,  17 % 
stanowią opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tekstylia. Palenie tworzyw 
sztucznych  „metodą chałupniczą” a więc w piecach nie przystosowanych do ich 
utylizacji powoduje emisję dioksyn, najbardziej toksycznych substancji chemicznych. 
Wdychają je nie tylko ludzie ale  i zwierzęta. Dioksyny osiadają na owocach, glebach 
i wodzie. Toksyczne ich działanie  polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu 
rozmnażających się komórek w organizmach żywych. Za najbardziej niepokojące 
oddziaływanie dioksyn należy uznać uszkadzanie struktur kodu genetycznego 
zawartego w łańcuchu DNA. Objawami zatrucia są bolesne wysypki alergiczne. 
Ponad 90 % masy dioksyn dostaje się do organizmu wraz z pożywieniem. Stąd też 
w przyszłości, w Gminie Wielkie Oczy, opisany wyżej proceder musi być zaniechany. 
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 W Gminie Wielkie Oczy nie występują również problemy z odpadami 
remontowo – budowlanymi. 
 
W przyszłości rozwiązać należy jedynie problem z: 

 odpadami niebezpiecznymi znajdującymi się w strumieniu odpadów 
komunalnych, 

 oponami samochodowymi, 

 odpadami wielkogabarytowymi. 
 

 

4. Przewidywane zmiany wpływające na wielkość emisji 
odpadów 

 
4.1. zmiany demograficzne 

 
Od kilku lat  liczba mieszkańców Gminy Wielkie nieznacznie wzrasta.  

W niniejszym planie przyjęto, że występujący trend nie utrzyma się. Biorąc pod 
uwagę obecne uwarunkowania gospodarcze gminy oraz występujące tendencje 
demograficzne, liczba jej mieszkańców  będzie stopniowo zmniejszać się. Sytuacja ta 
związana jest przede wszystkim z koniecznością migracji części mieszkańców  
w poszukiwaniu pracy.  

 
Prognozę demograficzną dla Gminy Wielkie Oczy przedstawia poniższa tabela. 
 
          tabela 4 -18 

 

                      prognoza na lata   

  2001 2004 2007 2010 2014 

liczba mieszkańców 3 969 4 066 3 884 3 843 3 802 

dynamika (%) 100,00 102,44 97,88 96,82 95,79 

 
 Źródło – opracowanie własne  

 
4.2. rozwój wybranych czynników gospodarczych 
 

 

Do końca bieżącej dekady należy się spodziewać ożywienia gospodarczego  
w kraju i w regionie. Wzrost gospodarczy w regionie stymulowany będzie między 
innymi: 
 

1) budową sieci dróg (autostrada A 4), 
2) inwestycjami komunalnymi – głównie budową sieci kanalizacji sanitarnej, 
3) zwiększonym zapotrzebowaniem na  tarcicę budowlaną oraz podstawowe 

materiały budowlane (piasek, żwir), 
4) zwiększonym popytem na żywność (mleko i jego przetwory, mięso, warzywa). 
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Wzrostowi gospodarczemu towarzyszyć będzie poprawa sytuacji materialnej 
mieszkańców Gminy Wielkie Oczy. Wyrażać się powinna w zwiększonym zakupie 
dóbr konsumpcyjnych, a co z tym się wiąże i wzroście emisji odpadów komunalnych. 
W niniejszym Planie przyjęto, za autorami  Planu Gospodarki Odpadami Powiatu 
Lubaczowskiego, że wzrost masy odpadów komunalnych będzie nie większy niż 3 %  
w skali roku. Przedstawione w poniższej tabeli prognozowane ilości odpadów 
komunalnych w Gminie Wielkie Oczy w latach 2007 – 2014 wyliczone zostały przy 
uwzględnieniu przewidywanych zmian demograficznych. 
 

          tabela 4 - 19 

 

        prognoza   

Lp. rodzaj odpadów komunalnych 2001 2007 2010 2014 

I. 
ogólna masa wytworzonych odpadów 
komunalnych (Mg) 887,00 1 067,11 1 142,14 1 289,18 

  w tym:     

1. odpady ulegające biodegradacji 206,49 248,42 268,71 299,22 

2. surowce wtórne 253,68 305,19 330,08 371,44 

3. odpady wielkogabarytowe 62,80 75,55 81,71 91,00 

4. odpady budowlane 89,41 107,57 104,32 129,56 

5. odpady niebezpieczne 8,34 10,03 10,85 12,09 

6. pozostałe odpady 266,28 320,35 346,47 385,86 

 
Źródło – opracowanie własne 

 

 

5. Polityka, cele i zadania w planach wyższego szczebla 
 

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
wyznaczono następujące główne kierunki działań w gospodarce odpadami 
komunalnymi: 
 
1) w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji, 
 

Ilość odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinna 
wynosić: 

 w 2010 roku – 78 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 

 w 2014 roku – 53 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 

 
Dobór metod zahamowania strumienia odpadów ulegających biodegradacji 
autorzy planu wojewódzkiego pozostawili zarządom gmin. Przewidują,  
że w pierwszym okresie realizacji planu dominować będą biologiczne metody 
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji poprzez 
kompostowanie i fermentacje beztlenową. Kompostowaniu poddane zostaną 
głównie odpady kuchenne ulegające biodegradacji, osady ściekowe oraz odpady 
zielone z porządkowania ogrodów, terenów zielonych i parków. W zależności od 
ilości odpadów organicznych uzależniony będzie sposób prowadzenia procesu 
kompostowania na: 
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a) kompostowanie domowe, na własny użytek, jako sposób minimalizacji ilości 
odpadów trafiających do ogólnego strumienia, 

b) kompostowanie w pryzmach napowietrzanych sztucznie lub poprzez 
przerzucanie, 

 
2) w zakresie odzysku substancji, materiałów, energii z odpadów, 

 
 zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia  
w latach 2007 – 2010 poziomu odzysku – 50 % oraz poziomu recyklingu – 25 % 
 

Dla części odpadów komunalnych, których wartość opałowa kształtuje się na 
poziomie minimum 6000 kJ/kg autorzy Wojewódzkiego PGO proponują termiczne 
metody ich unieszkodliwiania. Zastosowanie tego rozwiązania wiąże się jednak ze 
spełnieniem kilku warunków: 
a) instalacja termicznego przekształcania odpadów w energię musi mieć 

zapewniony dopływ „paliwa” w ilości 150 tys. Mg  rocznie, 
b) wartość opałowa odpadów powinna wynosić minimum 6000 kJ/kg, czyli 

odpady te muszą pochodzić z selektywnej zbiórki, 
c) poziom opłat za przyjęcie odpadów na składowisku musi wzrosnąć w stopniu 

zapewniającym opłacalność eksploatacji instalacji termicznego 
przekształcania odpadów, 

d) społeczeństwo musi być rzetelnie informowane o korzyściach płynących  
z zastosowania tej metody, 

 
3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów 

komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania, 
 
Dla odpadów wielkogabarytowych Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada 
następujący poziom odzysku: 

 2010 r. – 50 %, 

 2014 r. – 70 %. 
 

4) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów 
komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania, 

 
W Województwie Podkarpackim przewiduje się następujące poziomy odzysku 
odpadów budowlano-remontowych: 

 2010 r. – 40 %, 

 2014 r. – 60 %. 
 
5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. 
 
 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada wydzielenie odpadów 
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Rozwój tego systemu 
powinien być zgodny z „Kompleksowym programem gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi w rejonie Polski południowej”. Podstawowym przedsięwzięciem 
winno być zorganizowanie na terenie każdej gminy systemu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych obejmującego docelowo 100 % mieszkańców. Odbiór tych odpadów 
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powinien być powierzony specjalistycznej firmie wywozowej, spełniającej wymogi 
określone w przetargu. Innym warunkiem uzyskania efektów w zbiórce odpadów 
niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych jest przekonanie  
mieszkańców do konieczności selektywnej zbiórki tych odpadów. Wymaga to 
prowadzenia w każdej gminie odpowiednich akcji kształtowania świadomości 
społecznej, akcji szkoleń w różnych środowiskach. 
 
Plan przewiduje osiągnięcie następujących poziomów selektywnego gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych na terenie gmin: 
 

 2010 r. – 50 % wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

 2015 r. – 80 % wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. 
 
 

6. Cele strategiczne Gminy Wielkie Oczy w gospodarce 
odpadami określone planami wyższego szczebla 

 
6.1. odpady ulegające biodegradacji 

 
Obecny poziom odzysku odpadów ulegających biodegradacji w Gminie 

Wielkie Oczy jest zadawalający. Udział odpadów skierowanych w 2001 roku na 
składowisko nie przekroczył 5 %. Na składowisko wywożone są jedynie odpady 
zgromadzone w śmietnikach przy cmentarzach. Odpady zielone oraz kuchenne 
wytworzone przez indywidualnych wytwórców poddawane są procesowi 
kompostowania. Jakość kompostu jest wysoka. Wytwórcy odpadów wykorzystują go 
we własnym zakresie. W Gminie Wielkie Oczy istnieją dogodne warunki do 
prowadzenia prawidłowej gospodarki tymi odpadami. Są  nimi: 

 
1) charakter zabudowy gminy (domy jednorodzinne z ogrodami), 
2) charakter wiejski gminy (odpadami kuchennymi karmione są zwierzęta) 

 
Poniższa tabela prezentuje prognozę ilości odpadów podlegających biodegradacji,  
w latach 2006 – 2014.  
          tabela 6 – 20 

 

        prognoza 

Lp.   2001 2007 2010 2014 

1. 
ilość wytworzonych odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (Mg) 206,49 248,42 268,68 299,22 

2. 
ilość odpadów zdeponowana na składowisku 
(Mg) 10,00 12,30 13,44 15,12 

3. 

rzeczywisty udział odpadów ulegających 
biodegradacji deponowanych na składowisku 
w ogólnej ilości odpadów ulegających 
biodegradacji (%) 4,84 4,95 5,00 5,05 

4. 

planowany udział odpadów podlegających 
biodegradacji, mogących zostać 
zdeponowanych na składowisku (%)  0,00 0,00  75,00 50,00 

 
Na podstawie danych przedstawionych w powyższej tabeli można stwierdzić,  
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że Gmina nie musi podejmować żadnych działań w zakresie odzysku odpadów 
ulegających biodegradacji.  
 
 

6.2. odpady mogące być poddane procesowi spalania w celu odzysku 
energii 

 
 

Procesowi spalania w celu odzyskania energii poddane mogą być wyłącznie te 
odpady, które charakteryzują się wysoką wartością opałową. Proces spalania musi 
odbywać się w specjalnie do tego celu wybudowanych instalacjach. Spośród 
odpadów komunalnych do tego celu mogą służyć: 

 

 opakowania wielomateriałowe,  

  tworzywa sztuczne nieopakowaniowe,  

 opakowania z tworzyw sztucznych,  

  odpady tekstylne.  
 
Mogą służyć również opakowania z papieru oraz papier i tektura ale 
prawdopodobieństwo ich pozyskania w Gminie jest znikome. Stąd też do celów 
planistycznych nie zostały przyjęte. Będą zagospodarowane przez wytwórców  
we własnym zakresie.  
 

W 2001 roku w gminie Wielkie Oczy wytworzonych zostało 103,96 Mg 
odpadów zaliczonych do wymienionych czterech rodzajów. Poniższa tabela 
prezentuje prognozowany poziom ich wytwarzania oraz odzysku. Przyjęte wielkość 
odzysku dla całej grupy ustalona została na podstawie obowiązujących poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych1 
   
 

    tabela 6 – 21 

 

        prognoza 

Lp.   2001 2007 2010 2014 

1. 

ilość odpadów komunalnych mogących być 
poddanych procesom spalania w celu 
uzyskania energii (Mg) 103,96 125,07 135,27 150,65 

2. wymagany poziom odzysku (Mg) 0,00 27,52 67,63 90,39 

4. wymagany poziom odzysku (%)  0,00 22,00 50,00 60,00 

 
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami nie określono jednoznacznie,  
że odpady o wysokich wartościach energetycznych będą spalane w celu uzyskania 
energii. Uzależniono to od spełnienia kilku warunków, niezależnych od samorządu 
Gminy Wielkie Oczy.  

Ponieważ przedmiotem zbiórki są w tym konkretnym przypadku surowce 
wtórne, prawdopodobieństwo, że nie zostaną one w żaden sposób 
zagospodarowane jest niewielkie.  

                                                 
1
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69 poz. 719) 
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W strumieniu odpadów mogących być przedmiotem recyklingu znajdują się 
ponadto: złom stalowy i metali kolorowych, opakowania szklane, szkło 
nieopakowaniowe oraz odpady mineralne. Prognozę emisji tych odpadów do roku 
2014 przedstawia poniższa tabela. 

 
          tabela 6 – 22 

 

        prognoza 

Lp.   2001 2007 2010 2014 

1. złom metali (Mg) 28,29 34,03 36,81 40,99 

2. opakowania szklane (Mg) 18,80 22,62 24,46 27,24 

3. szkło nieopakowaniowe (Mg) 45,58 54,84 59,31 66,05 

4. odpady mineralne (Mg) 57,03 68,61 74,21 82,64 

I. razem odpady podlegające odzyskowi 149,70 180,10 194,78 216,93 

II. wymagany poziom odzysku (%) bd 22,00 50,00 60,00 

III. wymagany poziom odzysku (Mg) bd 39,62 97,39 130,16 

 
 
 

6.3. odpady wielkogabarytowe 
 
 

Odpady wielkogabarytowe nie są dotychczas usuwane w sposób ciągły  
w Gminie Wielkie Oczy. Przeprowadzona ankieta wykazała, że 18 % ankietowanych 
nie jest zadowolona z istniejącej sytuacji. Stąd też na „dzikich wysypiskach” spotkać 
można fotele, wykładziny podłogowe i tapczany. 
 

Poniższa tabela przedstawia prawdopodobną ilość wytworzonych odpadów 
wielkogabarytowych przez mieszkańców Gminy oraz prognozę w tym zakresie do 
roku 2014. Prezentuje również wymagane poziomy odzysku oraz ilości jakie będą 
musiały być wyłączone ze strumienia odpadów komunalnych. 

 
          tabela 6 – 23 
 

        prognoza 

Lp.   2001 2007 2010 2014 

1. 
ilość wytworzonych odpadów 
wielkogabarytowych (Mg) 62,80 75,55 81,71 91,00 

3. poziom wymaganego odzysku (%) 0,00 20,00 60,00 80,00 

4. poziom wymaganego odzysku (Mg) 0,00 15,11 49,03 72,80 

 
 

6.4. odpady budowlano-remontowe 
 
 

Odpady remontowo- budowlane  są obecnie zagospodarowywane przez 
wytwórców we własnym zakresie. Pojawiają się jednak również na „dzikich 
wysypiskach”. Stąd też w najbliższym czasie należy wyznaczyć miejsca, w których 



 31 

można będzie je składować. Poniższa tabela prezentuje planowany wzrost poziomu 
wytwarzania i odzysku tego rodzaju odpadów do 2014 roku. Podobnie jak  
z odpadami ulegającymi biodegradacji Gmina nie powinna mieć problemów  
z osiągnięciem wymaganego poziomu odzysku 
 
          tabela 6 – 24 

 

        prognoza 

Lp.   2001 2007 2010 2014 

1. ilość odpadów budowlanych wytwarzanych (Mg) 89,41 107,57 116,34 129,56 

2. ilość odpadów budowlanych odzyskiwanych (Mg) 70,00 86,05 93,07 103,65 

3. prognozowany poziom odzysku (%) 78,29 80,00 80,00 80,00 

4. wymagany poziom odzysku (%)  0,00 15,00 40,00 60,00 

 
 

6.5. odpady niebezpieczne 
 
 

W Gminie Wielkie Oczy nie funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów 
niebezpiecznych. Odpady te wyrzucane są przez mieszkańców wraz z innymi 
odpadami komunalnymi. Wyniki przeprowadzonej ankiety wyraźnie potwierdzają,  
że 80 % mieszkańców Gminy dokładnie wie, które z odpadów komunalnych 
zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Stad też wprowadzenie selektywnej ich 
zbiórki nie powinno rodzić sprzeciwów ze strony lokalnej społeczności i należy się 
spodziewać pozytywnych rezultatów jej wdrożenia. 
 
Plany Gospodarki Odpadami wyższego szczebla przewidują wysoką dynamikę 
odzysku tych odpadów. W roku 2014 powinno się zbierać 80 % wytworzonych 
odpadów niebezpiecznych. Prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych, jakie 
będą wytwarzane w latach 2004 –2014 oraz poziomy ich odzysku przedstawia 
poniższa tabela. 
 
          tabela 6 – 25 

 

        prognoza   

Lp.   2001 2007 2010 2014 

1. 
ilość wytworzonych odpadów 
niebezpiecznych (Mg) 8,34 10,03 10,85 12,09 

2. 
wymagany poziom odzysku odpadów 
niebezpiecznych (%) 0,00 1,51 5,43 9,67 

3. 
wymagany poziom odzysku odpadów 
niebezpiecznych (Mg) 0,00 15,00 50,00 80,00 
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7. Priorytety Gminy Wielkie Oczy w zakresie gospodarki 
odpadami na lata 2004 – 2014 

 
 

7.1. założenia ogólne 
 

Organizacją odbioru odpadów komunalnych, jak wykazano w rozdziale 3.2. 
zajmuje się Gmina. W przyszłości system ten będzie rozwijany.  

Obecnie odpady komunalne deponowane są na składowisku w Młynach. 
Gmina Wielkie Oczy nie wyklucza możliwości podjęcia współpracy z PZZO  
w Futorach, pod warunkiem jednak, że wzajemne relacje pomiędzy funkcjonującym 
obecnie systemem lokalnym (szczebel gminy) a planowanym systemem regionalnym 
(szczebel powiatu) kształtować się będą na zasadach rynkowych. 
 

Nadrzędnymi celami w zakresie  gospodarki odpadami w Gminie Wielkie Oczy 
 w latach 2004 – 2014 są: 
  
Cel 4/1.1. - wyeliminowanie  zagrożeń mieszkańców i środowiska związanych  
 z odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi znajdującymi 

się w strumieniu odpadów  komunalnych, 
 
Cel 4/1.2. - objęcie segregacją wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na 

terenie Gminy.  
 
W ramach „celu 4/1.1.”  można obecnie wyodrębnić trzy źródła zagrożeń, które  
w niniejszym planie potraktowane zostały jako priorytety. Są nimi: 
 
 
priorytet 4/1.1.1 -  zaniechanie  spalania opakowań z tworzyw sztucznych  

w kotłach węglowych, 
 
 

zadanie 4/1.1.1.1. – przygotowanie materiałów informacyjnych dla młodzieży 
szkolnej o szkodliwym dla zdrowia wpływie spalania 
opakowań z tworzyw sztucznych w paleniskach węglowych 
(szkoły podstawowe, gimnazja). 

 
zadanie 4/1.1.1.2. – zamieszczenie w informatorze samorządowym  cyklu  

artykułów na temat powstawania w trakcie spalania odpadów 
z tworzyw sztucznych silnie toksycznych dioksyn. 

 
priorytet 4/1.1.2. – wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów 

niebezpiecznych 
 
zadanie 4/1.1.2.1. – utworzenie na terenie Gminy Wielkie Oczy Gminnego 

Punktu Zbiórki  Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 
 
zadanie 4/1.1.2.2. – zapoznanie młodzieży szkolnej z pracą GPZON (wizyta) 
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zadanie 4/1.1.2.3. –zainicjowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród 
mieszkańców Gminy o wpływie odpadów niebezpiecznych 
na zdrowie ludzi i zwierząt oraz otaczającą nas przyrodę; 
zamieszczenie na ten temat cyklu artykułów w informatorze 
samorządowym. 

 
zadanie 4/1.1.2.4. – objecie systemem  zbiórki odpadów niebezpiecznych 

wszystkie placówki handlowe na terenie Gminy, 

 aptekę –  przeterminowanymi lekarstwami, 

 sklepy sprzedające środki ochrony roślin – 
opakowania po środkach ochrony roślin, 

 placówki sprzedające materiały budowlane – 
opakowania po klejach, farmach, lakierach  
i rozcieńczalnikach. 

 
zadanie 4/1.1.2.5. – objęcie młodzieży szkolnej systemem zbiórki baterii 

małogabarytowych. 
 

priorytet 4/1.1.3. – pomoc Gminy w unieszkodliwianiu wyrobów zawierających 
azbest, usuwanych z dachów i elewacji budynków 
zlokalizowanych w Gminie Wielkie Oczy 

 
zadanie 4/1.1.3.1. – a)przeprowadzenie inwentaryzacji budynków Gminy Wielkie 

Oczy w  celu ustalenia rzeczywistej masy odpadów 
azbestowych, 

 
b)  pomoc finansowa przy unieszkodliwianiu wyrobów 
zawierających azbest wspólnie ze Starostwem. 

 
Począwszy od kwietnia 2005 roku odbiór odpadów komunalnych od 

gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych  w Gminie Wielkie Oczy opierać 
się będzie na systemie zbiórki selektywnej „u źródła”. Odpady komunalne dzielone 
będą przez wytwórców na dwie grupy: 

 

 odpady przeznaczone do zdeponowania na składowisku odpadów 
komunalnych (gromadzone w czarnych workach foliowych lub              
w pojemnikach), 

 surowce wtórne o kodach:   
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 
15 01 07 – opakowania ze szkła, 

 (gromadzone w przeźroczystych workach foliowych). 
 

Papier gazetowy, książki oraz opakowania papierowe nie będą zbierane, 
ponieważ są spalane w piecach węglowych. W początkowej fazie funkcjonowania 
systemu nie przewiduje się ich odzysku. 

Organizatorzy zbiórki surowców nie przewidują również pozyskiwania   
opakowań metalowych i złomu, ponieważ surowce te są sprzedawane przez 
wytwórców zarówno stałym jak i obwoźnym punktom skupu. 
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Surowce wtórne w Gminie Wielkie Oczy odbierane będą od wytwórców 
bezpłatnie,  zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

  
Pozostałe odpady komunalne, przewidziane do zdeponowania na 

składowisku, odbierane będą  przez operatora na dotychczasowych zasadach. 
 

W ramach celu 4/1.2. ustalone zostały następujące priorytety i zadania: 
 

priorytet 4/1.2.1. – zmniejszenie strumienia odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na wysypisko 

 
zadanie 4/1.2.1.1. – propagowanie tworzenia przydomowych kompostowników 

wykorzystując informator samorządowy.  
 
zadanie 4/1.2.1.2. – przygotowanie szczegółowej  instrukcji kompostowania 

odpadów zielonych i kuchennych i zamieszczenie jej  
w informatorze samorządowym. 

 
zadanie 4/1.2.1.3. – ogłoszenie konkursu z nagrodami pieniężnymi,  na najlepiej 

zagospodarowaną i utrzymaną posesję, warunkiem udziału 
musi być wzorcowo rozwiązana gospodarka odpadami.  

 

priorytet 4/1.2.2. – ograniczenie strumienia odpadów wielkogabarytowych 
kierowanych na wysypisko 

 

zadanie 4/1.2.2.1. – utworzenie Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Wielkogabarytowych. 

 

priorytet 4/1.2.3. - objęcie wszystkich mieszkańców gminy oraz podmiotów 
gospodarczych systemem  selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, 

 
zadanie 4/1.2.3.1. – uzgodnienie z operatorem obsługującym Gminę Wielkie Oczy 

wprowadzenia zbiórki surowców wtórnych (opakowania  
 z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania 
wielomateriałowe)w 2005 roku.  

 
zadanie 4/1.2.3.2. - podjęcie przez Radę Gminy Wielkie Oczy  uchwały 

zobowiązującej podmioty gospodarcze działające na terenie  
gminy do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania nimi. (podstawa prawna – art. 17 
ust. 3 ustawy o odpadach z dnia27 kwietnia 2001 roku – Dz.U. nr 
62 poz. 628) 

 
priorytet 4/1.2.4. – ograniczenie strumienia odpadów remontowo-budowlanych 

kierowanych na „dzikie wysypiska” 
 
zadanie 4/1.2.5. – utworzenie w Urzędzie Gminy banku informacji na temat 

możliwości zdeponowania odpadów budowlanych. 
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7.2. nowe instalacje odzysku odpadów 

 
W celu wyeliminowania zagrożeń mieszkańców Gminy oraz środowiska  

przewiduje się utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON). Punkt ten powinien przyjmować: 

a) świetlówki, 
b) detergenty zawierające odpady niebezpieczne, 
c) odczynniki fotograficzne, 
d) farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne, 
e) kwasy i alkalia, 
f) lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 
g) leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 
h) oleje i tłuszcze, 
i) środki ochrony roślin, 
j) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
k) zużyte akumulatory, 
l) drewno zawierające substancje niebezpieczne, 
m) urządzenia zawierające freony, 
n) rozcieńczalniki. 

 
Działalność GPZON finansowana będzie w całości z budżetu Gminy Wielkie Oczy. 
 
Punkt  będzie ogrodzony a cały jego teren oświetlony. Wyposażony będzie  
w kontenery i beczki do gromadzenia odpadów. Ponadto  posiadać będzie wagę 
uchylną 1,5 Mg niezbędną do ustalenia masy przyjmowanych odpadów.  
Pojemniki na odpady będą  oznakowane. Dojazd samochodu specjalistycznego pod 
załadunek kontenerów będzie swobodny. Kontenery i beczki znajdować się będą   
we wiacie pod zamknięciem.  Liczbę pojemników oraz sposób ich przeznaczenia 
przedstawia poniższe zestawienie. 
 
          tabela 7- 26 
 

rodzaj 
pojemnika szt. przeznaczenie 

kontenery 1 drewno zawierające substancje niebezpieczne 

KP-11 1 opakowania po chemikaliach metalowe 

 1 opakowania po chemikaliach i środkach ochrony roślin plastikowe 

beczki 200 l 1 lampy fluoroscencyjne, świetlówki 

  1 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

  6 baterie małogabarytowe wg rodzajów i wielkości 

 1 odczynniki fotograficzne 

 1 farby , kleje lepiszcza zawierające substancje niebezpieczne 

 1 detergenty zawierające odpady niebezpieczne 

 1 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

  1 przeterminowane lekarstwa 

 
Odpady przyjmowane będą w dni robocze i wolne soboty, w godzinach od 11.00 do 
17.00. Punkt obsługiwany będzie przez jedną osobę. 
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W punkcie  przyjmowane będą również: 

 zużyte opony samochodowe, 

 szkło nieopakowaniowe (budowlane) pochodzące z rozbiórki budynków, 

 odpady wielkogabarytowe. 
 

7.3. wymagania  lokalizacyjne GPZON 
 
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) powinien powstać na 
terenie będącym własnością Gminy. Przy jego lokalizacji powinny być spełnione 
następujące warunki: 

 
1) zajmować powinien teren przynajmniej 500 m², 
2) odpady powinny być gromadzone w odpowiednio do tego celu przygotowanych  

i oznakowanych pojemnikach (kontenery, beczki), 
3) pojemniki wraz z odpadami powinny się znajdować pod zamknięciem  

w budynku murowanym lub we wiacie, 
4) do magazynu zapewniony być musi swobodny dojazd samochodami 

ciężarowymi, 
5) teren Punktu musi być ogrodzony i oświetlony, 
6) plac manewrowy przed budynkiem (wiatą) powinien być utwardzony. 
 
 
 

7.4. schemat przepływu odpadów w proponowanym systemie 
 
 

Funkcjonujący obecnie system zbiórki odpadów stworzył podwaliny do 
selektywnego ich gromadzenia i zagospodarowywania.  
 
Proponowane rozwiązania, ujęte w zadaniach przedstawionych w rozdziale 7.1. 
powinny zapewnić możliwość: 
 
1) ograniczenia strumienia odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 

wysypisko, 
2) wyłączenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 
3) zwiększenia odzysku odpadów wielkogabarytowych, 
4) likwidacji „dzikich wysypisk”. 
 
Odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywane będą przez  gospodarstwa 
domowe we własnym zakresie.  
 
Odpady zielone powstałe przy cmentarzach oraz z porządkowania zieleńców, placów  
i ulic w gminie kierowane będą przez operatora obsługującego Gminę Wielkie Oczy 
do kompostowni utworzonej w Lubaczowie lub w Młynach. Ilość ich w skali roku 
wynosić może od 15 do 20 Mg. 
 
Odpady niebezpieczne kierowane będą do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (GPZON) za pośrednictwem: 
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a) baterie małogabarytowe – młodzieży szkolnej, placówek handlowych oraz 
bezpośrednio przez wytwórców, 

b) przeterminowane lekarstwa – apteki oraz bezpośrednio przez wytwórców, 
c) opakowania po środkach ochrony roślin – placówek handlowych zajmujących 

się sprzedażą środków ochrony roślin, 
d) opakowania po klejach, farbach, lakierach i rozcieńczalnikach – podmiotów 

zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych, 
e) pozostałe odpady niebezpieczne wymienione w rozdziale 7.2. – przez 

wytwórców tych odpadów. 
  
Powstanie GPZON stworzy możliwość ciągłego, legalnego pozbywania się odpadów 
niebezpiecznych. Odbiorcami będą firmy specjalistyczne zajmujące się ich 
transportem i unieszkodliwianiem. 
 GPZON zapewni również  możliwość pozbywania się zużytych opon, odpadów 
wielkogabarytowych oraz najbardziej uciążliwej części odpadów budowlanych jakim 
są opakowania po klejach, piankach itp. oraz  szkło budowlane. 
 
Poniżej przedstawiony został planowany schemat przepływu odpadów komunalnych 
oraz prognozowana wielkość strumieni odpadów w 2014 roku. 
 
          tabela 7- 27 

 

                
ODPADY KOMUNALNE WYTWORZONE W GMINIE WIELKIE OCZY  W 2014 ROKU ( 1 289,18 Mg) 

                

   100,00 %     

        

        

kompostowane 
(22,2 Mg) 

 
 przeznaczone 

na  
karmę dla zwierząt 

( 241,9 Mg) 
 

(razem 264,1  Mg) 

 

zebrane  
i 

zdeponowane na składowisku 
 
 
 
 
 

(361,64 Mg) 

spalone  
 w piecach 
węglowych 

 
 
 

(20 Mg) 

 
odzyskane surowce 

wtórne 
(307,32 Mg) 

odzyskane odpady 
budowlane  

(103,65 Mg) 
popiół wysypany na 

ścieżki 
(150,0 Mg) 

odpady 
wielkogabarytowe 

(72,80 Mg) 
odpady 

niebezpieczne 
(9,67 Mg) 

 
(razem 643,44 Mg) 

porzucone na 
dzikich 

wysypiskach lub 
zakopane 

 
 

(0,0 Mg) 

20,49 % 28,05 %  1,55% 49,91 % 0,0 % 

 
 
 

7.5. harmonogram działań 
 

Obecnie Gmina Wielkie Oczy skoncentrowała swoje wysiłki na remontach  
i budowie dróg. Czeka ją również budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Stąd też 
wydatki związane z powstaniem GPZON należy przewidzieć nie wcześniej niż  
w latach 20012 - 2014.  
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Przedstawione w niniejszym rozdziale, w punkcie 7.1. zadania gminy wymagają: 
 

a) podjęcia w najbliższych czterech lat tj. 2004 –2007; zadania te ujęte zostały  
w planie krótkoterminowym (rozdział 8), 

b) kontynuowania rozpoczętych zadań oraz udoskonalania metod ich realizacji;  
ujęte zostały w planie długoterminowym obejmującym okres siedmiu lat tj. 
2008 – 2014 (rozdział 9).  

 

8. Krótkoterminowy plan działania na lata 2004 – 2007 
 
Zadania, których realizacja podjęta zostanie  w najbliższych czterech latach nie 
wymagają wielkich nakładów finansowych. Część z nich zostanie sfinansowana ze 
środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  z tytułu 
odzysku odpadów opakowaniowych2. Zadania mają charakter organizacyjny. 

 
 
Zadania Gminy Wielkie Oczy w zakresie gospodarki odpadami powinny być 
realizowane wg poniższego harmonogramu: 
 
 
priorytet 4/1.1.1 -  zaniechanie  spalania opakowań z tworzyw sztucznych  

w kotłach węglowych, 
 

zadanie 4/1.1.1.1. – przygotowanie materiałów informacyjnych dla młodzieży 
szkolnej o szkodliwym dla zdrowia wpływie spalania 
opakowań z tworzyw sztucznych w paleniskach węglowych 
(szkoły podstawowe, gimnazja). 

 
zadanie 4/1.1.1.2. – zamieszczenie w informatorze samorządowym Gminy 

Wielkie Oczy cyklu  artykułów na temat powstawania  
w trakcie spalania odpadów z tworzyw sztucznych silnie 
toksycznych dioksyn. 

 

priorytet 4/1.2.1. – zmniejszenie strumienia odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na wysypisko 

 
zadanie 4/1.2.1.1. – propagowanie tworzenia przydomowych kompostowników 

wykorzystując informator samorządowy Gminy Wielkie Oczy.  
 
zadanie 4/1.2.1.2. – przygotowanie szczegółowej  instrukcji kompostowania 

odpadów zielonych i kuchennych i zamieszczenie jej  
w informatorze samorządowym.  

 
zadanie 4/1.2.1.3. – ogłoszenie konkursu z nagrodami pieniężnymi,  na najlepiej 

zagospodarowaną i utrzymaną posesję, warunkiem udziału musi 
być wzorcowo rozwiązana gospodarka odpadami. 

                                                 
2
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63/01 poz. 639) 
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zadanie 4/1.2.1.4. – ustawienie przy cmentarzach pojemników na odpady zielone. 
 
priorytet 4/1.1.3. – pomoc Gminy w unieszkodliwianiu wyrobów zawierających 

azbest, usuwanych z dachów i elewacji budynków 
zlokalizowanych w Gminie Wielkie Oczy 

 

zadanie 4/1.1.3.1. –a) przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Gminie 
Wielkie Oczy w celu oszacowania masy odpadów 
zawierających azbest, 
b)  pomoc finansowa przy unieszkodliwianiu wyrobów 
zawierających azbest wspólnie ze Starostwem. 

 

priorytet 4/1.2.2. – ograniczenie strumienia odpadów wielkogabarytowych 
kierowanych na wysypisko 

 
zadanie 4/1.2.2.1. – organizacja cyklicznego odbioru odpadów wielkogabarytowych 

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Jarosławiu Sp. z o.o. 

 

priorytet 4/1.2.3. - objęcie wszystkich mieszkańców gminy oraz podmiotów 
gospodarczych systemem  selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych 

 
zadanie 4/1.2.3.1. – uzgodnienie z operatorem obsługującym Gminę Wielkie Oczy 

wprowadzenia zbiórki surowców wtórnych (opakowania  
 z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania 
wielomateriałowe) w 2005 roku.  

 
zadanie 4/1.2.3.2. - podjęcie przez Radę Gminy Wielkie Oczy  uchwały 

zobowiązującej podmioty gospodarcze działające na terenie  
gminy do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania nimi. (podstawa prawna – art. 17 
ust. 3 ustawy o odpadach z dnia27 kwietnia 2001 roku – Dz.U. nr 
62 poz. 628). 

 
 
priorytet 4/1.2.4. – ograniczenie strumienia odpadów remontowo-budowlanych 

kierowanych na „dzikie wysypiska” 
 
zadanie 4/1.2.5. – utworzenie w Urzędzie Gminy banku informacji na temat 

możliwości zdeponowania odpadów budowlanych. 
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9. Długoterminowy plan działania na lata 2008 –2014 
 
 
 

Plan długoterminowy jest kontynuacją procesów zapoczątkowanych w latach 
2004 – 2007, opisanych w rozdziale 8. Ponadto w latach 2012 – 2014 utworzony 
zostanie Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. 
 
 

9.1. przedsięwzięcia inwestycyjne 
 
 

Zestawienie nakładów związanych z utworzeniem Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych przedstawia poniższa tabela. 
 
          tabela 9 - 28 
 

zadanie specyfikacja wydatków 
kwota netto 

(tys. zł) 

4/1.1.2.1  Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)  

 1. wykonanie wiaty 40,00 

 2. wykonanie pomieszczenia socjalnego wewnątrz wiaty  15,00 

 3. zakup pojemników na odpady niebezpieczne  50,00 

 4. zakup wagi 5,00 

 RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE 110,00 

 
 

9.2. źródła finansowania 
 

O pomoc w sfinansowaniu inwestycji Gmina Wielkie Oczy  wystąpi do Urzędu 
Marszałkowskiego.  

Działanie 3.1. ZPORR „Obszary wiejskie” przewiduje współfinansowanie 
następujących projektów: 

 
1. budowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, 
2. budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, 
3. organizację systemów selektywnej zbiórki odpadów, 
4. rekultywację nieczynnych składowisk, 
5. likwidację „dzikich” składowisk, 
6. budowę sortowni. 
 

 75 % nakładów inwestycyjnych (wydatków kwalifikowanych)  zostanie 
zwrócona po zrealizowaniu zadań. Przystępując jednak do realizacji inwestycji 
związanych z ochroną środowiska Gmina musi dysponować  środkami finansowymi  
w pełnej wysokości.  
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9.3. prognoza kosztów i opłat 
 

Koszty związane z działalnością Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (GPZON) wyniosą rocznie około 40 tys. zł.  Zestawienie 
przewidywanych pozycji kosztów przedstawia poniższa tabela. 
 
          tabela 9 - 29 
 

Lp. pozycje kosztów razem koszty 

1. materiały  2 200 

3. energia 6 000 

4. wynagrodzenia brutto 9 600 

5. narzuty na wynagrodzenia 2 300 

6. usługi obce 7 000 

7. amortyzacja  10 000 

8. pozostałe koszty 3 600 

  razem koszty 40 700 

 
Z tytułu selektywnej zbiórki zużytych baterii małogabarytowych, zużytych opon 

samochodowych  oraz  lamp wyładowczych Gmina Wielkie Oczy otrzymywać będzie 
z Wojewódzkiego Funduszu  środki finansowe pochodzące z opłat produktowych.  
Ich wielkość uzależniona będzie od zasobności Funduszu3 oraz od poziomu odzysku 
w Gminie wymienionych odpadów. Przyjmując, że rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych będzie zgodny z planem, wpływy z tego tytułu powinny 
wynosić: 
 

tabela 9 - 30 
 

 2004 2007 2010 2014 

Środki finansowe pochodzące  
z opłat produktowych (zł) 

0 2.000 12.000 16.000 

 
Reasumując, Gmina Wielkie Oczy chcąc sprostać wymaganiom w zakresie ochrony 
środowiska będzie musiała przewidzieć w budżecie następujące kwoty: 
 

tabela 9 - 31 
 

 2004 2007 2010 2014 

Niedobór środków obrotowych związany 
gospodarką odpadami niebezpiecznymi (zł) 

0 0 0 -24.700 

 
W przyszłości opłaty stosowane przez operatorów za odbiór odpadów 

komunalnych mogą ulec wzrostowi. Nie oznacza to jednak wcale, że wzrosną 
jednostkowe (indywidualne) koszty odbioru odpadów ponoszone przez wytwórców. 
Im większy wysiłek włożą mieszkańcy Gminy Wielkie Oczy w selektywną zbiórkę 
odpadów, tym mniejsze poniosą koszty.   

 
 

                                                 
3
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku  

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69/2001 poz. 719) 
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9.4. ewidencja i monitoring odpadów 
 

Ilość przyjmowanych przez operatora oraz GPZON odpadów musi być 
ewidencjonowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskane będą wówczas 
informacje na temat: 

1) poziomów odzysku surowców wtórnych, w tym odpadów wielkogabarytowych  
i budowlanych, 

2) poziomu odzysku odpadów niebezpiecznych, 
3) stopnia zbieżności wielkości planowanych z rzeczywistymi.  

 
Poniżej zestawione zostały wskaźniki kontroli efektywności Planu. 
 
          tabela 9 – 32 

 
Lp. wskaźniki Stan wyjściowy 

(2001 r.) 

1. Liczba mieszkańców gminy 3 969 

2. Liczba budynków mieszkalnych 897 

3. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie 
Gminy 

66 

4. Stopień objęcia gminy zorganizowaną zbiórką odpadów 
komunalnych (%) 

84 

5. Masa wytworzonych odpadów komunalnych (Mg) 887 

6. Masa zdeponowanych na składowisku odpadów 
komunalnych (Mg) 

192,0 

7. Udział odpadów komunalnych zdeponowanych na 
składowisku w odpadach komunalnych ogółem (%) 

21,65 

8. Masa wytworzonych odpadów podlegających biodegradacji 
(Mg) 

206,49 

9. Masa zdeponowanych na składowisku odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (Mg) 

10,0 

10. Wskaźnik udziału odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowisko (%) 

4,84 

11. Masa wytworzonych surowców wtórnych (Mg)  253,68 

12. Masa odzyskanych surowców wtórnych (Mg) 43,0 

13. Stopień odzysku surowców wtórnych (%) 16,95 

14. Masa wytworzonych odpadów wielkogabarytowych (Mg) 62,80 

15. Masa odzyskanych odpadów wielkogabarytowych (Mg) 42,0 

16. Stopień odzysku odpadów wielkogabarytowych (%) 66,88 

17. Masa wytworzonych odpadów remontowo – budowlanych 
(Mg) 

89,41 

18. Masa odzyskanych odpadów remontowo – budowlanych 
(Mg) 

70,0 

19. Stopień odzysku odpadów remontowo – budowlanych (%) 78,29 

20. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych (Mg) 8,34 

21. Masa odzyskanych odpadów niebezpiecznych (Mg) 0,00 

22. Stopień odzysku odpadów niebezpiecznych (%) 0,00 

23. Masa odpadów zawierających azbest pozostających do 
unieszkodliwienia (Mg) 

907,0 
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10. Analiza oddziaływania 
 
 

Zintegrowany system gospodarki odpadami w Gminie Wielkie Oczy powinien 
zapewnić przede wszystkim  likwidacje strumienia zanieczyszczeń uwalnianych  
z odpadów składowanych nielegalnie na „dzikich wysypiskach” a także 
rozpraszanych na terenach leśnych, w otoczeniu dróg czy w wodach 
powierzchniowych. W strumieniu kierowanym na „dzikie wysypiska” znajdują się 
obecnie również  odpady niebezpieczne, które dzięki utworzeniu GPZON zostaną 
wydzielone i poddane unieszkodliwieniu w przystosowanych do tego celu 
instalacjach. 
 

Ponadto system powinien przyczynić się do zwiększenie masy 
kompostowanych odpadów organicznych. 
 

Planowany system spowodować powinien  również wzrost odzysku surowców 
wtórnych, które będzie można ponownie użyć, oszczędzając tym samym zasoby 
środowiska.  
Skuteczność systemu będzie w przyszłości mierzona: 

1) ilością usuwanych odpadów, nielegalnie porzucanych, 
2) wielkością nakładów finansowych ponoszonych na likwidację „dzikich 

wysypisk”, 
3) masą kierowanych odpadów na składowiska, 
4) poziomem odzysku surowców wtórnych. 

 
W podsumowaniu można stwierdzić, że wszelkie przewidziane w planie 

działania są przyjazne dla środowiska i sprzyjają poprawie jego jakości a także 
zmniejszą powodowaną przez odpady uciążliwość dla mieszkańców Gminy. 
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