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1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Podstawy formalno - merytoryczne wykonania 
dokumentu 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), 
wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie 
rzadziej niż co 4 lata . 
 
„Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Brzeskiego” został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/267/2005 
przez Radę Powiatu w Brzegu z dnia 24 lutego 2005 r.  
 
Aktualizację planu gospodarki odpadami dla Powiatu Brzeskiego opracowano zgodnie z Polityką 
Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) oraz Aktualizacją 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (APGOWO). 
 

1.2. Podstawowe cele 
  
Celem głównym Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Brzeskiego wynikającym                
z KPGO 2010 i APGOWO jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady: 

• zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów; 
• ograniczenia właściwości niebezpiecznych; 
• wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów. 

 
Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to: 

• zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego            
z wymaganiami ochrony środowiska; 

• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 
• bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w powiecie. 

 

1.3. Zakres opracowania 
 
Plan Gospodarki Odpadami obejmuje: 

• opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące: 
- rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku 

lub unieszkodliwienia, 
- posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, 
- rozmieszczenia istniejących instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
- identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 

• prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, 
• cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, 
• system gospodarowania odpadami, 
• zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 
• rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, 
• instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające 

następujące elementy: 
- wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, 
- harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania 

powstaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania            
na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości 
odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych           
na składowiska, 

• system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami. 
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Dla potrzeb planu dokonano podziału odpadów na: 
• odpady komunalne, 
• odpady niebezpieczne, 
• pozostałe odpady, w tym osady ściekowe, odpady opakowaniowe, przy czym szczegółowo      

odniesiono się do tych rodzajów odpadów, dla których zidentyfikowano znaczące problemy. 
 
Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały dane z: Wojewódzkiego Systemu Odpadowego 
(WSO), APGOWO, KPGO 2010, powiatowego sprawozdania z PGO, gminnych sprawozdań z PGO, 
informacji zaczerpniętych z urzędów gmin oraz przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką 
odpadami w powiecie. 
 

2. OCENA REALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PLANU GOSPODARKI 

ODPADAMI 
 
Zaplanowane zadania w „Planie gospodarki odpadami dla Powiatu Brzeskiego” realizowane były 
zgodnie z założeniami określonymi w „Krajowym planie gospodarki odpadami”. 
 
W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami (PPGO) zostały określone cele krótkookresowe                       
i długoterminowe oraz zadania dla sektora komunalnego i sektora gospodarczego – część                        
z wyznaczonych celów i zadań została zrealizowana. 
 
Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin należących do powiatu  
prowadzona jest edukacja ekologiczna. Podjęte działania spowodowały stopniowy wzrost ilości 
odpadów zbieranych od mieszkańców, co świadczy o tym, że coraz mniej odpadów jest przez nich 
zagospodarowywana w sposób niewłaściwy (np. spalanie w piecach, wyrzucanie na tzw. dzikie 
wysypiska itp.). 
 

We wszystkich gminach powiatu brzeskiego uchwalono „Regulaminy utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy” oraz określono wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się          
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. 
 
Stopień realizacji zadań w gminach Powiatu Brzeskiego: 
 
Gmina Miasta Brzegu 

• na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte 100% 
mieszkańców, 

• wdrożono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych: papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
• ze względu na brak instalacji do odzysku i unieszkodliwiania bioodpadów, nie wdrożono 

selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych, 
• zorganizowano zbiórki: odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii, przeterminowanych 

leków od ludności, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 

• w 2006 r. opracowano Program edukacji ekologicznej dla Miasta Brzeg wraz                             
z harmonogramem jego wdrażania pn. „Brzeg – zielone miasto”, 

• w 2007 r. przeprowadzono badania ankietowe, w celu określenia stanu świadomości 
ekologicznej mieszkańców miasta Brzeg, 

• w 2007 r. przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie miasta, 
• na początku 2008 r. opracowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Miasta Brzeg”, 
• Gmina Miasto Brzeg jest jedną z gmin założycielskich związku międzygminnego: Ekologiczny 

Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”; partycypacja miasta w kosztach 
utrzymania Związku i finansowania inwestycji, związanych z rozbudową i funkcjonowaniem 
Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać, wynosi 58%). 
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Gmina Grodków 
• na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte 100% 

mieszkańców, 
• wdrożono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych: papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
• brak wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia 

odpadów komunalnych – ze względu na miejsko-wiejski charakter gminy (zarówno w mieście 
jaki na terenach wiejskich dominuje zabudowa jednorodzinna), większość odpadów 
biodegradowalnych zagospodarowywana jest przez mieszkańców we własnym zakresie            
np. na przydomowych kompostownikach, 

• wdrożono selektywną zbiórkę zużytych baterii, 
• brak wykonanej pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, 
• Gmina Grodków zadeklarowała chęć przystąpienia do Południowo-Zachodniego Regionu 

Gospodarki Odpadami z ośrodkiem wiodącym w Nysie, w której powstaje Regionalne 
Centrum Gospodarki Odpadami. 

 
Gmina Lewin Brzeski 

• na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte 93% 
mieszkańców, 

• wdrożono selektywne zbiórki następujących grup odpadów: 
− opakowaniowych: papier, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, 
− ulegających biodegradacji, 
− wielkogabarytowych, 
− budowlanych pochodzących z sektora komunalnego, 
− niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, w tym: zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii, przeterminowanych leków od 
ludności, opakowań po środkach ochrony roślin, 

• Gmina Lewin Brzeski opracowała program usuwania wyrobów azbestowych na podstawie 
danych pozyskanych od ludności oraz podmiotów gospodarczych; brak sporządzonej pełnej 
inwentaryzacji azbestu znajdującego się na terenie gminy. 

 
Gmina Lubsza 

• na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte 96% 
mieszkańców, 

• wdrożono selektywne zbiórki następujących grup odpadów: 
− opakowaniowych: papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
− wielkogabarytowych, 
− zużytych baterii, 

• brak wykonanej pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, 
• ze względu na wiejski charakter gminy, większość odpadów biodegradowalnych 

zagospodarowywana jest przez mieszkańców we własnym zakresie np. na przydomowych 
kompostownikach, 

• Gmina Lubsza jest jedną z gmin założycielskich związku międzygminnego: Ekologiczny 
Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”; partycypacja gminy w kosztach 
utrzymania Związku i finansowania inwestycji, związanych z rozbudową i funkcjonowaniem 
Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać, wynosi 4%). 

 
Gmina Olszanka 

• na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte 100% 
mieszkańców, 

• wdrożono selektywne zbiórki następujących grup odpadów: 
− opakowaniowych z tworzyw sztucznych, 
− zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
− zużytych baterii, 

• brak wykonanej pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, 
• ze względu na wiejski charakter gminy, większość odpadów biodegradowalnych 

zagospodarowywana jest przez mieszkańców we własnym zakresie np. na przydomowych 
kompostownikach. 


