
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa  na lata 2004-2014 
ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1/3, 42-200 Częstochowa  

tel./ fax 034 3611597, 3665303; nr KRS 0000116845 

 
 
 
 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 
DLA GMINY NYSA 

NA LATA 2004 – 2014 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2004 R. 



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004-2014” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zleceniodawca: 
 

Gmina NYSA 
 
 

Umowa: 
 nr  ROŚ.ŚR.7610/1/2004 z dnia 19.03.2004 r. 

 
 
 

Wykonawca: 
 

Zespół ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 1/3, 42-200 Częstochowa 

 
mgr inż. Magdalena Gradzik – Myrda  –  specjalista ds. ochrony środowiska 

mgr Bogdan Knop – nadzór merytoryczny 
dr Cezary Gębicki – konsultacja w zakresie przyrody 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004-2014” 
 

SPIS TREŚCI 
 

1 WPROWADZENIE ...............................................................................................................5 
1.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.................................................................................5 
1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA............................................................................................6 
1.3 METODYKA PRAC NAD PROGRAMEM .................................................................................7 
1.4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY NYSA .....................................................................7 

2 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI....................13 
2.1 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA .........................13 
2.2 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO ................................................................................................................................15 
2.3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU 
NYSKIEGO....................................................................................................................................20 

2.3.1 System gospodarowania odpadami na terenie powiatu.........................................21 
2.4 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NYSA...............................................................24 

3 CHARAKTERYSTYKA GMINY NYSA ..........................................................................25 
3.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE .............................................................................................25 
3.2 RZEŹBA TERENU..............................................................................................................26 
3.3 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I HYDROLOGICZNE........................................................26 
3.4 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE .........................................................................................27 
3.5 GLEBY.............................................................................................................................30 

4 AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI..........................................................32 
4.1 SEKTOR KOMUNALNY......................................................................................................32 

4.1.1 Odpady komunalne.................................................................................................32 
4.1.2 Odpady biodegradowalne ......................................................................................37 
4.1.3 Odpady wielkogabarytowe.....................................................................................37 
4.1.4 Odpady budowlane.................................................................................................38 
4.1.5 Odpady opakowaniowe ..........................................................................................38 
4.1.6 Komunalne osady ściekowe....................................................................................42 
4.1.7 Wycofane z eksploatacji pojazdy............................................................................44 
4.1.8 Opony .....................................................................................................................44 

4.2 SEKTOR GOSPODARCZY...................................................................................................45 
4.3 ODPADY NIEBEZPIECZNE .................................................................................................46 

4.3.1 Odpady medyczne i weterynaryjne.........................................................................46 
4.3.2 Odpady zawierające azbest ....................................................................................47 
4.3.3 Oleje odpadowe......................................................................................................49 
4.3.4 Baterie i akumulatory.............................................................................................49 
4.3.5 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne .......................................................50 
4.3.6 Inne odpady ............................................................................................................50 

4.4 RODZAJ, ROZMIESZCZENIE I MOC PRZEROBOWA INSTALACJI DO ODZYSKU I 
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW..................................................................................................53 

4.4.1 Składowiska odpadów ............................................................................................53 

5 PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ............54 
5.1 ZMIANY DEMOGRAFICZNE I GOSPODARCZE .....................................................................54 

5.1.1 Ludność ..................................................................................................................54 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 3



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004-2014” 
 

5.1.2 Zatrudnienie ...........................................................................................................57 
5.1.3 Mieszkalnictwo .......................................................................................................57 

5.2 PROGNOZA ILOŚCI I JAKOŚCI ODPADÓW...........................................................................58 
5.2.1 Sektor komunalny ...................................................................................................58 
5.2.2 Sektor gospodarczy ................................................................................................66 
5.2.3 Odpady niebezpieczne ............................................................................................67 

6 DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE 
GOSPODARKI ODPADAMI – ZAŁOŻONE CELE...............................................................70 

6.1 ZAŁOŻONE CELE..............................................................................................................70 
6.2 DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA I ZAPOBIEGANIA WYTWARZANIA 
ODPADÓW....................................................................................................................................75 
6.3 MINIMALIZACJA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ...........................75 
6.4 BEZPIECZNE SKŁADOWANIE ............................................................................................76 
6.5 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW...............................76 

7 PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI........................................77 
7.1 WYTYCZNE Z POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI .....................................77 

8 RODZAJ I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ 
SPOSOBY FINANSOWANIA ZAMIERZONYCH CELÓW.................................................82 

8.1 SYSTEM FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA ...........................................................82 
8.1.1 Elementy systemu finansowania.............................................................................82 
8.1.2 Ulgi i zwolnienia podatkowe ..................................................................................82 
8.1.3 Krajowe źródła finansowania ................................................................................83 
8.1.4 Fundusze europejskie .............................................................................................84 

8.2 PLAN OPERACYJNY..........................................................................................................86 
8.3 HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ NA TERENIE RCGO ...........88 

9 SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW.90 
9.1 ZASADY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI ..........................................90 
9.2 ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ............................................90 
9.3 PROPOZYCJA MONITORINGU – PROGRAM SOZAT...........................................................92 

10 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO..................................95 

11 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.....................................97 
 

 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 4



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004-2014” 
 

1 Wprowadzenie 
 

„Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nysa” uwzględnia wymagane zapisy planów 
gospodarki odpadami wyższego szczebla, do których należą Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim i Plan Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Nyskiego oraz rządowe dokumenty określające politykę ekologiczną 
państwa, jak: II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka Ekologiczna Państwa na lata  2003-
2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 i Program Wykonawczy do II 
Polityki ekologicznej państwa na lata 2002- 2010. Poza uwzględnieniem w opracowaniu 
wymagań formalnych i merytorycznych wynikających z przedstawionych dokumentów, 
opracowanie planu wymagało aktualizacji podstawowych danych dotyczących odpadów i 
przeprowadzenia analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie. Diagnozę i 
prognozy stanu gospodarki odpadami przedstawiono oddzielnie dla odpadów powstających w 
sektorze komunalnym, gospodarczym i dla odpadów niebezpiecznych. Na tej podstawie 
opracowano cele i kierunki działań do 2014 roku oraz wymagane przedsięwzięcia w okresie 
najbliższych latach (2004 –2006) z uwzględnieniem najnowszych dostępnych rozwiązań w 
gospodarce odpadami, dostosowanych do standardów technologicznych i ekologicznych Unii 
Europejskiej. 

 

1.1 Podstawa prawna opracowania 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) rozdział 3, 
art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu 
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

W związku z powyższym w dniu 19 marca 2004 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą 
Nysa, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Nysy, Mariana Smutkiewicza a firmą 
ATMOTERM S.A. w Opolu, reprezentowaną przez wiceprezesa Lesława Adamczyka oraz 
wiceprezesa Marka Krzemińskiego na wykonanie „Programu ochrony środowiska wraz z 
planem gospodarki odpadami”. 

Zamówienie obejmowało wykonanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa. 

 
Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa uwzględniono 

następujące opracowania: 
♦ „Ustawę o odpadach”, wyznaczającą cele założone w polityce ekologicznej państwa, a 

także stworzenie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Cele założone w polityce ekologicznej państwa 
muszą współgrać z celami planów gospodarki odpadami na szczeblu wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym. 

♦ Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 –2010, 
która ustala cele do osiągnięcia (krótkookresowe do 2002 r. i średniookresowe do 2010 r.) 
oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne, jak również precyzuje sposoby osiągania celów 
polityki ekologicznej w formie pakietów zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. 

♦ „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2007 -2010”, której głównym założeniem jest zachowanie równowagi pomiędzy 
aspektem rozwoju kraju i celami ochrony środowiska poprzez: 
- zmianę modeli produkcji i konsumpcji; 
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- zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki; 
- stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania; 
- w dalszej kolejności oczyszczanie gazów odlotowych, ścieków, unieszkodliwianie 

odpadów itp. 
♦ „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami”, wyznaczający cele dla kraju, które należy 

uwzględnić przy planie na szczeblu wojewódzkim. 
♦ „Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim”, wyznaczający cele dla 

całego województwa,  które należy uwzględnić przy precyzowaniu celów na szczeblu 
gminnym. 

♦ „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla 
Powiatu Nyskiego”, który wyznacza szczegółowe wytyczne do sporządzenia programów 
gminnych. 

♦ Szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania gminnego planu gospodarki 
odpadami zawarto w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.04.2003 r. w 
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 620). 

 
 

1.2 Cel i zakres opracowania 
 

Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest 
realizacja polityki ekologicznej państwa, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i 
wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu 
lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, 
określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów rozwiązań a jednocześnie jest ważnym 
źródłem informacji dla podejmowanych decyzji strategicznych.  

 
Celem opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Nysa jest; 

– przedstawienie aktualnego stanu gospodarki odpadami, 
– określenie potrzeb wynikających z diagnozy aktualnego stanu,  
– przedstawienie prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami. 
– opracowanie programu strategicznego do roku 2006 i do roku 2014. 
 

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nysa spełnia postawione przed 
nim cele oraz  obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej 
gospodarki odpadami na terenie gminy, w sposób zapewniający zachowanie zasad ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wypełnienie założeń II Polityki Ekologicznej 
Państwa.  
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1.3 Metodyka prac nad programem 
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy został opracowany na zasadzie otwartego 
planowania, czyli we współpracy z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, 
instytucji naukowo – badawczych, pozarządowych organizacji ekologicznych oraz z 
zakładami produkcyjnymi działającymi na terenie gminy. 

Podczas przygotowania programu wykorzystano dokumenty udostępnione przez 
władze gminne oraz dane od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. 
takie jak: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa 
wraz ze zmianami oraz opracowania ekofizjograficzne dla wybranych fragmentów 
terenu Gminy. 

2) Walory przyrodnicze miasta i gminy Nysa. 
3) Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu 

Nyskiego. 
4) Program Gospodarki Ściekowej dla Gminy Nysa. 
5) Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Domaszkowicach, gmina 

Nysa, 
6) Instrukcja eksploatacji składowiska – Składowisko odpadów komunalnych w 

Domaszkowicach, 
7) Opinia geologiczna dot. [...] składowiska odpadów komunalnych w Domaszkowicach 

gm. Nysa i inne. 
Wzorem krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami, dla 

potrzeb konstrukcyjnych nin. dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze 
grupy: 

1. odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, 
opakowaniowe, komunalne osady ściekowe, 

2. odpady powstające w sektorze gospodarczym, 
3. odpady niebezpieczne. 
 

Szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i 
gminnego planu gospodarki odpadami określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
9.04.2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 
620). 

 

1.4 Ogólna charakterystyka gminy Nysa 
 
 

Gmina Nysa położona jest w centrum Powiatu na Przedgórzu Sudeckim w 
południowo – zachodniej części województwa opolskiego. Nysa jest gminą miejsko – 
wiejską, w skład której wchodzi miasto Nysa oraz 25 sołectw. Stolicą gminy oraz powiatu jest 
miasto Nysa. Gmina liczy 60 790 mieszkańców, w tym miasto 48 180 (stan na dzień 
31.12.2003 r.). Powierzchnia gminy – 217,60 km2, w tym miasto 27 km2. Miasto oddalone 
jest od stolicy województwa Opola o około 60 km.  
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Nysa spełnia funkcję przemysłowo – usługową, rolniczą i rekreacyjno – 

wypoczynkową. 
Bilans zatrudnienia: 
 liczba osób w wieku produkcyjnym (zawodowo – czynnych) na terenie gminy wynosi 

około 63 % ogólnej liczby ludności gminy, 
 aktywni zawodowo: około 66 % z ludności w wieku produkcyjnym, z czego 

pracujących około 70 %, bezrobotnych 30 %, 
 dominuje zatrudnienie w sektorze szeroko pojętych usług – około 50 %, następnie w 

przemyśle – 47 % i rolnictwie – 3 %. 
 

Obserwuje się stopniowy wzrost aktywności gospodarczej. Przemysł jest różnorodny, 
częściowo zmodernizowany i sprywatyzowany. Duże znaczenie miał przemysł 
elektromaszynowy w Nysie. 

Zestawienie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Nysa w latach 1998 
– 2002 w sektorach: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, przemysł, handel i naprawy, transport i 
składowanie, łączność i inne ujęto w poniższej tabeli. 
 

1998 2000 2001 2002 Gmina 

gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto 

Nysa 4007 3517 5349 4701 5537 4881 6018 5327 

 
 
 
 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 8



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004-2014” 
 

Największe zakłady na terenie gminy to m.in.: 
 Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości 
 Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. 
 DAEWOO-FSO MOTOR Sp. z o.o. Zakład Samochodów Dostawczych – w upadłości 
 Nyska Energetyka Cieplna – NYSA Sp. z o.o. 

 
W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne zajmujące około 70 % 

powierzchni ogółem gminy. Lesistość gminy wynosi 8,9 %, przy lesistości powiatu 12,4 %. 
Strukturę użytkowania terenu przedstawia poniższa tabela: 
 

Razem grunty 
orne 

Razem użytki 
zielone 

Lasy oraz 
tereny 

zadrzew. 

Grunty pod 
wodami 

Nieużytki Tereny 
pozostałe 

Gmina Pow.  
og. 

ewid. 
[ha] 

ha %* ha %* ha %* ha %* ha %* ha %* 

Nysa 21760 12316 56,5 2624 12,1 1936 8,9 1847 8,5 101 0,5 2936 13,5

 
* - % obliczony w stosunku do ogólnej powierzchni gminy 
 
 
Media 
 

W zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych główne problemy dotyczą 
niepełnego zwodociągowania i skanalizowania. 
 

Sieć w km Podłączenia do budynków 
mieszkalnych 

Zużycie wody z 
wodociągów w gosp. dom.

Gmina 
 

wodoc. kanaliz. wodoc. kanaliz. wodoc. kanaliz. 
Nysa 
w tym miasto 

2001) 208,7 
111,3 

2002) 209,3 
111,7 

79,7
72,7
84,1
74,9

4541
2544
4593
2572

2021
1968
2162
2073

2367,7 
2079,3 
2266,2 
1972,6 

38,8
42,8
37,2
40,7

 
Gmina Nysa posiada własną oczyszczalnię ścieków usytuowaną w mieście. Została ona 

wybudowana w 1994 r. Posiada przepustowość na poziomie 28 000 m3/d. 
Gmina Nysa jest zaopatrzona w sieć gazowniczą. Poniższa tabela obrazuje zestawienie 

długości tej sieci i ilość przyłączeń. 
 

Sieć rozdzielcza [w km / ilość przyłączy] 

1998 2000 2001 2002 

 

Gmina 

gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto 

Nysa 120,2 

2707 

97,3 

2477 

123,1 

2764 

100,2 

2527 

123,6 

2778 

100,7 

2539 

157,3 

2931 

104,8 

2679 
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Zasoby mieszkaniowe 
 

Zasoby mieszkaniowe gminy kształtują się na poziomie ponad 19000 mieszkań, z czego  
8987 stanowi własność osób fizycznych, 7498 – Spółdzielni mieszkaniowych, 1958 – Gminy, 
615 – Skarbu Państwa, 513 – Zakładów pracy, 30 – pozostałych podmiotów. 

W skali całej gminy przypada wskaźnik ponad 300 (312) mieszkań/ 1000 mieszkańców. 
Wskaźnik ten zbliżony jest do średnich w kraju, natomiast o wiele mniejszy niż w krajach 
UE. 

 
 

Komunikacja 
 

Przez gminę Nysa przebiegają ciągi komunikacyjne: 
 2 drogi krajowe 

nr 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebinia – granica państwa − 
− nr 46 relacji Kłodzko – Otmuchów – Nysa – Niemodlin – Opole – 

Częstochowa 
 3 drogi wojewódzkie 

- nr 407 Nysa – Korfantów – Łącznik; 
- nr 406 Nysa – Jasienica Dolna – Włostowa; 
- nr 411 Nysa – Głuchołazy – granica państwa; 

 drogi powiatowe połączone z przyległymi jednostkami osadniczymi sąsiednich gmin 
 linie kolejowe znaczenia krajowego i linie krajowe drugorzędne. 
 
Na terenie miasta występują dwa ośrodki komunikacji publicznej zbiorowej, 

zapewniające powiązania zewnętrzne i wewnętrzne: kolej i linie komunikacji autobusowej. 
Linie kolejowe zapewniają połączenie w kierunku Opola i Wrocławia, natomiast powiązania 
drogowe zapewniają autobusy. Obsługa komunikacji zbiorowej jest zadowalająca w zakresie 
powiązań miasta z przyległymi terenami gmin, powiatu oraz ośrodkami zewnętrznymi. 

 
 

Turystyka i rekreacja 
 

Na wizerunek i możliwość rozwoju korzystnie wpływa obecność Jeziora Nyskiego, 
stanowiącego miejsce wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Ponadto w gminie Nysa 
występują obszary o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych.  

Główne elementy możliwe do wykorzystania na cele turystyczno – rekreacyjne to: 
 duży kompleks terenów wypoczynkowych nad zbiornikiem nyskim, 
 układ urbanistyczny miasta z licznymi zabytkami architektury, 
 unikatowy w skali ogólnopolskiej, dobrze zachowany układ fortyfikacji miejskich, 
 kąpielisko miejskie, 
 kompleksy leśne z zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi, użytkami ekologicznymi i 

pomnikami przyrody, 
 wody otwarte, w tym Jezioro Nyskie, rzeka Nysa Kłodzka, stawy, 
 obiekty kultury materialnej z parkami krajobrazowymi na terenach wiejskich. 

W związku z funkcją rolniczą gminy i dobrymi warunkami rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej rozwija się tutaj agroturystyka. 

Na rozwój gminy mają wpływ zagrożenia powodziowe w dolinie Nysy Kłodzkiej. 
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Surowce mineralne 
 

Na szczególną uwagę na terenie gminy zasługuje baza surowców mineralnych. 
Udokumentowane złoża oraz zasoby kopalin stwarzają duże możliwości rozwoju. Złoża 
kopalin występujące na terenie gminy ujęto w poniższej tabeli. 
 

Kategoria 
rozpoznania

Stan 
zagospodarowania 

złoża 

Zastosowanie 
kopaliny 

Nazwa złoża Miejscowość 
/gmina 

Rodzaj 
kopaliny 

Wiek 
kompleksu 

litologiczno – 
surowcowego wg stanu na rok 2001 

1 2 3 4 5 6 7 
Bielice – 
Zbiornik 

Bielice, Rusocin 
/ Łambinowice, 

Skoroszyce, 
Nysa 

pż Q C2 N Skb 

Radzikowice Radzikowice / 
Nysa 

p Q C1* Z Sd 

Konradowa – 
Wyszków  

Konradowa, 
Wyszków / Nysa 

pż 
g (gc) 

Q B, C1 
C1 

Z Skb 
Scb 

Głębinów – 
Zbiornik 

Głębinów, 
Wójcice / Nysa 

Otmuchów 

pż Q B, C1 G Skb 

Niwnica Niwnica / Nysa i (ic) Tr C1 G Scb 
 
Objaśnienia kolumn: 
3:  pż – piaski i żwiry, p – piaski, g (gc) – gliny ceramiki budowlanej, i (ic) – iły ceramiki 

budowlanej 
4: Q – czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd  
5: B, C1, C1* (złoże zarejestrowane) – rozpoznanie szczegółowe, C2 – rozpoznanie 

wstępne 
6: złoża: Skb – kruszyw budowlanych, Sd – drogowe, Scb – ceramiki budowlanej 

Ww. złoża objęte są ochroną. 
1) Złoże kruszywa naturalnego „Głębinów – Zbiornik” – udokumentowane i 

zatwierdzone dec. Głównego Geologa Kraju nr KZK/0127M/5496/88/89 z 
31.03.1989r. Zasoby wynoszą: 

Zasoby bilansowe:  101027 tys. Mg − 
− 
− 

Zasoby przemysłowe: 10417 tys. Mg 
Wydobycie:   502 Mg 

Złoże eksploatowane jest z dna jeziora Nyskiego przez Opolskie Kopalnie Surowców 
Mineralnych. 

2) Złoże „Niwnica” iłów trzeciorzędowych i piasków schudzających dla potrzeb 
ceramiki budowlanej w Niwnicy. 
Udokumentowane zasoby geologiczne wynoszą: 

– Iły trzeciorzędowe – 129 tys. m3 i piaski schudzające – 28 tys. m3, w 
tym zasoby przemysłowe: iły trzeciorzędowe – 78 tys. m3, piaski 
schudzające – 28 tys. m3 

3) Złoże „Radzikowice” – złoże piasku we wsi Radzikowice, udokumentowane (bez 
prowadzenia eksploatacji) zatwierdzone decyzją GT IV-8513/2/81 z 20.02.1981 r. 
Złoże o zasobach geologicznych w ilości 184 tys. Mg. 
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4) Złoże „Konradowa – Wyszków” – złoże kruszywa naturalnego i glin aluwialnych 
zaprzestano eksploatować na początku lat 80. Wg stanu na 31.12.1998 r. do 
wyeksploatowania pozostało 122 tys. m3 gliny w tym zasobów przemysłowych 10 tys. 
m3. 
Zasoby bilansowe kruszywa naturalnego wynoszą 15 tys. Mg. 
Zasoby geologiczne zostały ustalone w dokumentacji geologicznej zatwierdzonej 
decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 17.09.1966 r. znak: 
KZK/012/K1708/66. 
Eksploatowane w latach 60-tych złoże kruszywa naturalnego „Konradowa” 
zrekultywowane zostało w kierunku wodnym na stawy hodowlane. 

5) Złoże „Bielice – Zbiornik” – złoże kruszywa naturalnego – położone na obszarze 
gminy Nysa i w zasadniczej części na obszarze gminy Łambinowice, zasoby 
bilansowe – 365747 Mg. 
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2 Założenia wyjściowe do planu gospodarki odpadami 
 

Założenia wyjściowe planu opierają się zarówno na uwarunkowaniach wynikających z 
polityki ekologicznej państwa określonej w dokumentach: „Polityka ekologiczna Państwa na 
lata 2003 –2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”, „Program 
wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010”, jak również na 
uwarunkowaniach wynikających z „Planu Gospodarki Odpadami w Województwie 
Opolskim”, który wyznacza cele i zadania w zakresie zrównoważonego rozwoju na szczeblu 
wojewódzkim oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nyskiego”, który zawiera 
wytyczne do sporządzenia planów dla poszczególnych gmin. Istotne dla Planu jest również 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa”, które 
wyznacza kierunki rozwoju gminy. 

2.1 Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa 
 

Plan Gospodarki Odpadami na szczeblu gminnym powinien odzwierciedlać 
podstawowe zasady polityki ekologicznej państwa leżące u podstaw polityki ochrony 
środowiska obowiązującej w Unii Europejskiej. Podstawowym celem polityki ekologicznej 
państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, która polega na zachowaniu równowagi 
pomiędzy aspektami gospodarczego i społecznego rozwoju kraju a wymogami ochrony 
środowiska. Osiągnięcie wyżej postawionego celu uzależnione jest od zmiany modelu 
produkcji i konsumpcji, zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i 
energochłonności gospodarki, zastosowania najlepszych dostępnych technik i dobrych 
praktyk gospodarowania. Aby cele polityki ekologicznej państwa mogły być realizowane 
konieczne jest wprowadzenie do polityk sektorowych aspektów ekologicznych we wszystkich 
dziedzinach gospodarowania, jak również do strategii i programów rozwoju na szczeblu 
powiatowym i gminnym. 

Opracowany na szczeblu gminnym plan powinien oprócz zasady zrównoważonego 
rozwoju odzwierciedlać zasady, które leżą u podstaw polityki ekologicznej państwa i Unii 
Europejskiej. Do zasad tych należą: 
• Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego; 
• Zasada przezorności nakazująca rozwiązywanie problemów natury ekologicznej w 

przypadku zaistnienia takiego prawdopodobieństwa; 
• Zasada uspołeczniania polityki ekologicznej nakazująca stworzenie warunków do udziału 

obywateli w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju; 
• Zasada „zanieczyszczający płaci”, która nakłada bezwzględną odpowiedzialność, również 

materialną, za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na ich 
sprawcę. 

• Zasada prewencji zakładająca, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska 
naturalnego musi być podejmowane na etapie planowania przedsięwzięć mogących 
negatywnie oddziaływać na środowisko. 

• Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej podczas wyboru 
planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

Realizacja polityki ekologicznej państwa wiąże się przede wszystkim z 
respektowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz stosowaniem dobrych praktyk 
gospodarowania w strategiach i politykach sektorowych: w energetyce, przemyśle, 
transporcie, gospodarce komunalnej, budownictwie, rolnictwie, leśnictwie i turystyce.  
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1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania 
zasobów przyrody 

2. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 
 

Zmniejszenie materiałochłonności gospodarki poprzez wprowadzenie technologii 
niskoodpadowych  oraz recykling tj. ponowne użycie niektórych części mechanizmów i 
maszyn: 

 Zastosowanie najnowocześniejszych technologii w zakresie sortowania, 
kompostowania, unieszkodliwiania termicznego – Regionalne Centrum 
Gospodarki Odpadami. 

 
 
3. Poprawa jakości powietrza i bezpieczeństwa ekologicznego 
 
 

GOSPODARKA ODPADAMI 
1. Pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych 

zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia o odpadach 
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling) 
odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią 
politykę  podatkową i system opłat za korzystanie ze 
środowiska. 

3. Stworzenie podstaw dla nowoczesnego 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich  
masę unieszkodliwianą przez składowanie co 
najmniej o 30 % do 2006 r. i o 75 % do 2010 r. (w 
stosunku do roku 2000). 

4. Zbudowanie – w perspektywie 2010 r. -  krajowego 
systemu unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych.   

1. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii w 
zakresie sortowania, kompostowania, unieszkodliwiania 
termicznego – Regionalne Centrum Gospodarki 
Odpadami. 
 

 
„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007-2010” wyznacza w części dotyczącej gospodarki odpadami cele średniookresowe i 
zadania na lata 2003-2006.W odniesieniu do odpadów komunalnych zakłada, że stworzone 
zostaną podstawy do nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi i 
niebezpiecznymi oraz zapewniony zostanie wzrost odzysku a tym samym zmniejszona 
zostanie masa odpadów składowanych.  
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2.2 Uwarunkowania wynikające z planu gospodarki odpadami 
województwa opolskiego1 

 
 

Nowe prawo polskie dostosowywane do dyrektyw Unii Europejskiej reguluje 
obowiązki samorządów i podmiotów gospodarczych z zakresu gospodarki odpadami. W 
najbliższym czasie musi nastąpić ograniczenie ilości składowanych w ziemi odpadów a 
wzrosnąć muszą masy odzyskiwanych surowców i poprawić się musi przetwórstwo odpadów, 
wzrosnąć także musi odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych a także 
wykorzystanie odpadów przemysłowych. Szczególnie preferowane będą metody termicznej 
przeróbki i kompostowania. 
 

Założenia techniczno–organizacyjne przetwórstwa odpadów oparte o opłacalność 
przedsięwzięcia w województwie opolskim przyjmują istnienie od dwóch do trzech 
przetwórni odpadów komunalnych obsługujących cały obszar regionu. Zakłada się, że 
podstawowe obowiązki zbierania i segregowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych 
pozostają zgodnie z obowiązującym prawem w gestii poszczególnych gmin, które mogą to 
zadanie wypełniać samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami lub podmiotami. Będą one 
do tego celu wykorzystywać istniejące struktury organizacyjne i posiadany potencjał 
techniczny. Schemat prowadzenia gospodarki odpadami przedstawiono na rys. 1. 
 

                                                 
1 Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim – listopad 2003 r. 
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Rys.1. Schemat gospodarki odpadami w województwie opolskim. 
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Począwszy od etapu konieczności przetwarzania odpadów główną rolę zaczyna 
odgrywać ekonomia. Opłacalność istnienia przetwórni odpadów np. na paliwa lub zakładu 
termicznego unieszkodliwiania jest wyznaczana przez masę odpadów poddawanych 
przeróbce. Analizy ekonomiczne pokazują, że prowadzenie przetwórni jest opłacalne przy 
przerobie około 100 tys. Mg odpadów rocznie. Z bilansu odpadów w województwie wynika, 
że na obszarze regionu racjonalne jest istnienie od jednej do trzech przetwórni. Bez względu 
na ich liczbę zadanie przetwarzania odpadów wychodzi poza możliwości finansowe nawet 
najbogatszych gmin. 

Zachodzi wiec konieczność powołania organizacji skupiającej kilka lub kilkanaście 
gmin, której podstawowym zadaniem będzie rozwiązywanie problemów przetwórstwa 
odpadów z ich terenu. Tylko wówczas można zastosować skuteczne technologie i prowadzić 
racjonalną gospodarkę.  

Trzeba jedna mieć świadomość, że międzygminne struktury gospodarki odpadami 
komunalnymi mogą być powoływane wyłącznie na zasadzie dobrowolnego akcesu 
poszczególnych gmin. Nie istnieje w polskim prawie możliwość administracyjnego 
wymuszania na gminach tworzenia rozwiązań międzygminnych. Muszą one wynikać z 
przekonania o niezbędności takich rozwiązań. Elementem wymuszającym mogą być przepisy 
nowego prawa oraz zasady wspomagania finansowego tylko zadań z planu. Przyjmowanie 
rozwiązań systemowych w zakresie planowania regionalnego w sferze gospodarki odpadami 
powinno, więc być żywotnym interesem gmin i regionu. 

W przeciągu ostatnich lat można zauważyć w województwie opolskim coraz większe 
zainteresowanie gmin podejmowaniem współpracy w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi. Przykładem może być Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi „Ekogok” w Brzegu(działający w dwóch województwach opolskim i 
dolnośląskim) czy Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
„Ekosort”w Namysłowie.  

Opracowany dla województwa opolskiego program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi zakłada powstanie punktów gromadzenia tego typu odpadów i 
ekspediowania ich do unieszkodliwiania poza obszar województwa. Istnieje, więc pełna 
konieczność koordynacji działań w obszarze gospodarki wszystkimi odpadami na obszarze 
województwa. 

Powołanie struktur regionalnych w gospodarce odpadami komunalnymi powinno 
przebiegać według następującego scenariusza:  

• ustalenie potencjalnych partnerów-dobór gmin zgodnie z założonym programem 
technicznym i wyrażoną wolą, 

• powołanie grupy roboczej współpracującej z firma konsultingową, 
• negocjacje w zespołach określające przedmiot i zasady współpracy, 
• zatwierdzenie przez Rady poszczególnych gmin zasad współpracy, 
• powołanie struktury organizacyjnej, 
• wdrożenie programu. 

Proponuje się, utworzenie trzech następujących celowych związków gmin: 
• Północny Związek Gospodarki Odpadami – z centrum w Opolu 
• Zachodni Związek Gospodarki Odpadami – z centrum w Nysie 
• Południowy Związek Gospodarki Odpadami – z centrum w Kędzierzynie-Kożlu. 
Proponowany podział może ulec zmianie po zbudowaniu planów powiatowych i 

gminnych i dokładnym zbilansowaniu odpadów, które musza podlegać przetwarzaniu. 
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Podstawowym zadaniem tak zorganizowanych związków powinno być utworzenie i 
prowadzenie przetwórstwa odpadów pochodzących z gmin uczestniczących w porozumieniu 
przy wykorzystaniu najnowocześniejszych i najlepszych dla danego obszaru metod. Związki 
mogą to realizować samodzielnie lub poprzez utworzona spółkę z wybranym inwestorem.  

Członkowie Związku uczestniczyć będą w kosztach jego działalności według 
ustalonych zasad procentowego udziału. Struktura finansowania kosztów inwestycyjnych i 
eksploatacyjnych struktur organizacyjnych Związku nie odbiega od finansowania 
samodzielnych struktur gminnych. Pojawią się natomiast dodatkowe możliwości w postaci:  

• obniżenia nakładów jednostkowych kosztów eksploatacyjnych dzięki 
wykorzystaniu efektu dużej skali przedsięwzięcia, a tym samym utrzymania 
relatywnie małych cen usług,  

• łatwiejszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji - fundusze 
ochrony środowiska, fundacje ekologiczne, fundusze UE preferują rozwiązania 
międzygminne ze względu na możliwość uzyskania większych efektów 
ekologicznych,  

• obniżenia nakładów finansowych (poziomu środków własnych) na inwestycje 
ponoszonych przez poszczególne gminy tworzące strukturę Związku. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji polityki samorządu województwa w 
obszarze gospodarki odpadami jako niezbędne uważa się powołanie REGIONALNEGO 
CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, które realizowałoby funkcje koordynacyjne, 
kontrolne, doradcze, edukacyjne a także badawcze. Stałoby się ono ośrodkiem 
laboratoryjnym, doradztwa technicznego i prawnego, a także monitoringu gospodarki 
odpadami w województwie. 

Proponowane Centrum byłoby uzupełnieniem trzech powstających poziomów 
gospodarowania odpadami w województwie. 

• Urzędu Marszałkowskiego w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju oraz 
pełnej ewidencji danych o gospodarce odpadami. 

• Poszczególnych gminy w zakresie zbierania, segregacji i składowania odpadów 
komunalnych i zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

• Związków gmin prowadzących procesy przetwórstwa odpadów. 
Powstające Centrum mogłoby przejąć wszystkie te zadania, które są wspólne dla 

wszystkich poziomów i wspierać politykę samorządów w gospodarce odpadami. Schemat 
organizacyjny gospodarki odpadami po powołaniu Centrum przedstawiono na rys. 2. 
Proponowana organizacja pokrywa w całości zadania ustawowe ciążące na wszystkich 
szczeblach samorządów i gwarantuje prawidłową gospodarkę odpadami w województwie 
opolskim. 
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Rys 2. Schemat organizacji gospodarki odpadami w województwie opolskim 
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2.3 Uwarunkowania wynikające z planu gospodarki odpadami dla 
powiatu nyskiego2 

 
Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi na terenie powiatu 

nyskiego wymagać będzie znacznych środków finansowych oraz potencjału organizacyjnego 
i technicznego, pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym. Prowadzenie wspólnej 
polityki przez gminy stwarza szansę osiągnięcia zakładanych limitów redukcji ilości odpadów 
kierowanych na składowiska. 

W WPGO dla woj. opolskiego zawarta jest propozycja powołania celowych związków 
gmin na terenie województwa (w Opolu, Nysie i Kędzierzynie Koźlu) dla wykonywania 
zadań własnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami. Związki te mogłyby 
zorganizować wspólną gospodarkę odpadami na wyższym poziomie niż w przypadku 
pojedynczych gmin. 

25 lipca 2003 r. w czasie spotkania wójtów i burmistrzów powiatu nyskiego, 
brzeskiego i prudnickiego, przedstawiciele samorządu rozpatrywali i pozytywnie 
wypowiedzieli się w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami 
(RCGO) na terenie powiatu nyskiego, z uwzględnieniem składowiska w Domaszkowicach, 
jako centralnego punktu systemu gospodarki odpadami. 

Podstawowym celem działalności Związku Gmin w zakresie gospodarki odpadami w 
powiecie nyskim będzie ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na 
środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Wiąże się to z 
ograniczeniem ilości składowanych odpadów komunalnych do: 
 41,0 tys. Mg/rok w 2006 r. 
 34,9 tys. Mg/rok w 2010 r. 
 27,4 tys. Mg/rok w 2014 r. 

 
Cel ten można osiągnąć poprzez: 

 unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym poprzez 
kompostowanie odpadów zielonych, 

 odzysk odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, 
 odzysk odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych, 
 odzysk odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 
 recykling i odzysk odpadów opakowaniowych. 

 
Osiągnięcie założonego celu będzie możliwe poprzez realizację następujących zadań: 

• rozwój selektywnej zbiórki odpadów powstających na terenie powiatu, 
• dostosowanie wszystkich funkcjonujących składowisk gminnych do wymogów 

związanych z ochroną środowiska, 
• rozbudowę, urządzenie i dostosowanie składowiska w Domaszkowicach do funkcji 

Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami, 
• organizację systemu punktów selektywnej zbiórki, magazynowania i przerobu gruzu 

budowlanego, 
• budowę linii recyklingu odpadów budowlanych, 
• budowę kompostowni kontenerowej, 
• utylizację odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego, z możliwością pozyskania energii odnawialnej, 

                                                 
2 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nyskiego 2003 r. 
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• bieżące likwidowanie dzikich wysypisk śmieci na terenie powiatu, 
• opracowanie i realizację powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów 

azbestowych, 
• opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji i zbiórki odpadów niebezpiecznych, 

wytwarzanych w gospodarstwach domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach 
oraz szkolnictwie i sektorze medycznym, 

• budowę gminnych (międzygminnych) punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych 
(GPZON), należy na tym etapie rozważyć możliwość budowy stacji przeładunkowej 
(SPON). 

 

2.3.1 System gospodarowania odpadami na terenie powiatu 
 

Proponuje się następujący system gospodarki odpadami dla powiatu nyskiego: 
1) Celowe wydaje się utworzenie Związku Międzygminnego realizującego przedsięwzięcia 

z zakresu gospodarki odpadami, w tym opracowanie i wdrożenie projektu Regionalnego 
Centrum Gospodarki Odpadami. Koszty budowy ponosić będzie inwestor, którym byłby 
związek kilku lub kilkunastu gmin, albo też region złożony z kilku powiatów. Należy 
osiągnąć porozumienie między poszczególnymi gminami w sprawie partycypowania w 
kosztach realizacji zadań. 

2) Stworzenie warunków do powstawania na terenie powiatu Regionalnego Centrum 
Gospodarki Odpadami obejmującego m.in. zakład segregacji i przeróbki odpadów, 
kompostownię, w tym rozbudowę, urządzenie – wyposażenie w niezbędne instalacje i 
dostosowanie składowiska w Domaszkowicach do funkcji Regionalnego Centrum 
Gospodarki Odpadami. 

3) Propozycja systemu gospodarki odpadami, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami nie przewiduje budowy nowych składowisk. Przyjmuje się 
dociążenie i zapełnienie funkcjonujących na terenie powiatu składowisk gminnych. 
Zakłada się, że po zapełnieniu składowisk gminnych, po roku 2020 składowisko w 
Domaszkowicach obsługiwać będzie mieszkańców wszystkich gmin z terenu powiatu 
nyskiego, a także istnieje możliwość, że ze składowiska korzystać będą gminy powiatów 
ościennych np. prudnickiego. 

4) Przewiduje się, że składowiska gminne w Łambinowicach i Nysie będą mogły 
przyjmować odpady z sąsiadujących gmin, w związku z zamykaniem 
wyeksploatowanych składowisk. Składowiska w Skoroszycach, Głuchołazach i 
Paczkowie, w pierwszej kolejności powinny gwarantować składowanie odpadów z terenu 
swoich gmin. 

5) Utrzymanie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych realizowanej w gminach 
systemem workowym, bezpośrednio w indywidualnych gospodarstwach domowych w 
zabudowie jednorodzinnej. W wielomieszkaniowej zabudowie miejskiej w miejscach, 
lokalizacji pojemników na odpady wymieszane, powinny być ustawione specjalnie 
oznakowane pojemniki na odpady segregowane. W celu ujednolicenia ich oznakowania, 
na terenie powiatu nyskiego proponuje się następujące kolory pojemników – worków 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów: 

– kolor zielony  – szkło kolorowe, 
– kolor żółty  – plastik, 
– kolor biały  – szkło białe, 
– kolor niebieski – papier, 
– kolor brązowy – odpady organiczne (przeznaczone do kompostowania). 
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Duże pojemniki można ustawiać również w pobliżu sklepów lub innych obiektów 
odwiedzanych przez większość mieszkańców. Pojemność worków oraz krotność 
odbierania odpadów gromadzonych selektywnie należy ustalić drogą doświadczalną. 
Szacuje się, że przy zastosowaniu selektywnej zbiórki odpadów użytkowanie jednego 
pojemnika na odpady mieszane może się wydłużyć nawet dwukrotnie. 

6) Zebrane selektywnie odpady powinny być gromadzone na składowisku odpadów w 
specjalnie do tego celu wydzielonych boksach, aż do momentu ich wywiezienia do 
zakładu przetwarzającego dany odpad, lub do sortowni w celu dalszej segregacji odpadów 
do przerobu na surowce wtórne. 

7) W perspektywie roku 2010 konieczny stanie się odzysk odpadów organicznych ze 
strumienia odpadów komunalnych, proponuje się więc selektywną zbiórkę również tych 
odpadów. Trudność w tym przypadku polega na tym, że odpady te zwłaszcza latem 
bardzo szybko zaczynają zagniwać co wiąże się z przykrymi zapachami i obecnością 
dużej ilości owadów i robactwa. Aby temu zapobiec należałoby częściej odbierać tego 
typu odpady co może podrożyć koszty funkcjonowania tego systemu. Należy nadmienić, 
że na terenach wiejskich odpady tego typu są w dużym stopniu zagospodarowane we 
własnym zakresie. 

8) Stworzenie warunków do zagospodarowania biomasy na terenach rolniczych wraz z 
pozyskiwaniem energii odnawialnej. Będzie się to wiązało z budową pilotowej instalacji 
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z możliwością pozyskania energii odnawialnej, na 
terenie gminy Skoroszyce. 

9) Zagospodarowanie ścieków hodowlanych – np. reaktywowanie biogazowni w 
Kamienniku przy fermie tuczu, z wykorzystaniem biogazu na potrzeby grzewcze i 
możliwością utylizacji i recyklingu odpadów. 

10) Na terenach, gdzie powstają odpady roślinne z pielęgnacji terenów zielonych, działek 
oraz ogródków przydomowych, celowe jest ustawienie w okresie wiosenno – jesiennym 
kontenerów na odpady zielone. W stosunku do właścicieli ogródków warzywnych należy 
podjąć próbę wdrożenia zasady kompostowania odpadów zielonych, zamiast spalania 
wysuszonych odpadów roślinnych na wolnym ogniu. 

11) W przypadku wdrożenia kompostowania zebranych odpadów zielonych należy 
uruchomić zakład segregacji odpadów przeznaczonych do kompostowania, ponieważ 
materiał przeznaczony do kompostowania musi być wolny od wszelkiego typu 
zanieczyszczeń, zwłaszcza metalowych. 

12) Należy uruchomić odzysk odpadów wielkogabarytowych. Odpady te należy poddać 
segregacji w celu odzyskania surowców wtórnych, oddzielenia odpadów niebezpiecznych 
np. typu elektronicznego (monitory), które należy przekazać do specjalistycznych firm. 
Działania te będą możliwe do wprowadzenia po utworzeniu sortowni odpadów 
wyposażonej w instalację demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych w 
Domaszkowicach. 

13) W celu gospodarczego wykorzystania odpadów mineralnych typu gruz z rozbiórek, 
ziemia z wykopów i żużel paleniskowy należy zorganizować w gminach punkty 
selektywnej zbiórki, magazynowania i przerobu gruzu budowlanego oraz wyposażyć 
składowisko odpadów komunalnych w instalacje przerobu odpadów budowlanych w celu 
ich powtórnego wykorzystania. 

14) Należy wybudować kompostownię, w której będzie się przetwarzać na kompost odpady 
biologiczne po ich uprzednim oczyszczeniu w zakładzie segregacji odpadów. Do 
kompostowania można przewidzieć tylko odpady powstające w wyniku pielęgnacji 
terenów zielonych oraz odpadów zwierzęcych i roślinnych pochodzących z zabudowy 
wielomieszkaniowej. Odpady te muszą być bardzo dokładnie oczyszczone ze względu na 
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groźbę zatrucia kompostu metalami ciężkimi. Gotowy kompost można wykorzystać do 
nawożenia gleb. 

15) Po wdrożeniu pełnego systemu zagospodarowania odpadów tzn. zbiórki selektywnej, 
segregacji, przetwarzania i kompostowania, składowanie tych części odpadów 
komunalnych, dla których przy aktualnym stanie techniki brak jest możliwości 
zagospodarowania lub też innych metod unieszkodliwiania, należy kierować docelowo 
(po wyczerpaniu pojemności składowisk gminnych) do składowiska Regionalnego w 
Domaszkowicach. 

16) Składowiska, które już dalej nie będą eksploatowane powinny zostać zrekultywowane 
zgodnie opracowanymi indywidualnie dla każdego składowiska projektem 
uwzględniającym lokalne warunki oraz stan istniejących zabezpieczeń i wszystkie 
wymagania pod względem zabezpieczenia środowiska naturalnego. Natomiast na terenie 
tych składowisk powinno się zorganizować stacje przeładunkowe oraz miejsce 
gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny. Po nagromadzeniu 
odpowiedniej ich ilości byłyby one wywożone do odpowiednich zakładów 
przetwórczych. 

17) W projektowaniu procesu rekultywacji należy ocenić możliwość zainstalowania na 
składowisku instalacji do odzyskiwania i wykorzystania energetycznego biogazu. 

18) Zabezpieczenie odpowiedniego systemu finansowania poszczególnych zamierzeń 
dotyczących zagospodarowania odpadów na szczeblu gminnym, międzygminnym, 
powiatowym oraz wojewódzkim poprzez umożliwienie uzyskania nisko 
oprocentowanych kredytów, dotacji lub innych źródeł finansowania tego typu projektów. 
Mieszkańcy powinni ponosić koszty związane ze zbiórką, usuwaniem i utylizacją 
odpadów komunalnych gromadzonych jako odpad mieszany, natomiast wszystkie koszty 
związane z odpadami gromadzonymi w sposób selektywny powinny ponosić gminy. 

19) Bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk jest ważnym i bardzo kosztownym problemem dla 
gmin. Władze gminne w miarę posiadanych środków powinny likwidować „dzikie” 
wysypiska. Natychmiast po usunięciu odpadów należy zagospodarować teren (np. 
poprzez zasadzenie drzewek, zaoranie, zasypanie wyrobiska itp.), aby uniknąć 
ponownego gromadzenia odpadów w tym miejscu. 

20) Edukacja – jest to jeden z najważniejszych czynników przy wdrażaniu systemu usuwania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych, ponieważ aktywny udział muszą w nim 
wziąć członkowie poszczególnych społeczności. Edukację należy prowadzić począwszy 
od przedszkoli poprzez szkoły, spotkania gminne, w lokalnych mediach publicznych, 
plakaty i ulotki wywieszane w miejscach publicznych lub roznoszonych w postaci 
folderów reklamowych do poszczególnych domów i mieszkań. 
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Zgodnie z opracowanym i przyjętym do realizacji na terenie Polski Południowej 
systemem gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla powiatu nyskiego, proponuje się: 

1. Opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji i zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach 
oraz szkolnictwie i sektorze medycznym oraz organizacja punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (GPZON) na terenie powiatu. 

2. Utworzenie stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych (SPON), przyjmującej 
odpady niebezpieczne z punktów gminnych oraz od małych wytwórców. 

3. Opracowanie i realizację powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów 
azbestowych i likwidacji odpadów PCB. 

4. Zabezpieczenie miejsca, w którym czasowo, do czasu przekazania do utylizacji będą 
gromadzone odpady niebezpieczne (dla których nie można ustalić właściciela, lub 
pochodzących z akcji ratowniczych), na terenie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 
w Nysie, ul. Chopina 5. 
 
Ponieważ lokalizacja GPZON wymaga spełnienia specjalnych wymogów – 

dogodności dostępu i łatwości dojazdu samochodowego, centralnego położenia w 
obsługiwanym terenie itp. (najlepiej w pobliżu punktów surowców wtórnych, składowisk 
odpadów, obiektów przedsiębiorstw gospodarki komunalnej itp.) – lokalizacja powinna być 
uwzględniona w gminnych programach gospodarki odpadami. W powiecie nyskim, wobec 
przewidywanego utworzenia związku międzygminnego w sprawie prowadzenia wspólnej 
gospodarki odpadami, można przyjąć mniejszą niż zalecana ilość GPZON-ów (w każdej 
gminie co najmniej jeden GPZON) poprzez organizację punktów międzygminnych. 

Należy rozważyć możliwość budowy stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych 
(SPON), która stanowi bardzo ważne ogniwo w łańcuchu łączącym wytwórców z 
utylizatorami odpadów. SPON wymaga specjalnego wyposażenia, a ze względu na rodzaj 
gromadzonych materiałów musi być odpowiednio zabezpieczona i strzeżona. Kierując się 
postulatem skojarzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi z gospodarką odpadami 
komunalnymi, postuluje się utworzenie SPON na terenie powiatu przy proponowanym 
Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w gminie Nysa. 
 

2.4 Uwarunkowania wynikające ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa3 

 
Polityka w zakresie gospodarki odpadami zmierzać powinna do osiągnięcia 

następujących celów: 
– likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci, 
– segregacji odpadów, 
– selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
– wykorzystanie odpadów w drodze powrotu do cyklu produkcyjnego (recykling), 
– zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów (upowszechnienie w procesach 

produkcyjnych najlepszych technologii – BAT). 
W systemie organizacyjnym zagospodarowania odpadów uwzględnić należy 

gromadzenie posegregowanych odpadów na składowisku w Domaszkowicach. Część z tych 
odpadów będzie wywożona do jednego z 3 w województwie opolskim (wg projektu planu 
województwa opolskiego) zakładów przetwarzania odpadów (Opole, Brzeg, Zdzieszowice). 

                                                 
3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa – Nysa 2001/zm. 2003 
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Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych odbywać się powinno wg następującego 
schematu: 

– gromadzenie odpadów niebezpiecznych w gminnych punktach zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (GPZON) lub miejscach zbiórki odpadów niebezpiecznych (MZWON) 
i sieci zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych (POW i POZ), 

– przewóz odpadów do stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych (SPON) na 
terenie Zakładu Energetyki „Blachownia” Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu, 

– unieszkodliwianie odpadów w stacjach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
(SUON). 

3 Charakterystyka gminy Nysa 

3.1 Położenie geograficzne 
 

Miasto i gmina Nysa położone jest w południowo – zachodniej części województwa 
opolskiego. 

Analizowany teren należy do bardziej zróżnicowanych pod względem fizjograficznym 
obszarów Opolszczyzny. Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Kondrackiego 
(1998) cały obszar gminy przynależy do następujących jednostek fizyczno – geograficznych 
Polski: 

1) Podprowincja – 318. Niziny Środkowopolskie 
A. Makroregion – 318.5 Nizina Śląska 

Mezoregiony: 
 318.54 – Dolina Nysy Kłodzkiej 
 318.58 – Płaskowyż Głubczycki 
 318.53 – Równina Wrocławska 
   mikroregion 318.533 – Równina Grodkowska 

2) Podprowincja – 332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim 
A. Makroregion – 332.1 Przedgórze Sudeckie 

Mezoregiony: 
 332.16 – Obniżenie Otmuchowskie 
 332.17 – Przedgórze Paczkowskie 

Położenie badanych terenów na obszarach pięciu zróżnicowanych, nizinno – 
podgórskich jednostek podziału fizyczno – geograficznego wskazuje, iż środowisko 
przyrodnicze gminy posiada charakter przejściowy pomiędzy strefą Sudetów Wschodnich i 
Niziną Śląską. Ta przejściowość odzwierciedla się przy ukształtowaniu każdego z elementów 
środowiska: rzeźby terenu, budowy geologicznej, hydrologicznej, pokrywy glebowej 
warunków klimatycznych, szaty roślinnej oraz fauny i krajobrazu. Jest również dużym 
walorem przyrodniczym gminy. 
Granica pomiędzy jednostkami fizyczno – geograficznymi nizinnymi – i podgórskimi 
przebiega mniej więcej południkowo: na południu gminy Nysa wzdłuż Białej Głuchołaskiej, 
natomiast na północy – na północny zachód od Zbiornika Nyskiego.4 

                                                 
4 Walory przyrodnicze miasta i gminy Nysa,  Uniwersytet Opolski, Opole listopad 1999 
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3.2 Rzeźba terenu 
 

Współczesna rzeźba terenu miasta Nysa jest wynikiem zachodzących tu niegdyś 
procesów orogenezy Sudetów, procesów tektonicznych i neotektonicznych, glacjalnych, 
fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i erozji oraz akumulacji rzecznej, a także 
działalności człowieka. Najsilniejsze procesy rzeźbotwórcze, które ukształtowały dzisiejszą 
geomorfologię gminy w skali mikro zachodziły na jej terenie w czwartorzędzie, a przede 
wszystkim w odleglejszej czasowo części tej epoki – plekstocenie (200 000 – 10 000 lat 
temu). Wówczas teren miasta podlegał procesom związanym z nasuwaniem się lodowca, a 
także procesom peryglacjalnym, które rozgrywały się na jego przedpolu i w końcu niezwykle 
ważnym procesom działalności erozyjnej i akumulacyjnej Nysy Kłodzkiej. W makroskali 
najsilniejszymi procesami, które uwarunkowały rzeźbę były trzeciorzędowa orogeneza – 
wypiętrzanie Sudetów oraz zachodzące na przedpolu gór ruchy tektoniczne, których 
konsekwencją jest dzisiejsze zapadlisko Rowu Otmuchowsko – Nyskiego wykorzystywanego 
przez Nysę Kłodzką jako dolina. 

Występujące z silnym natężeniem procesy rzeźbotwórcze doprowadziły do 
powstawania zróżnicowanego rysu gomorfologicznego obszaru miasta, który jest jej dużym 
walorem przyrodniczym. Rzutuje także na silne zróżnicowanie pozostałych komponentów 
środowiska przyrodniczego, w tym walorów florystycznych i faunistycznych.5 

3.3 Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne 
 

Na obecny stan budowy geologicznej utworów powierzchniowych obszaru miasta Nysa 
miały wpływ procesy orogenezy Sudetów, trzeciorzędowe zrównania i zjawiska tektoniczne, 
procesy osadzania się i erozji skał tzreciorzędowych, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski 
lądolodu, sedymentacja rzeczna, intensywna erozja w okresach interglacjalnych, a także 
zespół procesów występujących po ostatnim zlodowaceniu. 

Spośród utworów geologicznych swoje wychodnie na terenie opracowania mają jedynie 
formacje kenozoiczne: trzeciorzędu oraz czwartorzędu. 

Starsze utwory budujące głębsze warstwy litologiczne zostały w większości przykryte 
trzeciorzędem, a następnie czwartorzędem. 

Na terenie gminy znajdują się trzecio – i czwartorzędowe utwory wodonośne. Obszar 
powiatu należy do obszarów zasobnych w dobrej jakości wody podziemne. 

Pod obszarami miasta Nysa zalega 1 zbiornik wód podziemnych należący do krajowych 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych o nr 338. Obejmuje on całą gminę (ok. 20 % 
całkowitej powierzchni zbiornika znajduje się na terenie gminy Nysa). 

Zbiornik objęty jest Obszarem Wysokiej Ochrony wód podziemnych (OWO). Jest to 
zbiornik wykształcony w utworach kenozoicznych – trzeciorzędowych, porowy subzbiornik 
„Paczków – Niemodlin” nr 338. 

Charakterystyka zbiornika: 
– Nazwa zbiornika:   Subzb. (Tr) Paczków – Niemodlin  
– Numer:        338 
– Stratygrafia:       Tr 
– Region hydrogeologiczny:    Pps (SNWr) 
– Powierzchnia GZWP (km2):    735 
– Powierzchnia OWO (km2):    735 
– Wiek utworów wodonośnych:    Tr – trzeciorzędowe  
                                                 
5 Walory przyrodnicze miasta i gminy Nysa,  Uniwersytet Opolski, Opole listopad 1999 
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– Typ zbiornika:      porowy 
– Klasa jakości wód:  Ic-b nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia 
– Średnia głębokość ujęć (m):    80 – 150  
– Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tys. m3/d): 60 

3.4 Środowisko przyrodnicze 
 
 Środowiska przyrodnicze Gminy Nysa, podobnie jak całego obszaru województwa 
opolskiego, od wieków poddawane silnej i różnorodnej antropopresji, są reprezentowane 
głównie przez ekosystemy drobnopowierzchniowe, ubogie ekologicznie i rozproszone. W 
dominującym tu krajobrazie kulturowym, zwłaszcza rolniczym, przeważają ekosystemy w 
różnym stopniu antropogenne o niestabilnej lub zaburzonej równowadze biocenotycznej 
(nieklimaksowe) i niskiej różnorodności gatunkowej a nawet sztucznie utrzymywane na 
skutek celowej działalności człowieka. Dotyczy to przede wszystkim środowisk lądowych o 
żyznych glebach, natomiast w mniejszym stopniu środowisk wodnych, gdzie występują 
jeszcze półnaturalne i zbliżone do naturalnych ekosystemy towarzyszące zbiornikom i ciekom 
wodnym. W tym ostatnim przypadku należą do nich cenne przyrodniczo, a coraz rzadsze w 
Polsce zbiorowiska roślinne i biocenozy.  

Kolejnym rysem charakterystycznym środowisk przyrodniczych Gminy, a 
jednocześnie źródłem ich poważnych zagrożeń jest znaczny stopień rozproszenia oraz izolacji 
przestrzennej występujących tu ekosystemów, zwłaszcza leśnych. W większości przypadków 
brak naturalnych połączeń pomiędzy nimi w postaci korytarzy lub ciągów ekologicznych, 
przy jednocześnie małej ich powierzchni i silnie rozwiniętych strefach ekotonowych, jak 
również narastającej antropopresji, może w  stosunkowo krótkim czasie zagrozić ich istnieniu. 
Ponadto brak jest na obszarze Gminy i w jej najbliższym sąsiedztwie 
wielkopowierzchniowych, półnaturalnych dużych  ostoi faunistyczno-florystycznych, które 
poprzez migracje gatunków mogłyby w istotnej mierze  poprawiać homeostazę ekosystemów 
drobnopowierzchowych. Tym większa  staje się więc rola doliny Nysy Kłodzkiej, jako 
obecnie głównego wodno-lądowego korytarza ekologicznego Gminy, będącego także jednym 
z najważniejszych łączników pomiędzy środowiskami przyrodniczymi Gminy a sąsiednimi 
obszarami. 

Na szczególne podkreślenie zasługują urbicenozy miasta Nysy, jako ośrodka o 
wielowiekowych tradycjach. Zieleń miejska podkreśla elementy urbanistyczne i może też być 
świadectwem przeszłości historycznej. Ekosystemy miejskie wraz z towarzyszącą 
roślinnością ciągów komunikacyjnych (kolejowych i drogowych) mogą tworzyć zastępcze 
korytarze ekologiczne dla migrujących gatunków. 

Na obszarze gminy Nysa znajdują się 3 duże obszary cechujące się znacznym 
stopniem cenności przyrodniczej. Są nimi: 

1. Zespół ekosystemów Jeziora Nyskiego (części wschodniej, należącej do gminy) i 
terenów otaczających, jako europejskiej rangi ostoi ptactwa wodnego.  

2. Strefa regionalnego korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej wraz z 
towarzyszącym jej lokalnym korytarzem ekologicznym doliny Białej 
Głuchołaskiej. 

3. Zespół historyczno – przyrodniczy dawnych fortyfikacji miejskich w Nysie, który 
wraz z zielenią miejską śródmieścia wchodzi w skład korytarza ekologicznego 
Nysy Kłodzkiej. 
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Jezioro Nyskie (zwane też Zbiornikiem Nyskim) położone jest na obszarze gminy 
Nysa (część wschodnia) oraz gminy Otmuchów (część zachodnia). Stanowi ono 
wielkopowierzchniowy kompleks ekosystemów wodnych i nadwodnych będący miejscem 
lęgowym i terenem żerowania licznych gatunków ptaków. Jezioro Nyskie położone jest na 
trasie sezonowych przelotów ptaków migrujących i jako takie powinno być objęte szczególną 
ochroną.  

Naturalne środowiska przyrodnicze wybrzeża Jeziora wraz z towarzyszącymi 
ekosystemami antropogennymi objęte zostały ochroną w formie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Pod względem cenności przyrodniczej obszar ten jest wyraźnie zróżnicowany. 
Na północnym i w znacznym stopniu wschodnim wybrzeżu Jeziora Nyskiego przeważają 
ekosystemy uboższe i silniej odkształcone (zwłaszcza w okolicach wsi Głębinów). 
Koncentruje się tu obecnie ruch turystyczno – wypoczynkowy i jego infrastruktura (np. plaże 
i kempingi). Jedynie w okolicy wsi Skorochów zachowane zostały cenniejsze fragmenty 
ekosystemów leśnych i łąkowo – pastwiskowych, dochodzące na wschodzie do zbiorowisk 
leśno – parkowych fortyfikacji miejskich. 
 Znacznie bogatsze przyrodniczo jest natomiast południowe wybrzeże Jeziora, a 
zwłaszcza okolice ujścia rzeki Białej Głuchołaskiej. Zlokalizowane są tutaj 2 drzewa 
pomnikowe, a w okolicy wsi Biała Nyska znajduje się drobny i izolowany kompleks leśny. W 
strefie brzegowej (to jest w eulitoralu i epilitoralu) przeważają zbiorowiska wtórne, jednak z 
zachowaną równowagą ekologiczną, będące dogodnym miejscem lęgowym ptaków wodnych. 
Wybrzeże to jest także ważnym miejscem bezpośredniego połączenia strefy jeziora z 
korytarzem ekologicznym doliny Białej Głuchołaskiej. Negatywną cechą środowisk 
przyrodniczych okolic Jeziora Nyskiego jest brak korytarza ekologicznego łączącego obie 
przyrodnicze strefy Jeziora, co prowadzi do izolowania korytarza rzeki Białej Głuchołaskiej 
od doliny Nysy Kłodzkiej. Utrudnia to znacznie migracje gatunków, w kierunku północnym.  
 
 Dolina Nysy Kłodzkiej na całej swej długości stanowi korytarz ekologiczny o 
znaczeniu regionalnym umożliwiający między innymi migracje fauny i flory z Sudetów i 
Pogórza Sudeckiego na północny – wschód w kierunku Doliny Odry. Mocno zerodowane 
stoki stwarzają bogatą mozaikę nisz siedliskowych ułożonych strefowo, o zróżnicowanych 
glebach i stopniu uwodnienia podłoża. Działalność gospodarcza prowadzona od początków 
osadnictwa na tym terenie do chwili obecnej przekształciła większość ekosystemów 
naturalnych na antropogenne, w tym głównie pola orne. Spośród ekosystemów 
półnaturalnych największa powierzchnia całkowita cechuje łąki, w tym łąki wilgotne i świeże 
oraz zbiorowiska łąkowo – pastwiskowe. Interesującym ekosystemem są murawy termofilne 
porastające strome fragmenty doliny w miejscach o wystawie południowej i silnie 
insolowane. Niestety są one tutaj mocno zubożałe o niewielkiej powierzchni oraz izolowane. 
Silna antropopresja obejmuje ekosystemy rzeczne i nadwodne, a pierwotne kompleksy leśne 
łęgu jesionowo – łęgowego zostały prawie zupełnie wyniszczone. 
 Również zabudowa miejska Nysy zajmująca prawie całą szerokość Doliny utrudnia w 
znacznym stopniu funkcjonowanie korytarza ekologicznego, tworząc trudną do przebycia 
barierę dla migrujących gatunków. Jednak strefa zieleni miejskiej towarzysząca fortyfikacjom 
oraz otulina parków miejskich tworzy zastępczy korytarz ekologiczny tym miejscu doliny. W 
tym względzie na podkreślenie zasługują też drobne i izolowane powierzchnie leśne ciągnące 
się od Goświnowic i Jędrzychowa (na zachodzie gminy), poprzez Rochów prawie aż do 
granicy gminy. Są one najwyraźniej pozostałością jednolitej niegdyś strefy leśnej 
towarzyszącej (zwłaszcza od północy) ekosystemom doliny Nysy Kłodzkiej. 
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 Ekosystemy doliny Białej Głuchołaskiej w znacznej mierze naturalne i półnaturalne 
tworzą korytarz ekologiczny o randze lokalnej. Migrują nim na północ gatunki z Gór 
Opawskich. Dobrze reprezentowane są tu ekosystemy leśne, z których jeden położony jest 
pomiędzy miejscowościami Biała Nyska i Morów, natomiast drugi, znacznie większy zajmuje 
tereny pomiędzy miejscowościami Przełęk i Łączki. W tym miejscu utworzono w 1952 roku 
częściowy rezerwat przyrody „Przyłęk” o powierzchni 0,80 ha, chroniący fragmenty lasu 
mieszanego. Ponadto mniejsze powierzchnie leśne i tereny zadrzewione towarzyszą rzece aż 
do jej ujścia, łącząc tym samym wszystkie ekosystemy leśne.  
 Ekosystemy towarzyszące XVIII – wiecznym miejskim umocnieniom fortyfikacyjnym 
wiążą się ściśle z pozostałymi typami urbicenoz Nysy. Dotyczy to zwłaszcza starej, 
zabytkowej części śródmieścia. Zieleń parkowa, zadrzewienia, a także zbiorowiska 
murawowe (w mniejszym stopniu ruderalne) stanowią trwały składnik większości 
najcenniejszych zabytków architektonicznych miasta. Wymienione ekosystemy nadają 
stosunkowo dobrze zachowanym umocnieniom obronnym status obiektu historyczno – 
przyrodniczego o znaczeniu europejskim. Wyróżnić tu można urbicenozy parkowo – leśne i 
zaroślowe, bezpośrednio towarzyszące budowlom, urbicenozy murawowo zaroślowe 
zlokalizowane w miejscach dawnych umocnień wodnych i w otoczeniu obecnych stawów 
miejskich oraz ekosystemy (głównie parkowe) towarzyszące wyżej wymienionym, lecz 
usytuowane bliżej centrum miasta (parki miejskie, teren przyszpitalny itp.). Najrozleglejsze i 
najlepiej zachowane są urbicenozy w północnych dzielnicach miasta (na lewym brzegu Nysy 
Kłodzkiej) oraz w zachodnich i południowo – zachodnich terenach miejskich. Natomiast 
słabo zachowane i najsilniej odkształcone są one w części wschodniej i południowo – 
wschodniej śródmieścia (okolice dworca PKP, zakładów przemysłowych i wzdłuż linii 
kolejowych). Zieleń miejska fortowa skupiona w północnej i zachodniej części miasta tworzy 
zewnętrzny pierścień otaczający śródmieście i rozciąga się szerokim pasem głównie od 
Fortów I i II, poprzez bastiony przy ulicy Kmicica, fort Prusy aż po reduty Radoszyna i Fort 
III na południu. W pierścieniu tym znajdują się duże stawy miejskie, zwłaszcza Staw Łabędzi 
i Staw Łódkowy, podnoszące znacznie bioróżnorodność tego obszaru, a także rozległy i 
cenny przyrodniczo Park Miejski (po obu stronach ulicy Powstańców Śląskich). Mniejszy i 
uboższy przyrodniczo pierścień wewnętrzny urbicenoz tworzą główne ekosystemy miejskich 
parków i skwerów, zwłaszcza w pobliżu ulic J. Bema, I. Kraszewskiego, w otoczeniu szpitala 
miejskiego i na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej Niewielka natomiast bioróżnorodność 
cechuje centrum śródmieścia. Na podkreślenie zasługują także rozległe kompleksy łąk i 
zespołów łąkowo – pastwiskowych ciągnące się zwłaszcza na przedpolu fortów, a także 
liczne ogródki działkowe i sady rozmieszczone w różnych dzielnicach miasta. Ponadto w 
dzielnicy Dolna Wieś ekosystemy miejskie graniczą z cennymi kompleksami wodno – 
łąkowymi i bagiennymi położonymi w okolicach wsi Konradowa. Wszystkie wymienione 
typy urbicenoz, a zwłaszcza zieleń towarzysząca fortyfikacjom miejskim przyczyniają się w 
istotnej mierze do udrożnienia korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej na obszarze 
miasta. 
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Do obszarów Gminy wykazujących mniejszy stopień cenności przyrodniczej zaliczyć 
należy: 
 

1. Drobne kompleksy leśne o zróżnicowanej powierzchni i dużym stopniu izolacji, 
wykazujące cechy ekosystemów ekologicznie mało stabilnych. Wchodziły one w 
skład dawnych korytarzy i ciągów ekologicznych na przykład w okolicach wsi Iława i 
Goświnowice a nawet tworzyły niegdyś wielkoprzestrzenne kompleksy lasów 
mieszanych i liściastych w okolicach wsi Domaszkowice na wschód od drogi Kubice 
– Wyszków Śląski i okolicy Hajduk Nyskich. Las Domaszkowicki jest obecnie 
najrozleglejszym, zwartym ekosystemem leśnym o zróżnicowanym gatunkowo 
drzewostanie z przewagą elementów lasu mieszanego dębowo – sosnowego (z 
dosadzeniami) o powierzchni łącznej 960 ha. 

 
2. Ekosystemy jeziorne okolic Konradowej i Domaszkowic, jako miejsca gniazdowania 

ptactwa wodnego i położone na trasie sezonowych migracji. 
 

3. Przestrzenie krajobrazu kulturowego – rolniczego z bogatą mozaiką ekosystemów 
łąkowo – pastwiskowo – zaroślowo – leśnych, zwłaszcza w części północnej i 
południowej gminy. 

 
Ogółem na terenie Gminy wykazano  obecność 170 gatunków zwierząt chronionych, 

w tym  aż122 gatunki ptaków lęgowych oraz 20 gatunki ssaków a ponadto także 17 gatunków 
roślin chronionych w tym wawrzynek wilczełyko, kotewka orzech wodny i listera jajowata. 
Na omawianym obszarze występują 63 zespoły roślinne w tym 4 leśne i zaroślowe, 9 
wodnych, 10 szuwarowych, 9 użytków zielonych, muraw wrzosowisk i torfowisk, a także aż 
28 zbiorowisk antropogennych i okrajkowych, co między innymi świadczy o zachowanej na 
terenie gminy znacznej bioróżnorodności. 

 

3.5 Gleby 
 

Bogactwo uwarunkowań geologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych i 
hydrologicznych terenów miasta Nysa tworzy korzystne warunki dla powstania różnorodnych 
typów gleb. Dominujące powierzchniowo gleby w gminie należą do następujących głównych 
typów i podtypów gleb: litogeniczne, autogeniczne (czarnoziemy zdegradowane i gleby 
szarobrunatne, brunatne właściwe, brunatne kwaśne, płowe), semihydrogeniczne (opadowo – 
glejowe, gruntowo – glejowe), hydrogeniczne (aluwialne mad rzecznych). 

Gleba stanowi taki element środowiska naturalnego, którego właściwości wpływają w 
ogromnym stopniu na ich przydatność rolniczą. W związku z tym powinna być dobrze 
poznana i chroniona przed zanieczyszczeniami. W kraju co 5 lat prowadzone są badania 
monitorujące stan gleb, zmianę ich cech charakterystycznych, a w szczególności ich składu 
chemicznego pod wpływem działań antropogenicznych w ramach sieci krajowej i regionalnej. 
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Poniżej przedstawiono zwartość średnią pierwiastków śladowych w glebach na terenie 
gminy Nysa. 
 

Zawartość średnia Ss w 
mg/kg 

Procentowy udział próbek o zawartości 
>niż naturalna 

Gmina 

Cd Cu Ni Pb Zn 

Ilość 
próbek 

Cd Cu Ni Pb Zn 

Nysa 0,34 12,8 13,3 22,2 51,2 40 10,0 2,5 2,56 0,0 5,0 

 
Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb ornych w gminie Nysa na 

tle województwa opolskiego wykazuje, iż gmina ma lepsze gleby dla rozwoju rolnictwa niż 
średnio w regionie. 

Wysoka bonitacja gleb i niewielkie ich zanieczyszczenie sprawia, że obszar ma 
korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Możliwa jest tu uprawa roślin konsumpcyjnych i 
przemysłowych. 

Powierzchnia ogólna ewidencyjna gminy Nysa 21 760 ha, grunty orne – 12 316 ha co 
stanowi 56,6 % pow. og. Przeważają gleby IIIa klasy bonitacyjnej (27,3 % gruntów ornych). 
Użytki zielone II klasy stanowią 47,1 % pow. ogółem użytków zielonych (2 624 ha). Na 
terenie gminy występuje mała lesistość – 8,7 % pow. og. Jest to tzrykrotnie mniej niż średnio 
w regionie. 

Gleby miasta Nysa w skali regionu należą do średnio zagrożonych erozją. 
Głównymi czynnikami zanieczyszczającymi gleby są metale ciężkie oraz 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Metale ciężkie w glebach mają 
pochodzenie geogeniczne związane z naturalnym składem mineralogicznym i procesami 
hydrogeologicznymi oraz pochodzenie antropogeniczne, szczególnie szkodliwe. Źródłem 
antropogenicznym metali ciężkich są : 
• pyły powstające w procesach technologicznych; 
• skażenia w pobliżu szlaków komunikacyjnych, punktach dystrybucji paliw w wyniku 

spalania paliw ołowiowych; 
• ścieki i osady z oczyszczalni zawierające metale ciężkie, w przypadku gdy stosowane są 

do nawożenia; 
• ze składowisk odpadów przemysłowych zawierających metale ciężkie.  
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4 Aktualny stan gospodarki odpadami 

4.1 Sektor komunalny 

4.1.1 Odpady komunalne 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, odpady komunalne są 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. 

Tak więc źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 
• gospodarstwa domowe, 
• obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury) takie jak: handel, usługi i rzemiosło, 

szkolnictwo, obiekty turystyczne i targowiska. 
Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich 

skład z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem i 
unieszkodliwianiem, wyodrębniono dla potrzeb niniejszego programu następujące strumienie 
odpadów (wg PPGO): 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia 
roślinnego, 
odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady pochodzenia zwierzęcego 
ulegające biodegradacji, 
odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, 
kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji 
papier i karton podzielony na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, 
opakowania wielomateriałowe na bazie papieru oraz papier i tektura 
nieopakowaniowa, 
tekstylia, 
szkło podzielone na dwie grupy: opakowania ze szkła i szkło nieopakowaniowe, 
metale podzielone na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania  
z aluminium i pozostałe odpady metalowe, 
odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie 
itp., 
drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach 
domowych (głównie węgla). Z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych 
popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku  
i unieszkodliwiania, 
odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych, które wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych, 
odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych. 
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Na podstawie danych z Wojewódzkiego PGO i Powiatowego PGO oszacowano ilości 
powstających odpadów dla ww. strumieni (obliczenia własne). Przyjęto wskaźniki 
charakterystyki ilościowej i jakościowej, uwzględniając tereny zabudowy miejskiej i 
wiejskiej, w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca w skali roku. Na podstawie 
powyższych danych dokonano bilansu ilości wytwarzanych odpadów w sektorze 
komunalnym. 

Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie na tle powiatu Nyskiego 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

Gmina Nysa [Mg/rok] Powiat Nyski [Mg/rok] Lp. Strumienie odpadów 
komunalnych miasto wieś razem miasto wieś razem 

1. Odpady organiczne roślinne 2922 599 3521 6500 1305 7805 
2. Odpady organiczne zwierzęce 157 36 193 351 76 428 
3. Odpady organiczne inne 157 90 247 351 153 505 
4. Odpady zielone 360 130 490 799 289 1087 
5. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 1025 341 1366 2285 739 3024 
6. Opakowania z papieru i tektury 1487 495 1982 3316 1071 4387 
7. Opakowania wielomateriałowe 161 57 218 372 120 492 
8. Tworzywa sztuczne 

(nieopakowaniowe) 
1726 672 2398 3855 1460 5314 

9. Opakowania z tworzyw sztucznych 555 215 770 1240 470 1710 
10. Tekstylia 433 149 582 966 323 1289 
11. Szkło (nieopakowaniowe) 74 28 102 160 69 229 
12. Opakowania ze szkła 1000 606 1606 2246 1311 3557 
13. Metale  459 145 604 1021 316 1337 
14. Opakowania z blachy stalowej 166 50 216 365 113 478 
15. Opakowania z aluminium 47 16 63 106 33 139 
16. Odpady mineralne 515 421 936 1142 920 2062 
17. Drobna frakcja popiołowa 1659 1287 2946 3729 2796 6525 
18. Odpady wielkogabarytowe 714 476 1190 1597 1041 2638 
19. Odpady budowlane 1415 1281 2696 3194 2776 5971 
20. Odpady niebezpieczne 105 64 169 240 139 378 

Suma odpadów: 15137 7158 22295 33835 15520 49355 
 
Poniższa tabela przedstawia ilości odpadów przyjętych na składowisko w 

Domaszkowicach w rozbiciu na poszczególne firmy świadczące usługi komunalne. 
Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
PGK 
EKOM 

1183,62 1094,92 1164,98 1576,12 1528,96 1375,64 1647,68 1280,26 1301,50 1524,16 1469,00 1446,06

Komunalnik 76,26 89,68 103,20 114,78 164,46 165,80 186,90 183,56 110,34 152,34 119,74 144,02 
Pucer Sp. z 
o.o. 

283,04 241,74 314,46 424,38 363,14 357,58 436,10 332,78 302,90 314,60 276,16 292,82 

Pucer S.C. 21,00 20,06 24,36 29,58 24,06 24,80 18,66 21,20 38,20 49,04 42,60  
Inni 320,28 205,92 456,06 279,42 276,22 298,46 420,10 283,60 465,04 1252,28 278,66 1747,48
Ogółem 1884,20 1652,32 2063,06 2424,28 2356,86 2222,28 2709,40 2101,40 2217,98 3292,42 2186,16 3630,38

 
  Górna tabela obrazuje oszacowane ilości odpadów wg obliczeń własnych, natomiast 
dolna to rzeczywista ilość odpadów przyjętych na składowisko w Domaszkowicach w 2003 r. 

Rzeczywista zwiększona ilość odpadów przyjętych na składowisko może wynikać ze 
zdarzeń jednostkowych np. generalny remont w większej firmie, budowa itp. 
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Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w Polsce 
obrazuje poniższa tabela. 
 

Wskaźnik nagromadzenia [kg/mieszkańca/rok] 

Gospodarstwa domowe w: zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna 

Duże miasta 150 – 220 150 – 320 

Małe miasta 100 – 180 120 – 280 

Tereny wiejskie 20 – 110 - 

Domki letniskowe 
(sezonowo) 

20 – 80 - 

 
 
W gminie istnieje niewielki pilotażowy system selektywnej zbiórki odpadów. Zbiórce 

podlegają odpady z tworzyw sztucznych, papier oraz zmieszane szkło białe i kolorowe. 
 

Umiejscowienie pojemników do segregacji odpadów 
Lp. Ulica  Pojemnik na 

szkło 
Pojemnik na 
makulaturę 

Pojemnik na 
butelki „PET” 

1. 11 Listopada /vis a vis szkoły 10/   1 
2. Gałczyńskiego 14 /obok boksu śmietnikowego/   1 
3. Gałczyńskiego 35 /obok boksu śmietnikowego/   1 
4. Karugi /przy KP-7/   1 
5. KEN 36 /obok śmietnika, za biurem SM/   1 
6. Kossaka / przy boksie śmietnikowym/   1 
7. Kościuszki /między wieżowcami/   1 
8. Królowej Jadwigi 26 /obok KP-7/   1 
9. Kusocińskiego - boisko 1 1 1 

10. Kusocińskiego 16 /wyjazd na Zwycięstwa/   1 
11. Mickiewicza 1a /za starym pogotowiem/ 1 1 1 
12. Piastowska 15 /za "plombą"/ 1 1 1 
13. Piłsudskiego 6 b /via a vis "Polmozbytu"/   1 
14. Podzamcze s.B - Kordeckiego 9 1 1 1 
15. Podzamcze s.C 15 - obok st.trafo 1 1 2 
16. Głębinów (sołecki)   1 
17. Skorochów ( sołecki ) k. przystanku   1 

 Łącznie: 5 5 18 
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4.1.1.1 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów 

 
 Na terenie gminy Nysa decyzje dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie zbierania, transportu, usuwania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych  
posiadają następujące podmioty, które również faktycznie świadczą usługi komunalne: 
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”, ul. Piłsudskiego 32, 48 – 303 Nysa, 
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „PUCER” S.C. ul. Piłsudskiego 40, 48 – 303 

Nysa, 
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „PUCER” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 40, 48 – 

303 Nysa, 
• Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Komunalnik” ul. Morcinka 66 E, 48 – 303 

Nysa. 
 
Wszystkie gospodarstwa mają dostęp do pojemników o pojemności 110 dm3, które są 

opróżniane 2 razy w miesiącu (ok. 5523 szt.). Poza tym, przy budynkach użyteczności 
publicznej rozstawionych jest 935 kontenerów  o pojemności 1100 dm3, 25 szt. kontenerów 
KP-7 i 25 pojemników 240 dm3 opróżnianych raz w miesiącu. 

W Powiatowym PGO oszacowano ilość odpadów powstających na terenie gminy 
Nysa. Obliczeń dokonano na podstawie opracowania „Walory przyrodnicze Miasta i Gminy 
Nysa” – Opole 1999 r. wg zasady: 1 m3 odpadów komunalnych waży 0,6 Mg przy 
dopuszczalnym przedziale wagowym 1 m3 odpadów od 0,35 – 0,65 Mg. 

 
Szacunkowa ilość odpadów jaka powstaje na terenie gminy Nysa: 

 

 2002 I kwartał 2003 r. 

Ogółem [Mg/rok]: 

w tym: 

ilość odpadów komunalnych 

ilość odpadów przemysłowych 

45 711 

 

29 411 

16 300 

11 427,75 

 

7 352,75 

4 075,00 

Procent wytwórców odpadów łącznie z gosp. 
domowymi objętych zorganizowanym systemem 
wywozu odpadów 

100 % 100 % 

Ilość odpadów jakie są wywożone [Mg/rok] 27 000 5 430 
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4.1.2 Odpady biodegradowalne 
 

Odpady ulegające biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii 
polityki odpadowej Unii Europejskiej jako najbardziej pożądana opcja postępowania z 
odpadami. 

Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) jest zastosowanie kompostowania we 
własnym zakresie przez mieszkańca. Odpady te mogą być magazynowane w pojemnikach 
(wymieszane) lub zbierane selektywnie. 

Główne rodzaje odpadów komunalnych ulegających biodegradacji mogą być zbierane 
w podziale na papier i tekturę, tekstylia i drewno, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
oraz odpady zielone. 

Istnieją trzy metody zbierania miejskich odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji: 
 bezpośrednio z domostw (zbiórka przy krawężniku), 
 z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw 

domowych (centra zbiórki), 
 poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu). 

Odpady mieszane zbierane do pojemników mogą być składowane lub spalane lub przerabiane 
w instalacjach mechaniczno – biologicznych, w których najczęściej stosuje się wstępne 
ręczno – mechaniczne sortowanie i kompostowanie dla zmniejszenia masy. 
  Szacuje się ilość powstających odpadów dla gminy Nysa: 

– dla miasta: 4345 Mg/rok 
– dla wsi:  279 Mg/rok 
– ogółem:  4624 Mg/rok 
 

4.1.3 Odpady wielkogabarytowe 
 

Do grupy odpadów wielkogabarytowych trafiających do strumienia odpadów 
komunalnych zalicza się zużyty i zniszczony sprzęt z gospodarstw domowych, obiektów 
użyteczności publicznej i obsługi ludności. Zaliczamy do nich: chłodziarki, zamrażarki, 
kuchnie gazowe, elektryczne i węglowe, pralki, wirówki, zmywarki do naczyń, pozostały 
sprzęt (odkurzacze, maszyny do szycia itp.), telewizory, komputery, meble itp. 
 Ilość tej grupy odpadów w ogólnej masie odpadów komunalnych stanowi wagowo 
około 5 – 8 %. 
 Szacuje się ilość powstających odpadów dla gminy Nysa: 

– dla miasta: 960 Mg/rok 
– dla wsi:  190 Mg/rok 
– ogółem:  1150 Mg/rok 
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4.1.4 Odpady budowlane 
 
 Odpady budowlane wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych zawierają 
najczęściej: odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych – gruz betonowy, 
ceglany, ceramiczny i asfaltowy; odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych; odpady 
asfaltów, smół i produktów smołowych – pokrycia dachowe; złomy metaliczne, gleba i grunt 
z wykopów, kamienie i żwir; odpady materiałów izolacyjnych. 

Szacuje się ilość powstających odpadów dla gminy Nysa: 
– dla miasta: 1927 Mg/rok 
– dla wsi:  504 Mg/rok 
– ogółem:  2431 Mg/rok 

4.1.5 Odpady opakowaniowe 
 

Problematyka gospodarki odpadami opakowaniowymi została zawarta w Dyrektywie 
94/62/EC. Dyrektywa ta dotyczy wszystkich rodzajów opakowań oraz odpadów 
opakowaniowych. Gospodarka opakowaniami i odpadami powinna z jednej strony 
uwzględniać wymagania ekologiczne, z drugiej nie stwarzać przeszkód dla wzajemnej 
wymiany handlowej między krajami UE. 

Zasadniczym celem ustanowienia Dyrektywy 94/62/EC jest: 
• zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych, 
• promowanie opakowań zwrotnych, przeznaczonych do wielokrotnego użytkowania, 
• odzyskiwanie materiałów lub energii z odpadów opakowaniowych, 
• wtórne przetwarzanie odzyskanych materiałów. 

Podstawowymi aktami prawnymi, stanowiącymi bazę praktycznej realizacji 
wytycznych ww. dyrektywy są uchwalone w roku 2001 dwie ustawy, które weszły w życie w 
dniu 1 stycznia 2002 r.: 

1) ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 
Nr 63/2001, poz. 638), 

2) ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (Dz. U. Nr 63/2001, poz. 639). 

W zakresie, dotyczącym obowiązków gmin, jako podmiotu odpowiedzialnego za 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (w tym opakowań) mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 
132, poz. 662 z póź. zm.). 

 
Z uwagi na miejsca powstawania i pochodzenia, można wyodrębnić następujące grupy 

odpadów opakowaniowych: 
• Odpady przemysłowe (w tym technologiczne) powstające u producentów materiałów 

opakowaniowych, producentów i użytkowników opakowań (odpady z produkcji, braki 
itp.). W przypadku, gdy są to odpady jednorodne materiałowo (makulatura, tworzywa 
sztuczne, stłuczka) oraz gdy przeprowadza się na miejscu odpowiednią ich segregację i 
zabezpiecza przed zabrudzeniem, są potencjalnymi surowcami wtórnymi. Zazwyczaj 
zakłady wykorzystują te odpady we własnym zakresie lub odpłatnie przekazują innej 
firmie. 
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• Opakowania poużytkowe po materiałach, surowcach i innych wyrobach powstające na 
terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych oraz innych podmiotów. 
Odpady te powinny być segregowane w miejscu powstawania, na grupy jednorodne 
materiałowo. 

• Opakowania poużytkowe po różnych wyrobach powstające w gospodarstwach 
domowych (przede wszystkim opakowania jednostkowe). Odpady z gospodarstwa 
domowych znacznie trudniej wykorzystać z uwagi na rozproszenie miejsc powstawania, 
a co za tym idzie znaczne koszty zbiórki. Zbiórka ta jest związana z: 

– wstępną segregacją odpadów prowadzoną przez mieszkańców na poziomie 
gospodarstw domowych, 

– ustawieniem sieci pojemników do gromadzenia odpadów, 
– odbiorem odpadów przez specjalistyczną firmę, która przygotuje je do 

przetworzenia. 
W odniesieniu do powstałych odpadów opakowaniowych zalecanymi metodami 

odzysku są: 
➘  Wtórne przetwarzanie (recykling) 

Jest to proces technologiczny przetworzenia odpadów opakowaniowych (lub 
wyselekcjonowanych materiałów pochodzących z tych odpadów) prowadzący do 
wytworzenia nowych opakowań lub innych wyrobów. Ten sposób zagospodarowania 
dotyczy przede wszystkim opakowań poużytkowych, które ze względu na skład 
materiałowy mogą stać się surowcem wtórnym przydatnym w zakładach przetwórczych. 

➘  Spalanie z odzyskiem energii 
Opakowania poużytkowe, które charakteryzują się dużą wartością opałową, powinny być 
przekształcane termicznie przez spalanie. 
Wartość opałową niektórych paliw i odpadów przedstawia poniższa tabela: 
 

Rodzaj spalanego materiału Wartość opałowa 

[MJ/kg] 

Olej opałowy 41,0 

Węgiel kamienny 26,0 

Butelki z PET 23,0 

Pudełka z laminatu 20,5 

Odpady komunalne 9,0 

Wióry drzewne 8,3 
 
➘  Kompostowanie 
 

Kompostowanie jest procesem polegającym na przetworzeniu materiałów na nawóz 
zwany kompostem, zachodzącym pod wpływem działania bakterii oraz grzybów. 
 

Deponowanie odpadów opakowaniowych łącznie z innymi odpadami komunalnymi na 
wysypiskach powinno znaleźć zastosowanie jedynie w odniesieniu do odpadów, których nie 
można wykorzystać w inny sposób. 
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W 2000 r. według danych zebranych i opracowanych przez Centralny Ośrodek 
Badawczo – Rozwojowy Opakowań w Warszawie powstało w Polsce ponad 3,4 mln ton 
odpadów opakowaniowych. Prognozy przewidują wytworzenie w roku 2005 około 4,5 mln 
ton takich odpadów, a w roku 2007 przyrost ich masy do około 4,7 mln ton. 

Dotychczas brak jest w Polsce systemu ewidencji odpadów opakowaniowych. 
Według danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

na terenie gminy Nysa odpadów z grupy 15 w latach 2002 – 2003 r. wytworzono: 
 

Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów Ilość 
wytworzonych 
odpadów [Mg] 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 117,6 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 31,2 

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 0 

4. 15 01 04 Opakowania z metali 0,1 

5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0 

6. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0 

7. 15 01 07 Opakowania ze szkła 2,3 

8. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 0 

9. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone 

0,007 

10. 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 

0 

* - odpady niebezpieczne 
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Poniższa tabela przedstawia strukturę i masę odpadów opakowaniowych, 
wytworzonych na terenie powiatu nyskiego, z podziałem na poszczególne rodzaje oraz masę 
odpadów. 
 
Lp. Strumienie odpadów opakowaniowych Ilości odpadów opakowaniowych 

wytworzonych w powiecie nyskim w 2001 
r. 

[Mg/rok] 
1. Opakowania z papieru i tektury 4387 
2. Opakowania wielomateriałowe 492 
3. Opakowania z tworzyw sztucznych 1710 
4. Opakowania ze szkła 3557 
5. Opakowania z blachy stalowej 478 
6. Opakowania z aluminium 139 
 Suma odpadów: 10763 

 
 Na podstawie wskaźników opracowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Opakowań w Warszawie oszacowano ilości powstających odpadów 
opakowaniowych na terenie gminy Nysa. 
 
 

Lp. Rodzaj odpadów Oszacowana ilość 

[Mg/rok] 

Ilość wytworzonych odpadów w 
2003 r. wg danych Urzędu 

Marszałkowskiego 

[Mg] 

1. Opakowania z papieru i tektury 2195 117,6 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 833 31,2 

3. Opakowania z drewna 784 0 

4. Opakowania z blachy stalowej 241 0,1 

5. Opakowania wielomateriałowe 247 0 

6. Opakowania ze szkła 1593 2,3 

7. Opakowania z aluminium 70 0 
 
 

Dotychczas odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony był przede wszystkim 
jako recykling materiałowy, polegający na przetwarzaniu odpadów bez zmiany ich struktury 
chemicznej. 

Z uwagi na brak systemu organizacyjno – prawnego, określającego źródła 
finansowania selektywnej zbiórki, uzyskany w latach 1998 – 2000 poziom recyklingu w 
województwie szacowany był na około 16 %. 
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4.1.6 Komunalne osady ściekowe 
 

W procesach mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków 
powstają osady ściekowe, wymagające zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 

 
Komunalne osady ściekowe – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z 
komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych 
(Ustawa o odpadach). 
 Ilość osadów powstających w miejskich oczyszczalniach zależy od: 

1) składu ścieków, 
2) sposobu oczyszczania (typu oczyszczalni), 
3) stopnia oczyszczania ścieków, 
4) stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie stabilizacji osadu, 
5) stopnia odwodnienia osadu. 

 
Zagęszczanie i odwadnianie osadu przyczynia się do zmniejszenia jego objętości. 

Zagęszczenie osadu przyczynia się do istotnego zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych 
inwestycyjnych dalszych etapów przeróbki osadów, zmniejszenie kosztów jego składowania i 
transportu. Obniżenie zawartości wody z 95 % do 75 % powoduje np. pięciokrotne 
zmniejszenie jego objętości. 

 
Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące powstawania i zagospodarowania 

osadów z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków komunalnych w latach 2000 – 2001 – teren 
kraju. 
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2000 359819 28274 50628 25528 5904 151618 97867 105906 105906

2001 397216 24220 49302 27591 6937 198630 90536 728897 56802 

 
 
 
 

Gmina Nysa posiada własną oczyszczalnię ścieków usytuowaną w mieście Nysa przy 
ul. Dzierżona. Ścieki przyjmowane są z terenu gminy i powiatu. Oczyszczalnia prowadzona 
jest przez firmę „AKWA” Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja. Odbiornikiem ścieków jest 
rzeka Nysa Kłodzka. 
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Oczyszczalnia została oddana do użytku w 1994 r. – część mechaniczna. W 1997 – 
część biologiczna. W 2000 – część chemiczna. Przepustowość rzeczywista średniodobowa – 
15 400 m3/d, przepustowość maksymalna istniejących urządzeń do oczyszczania ścieków 
średniodobowa – 28 000 m3/d.  

Do danego systemu kanalizacji zbiorczej podłączonych jest 96 300 mieszkańców w tym 
z terenu innych gmin 34 300. 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne znak: ROS-III-6210-MK/37/99 i wg 
opinii WIOŚ spełnia warunki tego pozwolenia. 

Krótki opis technologii oczyszczania ścieków:  
 część mechaniczna: kraty, piaskownik, osadniki wstępne (2) 
 część biologiczna: komory osadu czynnego pracujące w systemie A2/O, osadnik 

wtórny 
 część chemiczna: stacja do chemicznego strącania fosforu. 
Sposób postępowania z osadami ściekowymi: osad na podstawie umowy jest 

przekazywany firmie „AGRIS” – Ludwikowie celem odzysku i unieszkodliwienia poprzez 
przetworzenie osadu, spełniającego normy dla dalszego zagospodarowania do celów 
rekultywacji oraz wykorzystania rolniczego. 

 
Dane eksploatacyjne oczyszczalni ścieków w Nysie: 
 

1) Gospodarka ściekowa 
 

Przepustowość oczyszczalni  

RLM (wskaźnik BZT5) Qśr.d [m3/d] 

projektowa 154 000 28 000 

rzeczywista 86 000 14 000 

 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka Średnie 

parametry 
ścieków 

surowych 

Średnie 
parametry 
ścieków 

oczyszczonych 

% redukcji % redukcji wg. 
pozwolenia 

wodnoprawnego

BZT5 mg/ dm3 361 4,9 98,6 min. 90 % red. 

ChZT mg/ dm3 856 21,7 97,5 min. 75 % red.

Azot og. mg/ dm3 160 11,7 92,7 min. 85 % red.

Fosfor og mg/ dm3 11,9 0,8 93,2 min. 90 % red.

Zawiesina  mg/ dm3 375 3,5 99,0 min. 90 % red.

 
2) Gospodarka osadowa 

 

Ilość osadu prasowanego 

[m3/d] 

Uwodnienie przed prasą 

% H2O 

Uwodnienie po prasie 

% H2O 

200 98 80 
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3) Gospodarka odpadowa 

 

Rodzaj odpadu Kod Średnia ilość odpadów wytworzonych 

[Mg/rok] 

Skratki (55% H2O) 19 08 01 100 

Piasek (55% H2O) 19 08 02 350 

Osad (55% H2O) 19 08 05 7000 
 
 

Uregulowania związane z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych 
zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134/2002, poz. 1140). 

Rozporządzenie określa: 
1) warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów 

ściekowych, 
2) dawki komunalnych osadów ściekowych, które można stosować na gruntach, 
3) zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i 

gruntów, na których osady mają być stosowane. 

4.1.7 Wycofane z eksploatacji pojazdy 
 

Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska. 
Największą grupę wśród wyeksploatowanych pojazdów stanowią samochody, głownie 
samochody osobowe. Ocenia się, że w kraju w ostatnich latach liczba złomowanych 
samochodów wynosiła od 100 do 250 tys. rocznie. Przewiduje się, że liczba ta w ciągu 
najbliższych lat może wzrosnąć do 500 tys. pojazdów rocznie. 

Na poziomie gminy trudno jest oszacować ilości powstających tego typu odpadów. 
Średnia masa samochodu to około 940 kg, z czego metale żelazne stanowią 70 – 75 % 

masy pojazdu, metale nieżelazne – 5 – 5,5 %, tworzywa sztuczne – 8 – 9%, guma – 3,5 – 4 %, 
szkło 2 – 2,5 %, płyny – 1 %, pozostałe (tkaniny, uszczelnienia, powłoki) – 5 – 5,5 %. 

Przeciętnie w samochodzie osobowym znajduje się około 60 kg gumy, w tym około 40 
kg stanowią opony (67 %), około 12 kg różnego rodzaju uszczelnienia karoserii, drzwi, okien, 
elementy zawieszenia – ok. 2,5 kg, inne elementy związane z silnikiem jak uszczelki i 
wszelkiego rodzaju węże, przewody, podkładki – około 5 kg. Zakłada się wielkość 
złomowanych pojazdów (za PPGO) w ilości około 90 szt./rok. 

 

4.1.8 Opony 
 
 Ogumienie to elastyczna obręcz koła jezdnego pochłaniająca znaczną część drgań i 
wstrząsów związanych z jazdą po nierównościach. 
Opona to część ogumienia. Składa się z pokrytych gumą i złączonych warstw tkaniny 
kordowej (kord) i drutu. Może mieć wewnątrz dętkę lub być bezdętkowa (szczelnie osadzona 
na obręczy koła jezdnego, nie wymaga stosowania dętki). Część opony współpracująca z 
nawierzchnią drogi (bieżnik) ma określoną rzeźbę. 
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 Dynamiczny rozwój motoryzacji powoduje znaczne nagromadzenie tego odpadu. 
Problem stanowią zużyte opony porzucane najczęściej w miejscach przypadkowych w 
środowisku lub lokowane na składowiskach komunalnych, stwarzając właścicielom szereg 
problemów technicznych i środowiskowych. 
 Obowiązek gospodarowania zużytymi oponami został nałożony na producentów i 
importerów opon wprowadzanych na rynek z mocy ustawy z dnia11.05.2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63/2002, poz. 639 z późniejszymi 
zmianami). Na mocy tej ustawy nałożony został na producentów i importerów opon 
wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon. W rozporządzeniu do ustawy 
roczny poziom odzysku ustalono docelowo na 75 % w 2007 r.  
 W celu eliminacji lub ograniczenia ilości opon składowanych na składowisku, wycofane 
z eksploatacji opony mogą być wykorzystywane poprzez: bieżnikowanie i ponowne 
wykorzystanie, zagospodarowanie w całości, wykorzystanie produktów z przeróbki 
mechanicznej i chemicznej, spalanie z wykorzystaniem energii. 
 Dokładne określenie ilości zużytych opon w Polsce jest bardzo trudne z uwagi na ich 
rozproszenie i brak dotychczas jakichkolwiek ewidencji. Ilości opon ocenia się w sposób 
pośredni z ilości opon kupowanych na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych 
pojazdów, uwzględniając średni czas zużycia opon. 

 

4.2 Sektor gospodarczy 
 

Zbiorcze zestawienie danych dotyczące rodzajów i ilości wytworzonych odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przez podmioty gospodarcze prowadzące 
działalność na terenie gminy Nysa za lata 2002 – 2004 przedstawiono w załącznikach 
(załącznik nr 1). Są to dane uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego. 

Na terenie gminy Nysa znajdują się zakłady produkcyjne wytwarzające odpady 
przemysłowe, które posiadają decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi (61) oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów (9) i zezwolenia na odzysk 
i/lub unieszkodliwianie odpadów (4), a także transport i/lub zbieranie (24). Szczegółowe dane 
dotyczące tych zakładów uzyskano w Starostwie Powiatowym w Nysie.  
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4.3 Odpady niebezpieczne 
 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 r., Nr 62, poz. 628, z 
późniejszymi zmianami) nakłada na podmioty gospodarcze wytwarzające odpady obowiązek 
postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 
wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Wytwórca odpadów 
jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub usług oraz surowców i 
materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie 
najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko 
lub zagrożenie życia lub zdrowia. Posiadacz odpadów w pierwszej kolejności zobowiązany 
jest do poddania ich odzyskowi, a  jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub 
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych czy ekonomicznych do ich unieszkodliwienia w 
sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.   
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być tak unieszkodliwione, aby 
składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było 
niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych. 
 

4.3.1 Odpady medyczne i weterynaryjne 
 

W prawie unijnym brak jest szczegółowych unormowań dotyczących odpadów 
medycznych. Jedynie w dyrektywie Rady 91/689/EWG z dnia 12.12.1991 w sprawie 
odpadów niebezpiecznych definiuje się pojęcie odpadów zainfekowanych. Podstawowe 
zasady gospodarowania odpadami medycznymi zostały zawarte w Rozporządzeniach 
Ministra Zdrowia z 2002 r.: 
 rozporządzenie z dnia 23.12.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i 

weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. Nr 8/2003, poz. 
103), 
 rozporządzenie z dnia 23.12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 

unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych(Dz. U. Nr 8/2003, poz. 104). 
 
Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie 
medycyny. 
 
Odpady weterynaryjne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, 
leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z 
prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. 
 

Odpady tego typu powstają w ośrodkach służby zdrowia, prywatnych gabinetach 
lekarskich zakładach weterynaryjnych, badawczych, laboratoriach i zakładach 
farmakologicznych. 

Odpady tego typu zostały sklasyfikowane w grupie 18 według katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112/2001, poz. 1206): 
 18 01 – odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 
 18 02 – odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 

 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 46



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004-2014” 
 

W oparciu o dane zawarte w publikacjach GUS dotyczące ilości odpadów w 
działalności poszczególnych placówek służby zdrowia oszacowano, że ilość specyficznych 
odpadów medycznych powstających w kraju kształtuje się na poziomie 23 tys. Mg/rok, razem 
z weterynaryjnymi około 25 tys. Mg/rok. Przyjmuje się, że odpady weterynaryjne stanowią 
około 10 % odpadów medycznych. 

Odpady medyczne i weterynaryjne należy gromadzić selektywnie we wszystkich 
jednostkach. 

Według rozporządzenia omawiane odpady mogą być unieszkodliwiane w następujący 
sposób: 
➘  obróbka fizyczno – chemiczna inna niż wymieniona w punktach 2, 3 (D9), 
➘  przez autoklawizowanie (D9), 
➘  dezynfekcja termiczna (D9), 
➘  termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na 

lądzie (D10). 
 

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów medycznych było i jest ich 
termiczne przekształcanie. Całość odpadów medycznych powstających w gminie Nysa 
poddawana jest spalaniu w specjalistycznych spalarniach poza terenem województwa 
opolskiego. Wg IMMB w Opolu w 2001 r. w powiecie Nyskim powstało 75,612 Mg 
medycznych odpadów niebezpiecznych. W samej gminie Nysa według obliczeń własnych 
przyjmując wskaźnik nagromadzenia odpadów medycznych 300 kg/rok/łóżko oszacowano 
ilość powstających odpadów medycznych w ilości 126 Mg/rok. Różnica może wynikać z 
przyjętego wskaźnika lub przyjęcia rzeczywistej ilości zewidencjonowanych odpadów w 
powiecie Nyskim w 2001 r. 

Według ustawy o odpadach wytwórca odpadów, w przypadku odpadów medycznych i 
weterynaryjnych –  wytwórca odpadów niebezpiecznych, obowiązany jest uzyskać decyzję 
zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub uzyskać pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów w zależności od ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. 

4.3.2 Odpady zawierające azbest 
 

W Polsce podstawą do odchodzenia od stosowania azbestu stały się przede wszystkim 
następujące akty prawne: 
[1] Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony 
zdrowia i środowiska (Dz. U. Nr 133, poz. 690), określono w nim jakie wyroby i 
grupy wyrobów nie mogą zawierać azbestu oraz terminy obowiązywania tych 
wymogów; 

[2] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. Nr 101/97, poz. 628 z póź. zm.); 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 
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W nawiązaniu do wymogów zawartych w aktach prawnych został opracowany, na 
zlecenie Ministra Gospodarki Odpadami, „Program usuwania azbestu, wyrobów 
zawierających azbest na terytorium Polski”. Program ten 14 maja 2002 r. został 
zaakceptowany przez Radę Ministrów. 

Zgodnie z tym programem przyjmuje się oczyszczanie terytorium Polski z azbestu i 
usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów azbestowych. Jako docelowy przyjęto 
trzydziestoletni okres realizacji tego programu. 

Jako jedyną metodę unieszkodliwiania odpadów azbestowych uznano ich składowanie 
w związku, z czym przewiduje się wybudowanie 84 składowisk odpadów azbestowych. 
Ponadto program usuwania azbestu przewiduje opracowanie programów usuwania wyrobów 
zawierających azbest na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym: 

1) rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 
2) monitoring powietrza w szczególnie narażonych miejscach publicznych oraz 

oczyszczenie takich miejsc, 
3) monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest. 
W celu realizacji zadań przewidzianych w „Programie usuwania azbestu ...” niezbędne 

jest zaangażowanie administracji publicznej i różnych instytucji działających na szczeblu 
centralnym, wojewódzkim i lokalnym. Na poziomie lokalnym w realizację zadań „Programu 
usuwania azbestu...” zaangażowany powinien być samorząd powiatowy jak również 
samorząd gminny. Do kompetencji ich należeć będzie: nadzorowanie realizacji programu i 
wykorzystania przyznanych środków finansowych, prowadzenie lokalnej polityki społecznej 
w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest np. w stosunku do uboższych 
właścicieli obiektów – częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat, inicjowanie i 
organizowanie innych form pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest. 

W szczególności burmistrz (wójt) gminy został zobligowany do: 
a) uwzględniania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych 

planach gospodarki odpadami; 
b) współpracy z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących 

zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem; 
c) przygotowywania wykazu obiektów zawierających azbest oraz rejonów 

występującego narażenia na ekspozycje azbestu; 
d) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań programu. 

Aktualnie gmina Nysa posiada, na podstawie ankietyzacji, informacje dotyczące ilości 
i miejsc występowania wyrobów zawierających azbest. Dane te zostały przesłane do 
wojewody oraz Urzędu Marszałkowskiego. Na terenie gminy zinwentaryzowano 23 miejsca 
występowania azbestu w postaci płyt falistych i płaskich azbestowo – cementowych 
stosowanych w budownictwie (altanki ogrodowe, stodoły). Stan na dzień 21.06.2004 (dane za 
2003) to 2250,6 m2 płyt zawierających azbest. 

Województwo opolskie nie posiada przygotowanego terenu – składowiska, na którym 
można by było składować odpady zawierające azbest. Z pozyskanych informacji wynika, iż 
najbliższe składowisko azbestu znajduje się w Oławie (woj. dolnośląskie). 
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4.3.3 Oleje odpadowe 
 
 Wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe nienadające się już do zastosowania, do 
którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i 
oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Głównym 
źródłem powstawania olejów odpadowych są stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe i 
remontowe oraz urządzenia pracujące w przemyśle.  
 Oleje odpadowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania następującymi 
metodami stosowanymi w kraju: regeneracja, destylacja próżniowa i rafinacja adsorpcyjna 
produktów celowych, kraking termiczny, proces spalania z zastosowaniem długich pieców do 
wypalania klinkieru, procesy wstępnej obróbki polegającej na odwodnieniu i oczyszczeniu 
olejów odpadowych. 
 Istniejące moce przerobowe instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
olejowych w większości przypadków nie są w pełni wykorzystane i sięgają rzędu 50 % lub 
poniżej. 
 Powstające oleje odpadowe na terenie gminy w małych i średnich przedsiębiorstwach w 
większości są przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym niezbędne zezwolenia. 
 Na podstawie prognozy w KPGO widzimy spadek możliwych do pozyskania z rynku 
olejów odpadowych związany z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże 
oraz zwiększeniem czasu ich eksploatacji. 

4.3.4 Baterie i akumulatory 
 
 Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. 
Głównym źródłem akumulatorów ołowiowych są środki transportu. Zużyte akumulatory 
stanowią odpad niebezpieczny, ponieważ zawierają dwa składniki stanowiące 
niebezpieczeństwo dla środowiska: kwas siarkowy o stężeniu nawet około 19 % oraz ołów 
metaliczny i jego związki. 

Baterie i akumulatory występują w postaci: 
➘  wielkogabarytowej: akumulatory kwasowo – ołowiowe i niklowo – kadmowe; 
➘  małogabarytowej: baterie alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe, akumulatory: 

niklowo – kadmowe, wodorkowe, litowe. 
 Wszystkie zużyte akumulatory ołowiowe (kwasowe) powinny być poddawane 
odzyskowi zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. 
U. Nr 63/2001, poz. 639). 
 Ilość zużytych akumulatorów można powiązać z obserwowanym wzrostem 
użytkowanych samochodów. Trudno jest oszacować ilość powstających na terenie gminy tych 
rodzajów odpadów. 
 Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są aktualnie zbierane. W kraju brak jest 
technologii ich odzysku i unieszkodliwiania. Do czasu uruchomienia powyższych technologii 
przewiduje się składowanie ich w wydzielonej kwaterze istniejącego składowiska. 

Celem gospodarki odpadami w tej grupie jest odzysk 100 % akumulatorów 
kwasowych oraz pełna realizacja poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30.06.2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DZ. U. Nr 69, poz. 719). 
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4.3.5 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
 
 Urządzenia elektroniczne stały się nieodłącznym elementem rozwoju współczesnej 
cywilizacji. Ułatwiają życie codzienne, są wykorzystywane w pracy i w domu.  
 Złom elektryczny i elektroniczny można podzielić na główne grupy, takie jak: 
urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego, 
wyposażenie biur, sprzęt łącznościowy (centrale i aparaty telefoniczne), urządzenia 
laboratoryjne i techniki medycznej, aparatura i podzespoły urządzeń wojskowych, aparatura i 
instalacje mierzące, sterujące i regulujące.  
 Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest 
trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. Szacunki prowadzone w UE zakładają, że ilość 
tych odpadów przyrasta o 3 – 5 % w skali roku, co oznacza, że ilość tych odpadów w 2014 r. 
ulegnie podwojeniu. 
 Pierwszoplanowym celem jest odzysk i recykling urządzeń klimatyzacyjnych, 
chłodniczych, zamrażających i pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę 
ozonową. Spodziewać się należy, ze w najbliższym czasie stworzone zostaną akty prawne 
zobowiązujące producentów i importerów sprzętu elektronicznego i elektrycznego do 
obowiązku odzysku i recyklingu podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do opakowań i 
akumulatorów. 

Zgodnie z projektem dyrektywy UE z 28.07.2000 r. dotyczącej zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych należy odzyskać 4 kg odpadów na mieszkańca w terminie do 
1.01.2006 r. 

4.3.6 Inne odpady 
 

Innymi odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi szczególny problem są odpady typu 
lampy fluorescencyjne (świetlówki), zawierające PCB i freony. Odpady te nie są aktualnie 
wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych i prawie w całości podlegają składowaniu 
na składowisku. 

A. Odpady zawierające rtęć np. lampy fluorescencyjne, baterie. 
 

Lampy fluorescencyjne zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych ze 
względu na zawartość w ich składzie rtęci. Ilość lamp rtęciowych (w tym świetlówek) 
stosowanych w Polsce szacuje się na 25 – 30 mln sztuk rocznie. Tyle samo podlega 
wymianie po zużyciu. Ilość zużytych lamp wysokoprężnych szacuje się na 1 mln sztuk 
rocznie – 60% stanowią lampy rtęciowe, natomiast 40%to lampy sodowe. 

Zawartość rtęci w świetlówkach zależy w znacznym stopniu od typu i 
producenta lamp. Może ona się mieścić w zakresie 15 – 100 mg (średnio 40 mg w 
lampie). Przy liczbie zużywanych lamp min. 25 mln sztuk rocznie pozwala oszacować 
całkowitą zawartość w nich rtęci na ok. 1000 kg oraz około 40 kg z wysokoprężnych 
lamp rtęciowych i sodowych. 

W odpadach komunalnych niejednokrotnie znajduje się stłuczka szklana 
zawierająca rtęć. Jednak ilości rtęci emitowanej do środowiska nie są objęte 
ewidencją. Wstępne szacunki na podstawie różnych źródeł mówią, że w odpadach 
komunalnych usuwanych na wysypiska znajduje się ok. 2 mln sztuk różnych typów 
zużytych źródeł światła oraz innych odpadów zawierających rtęć. Szacunkowe ilości 
określane są na ok. 5 mg Hg/kg s.m. 
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Istniejące obecnie instalacje nie są w stanie unieszkodliwić wszystkich 
odpadów. Konieczne jest stworzenie całego systemu odbioru i unieszkodliwiania tego 
rodzaju odpadów.  

Zapewnienie odbioru i unieszkodliwienia odpadów zawierających rtęć wymaga 
opracowania modelu systemu zbiórki, rozwiązania spraw zbierania, gromadzenia w 
miejscu powstawania oraz transportu do miejsca unieszkodliwiania, technologii i 
urządzeń do utylizacji odpadów. 

W 2000 r. gmina Nysa rozpoczęła i kontynuuje zbiórkę zużytych baterii w 
placówkach oświatowych całej gminy i zakupiła odpowiednie pojemniki i kontenery. 
W wyniku pierwszej zbiórki zgromadzono ok. 230 kg baterii. Na podstawie 
wskaźników i liczby mieszkańców oszacowano, że w powiecie nyskim w 
gospodarstwach domowych w 2001 r. wytworzono ok. 378 Mg odpadów 
niebezpiecznych (gmina Nysa około 170 Mg). 

 
B. Odpady zawierające PCB. 
 

Wg ustawy o odpadach poprzez PCB – rozumie się polichlorowane difenyle, 
polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, 
monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz 
mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % 
wagowo łącznie. 

PCB znalazło zastosowanie w: transformatorach, kondensatorach, silnikach 
elektrycznych specjalnego przeznaczenia, systemach grzewczo – chłodzących, 
pompach próżniowych, wyłącznikach i przełącznikach, regulatorach napięcia, kablach 
elektrycznych, plastyfikatorach w tworzywach sztucznych, dodatkach do pestycydów i 
farb okrętowych, składnikach papieru kserograficznego, smarach, woskach 
odlewniczych, w budownictwie (jako opóźniacz palenia się – meble i ściany, 
dachówki, jako lepiszcze – wodoodporne powleczenia ścian, plastyfikator – uszczelki 
drzwi i okien, uszczelnienia odpowietrzników). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 r. w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96/2002, poz. 
860) użytkownicy urządzeń zawierających PCB powinni do końca 2002 r.: 

• dokonać inwentaryzacji posiadanych urządzeń, 
• oznakować urządzenia zawierające PCB, 

a następnie okresowo przedkładać wojewodzie informacje o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania urządzeń z PCB. Informacje te są przez wojewodę umieszczane w 
rejestrze, który jednak nie należy do kategorii publicznie dostępnych. 
 Zgodnie z art. 40 ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, posiadacze odpadów 
zawierających PCB są zobowiązani do ich unieszkodliwienia najpóźniej do 
31.12.2010 r. 
 Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub 
instalacjach, nie dłużej jednak niż do 30.06.2010 r. Do tego czasu powinno być 
sukcesywnie prowadzone oczyszczanie instalacji i urządzeń lub ich eliminowanie. 
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W skali światowej stosuje się trzy zasadnicze metody unieszkodliwiania PCB: 
 najbardziej rozpowszechnione spalanie, głownie w piecach obrotowych, 
 odchlorowanie cieczy, zawierających PCB, metodami chemicznymi (przy użyciu 

metalicznego sodu), przez hydrodestrukcję i uwodorniające odchlorowanie, 
 najmniej rozpowszechniona technologia łuku plazmowego. 

Na terenie Polski działają dwie instalacje do unieszkodliwiania ciekłych 
odpadów PCB: 

– instalacja do spalania związków chlorowcoorganicznych z odzyskiem 
chlorowodoru w Zakładach Azotowych „Anwil” S.A. we Włocławku, 

– instalacja do spalania związków chlorowcoorganicznych w Zakłądach 
Chemicznych „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym. 

W kraju znajduje się znaczna ilość urządzeń, zawierających PCB i trudna do 
zidentyfikowania ilość ciekłych preparatów PCB. W samej energetyce zawodowej 
ilość kondensatorów, zawierających PCB, szacowano w 1993 r. na blisko 4,5 tys. W 
wyniku inwentaryzacji w 1996 r. na terenie byłych województw wrocławskiego, 
jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, opolskiego, katowickiego ujawniono 
istnienie ponad 34 tys. kondensatorów zawierających PCB. 

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oszacowano łączną ilość odpadów 
z PCB przeznaczonych do unieszkodliwienia na 19 – 22 tys. Mg. 

Na terenie gminy Nysa aktualnie brak jest danych odnośnie wyrobów i 
odpadów zawierających PCB. 

 
C. Odpady zawierające freony. 
 

Freony – grupa związków organicznych, stanowiących pochodne chlorowcowe 
węglowodorów nasyconych, zawierających w cząsteczce jednocześnie atomy fluoru i 
chloru. 

Freony znalazły zastosowanie jako czynniki robocze w urządzeniach 
chłodniczych i klimatyzacyjnych, jako rozpuszczalniki, a także jako gazy nośne w 
aerozolach. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową 
zakazane jest składowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub gaśniczych 
zawierających substancje kontrolowane i mających charakter odpadów, a także 
wszelkich urządzeń mających charakter odpadów, zawierających substancje 
kontrolowane jako rozpuszczalniki oraz odpadów zawierających substancje 
kontrolowane, wytworzonych w procesie demontażu urządzeń. 

Na prowadzących składowiska odpadów nałożono obowiązek odmowy 
przyjęcia na składowisko tego rodzaju odpadów. 

Wytwarzający odpady mają obowiązek odzyskać substancje kontrolowane 
zawarte w odpadowych urządzeniach, a także w odpadach pochodzących z procesu 
demontażu urządzeń. 

Aktualnie na terenie gminy Nysa brak jest danych odnośnie odpadów 
zawierających freony. Ewidencja gospodarki odpadami zawierającymi freony jest 
prowadzona na zasadach ogólnych. Nie obowiązuje już wymóg uwzględniania w 
ewidencji gospodarki odpadami informacji o rodzaju i ilości substancji 
kontrolowanych w nich zawartych. 
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4.4 Rodzaj, rozmieszczenie i moc przerobowa instalacji do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

 
Gmina Nysa posiada jedynie instalację do unieszkodliwiania odpadów w postaci 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

4.4.1 Składowiska odpadów 
 

Gmina Nysa posiada dwa składowiska odpadów komunalnych: w Domaszkowicach i 
Goświnowicach. Gminne składowisko odpadów komunalnych w Domaszkowicach oddano 
do użytkowania w 2000 r., składowisko odpadów w Goświnowicach jest nieczynne, 
przeznaczone do rekultywacji. 

Charakterystyka dotycząca składowiska w Domaszkowicach: 
• typ: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
• korzystanie: 4 gminy: Nysa (100%), Pakosławice (100%), Otmuchów (85%), Korfantów 

(5%) 
• ilość odpadów przyjmowanych w ciągu doby: 85 Mg/d, 
• stan formalno prawny: 

– data rozpoczęcia eksploatacji: 02.11.2000 r. 
– data zakończenia eksploatacji: 2024 r. 
– data wykonania Przeglądu ekologicznego: VI 2002 
– data wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska: 

13.06.2003 r. 
– ponadto składowisko posiada pozwolenie na użytkowanie: 31.07.2000 r. 

• parametry techniczne: 
– powierzchnia: 26,24 ha 
– objętość: 816 700 m3 
– wypełnienie: 20 % 
– uszczelnienie niecki: folia PGHD o grubości 2,0 mm, geowłóknina o grubości 800 

g/m2 
– instalacja do zbierania odcieków: drenaż nadfoliowy z rur PGHD, górny zbiornik 

odcieków, podczyszczalnia hydrobotaniczna, dolny zbiornik odcieków, 
przepompownia odcieków, system rurociągów z zasuwami i zaworami 

– instalacja do ujmowania gazu składowiskowego: w trakcie budowy 
– prowadzenie monitoringu wód i gazu: wg obowiązujących przepisów, 
– prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów: system komputerowy 

prowadzony na bieżąco 
– kierownik składowiska posiada Świadectwo Kwalifikacji nr 10 wydane przez 

Wojewodę Opolskiego 
– ponadto składowisko wyposażone jest w spychacz, kompaktor, wagę, brodzik itp. 

• sposób eksploatacji: zgodny z instrukcją eksploatacji składowiska – zagęszczona 2 m 
warstwa odpadów przysypana 20 cm warstwą izolacyjną. 

Składowisko w Domaszkowicach posiada decyzję zezwalającą na przyjmowanie, 
przetwarzanie i składowanie odpadów z 13.06.2003 – decyzja zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji środowiska znak: ŚR.III-HS-6621-4/03 wydaną przez Wojewodę Opolskiego. 

Plan składowiska w Domaszkowicach przedstawia załącznik nr 2. 
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5 Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami 

5.1 Zmiany demograficzne i gospodarcze6 
 

Procesy demograficzne wpływają na skalę rozwoju gminy oraz potrzeby rozwoju 
wielu dziedzin życia i sposobów zagospodarowania związanych m.in. z zabezpieczeniem 
potrzeb mieszkaniowych, miejsc pracy, siecią i wielkością placówek infrastruktury społecznej 
(przedszkola, szkoły, placówki zdrowia, opieka społeczna, i in.) oraz wielkością urządzeń 
inżynierii technicznej. 

5.1.1 Ludność 
 

W prognozowaniu liczby ludności uwzględniono: 
• średnioroczny wzrost zaludnienia gminy o około 140 osób w latach 90-tych, 
• ukształtowany w latach 1990 – 2000 przyrost naturalny na poziomie średniorocznym 

wynoszącym około 140 osób, 
• spadek ludności w latach 90-tych w wyniku ruchów migracyjnych o około 100 osób i 

utrzymywania się ujemnego salda migracji od 1996 r. 
Analizując dotychczasowe procesy demograficzne, dynamikę gospodarczą gminy oraz 

rynek mieszkaniowy założono, że rozwój demograficzny bazować będzie głównie na 
ukształtowanym przyroście naturalnym. Spodziewać się należy utrzymania generalnie 
dotychczasowego potencjału demograficznego gminy lub umiarkowanego wzrostu liczby 
ludności gminy. Wielkość wzrostu uzależniona będzie od odpływu ludności z terenu gminy. 
Na skalę tego odpływu rzutować będzie rynek pracy i jego atrakcyjność, rynek 
mieszkaniowy, jakość i dostępność usług. 

W poniższej perspektywicznej prognozie na 2010 r. założono umiarkowany wzrost 
liczby mieszkańców gminy. Przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu zaludnienia wsi, 
nastąpi sukcesywny wzrost liczby mieszkańców miasta. Wzrost ten nastąpi głównie w wyniku 
dodatniego przyrostu naturalnego oraz na skutek przemieszczania się ludności wiejskiej do 
miasta oraz napływu ludności do miasta spoza gminy. Napływ ten wynikać będzie ze wzrostu 
atrakcyjności miasta Nysy – jako ośrodka wyposażonego w pełny zakres usług 
ponadpodstawowych przypisanych dla ośrodka powiatowego. 
 
Lp. Lata Liczba ludności całej gminy W tym miasto: W tym wsie: 
1. 1997 61 150 48 850 12 300 
2. 1998 61 157 48 848 12 309 
3. 2000 61 020 48 594 12 426 
4. 2001 60 938 48 492 12 446 
5. 2002 60 923 48 452 12 471 
6. 2003 60 790 48 180 12 610 
7. 2010 61 600 – 62 600 49 000 – 50 000 12 600 

 
 

                                                 
6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa – Nysa 2001/ zm. 2003 r. 
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Szczegółowa prognoza demograficzna dla poszczególnych wsi wskazuje na możliwy 

scenariusz wzrostu liczby ludności na terenach wiejskich gminy. Przy wzroście liczby 
ludności wsi Głębinów i Jędrzychów możliwy jest generalny wzrost ludności wiejskiej, zaś 
tempo przyrostu mieszkańców miasta może zostać ograniczone. We wsi Głębinów, zgodnie z 
ustaleniami obowiązujących planów miejscowych, zlokalizowany jest program mieszkaniowy 
(jednorodzinny) dla potrzeb miasta. Na terenie wsi Jędrzychów zlokalizowane są natomiast 
istniejące osiedla zabudowy jednorodzinnej, które podlegać będą rozbudowie. 
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5.1.1.1 Struktura wieku 
 

Szacowana struktura wieku wg podstawowych grup wiekowych przedstawia się 
następująco: 
 

Ludność gminy wg wieku 
przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

Lp Rok 

ilość % ilość % ilość % 
1. 1997 15676 25,6 37616 61,5 7865 12,9 
2. 2000 14018 23,0 38327 62,9 8563 14,1 
3. 2002 13283 22,0 38346 63,3 8972 14,7 
4. 2010 15800 24,5 38750 60,3 9750 15,2 

MIASTO 
1. 1997 12199 25,0 30599 62,6 6050 12,4 
2. 2000 10734 22,1 30971 63,9 6787 14,0 
3. 2002 10181 21,1 30813 64,0 7151 14,9 
4. 2010 12400 24,5 31500 62,1 6800 13,4 

WSIE 
1. 1997 3477 28,2 7017 57,0 1815 14,8 
2. 2000 3284 26,5 7356 59,2 1776 14,3 
3. 2002 3102 24,9 7533 60,5 1821 14,6 
4. 2010 3400 27,0 7250 57,5 1950 15,5 
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5.1.2 Zatrudnienie 
 

Rozwój rynku pracy uzależniony jest od wzrostu aktywności gospodarczej, a tym 
samym od przyrostu miejsc pracy. 

Obserwuje się stopniowy wzrost aktywności gospodarczej. Przemysł jest różnorodny, 
częściowo zmodernizowany i sprywatyzowany. Duże znaczenie miał przemysł 
elektromaszynowy w Nysie. 

Zestawienie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Nysa w latach 
1998 – 2002 w sektorach: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, przemysł, handel i naprawy, 
transport i składowanie, łączność i inne ujęto w poniższej tabeli. 
 

1998 2000 2001 2002 Gmina 

gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto 

Nysa 4007 3517 5349 4701 5537 4881 6018 5327 

 
Dla kreowania przyszłego rynku pracy przyjęto następujące założenia: 
 Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym będzie wyższy od aktualnego i ukształtuje 

się w skali całej gminy na poziomie około 60,3 % (38750 osób), 
 Wskaźnik aktywności zawodowej może być zbliżony do aktualnego i kształtować się 

będzie na poziomie ok. 77 – 80 %. 
 Następować będzie sukcesywny spadek zatrudnienia w rolnictwie. 
 Dla grupy odchodzących z pracy w rolnictwie tworzyć należy we wsiach miejsca 

pracy w sferze usługowej, w tym usług na rzecz rolnictwa. 
 Rozwijać należy miejsca pracy w przemyśle, szczególnie na terenie miasta. 
 Utrzymać należy i rozwijać funkcję usług materialnych i niematerialnych w Nysie dla 

obsługi lokalnego rynku pracy (ok. 150 tys. osób). 
 Rynek pracy wymaga pełnego monitoringu, zarówno na terenie wsi jak i miasta. 

 
  Największe zakłady na terenie gminy to m.in.: 
 Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości 
 Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. 
 DAEWOO-FSO MOTOR Sp. z o.o. Zakład Samochodów Dostawczych – w upadłości 
 Nyska Energetyka Cieplna – NYSA Sp. z o.o. 

 

5.1.3 Mieszkalnictwo 
 

Szacuje się, ze na terenie miasta i gminy było około 19600 mieszkań (2002 r.), z czego 
ponad 15500 w mieście i ponad 3100 na terenie wiejskim. 

W skali całej gminy przypada wskaźnik 306 mieszkań/ 1000 mieszkańców. Dla miasta 
kształtuje się na poziomie 317 mieszkań/ 1000 mieszkańców i 262 mieszkania/ 1000 
mieszkańców na obszarze wiejskim. Wskaźniki te są zbliżone do średnich w kraju, jednak o 
wiele mniejsze niż w krajach UE. 

Polityka mieszkaniowa gminy powinna zmierzać do: 
• stworzenia podstaw prawnych dla realizacji nowych mieszkań przez opracowanie planów 

miejscowych, 
• przygotowania terenów mieszkaniowych, w tym sukcesywne uzbrajanie tych terenów, 
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• pomocy gminy w realizacji programu modernizacyjnego istniejących zasobów 
mieszkaniowych, 

• udostępnienia mieszkań socjalnych rodzinom najuboższym, nie mającym żadnych szans 
na powiększenie dochodów i w krótkim czasie pozyskanie i utrzymanie mieszkania, 

• wspomagania rodzin mało i średnio zasobnych, aby mogły stać się inwestorami oraz 
pozyskać i utrzymać mieszkanie samodzielnie otrzymując dodatki mieszkaniowe. 

Potencjalne możliwości rozwoju mieszkalnictwa na terenie gminy są stosunkowo 
korzystne. 
 

5.2 Prognoza ilości i jakości odpadów 
 

5.2.1 Sektor komunalny 
 
KOMUNALNE 

Na podstawie powiatowego PGO założono, że rozwój gospodarki będzie w Polsce 
postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki 
krajów zachodnioeuropejskich. Rozwój gospodarczy i związany z nim wzrost zamożności 
społeczeństwa skutkował będzie zmianami w ilości i strukturze wytwarzanych odpadów. 

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających w gminie Nysa 
określono na podstawie danych literaturowych i statystycznych. Wskaźniki generowania 
strumieni odpadów komunalnych w latach 2005, 2010 i 2014 przyjęto za KPGO. 

Według prognoz liczba mieszkańców gminy kształtować się będzie na poziomie: 
1998 r. – 61157 mieszkańców 
2000 r. – 61020 mieszkańców 
2001 r. – 60938 mieszkańców 
2003 r. – 60790 mieszkańców 
2005 r. – 60717 mieszkańców 
2010 r. – 60614 mieszkańców 
2014 r. – 60402 mieszkańców 
 
 Prognoza zakłada niewielki spadek liczby ludności w gminie do roku 2014 (około 
0,64 % w stosunku do roku 2003). 

W poniższej tabeli przedstawiono prognozę ilości odpadów komunalnych 
powstających w gminie Nysa do roku 2014. 
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Ilość odpadów komunalnych wytwarzana w gminie Nysa [Mg/rok] 
miasto     wieś razem       miasto wieś razem miasto wieś razem miasto wieś razem

Lp. Strumienie odpadów komunalnych 

2003    2005 2010 2014
1. Odpady organiczne roślinne 3922            237 4159 3954 228 4182 3947 228 4175 3933 227 4160
2. Odpady organiczne zwierzęce 212            14 226 214 13 227 213 13 226 213 13 226
3. Odpady organiczne inne 212            28 240 214 27 241 213 27 240 213 26 239
4. Odpady zielone 482            52 534 486 50 536 485 50 535 483 50 533
5. Papier i tektura 

(nieopakowaniowe) 
1025            341 1366 1045 348 1393 1055 351 1406 1055 351 1406

6. Opakowania z papieru i tektury 2000            195 2195 2017 187 2204 2013 187 2200 2006 186 2192
7. Opakowania wielomateriałowe 225            22 247 226 21 247 226 21 247 225 21 246
8. Tworzywa sztuczne 

(nieopakowaniowe) 
1726            672 2398 1752 679 2431 1752 679 2431 1717 665 2382

9. Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

748            85 833 754 82 836 753 82 835 750 82 832

10. Tekstylia 433            149 582 442 152 594 446 153 599 450 155 605
11. Szkło (nieopakowaniowe) 74            28 102 76 28 104 78 29 107 79 29 108
12. Opakowania ze szkła 1355            238 1593 1366 229 1595 1364 229 1593 1359 228 1587
13. Metale  459            145 604 464 146 610 464 146 610 464 146 610
14. Opakowania z blachy stalowej 220            21 241 222 20 242 222 20 242 221 19 240
15. Opakowania z aluminium 64            6 70 65 6 71 64 5 69 64 5 69
16. Odpady mineralne 515            421 936 520 421 941 530 425 955 541 429 970
17. Drobna frakcja popiołowa 1659            1287 2946 1626 1261 2881 1577 1223 2800 1529 1187 2716
18. Odpady wielkogabarytowe 960            190 1150 971 182 1335 969 182 1151 966 181 1147
19. Odpady budowlane 1927            504 2431 1943 486 2429 1939 485 2424 1933 483 2416
20. Odpady niebezpieczne 145            25 170 146 24 170 145 24 169 145 24 169
 Suma odpadów: 18363        4660 23023 18503 4590 23269 18455 4559 23014 18346 4507 22853
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BIODEGRADOWANLE 
 

Dla opracowania strategii działań zmierzających do sukcesywnej redukcji odpadów 
komunalnych kierowanych na składowiska w powiecie nyskim, przeanalizowano kolejne fazy 
związane z powstawaniem, zbiórką, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, a także 
rynkiem zbytu końcowych produktów (zgodnie z KPGO oraz PPGO): 
 wytwarzanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki 
odpadowej UE jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami. Istnieje wiele 
różnych metod, które można zastosować w celu zachęty do redukowania ilości 
produkowanych odpadów. W gminie Nysa działania te obejmować mogą: 

• edukacja społeczna prowadzona w celu zachęcenia społeczeństwa do 
ograniczania wytwarzanych odpadów, 

• kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, 

• zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do 
ograniczania ilości odpadów. 

 zbiórka i transport odpadów: 
Sposób, w jaki zbierane są odpady, ma zasadniczy wpływ na wybór opcji związanych z ich 
odzyskiem i unieszkodliwianiem. Odpady ulegające biodegradacji mogą być zbierane w 
pojemnikach (odpady mieszane) lub selektywnie. 
 odzysk i unieszkodliwianie: 

Jak wskazują doświadczenia krajów zaawansowanych w stosowaniu nowoczesnych 
rozwiązań w gospodarowaniu odpadami – jeszcze przez wiele lat będą wprowadzane obecnie 
stosowane podstawowe metody unieszkodliwiania odpadów, doskonalone będą określone 
technologie, coraz wyższy stawać się będzie poziom rozwiązań optymalnych i uniwersalnych 
dla każdych warunków lokalnych. Wybór metody uzależniony jest od wielu czynników: 

– ilość i jakość odpadów na danym obszarze, 
– dostępność terenów (sieć drogowa) pod lokalizację obiektów związanych z 

zagospodarowaniem odpadów, 
– warunki „ekologiczne” (rejony chronione z uwagi na występowanie ujęć 

wodnych, stref ochronnych głównych zbiorników wodnych, parki 
krajobrazowe, rezerwaty itp.), 

– warunki ekonomiczne (ograniczone możliwości finansowe), 
– rynek zbytu na produkty powstające w procesach odzysku i unieszkodliwiania 

(np. kompost, gaz, energia itp.), 
– akceptacja społeczności lokalnej. 

 odbiorcy i rynek: 
Podstawowym problemem warunkującym optymalne rozwiązanie gospodarki odpadami 
ulegającymi biodegradacji jest dostępność rynku i potencjalni odbiorcy. Przed podjęciem 
decyzji o wyborze inwestycji służącej unieszkodliwianiu odpadów konieczne jest 
zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców i chłonności rynkowej na produkty powstające w 
określonych procesach. Analiza rynku pozwoli na określenie problemów związanych z 
wymaganą jakością produktu powstałego na bazie odpadów. 
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 Poniżej przedstawiono opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji poza składowaniem (na podstawie danych opracowanych przez IETU). 
 

Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji poza składowaniem 

Odpady komunalne 
ulegające biodegradacji 
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Odpady mieszane ∗   ∗  ∗  ∗ 
Paliwo z odpadów ∗ ∗ ∗      
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

    ∗ ∗   

Odpady zielone     ∗ ∗   
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji i zielone 

    ∗ ∗   

Papier  ∗ ∗ ∗  ∗ ∗ ∗  
Odpady tekstylne ∗ ∗ ∗    ∗  
Drewno  ∗ ∗ ∗    ∗  
 

W KPGO określono procentowy udział odpadów biodegradowalnych, które mogą być 
składowane, w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji: 

2010 r. – 75 % 
2013 r. – 50 % 
2020 r. – 35 % 
Ilości te pozwolą na dotrzymanie Dyrektywy 1999/31/EC z dnia 26.04.1999 o 

składowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
 
Poniższa tabela obrazuje planowany odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
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Strumień odpadów komunalnych Ilości odpadów 

[Mg/rok] 
Bazowa ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
wytworzonych w roku 1995 

4533 

2003  
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4625 
Ilość kompostowanych odpadów  
Ilość zebranej makulatury  

2005  
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4650 
Ilość kompostowanych odpadów 97 
Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań z papieru i 
tektury 

558 

Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

93 

Dopuszczalne składowanie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

3487 

2010  
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4641 
Ilość kompostowanych odpadów 144 
Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań z papieru i 
tektury 

585 

Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

557 

Dopuszczalne składowanie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

2320 

2014  
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4625 
Ilość kompostowanych odpadów 143 
Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań z papieru i 
tektury 

583 

Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

1619 

Dopuszczalne składowanie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

1618 

 
 
WIELKOGABARYTOWE 
 
 Zgodnie z wytycznymi KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych 
odpadów w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych: 

• do roku 2005 – 20 % wytwarzanych odpadów – 267 Mg/rok 
• do roku 2006 – 20 % wytwarzanych odpadów – 267 Mg/rok 
• do roku 2010 – 50 % wytwarzanych odpadów – 575 Mg/rok 
• do roku 2014 – 70 % wytwarzanych odpadów – 803 Mg/rok 
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BUDOWLANE 
 
 Zgodnie z wytycznymi KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych 
odpadów w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów budowlanych: 

• do roku 2005 – 15 % wytwarzanych odpadów – 364 Mg/rok 
• do roku 2006 – 15 % wytwarzanych odpadów – 364 Mg/rok 
• do roku 2010 – 40 % wytwarzanych odpadów – 969 Mg/rok 
• do roku 2014 – 60 % wytwarzanych odpadów – 1449 Mg/rok 

 Z ostatnich badań wynika, że w dużych aglomeracjach miejskich odpady budowlane 
kierowane na wysypisko odpadów komunalnych stanowią blisko 10 – 30 % ogólnej masy 
odpadów komunalnych. 
 
OPAKOWANIA 
 

W KPGO przewiduje się, że do roku 2007 nastąpi wzrost masy odpadów 
opakowaniowych, natomiast w perspektywie roku 2014, z uwagi na wprowadzone regulacje 
prawne, masa odpadów opakowaniowych powinna ulec ograniczeniu.  

Poniższa tabela przedstawia szacunkową prognozę wytwarzania odpadów 
opakowaniowych w gminie Nysa. 

Jak wykazują dane w tabeli największy udział w ogólnej masie odpadów 
opakowaniowych stanowią odpady z papieru i tektury oraz szkła, następnie z tworzyw 
sztucznych. 
 
 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzana w gminie Nysa [Mg/rok] 
miasto wieś razem miasto wieś razem miasto wieś razem 

Strumienie odpadów 
komunalnych 

2005 2010 2014 
Opakowania z papieru i 
tektury 

2017 187 2204 2013 187 2200 2006 186 2192 

Opakowania 
wielomateriałowe 

226 21 247 226 21 247 225 21 246 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

754 82 836 753 82 835 750 82 832 

Opakowania ze szkła 1366 229 1595 1364 229 1593 1359 228 1587 
Opakowania z blachy 
stalowej 

222 20 242 222 20 242 221 19 240 

Opakowania z aluminium 65 6 71 64 5 69 64 5 69 
 
Podstawowymi aktami prawnymi, stanowiącymi bazę dla gospodarki odpadami 

opakowaniowymi stanowią dwie ustawy, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2002 r.: 
• ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. 

U. Nr 63/2001, poz. 638), 
• ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (Dz. U. Nr 63/2001, poz. 639) 

wraz z aktami prawnymi wykonawczymi do ww. ustaw – rozporządzenia MŚ. 
W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym 

prawem osiągnięcie do końca 2007 r. następujących minimalnych poziomów odzysku i 
recyklingu: 
 odzysk: 50 % 
 recykling: 25 %. 
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W okresie powyżej 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z 
Komisją Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001 r. Projekt ten przewiduje 
wprowadzenie następujących poziomów: 

– odzysk w granicach 60 – 75 % 
– recykling w granicach 55 – 70 % 

 
 
KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE 
 

Prognozując ilości komunalnych osadów ściekowych na terenie gminy należy brać 
pod uwagę zmiany w gospodarce wodno – ściekowej. Ustalając ilości ścieków brano pod 
uwagę istniejące i przyszłe plany i projekty budowy kanalizacji i systemów oczyszczania 
ścieków w gminie. 

Zakłada się, że do roku 2014 w gminie i powiecie nyskim oczyszczaniem ścieków 
objętych zostanie ok. 85 % mieszkańców. Szacuje się, że spowoduje to zwiększenie ilości 
powstających osadów ściekowych w 2014 o około 35 % o uwodnieniu około 80 %. 

Kierunki postępowania z osadami ściekowymi: kompostowanie, wykorzystanie do 
celów określonych w art. 43 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 o odpadach (np. w rolnictwie do 
rekultywacji terenów rolniczych itp.), składowanie, termiczne unieszkodliwianie oraz w 
ostateczności wykorzystanie przemysłowe. 

Preferowanym kierunkiem postępowania w gminie Nysa jest składowanie, a po 
uruchomieniu RCGO termiczne unieszkodliwianie. 

Uregulowania związane z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych 
zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134/2002, poz. 1140). 

Rozporządzenie określa: 
1) warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów 

ściekowych, 
2) dawki komunalnych osadów ściekowych, które można stosować na gruntach, 
3) zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i 

gruntów, na których osady mają być stosowane. 
 
WYCOFANE Z EKSPLOATACJI POJAZDY 
 

Realizacja zadań określonych w KPGO wymaga na terenie województwa opolskiego 
stworzenia w skali województwa optymalnych metod zbiórki i recyklingu pojazdów, ze 
szczególnym uwzględnieniem elementów odpadowych stanowiących odpady niebezpieczne. 
Celem systemu jest wdrożenie na terenie województwa systemu spełniającego wymogi 
Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/EC z dnia 18.09.2000 r. 

Uwzględniając prognozowaną ilość wycofanych pojazdów zakłada się istnienie na 
terenie województwa 10 – 20 dobrze wyposażonych stacji (wydajność 1200 – 1500 szt. /rok 
w ciągu jednej zmiany). Utworzenie na terenie powiatu nyskiego lub na terenie gminy stacji 
unieszkodliwiania wycofanych z eksploatacji pojazdów powinno być poprzedzone 
rozeznaniem potrzeb w tym zakresie. 

Zakłada się ilość złomowanych pojazdów w gminie Nysa (za PPGO) – 90 szt./rok, co w 
przeliczeniu wynosi około 85 Mg/rok (zakładając, że średnia masa samochodu to 940 kg). 
Według prognozy krajowej w roku 2005 ilość złomowanych pojazdów osiągnie 216 % 
poziomu roku 2003, czyli 184 Mg/rok, w 2010 odpowiednio 290 % (246 Mg/ rok), a w roku 
2014 – 390 % (332 Mg/rok).  
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OPONY 
 
 Obowiązek gospodarowania zużytymi oponami został nałożony na producentów i 
importerów opon wprowadzanych na rynek z mocy ustawy z dnia11.05.2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63/2002, poz. 639 z późniejszymi 
zmianami). Na mocy tej ustawy nałożony został na producentów i importerów opon 
wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon. W rozporządzeniu do ustawy 
roczny poziom odzysku ustalono docelowo na 75 % w 2007 r. Do tego poziomu będzie 
dochodzić się stopniowo: 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Poziom 
odzysku [%] 

25 35 50 60 70 75 

Ustawa z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.) wprowadza 
zakaz składowania opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy 
zewnętrznej większej niż 1400 mm, na mocy Ustawy z 27.07.2001 (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 
1085). Zakaz ten wszedł w życie z dniem 1.07.2003 r. – dla całych opon, a z dniem 1.07.2006 
r. – dla części opon. 
 Dokładne określenie ilości zużytych opon w Polsce jest bardzo trudne z uwagi na ich 
rozproszenie i brak dotychczas jakichkolwiek ewidencji. Ilości opon ocenia się w sposób 
pośredni z ilości opon kupowanych na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych 
pojazdów, uwzględniając średni czas zużycia opon. 
 Na podstawie PPGO założono ilość powstających zużytych opon w 2003 r. w ilości 48 
Mg/rok. Obserwuje się wzrost ilości zużytych opon o ponad 2 % rocznie, czyli odpowiednio 
w 2005 r. – 50 Mg/rok, 2010 r. – 55 Mg/rok, 2014 r. – 59 Mg/rok. 

Problemem warunkującym realizację zadań gospodarki wycofanymi z eksploatacji 
oponami jest organizacja systemu zbiórki. W WPGO zakłada się, że powstanie jedna 
ogólnokrajowa sieć punktów zbiórki. W celu usprawnienia gospodarki zużytymi oponami 
niezbędne jest zorganizowanie zbiórki zużytych opon przez organizację, w skład której będą 
wchodzić producenci i importerzy opon. 
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5.2.2 Sektor gospodarczy 
 

Prognozowanie zmian w ilości wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego w 
gminie Nysa jest trudne do oszacowania. Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych 
do 2014 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, 
rzemiosła i usług. Można jedynie przyjmować istniejące wskaźniki rozwoju gospodarczego 
kraju zawarte w KPGO i na tej podstawie dokonywać szacunków ilości odpadów z sektora 
gospodarczego. 

Prognozując rozwój sektora gospodarczego i związaną z nim ilość wytwarzanych 
odpadów pod uwagę należy wziąć w szczególności tendencje występujące we współczesnej 
gospodarce. Przyjmując za KPGO „wariant optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako 
stałą tendencję przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w 
następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 15 lat. 

W najbliższej przyszłości (do 2006 r.) zakłada się utrzymanie obecnego poziomu 
wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost przy jednoczesnym wdrażaniu lub 
udoskonalaniu metod i instalacji służących do ich odzysku lub unieszkodliwiania. 

Zakładany wzrost ilości wytwarzanych odpadów wynikać będzie z następujących 
czynników: 
 powstawania nowych inwestycji i podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów, 
 zwiększania produkcji lub jej asortymentu przez istniejących wytwórców odpadów, co w 

okresie poprzedzającym wprowadzenie nowych technologii spowoduje proporcjonalny 
wzrost ilości odpadów, 
 wzrostu ilości urządzeń do oczyszczania ścieków lub spalin oraz poprawy efektywności 

ich oczyszczania, 
 zwiększenia ilości odpadów rozbiórkowych i poremontowych typu budowlanego w 

wyniku przebiegu procesów restrukturyzacji przemysłu i usług. 
W dalszej przyszłości (do 2014 r.) przewiduje się relatywne zmniejszenie (w stosunku 

do wzrostu produkcji) wytwarzanych odpadów, związane z wprowadzeniem technologii 
mało- i bezodpadowych. 

Szacuje się, że w pierwszym, bezkapitałowym okresie wprowadzania zasad 
minimalizacji odpadów redukcja ich ilości wytwarzanych przez sektor gospodarczy może 
wynieść 5 – 25 %. Na etapie wdrożenia i eksploatacji nowych technologii spadek ilości 
generowanych odpadów może sięgnąć kilkudziesięciu procent. Należy jednak pamiętać, że 
duża część technologii jest w fazie projektowej lub wstępnych badań i obecnie ich 
konkurencyjność ekonomiczna jest niska. Wprowadzanie technologii przyjaznych środowisku 
dotyczyć będzie przede wszystkim nowo budowanych zakładów, które będą musiały 
uwzględnić konieczność prowadzenia właściwej gospodarki odpadami z punktu widzenia 
środowiskowego i ekonomicznego, a także dużych zakładów przemysłowych, dla których 
modernizacja procesów produkcyjnych pod kątem wymagań środowiska nie będzie oznaczać 
znacznego podwyższenia kosztów. 

Wraz z udoskonaleniem metod przerobu odpadów pojawi się także możliwość 
odzysku odpadów zdeponowanych na składowisku. 
 
 
 
 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 66



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004-2014” 
 

5.2.3 Odpady niebezpieczne 
 

Opracowanie prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych jest w aktualnej 
niestabilnej sytuacji gospodarczej kraju wyjątkowo trudne. 
 
MEDYCZNE 
 

Na podstawie danych literaturowych, danych statystycznych opracowana została 
prognoza wytwarzania odpadów medycznych w latach 2003 – 2014: 
 2003 r. – 25 800 Mg 
 2006 r. – 26 500 Mg 
 2010 r. – 27 600 Mg 
 2014 r. – 29 000 Mg 

 
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami przyjęto na podstawie opracowania 

Regionalnego Biura Realizacji Programów Ekologicznych w Katowicach (2002) następujące 
wskaźniki nagromadzenia odpadów dla różnych obiektów służby zdrowia: 
 
Lp. Jednostka opieki medycznej Wskaźnik nagromadzenia Jednostka 
1. szpital ogólny miejski 0,16 kg/łóżko/doba 
2. szpital zakaźny i chorób płuc 0,30 kg/łóżko/doba 
3. przychodnia specjalistyczna 0,012 kg/poradę 
4. przychodnia ogólna i ośrodek zdrowia 0,005 kg/poradę 
5. stacja pogotowia ratunkowego 0,067 kg/poradę 
6. stacja krwiodawstwa 0,77 kg/dawcę 
7. domy opieki społecznej 200 kg/dom 

 
W samej gminie Nysa według obliczeń własnych przyjmując wskaźnik 

nagromadzenia odpadów medycznych 300 kg/rok/łóżko oszacowano ilość powstających 
odpadów medycznych w ilości 126 Mg/rok. 
 
 
ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST 
 

Na podstawie KPGO szacuje się, że na terenie kraju znajduje się ogółem ok. 15 466 
tys. Mg wyrobów zawierających azbest, w tym ok. 14866 tys. Mg płyt azbestowo – 
cementowych oraz 600 tys. Mg rur azbestowo – cementowych. 

Zakłada się, że azbest będzie usuwany sukcesywnie. Trwałość płyt określono na około 
30 lat w związku z tym okres usuwania wyrobów azbestowych będzie trwał do 2030 r. 

Szacuje się, że w prognozowanym okresie (do 2014 r.) na terenie kraju powstanie ok. 
6650 tys. Mg odpadów zawierających azbest. 
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OLEJE ODPADOWE 
 
  Powstające oleje odpadowe na terenie gminy w małych i średnich przedsiębiorstwach 
w większości są przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym niezbędne 
zezwolenia. 
  Na podstawie prognozy w KPGO widzimy spadek możliwych do pozyskania z rynku 
olejów odpadowych związany z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże 
oraz zwiększeniem czasu ich eksploatacji. 
  Spadek ten wynosi około 1 % rocznie. 
  Według KPGO istniejące w kraju moce przerobowe w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania prognozowanych ilości powstających odpadów są wystarczające. 

Na poziomie gminy pozyskanie dodatkowych ilości olejów odpadowych może być 
zrealizowane poprzez zorganizowanie zbiórki tych odpadów ze źródeł rozproszonych w 
proponowanych do utworzenia GPZON. 

Według KPGO oleje odpadowe stanowią 10 % udziału w masie odpadów 
niebezpiecznych. Szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów w 2003 r. wynosi 17 Mg/rok. 

Biorąc pod uwagę planowaną wielkość zbiórki odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych według poziomów pozyskania zawartych w KPGO szacuje 
się ilości odpadów: 

2005 r. – 15 % = 2,5 Mg/rok 
2010 r. – 50 % = 8,5 Mg/rok 
2014 r. – 80 % = 13,6 Mg/rok 
 

BATERIE I AKUMULATORY 
 
 Według KPGO szacuje się, że prognozowane ilości zużytych akumulatorów będą 
wzrastać o około 10 % rocznie. 
 Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są aktualnie zbierane. W kraju brak jest 
technologii ich odzysku i unieszkodliwiania. Do czasu uruchomienia powyższych technologii 
przewiduje się składowanie ich w wydzielonej kwaterze istniejącego składowiska. 

Celem gospodarki odpadami w tej grupie jest odzysk 100 % akumulatorów 
kwasowych oraz pełna realizacja poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30.06.2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DZ. U. Nr 69, poz. 719). 

Według KPGO baterie i akumulatory stanowią 12 % udziału w masie odpadów 
niebezpiecznych. Szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów w 2003 r. wynosi 20 Mg/rok. 

Biorąc pod uwagę planowaną wielkość zbiórki odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych według poziomów pozyskania zawartych w KPGO szacuje 
się ilości odpadów: 

2005 r. – 15 % = 3 Mg/rok 
2010 r. – 50 % = 10 Mg/rok 
2014 r. – 80 % = 16 Mg/rok 
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ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 
 
  Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest 
trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. Szacunki prowadzone w UE zakładają, że ilość 
tych odpadów przyrasta o 3 – 5 % w skali roku, co oznacza, że ilość tych odpadów w 2014 r. 
ulegnie podwojeniu. 
  Pierwszoplanowym celem jest odzysk i recykling urządzeń klimatyzacyjnych, 
chłodniczych, zamrażających i pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę 
ozonową. Spodziewać się należy, ze w najbliższym czasie stworzone zostaną akty prawne 
zobowiązujące producentów i importerów sprzętu elektronicznego i elektrycznego do 
obowiązku odzysku i recyklingu podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do opakowań i 
akumulatorów. 

Zgodnie z projektem dyrektywy UE z 28.07.2000 r. dotyczącej zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych należy odzyskać 4 kg odpadów na mieszkańca w terminie do 
1.01.2006 r. 

Według KPGO zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią 10 % udziału 
w masie odpadów niebezpiecznych. Szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów w 2003 r. 
wynosi 17 Mg/rok. 

Biorąc pod uwagę planowaną wielkość zbiórki odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych według poziomów pozyskania zawartych w KPGO szacuje 
się ilości odpadów: 

2005 r. – 15 % = 2,5 Mg/rok 
2010 r. – 50 % = 8,5 Mg/rok 
2014 r. – 80 % = 13,6 Mg/rok 
 

 
ODZYSK ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 

Zgodnie z KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów 
odniesiony do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zawartych w 
odpadach komunalnych: 

– do roku 2006 – 15 % odzysku 
– do roku 2010 – 50 % odzysku 
– do roku 2014 – 80 % odzysku. 

Opracowanie prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych jest bardzo trudne ze 
względu na niestabilną sytuację gospodarki. 

W oparciu o wskaźniki KPGO przyjęto dla gminy Nysa następującą prognozę 
powstawania odpadów niebezpiecznych pochodzących z przemysłu i innej działalności 
gospodarczej (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest) przyjmując rok 2003 za 100 % 
(170 Mg/rok). 

2006 r. – 103,2 % = 175 Mg/rok 
2010 r. – 104,0 % = 177 Mg/rok 
2014 r. – 107,1 % = 182 Mg/rok 
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6 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami – założone cele 

 
Dostosowywując prawo polskie do dyrektyw Unii Europejskiej w perspektywie 

najbliższych lat powinno nastąpić zmniejszenie ilości odpadów składowanych na 
składowiskach, a wzrosnąć powinny ilości odzyskiwanych surowców, rozwinąć powinno się 
przetwórstwo odpadów komunalnych oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych. Preferowane będą metody termicznej przeróbki i kompostowania. W 
sektorze przemysłowym wzrosnąć powinno wykorzystanie odpadów przemysłowych. 

W WPGOd dla województw opolskiego zawarta jest propozycja powołania celowych 
związków gmin na terenie województwa (w Opolu, Nysie i Kędzierzynie – Koźlu) dla 
wykonywania zadań własnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami. 
 18 czerwca 2003 r. w siedzibie Starostwa Nyskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin 

Skoroszyce, Korfantów, Kamiennik, Pakosławice i Paczków podpisali porozumienie o 
współpracy w zakresie zadań dotyczących gospodarki odpadami. 
 25 lipca 2003 r. w czasie spotkania wójtów i burmistrzów powiatu nyskiego, brzeskiego i 

prudnickiego, przedstawiciele samorządu rozpatrywali i pozytywnie wypowiedzieli się w 
sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami (RCGO) na terenie 
powiatu nyskiego, z uwzględnieniem składowiska w Domaszkowicach, jako centralnego 
punktu systemu gospodarki odpadami. 

Uważa się, że powyższe działania stanowią zalążek do powstania celowego związku 
gmin dla prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. 
Możliwe jest przystąpienie do związku gmin z poza powiatu, a nawet województwa. 

6.1 Założone cele 
 
Cel długoterminowy do 2014 r.: 
 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

 
Kierunki działań: 

- opracowywanie dokumentacji ekofizjograficznej gmin; 
- weryfikacja lub opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniających wymagania wynikające ze znowelizowanych 
przepisów, a także z treści programów ochrony środowiska; 

- rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych; 
- zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów – zabezpieczenie 

odpowiedniego wyposażenia i standardu składowisk odpadów; 
- organizowanie akcji wystawiania zbędnych przedmiotów (złomu, papieru, starych 

mebli) i ich usuwania; 
- zapobieganie powstawaniu i likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci; 
- utworzenie regionalnych składowisk odpadów oraz zakładów segregacji i przerobu 

odpadów komunalnych; 
- zagospodarowanie terenów po byłym poligonie (Jędrzychów – Nysa); 
- przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji danych o odpadach niebezpiecznych; 
- utworzenie pilotowego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych; 
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- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, przemysłowych, „dzikich” wyrobisk i 
nieczynnych składowisk; 

- kontrola umów z firmami transportującymi odpady niebezpieczne, obojętne i inne niż 
niebezpieczne – inwentaryzacja ilości odpadów; 

- trwałe zmniejszanie strumienia odpadów wprowadzanych do środowiska: 
 wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego 

wykorzystania odpadów powstających w sektorze gospodarczym – 
maksymalizacja ilości odpadów wykorzystywanych ponownie w gospodarce 
(recykling odpadów), 

 upowszechnienie segregacji odpadów – wprowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów na terenie gmin, 

 odzysk surowców ze strumienia odpadów, 
 wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniającej 

osiągnięcie ustalonych dla powiatu limitów i poziomów odzysku, 
 pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych; 

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców – edukacja ekologiczna 
(przedszkola, szkoły itp.). 

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji, 
- odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów, 
- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i 

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

i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania, 
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i 

poddanie ich procesom unieszkodliwiania, 
- wdrażanie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych, 
- osiągnięcie limitów odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych. 

 
Cele krótkoterminowe na lata 2004 –2006: 
 
[1] Utworzenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami 
[2] Uporządkowanie gospodarki odpadowej 
[3] Wzrost gospodarczego wykorzystania odpadów 

Zadania: 
 opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 opracowanie dokumentacji ekofizjograficznych, 
 ochrona przed trwałym zainwestowaniem znanych złóż w granicach ich 

udokumentowania, 
 rekultywacja składowiska w Goświnowicach, 
 rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 
 uporządkowanie gospodarki odpadowej, przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji 

danych o odpadach niebezpiecznych, 
 rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych w Domaszkowicach, 
 realizacja Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami (RCGO), 
 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców – edukacja ekologiczna. 
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Cele szczegółowe w latach 2004 - 2006: 
 

1. uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu 
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego 
wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, 

2. podniesienie świadomości ekologicznej obywateli, 
3. podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, 

4. zagospodarowanie ścieków hodowlanych, 
5. rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
6. rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
7. rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 

odpadów komunalnych, 
8. przygotowywanie wykazu obiektów zawierających azbest oraz rejonów 

występującego narażenia na ekspozycje azbestu; Przeprowadzenie przez gminę Nysa 
szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest proponuje się dokończyć 
w terminie do końca 2005 r. 

9. realizacja RCGO, 
10. osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 
- odpady wielkogabarytowe:       20%, 
- odpady budowlane:        15%, 
- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  15%. 
 

Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami (RCGO) 
 

Uwarunkowania i bariery zastosowania metod termicznych w danych warunkach 
lokalnych: 

– bariera ilościowa, 
Za optymalne pod względem przepustowości uważa się instalacje 
termicznego przekształcania odpadów, które przerabiają co najmniej 100 000 Mg  i 
więcej odpadów w skali roku. Instalacje o wydajności 60 000 Mg traktowane są, z 
punktu widzenia opłacalności ekonomicznej, jako obiekty o dolnej granicy 
przepustowości. Oznacza to, że przy opracowywaniu planów gospodarki odpadami 
należy przyjąć obszar „obsługiwany” przez instalację termicznego przekształcania 
odpadów zamieszkały, przez co najmniej 250 tys. mieszkańców, a optymalnie 400 tys. 
mieszkańców. 

– bariera wartości opałowej, 
Przyjmuje się wartość opałową odpadów minimum 5800 kJ/kg jako granicę 
autotermicznego spalania na ruszcie, czyli takiego, które nie wymaga użycia paliwa 
wspomagającego. W przypadku technologii pirolitycznej przyjmuje się wartość 
opałową rzędu 6000 kJ/kg odpadów i wydajności rzędu 10 Mg/h, jako wartosci 
pozwalające uzyskać dodatni bilans energii w prowadzonym procesie. Wytworzenie 
paliwa na bazie odpadów jest jednym z kierunków modyfikacji termicznego 
unieszkodliwiania. Zasadniczą przesłanką przemawiającą za tą metodą jest stabilność 
wartości opałowej, która waha się średnio od 16 000 do 18 000 kJ/kg. 
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– bariera finansowa, 
Ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem obiektu termicznego przekształcania odpadów. 

– bariera akceptacji społecznej. 
Negacja różnych środowisk społecznych dla idei termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych oraz brak informacji na temat różnic w spalaniu odpadów 
w zawodowych spalarniach śmieci z jednej strony, a spalania paliwa alternatywnego 
wyprodukowanego na bazie odpadów komunalnych w piecach z drugiej strony, wynika 
niewątpliwie z braku pełnej informacji na ten temat. Bariera ta jest do pokonania pod 
warunkiem rzetelnego i wszechstronnego informowania opinii społecznej oraz ciągłego 
podnoszenia świadomości ekologicznej obywateli. 

 
Proponuje się w ramach RCGO, że składowisko w Domaszkowicach będzie 

przygotowane do przyjęcia około 80 tys. Mg odpadów i będzie wyposażone w: 
 

1. SORTOWNIĘ 
– Hala sortowni o wymiarach 60 x 25 x 10 [m] 
– Urządzenie sortujące 
– Belownica kanałowa 

Wyposażenie dodatkowe: lej zasypowy, stojak automatycznego pobory drutu, 
klimatyzacja szafy sterowniczej, przenośnik rolkowy podająco – wznoszący, 

– Utwardzenie terenu pod sortownię wiaty oraz boksy 9000 m2 
– Wiaty na surowce, odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne komunalne 

250 x 9 = 2250 m2 
– Boksy na szkło białe, kolorowe i złom 3 x 150 m2 = 450 m2 
– Wózki widłowe 2 szt. 

2. KOMPOSTOWNIĘ 
– Utwardzenie terenu pod kompostownię 5000 m2 
– Odwodnienie terenu kompostowni 
– Ładowarka 
– Kontenery 30 m3 – 8 szt. 
– Samochód hakowiec 3 osiowy 
– Bębnowy obrotowy komposter termicznie izolowany 

3. PIEC W TECHNOLOGII „BASIC” 
– Podajnik odpadów 
– Trzystopniowe pulsacyjne palenisko ceramiczne 
– Podgrzewacz pary 
– Turbina parowa 
– Generator energii elektrycznej 
– Wodny system odżużlania 
– Kocioł odzysku energii cieplnej 
– Ekonomizer do maksymalnego wykorzystania ciepła 
– Chłodnica powietrza dla wykorzystania temperatury spalin 
– System filtrów do oczyszczania suchych gazów 
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Funkcjonowanie RCGO 
a) Transport i odbiór odpadów: zbieranie odpadów z terenu, transport do miejsca ich 

dalszego przerobu, zabezpieczenie zbiórki odpadów w pojemniki, kosze, kontenery itp. 
b) Segregacja odpadów: dezynfekcja odpadów, wyodrębnienie surowców wtórnych i 

przygotowanie ich do sprzedaży, kompostowanie pozostałości. 
Przygotowanie strumienia wsadu do termicznego unieszkodliwiania oraz 
przygotowanie strumienia odpadów do kompostowni. 

c) Termiczny przerób odpadów na energię cieplną i elektryczną 
Wybudowanie instalacji wg technologii BASIC – na terenie RCGO w 
Domaszkowicach z przeznaczeniem do unieszkodliwiania pozostałych frakcji 
strumienia odpadów oraz produkcji energii elektrycznej na potrzeby RCGO oraz 
energii cieplnej w postaci pary technologicznej do sanitacji odpadów przyjmowanych 
do sortowania. 
Istnieje możliwość wybudowania instalacji wg technologii BASIC na terenie Nyskiej 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem do produkcji taniej energii cieplnej i 
elektrycznej z wydzielonej frakcji strumienia odpadów w skojarzeniu ze strumieniem 
biomasy. 

 
Cele szczegółowe na lata 2007 - 2014 roku: 

 
1. funkcjonowanie RCGO, 
2. dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
3. dalszy rozwój selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, 
4. kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej, 
5. osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 
- odpady wielkogabarytowe:       60%, 
- odpady budowlane:        40%, 
- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  50%. 

6. osiągnięcie w roku 2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 
odpadów: 

- odpady wielkogabarytowe:       80%, 
- odpady budowlane:        60%, 
- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  80%. 
 

Cele dotyczące odpadów opakowaniowych na lata 2004-2014 
 

Nadrzędnym celem dotyczącym odpadów opakowaniowych jest osiągnięcie limitów 
odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych. Niezbędny 
poziom redukcji odpadów opakowaniowych wynika z ustawy o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej i 
opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z dnia 11 maja 2001 roku). Ustawa wymaga od 
przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach zapewnienie 
ich odzysku i recyklingu. Przedsiębiorca jest zobowiązany do końca 2007 roku osiągnąć 
docelowy poziom recyklingu co najmniej w wysokości określonej w rozporządzeniu w 
sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (Dz. U Nr 69, 
poz. 719 z dnia 6 lipca 2001 roku).  
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Cele dotyczące osadów ściekowych do roku 2014 
 

W ramach gospodarki osadami ściekowymi zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami 
dla powiatu, zaleca się  stosowania następujących sposobów ich unieszkodliwiania: 

- kompostowanie, 
- alkalizacja i stabilizacja w celu wykorzystania rolniczego i rekultywacji, 
- składowanie lub termiczne unieszkodliwianie. 

Po uruchomieniu RCGO komunalne osady ściekowe nie będą składowane ale 
termicznie unieszkodliwiane. 

 

6.2 Działania zmierzające do ograniczenia i zapobiegania 
wytwarzania odpadów 

 
Do podstawowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, tj. zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych lub 
ograniczenia ich ilości oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania tych odpadów na 
środowisko należą: 
1. minimalizacja powstawania odpadów, 
2. zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów, 
3. stosowanie najlepszych dostępnych technik lub technologii w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwienia (zgodnie z art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska), 
3.  bezpieczne składowanie odpadów, których nie można w danych warunkach 

techniczno- ekonomicznych poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania. 
Działania te są zgodne z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w 

odniesieniu do gospodarki odpadami, wskazującymi na konieczność zmniejszenia ilości 
powstających odpadów, odzysk surowców wtórnych oraz bezpieczne dla środowiska 
końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych. 

 

6.3 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 
 

Działania zmierzające do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 
powinny mieć charakter informacyjno-edukacyjny zarówno w systemie formalnym, jak i 
nieformalnym. Przekazywanie informacji w systemie formalnym odbywa się na 
zorganizowanych zajęciach (ścieżki dydaktyczne, pogadanki, konkursy, kółka 
zainteresowań). Rozpowszechnienie ulotek, plakatów oraz wykorzystywanie środków 
masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja) stanowi nieformalne źródło edukacji 
ekologicznej mieszkańców miasta. 

Treści przekazywane w ramach prowadzonych akcji edukacyjno-informacyjnych 
powinny dotyczyć: 

- metod minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, 
- ilości zebranych odpadów w ramach dotychczasowej selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, 
- informacji o miejscach i sposobach selektywnej zbiórki oraz terminach 

odbioru/opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz 
pojemników na odpady ulegające biodegradacji  

- informacji o miejscach i sposobach  zbiórki oraz terminach odbioru odpadów 
niebezpiecznych, 

- oznakowań umieszczanych na opakowaniach. 
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Ponadto w ramach prowadzonej edukacji dotyczącej minimalizacji ilości 
wytwarzanych odpadów należy zachęcać mieszkańców do kupowania towarów w 
opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach biodegradowalnych, rezygnacji z 
przedmiotów jednorazowego użytku (np. torebki foliowe, reklamówki z tworzyw sztucznych) 
oraz wykorzystywanie mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów). 

W celu zachęcenia mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych można wykorzystać instrumenty finansowe. Dla przykładu dla gospodarstw 
indywidualnych (zabudowa jednorodzinna) odzyskujących część odpadów w wyniku 
selektywnej zbiórki można wprowadzić obniżone opłaty za wywóz odpadów komunalnych 
zmieszanych. 

6.4 Bezpieczne składowanie 
 

Dyrektywa Rady 99/31 z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów 
precyzuje zasady umieszczania odpadów na składowiskach. Art. 1 określa cel dyrektywy jako 
wyłączenie lub możliwie najdalej idące ograniczenie negatywnych oddziaływań na 
środowisko i zdrowie ludzi, powodowanych przez składowanie odpadów, w całym okresie 
funkcjonowania składowisk. Zgodnie z art. 6 na składowiskach mogą być składowane 
wyłącznie odpady poddane uprzedniemu przekształceniu. Wyjątkiem mogą być odpady 
obojętne, w stosunku do których przekształcenie jest technicznie niemożliwe a także inne 
odpady, jeżeli przekształcenie służyłoby realizacji celu określonego w art. 1 niniejszej 
dyrektywy. Odpady komunalne mogą być składowane wyłącznie na składowiskach dla 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Powyższe zalecenia zostały przetransponowane do Ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 

6.5 Ogólne zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
 

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwszy etap systemu 
usuwania i unieszkodliwiania odpadów, pochodzących z terenu miasta. Usuwanie odpadów 
oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości ma znaczący wpływ na czystość i 
stan sanitarny, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów 
powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Odpady gromadzi się w pojemnikach 
przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Stosowanie 
pojemników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne. 
 
Selektywna zbiórka odpadów może odbywać się w następujący sposób: 
1. Zbiórka selektywna "u źródła", 
2. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki), 
3. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia  – gdzie oprócz odpadów takich jak: 

makulatura, szkło, tworzywa i metale odbierane powinny być:  
- odpady wielkogabarytowe, 
- odpady budowlane,  
- odpady z ogrodów i terenów zielonych (biodegradowalnych), 
- odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 
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7 Projektowany system gospodarki odpadami 

7.1 Wytyczne z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 
 

1) Utworzenie Związku Międzygminnego realizującego przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarki odpadami, w tym opracowanie i wdrożenie projektu RCGO. Koszty 
budowy ponosić będzie inwestor, którym byłby związek kilku lub kilkunastu gmin, 
albo też region złożony z kilku powiatów. Należy osiągnąć porozumienie między 
poszczególnymi gminami w sprawie partycypowania w kosztach realizacji zadań. 

 
2) Stworzenie warunków do powstania na terenie powiatu Regionalnego Centrum 

Gospodarki Odpadami obejmującego m.in. zakład segregacji i przeróbki odpadów, 
kompostownię, w tym rozbudowę, urządzenie – wyposażenie w niezbędne instalacje i 
dostosowanie składowiska w Domaszkowicach do funkcji RCGO. 

 
3) Propozycja systemu gospodarki odpadami, zgodnie z wytycznymi WPGO nie 

przewiduje budowy nowych składowisk. Przyjmuje się dociążenie i zapełnienie 
funkcjonujących na terenie powiatu składowisk gminnych. Zakłada się, że po 
zapełnieniu składowisk gminnych, po roku 2020 składowisko w Domaszkowicach 
obsługiwać będzie mieszkańców wszystkich gmin z terenu powiatu nyskiego, a także 
istnieje możliwość, że ze składowiska korzystać będą gminy powiatów ościennych np. 
prudnickiego. 

 
4) Przewiduje się, że składowiska gminne w Łambinowicach i Nysie będą mogły 

przyjmować odpady z sąsiadujących gmin, w związku z zamykaniem 
wyeksploatowanych składowisk. [...] 

 
5) Należy uruchomić odzysk odpadów wielkogabarytowych. Odpady te należy poddać 

segregacji w celu odzyskania surowców wtórnych, oddzielenia odpadów 
niebezpiecznych np. typu elektronicznego (monitory), które należy przekazać do 
specjalistycznych firm. Działania te będą możliwe do wprowadzenia po utworzeniu 
sortowni odpadów wyposażonej w instalację demontażu i recyklingu odpadów 
wielkogabarytowych w Domaszkowicach. [...] 

 
6) Po wdrożeniu pełnego systemu zagospodarowania odpadów tzn. zbiórki selektywnej, 

segregacji, przetwarzania i kompostowania, składowanie tych części odpadów 
komunalnych, dla których przy aktualnym stanie techniki brak jest możliwości 
zagospodarowania lub też innych metod unieszkodliwiania, należy kierować docelowo 
(po wyczerpaniu składowisk gminnych) do składowiska Regionalnego w 
Domaszkowicach. [...] 

 
7) Zabezpieczenie odpowiedniego systemu finansowania poszczególnych zamierzeń 

dotyczących zagospodarowania odpadów na szczeblu gminnym, międzygminnym, 
powiatowym oraz wojewódzkim poprzez umożliwienie uzyskania nisko 
oprocentowanych kredytów, dotacji lub innych źródeł finansowania tego typu 
projektów. Mieszkańcy powinni ponosić koszty związane ze zbiórką, usuwaniem i 
utylizacją odpadów komunalnych gromadzonych jako odpad mieszany, natomiast 
wszystkie koszty związane z odpadami gromadzonymi w sposób selektywny powinny 
ponosić gminy. [...] 
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8) Edukacja – jest to jeden z najważniejszych czynników przy wdrażaniu systemu 

usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych, ponieważ aktywny udział 
muszą w nim wziąć członkowie poszczególnych społeczności. Edukację należy 
prowadzić począwszy od przedszkoli poprzez szkoły, spotkania gminne, w lokalnych 
mediach publicznych, plakaty i ulotki wywieszane w miejscach publicznych lub 
roznoszonych w postaci folderów reklamowych do poszczególnych domów i 
mieszkań. 

 
Dla osiągnięcia założonych celów proponuje się: 
 
➘  Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, polega na bieżącym zbieraniu 

odpadów organicznych w oddzielnym pojemniku. 
Stosowane mogą być następujące sposoby zbiórki odpadów biodegradowlanych: 

 Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 
- bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”), 
- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw 

domowych (centra zbiórki), 
- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku. 

 Zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w systemie 
dwupojemnikowym: 

- odpady ulegające biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym 
pojemniku, 

- w drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce wtórne.  
Zastosowanie sposobu pierwszego zbiórki gwarantuje uzyskanie surowca o większej 
czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostowania jako 
metody unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych. Pozyskany w ten sposób 
kompost może mieć szerokie zastosowanie, również do nawożenia upraw. 
Prowadzenie zbiórki, przy wykorzystaniu drugiego sposobu daje surowiec częściowo 
zanieczyszczony. Odpady mogą być poddawane procesowi fermentacji metanowej lub 
kierowane do pryzm energetycznych. W przypadku kompostowania tych odpadów 
otrzymuje się produkt gorszej jakości (może zawierać np. kawałki szkła), który ma 
ograniczone zastosowanie, np. do rekultywacji terenów poprzemysłowych.  
 

➘  Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych proponowane są następujące rozwiązania: 
1. okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do 

zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”, 
2. dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu 

przez właścicieli własnym transportem, 
3. bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu 

elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego); odpady te nie zasilają ogólnego 
strumienia odpadów komunalnych, 

4. system wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie 
przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji. 
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➘  Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania będą się 
zajmować: 

 
1. wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne 

prowadzące prace remontowe, 
2. specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów budowlanych. 
Zaleca się, aby na placu budowy składować w oddzielnych miejscach lub kontenerach 
posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu 
odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko. 

 
➘  Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w strumieniu odpadów 

komunalnych zaleca się stosowanie następujących sposobów zbiórki: 
1. zbiórka w punktach zbiorczych: odpady donoszone są przez mieszkańców do punktów 

zbiorczych (GPZON), 
2. regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych); do tego celu stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami 
objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar,  

3. zbiórka poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp.; 
specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie, 
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Cele krótkoterminowe 

lata 2004-2006 

 
Główne działania 

 
Podmioty 

uczestniczące 

Cel długoterminowy do 2014r. :  Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 

Utworzenie Regionalnego Centrum Gospodarki 
Odpadami 

 
 

 rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych w 
Domaszkowicach, 
 realizacja Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami 

– opracowanie dokumentacji technicznej, 
– uzyskanie stosownych pozwoleń budowlanych oraz 

wynikających z innych ustaw 
– budowa sortowni 
– budowa kompostowni 
– instalacja pieca do termicznego unieszkodliwiania 

odpadów w technologii „BASIC” 

Zarząd Powiatu / 
Burmistrz/ 

Przedsiębiorstwa 

Uporządkowanie gospodarki odpadowej 
 

 opracowanie nowych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
 opracowanie dokumentacji ekofizjograficznych, 
 uporządkowanie gospodarki odpadowej, przeprowadzenie 

szczegółowej weryfikacji danych o odpadach 
niebezpiecznych, 
 likwidacja „dzikich wysypisk”, 
 rekultywacja składowiska w Goświnowicach, 
 podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów 

 
 

Zarząd Powiatu/ 
Burmistrz/ 

Przedsiębiorstwa 
/Osoby fizyczne/  

Wzrost gospodarczego wykorzystania odpadów  rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 
 odzysk substancji, materiałów i energii ze strumienia 

odpadów komunalnych 
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Cel długoterminowy do 2014r.: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 
1.Kształtowanie świadomości ekologicznej
mieszkańców. 

  opracowanie nowoczesnych programów dydaktycznych dla 
młodzieży szkół podstawowych i ponad podstawowych, 
przedstawiających problematykę zagrożeń środowiska 
przyrodniczego w gminie, 2. Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa 

w zakresie tematyki ochrony środowiska. 
 

 cykliczne organizowanie happeningów proekologicznych, 
międzyszkolnych olimpiad i konkursów dotyczących 
rozwiązywania problemów ochrony środowiska i przyrody w 
Polsce i gminie, 
 propagowanie akcji proekologicznych jak np. „sprzątanie 
świata” wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy, 
 działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość 

ekologiczną mieszkańców gminy, 
 rozwój bazy materialnej i dydaktycznej dla potrzeb 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 
 utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie, 
 aktualizowanie i udostępnianie informacji o środowisku i 

działaniach proekologicznych. 

Burmistrz/ 
Przedsiębiorstwa 
/Osoby fizyczne 

/Placówki oświatowe 
/Organizacje 
ekologiczne 
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8 Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz 
sposoby finansowania zamierzonych celów 

 

8.1 System finansowania ochrony środowiska 
 

8.1.1 Elementy systemu finansowania 
 

Elementami funkcjonującego w Polsce systemu działań finansowanych na rzecz 
ochrony środowiska są: 

1) Ekologiczne fundusze celowe, tj.: 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
 powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
 gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

2) Bank Ochrony  Środowiska S.A., 
3) Fundacja EkoFundusz, 
4) fundacje i programy pomocowe dysponujące środkami zagranicznymi, w tym 

środkami Unii Europejskiej, ONZ oraz środkami uzyskiwanymi w ramach współpracy 
z wieloma krajami, 

5) budżet centralny, budżety wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz środki własne 
podmiotów realizujących inwestycje w ochronie środowiska. 

 

8.1.2 Ulgi i zwolnienia podatkowe 
 

Znaczenie, chociaż bardzo niewielkie, dla funkcjonowania systemu finansowania 
ochrony środowiska mają ulgi podatkowe służące zmniejszeniu obciążeń finansowych 
podmiotów gospodarczych, których działalność jest korzystna dla środowiska: 

a) Obniżenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) dla producentów niektórych 
wyrobów i urządzeń związanych z ochroną środowiska. 

b) Zróżnicowanie stawek tego podatku w zależności od surowca, z któergo wykonany 
jest dany wyrób, bądź zawartości w danym wyrobie składników szkodliwych dla 
środowiska. 

c) Możliwość odliczeń inwestycyjnych związanych z poniesieniem wydatków 
inwestycyjnych na ochronę środowiska. 

d) Zwolnienie od podatku dochodowego części dochodów uzyskiwanych z działalności 
gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady jako surowiec. 
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8.1.3 Krajowe źródła finansowania 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
 

Fundusz finansuje projekty proekologiczne poprzez pożyczki, kredyty, dotacje i 
dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów. Środki Narodowego Funduszu 
przeznacza się na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z roku 2002 Nr 74, 
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233 poz. 1957) zwanej dalej “ustawą”, 
zgodnie z priorytetami Narodowego Funduszu, określonymi w oparciu o: “Politykę 
Ekologiczną Państwa”, listy przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 414 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 3 powołanej ustawy. Jako 
priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności 
wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej związanych z członkostwem 
Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.  

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji 
ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań 
lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.  
Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:  

• Ochrona powietrza  
• Ochrona wód i gospodarka wodna  
• Ochrona powierzchni ziemi  
• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz Leśnictwo  
• Geologia i górnictwo  
• Edukacja ekologiczna  
• Państwowy Monitoring Środowiska  
• Programy międzydziedzinowe  
• Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska  
• Ekspertyzy i prace badawcze  

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Działalność Funduszu ma na celu wspomaganie procesu integracji Polski z Unią 
Europejską poprzez realizacje w województwie ustaleń akcesyjnych oraz systemowe 
wdrażanie regionalnej polityki środowiskowej. Działalność Funduszu polega na 
preferencyjnym dofinansowaniu przedsięwzięć dotyczących ochrony powietrza, wody i 
powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i wodnej, edukacji ekologicznej i innej zgodnie z 
celami i priorytetami zapisanymi w programie ochrony środowiska dla województwa 
śląskiego. 
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8.1.4 Fundusze europejskie 
 

Wdrożenie programu ochrony środowiska będzie wymagać stworzenia sprawnego 
systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Środki finansowe na 
zadania proekologiczne przewiduje się pozyskać z budżetu Wojewody i budżetu państwa, 
samorządów (powiatu i gmin) i funduszy ekologicznych. W najbliższych latach rola funduszy 
ekologicznych (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinna polegać na koncentrowaniu środków na 
wspieranie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie 
przewiduje się spadek udziału funduszy ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę 
stanu środowiska, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych.  
 

Inwestycje przewidywane do realizacji w przemyśle będą finansowane ze środków 
własnych i kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, jeśli 
dane przedsięwzięcie uznane zostanie za priorytetowe w skali powiatu.  

 
Niektóre przedsięwzięcia realizowane będę z wykorzystaniem środków 

przedsiębiorstw i osób prywatnych. Ponadto oczekuje się większego niż dotychczas 
zaangażowania w realizacje inwestycji ekologicznych środków pomocowych w tym środków 
przedakcesyjnych, a po uzyskaniu członkostwa w UE środków strukturalnych i Funduszu 
Spójności. 
 
 SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) - 

Program będzie realizowany w latach 2001-2006. Jego celem jest poprawa 
konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Wspiera rozwój obszarów rolniczych poprzez 
modernizację infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania 
pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.  

 
Priorytetowe zadania programu SAPARD to:  

- finansowanie stowarzyszeń rolniczych;  
- marketing, rozwój metod produkcji chroniących środowisko naturalne  
- tworzenie grup producenckich ; 
- rozwój infrastruktury wiejskiej (m.in. na budowę dróg i oczyszczalni 

ścieków); 
- modernizacja przetwórstwa rolno-spożywczego (zwłaszcza w sektorach: 

mięsnym, owoców i warzyw) - pomoc dla gospodarstw indywidualnych.  
 
 ISPA to unijny program pomocy dla transportu i ochrony środowiska. W latach 2000-

2006 UE przeznaczyła na jego realizację 7 mld euro. Jest to program pomocy dla 
transportu i ochrony środowiska. Ma spełniać podobną rolę jak Fundusz Spójności w Unii 
Europejskiej i będzie funkcjonował na podobnych zasadach. Za priorytety funkcjonowania 
programu ISPA uznano: ochronę środowiska, ograniczanie zanieczyszczania wód i 
powietrza, pomoc w zakresie utylizacji odpadów. Fundusz wesprze regiony pozbawione 
infrastruktury transportowej i komunalnej oraz obszary, gdzie zacofanie gospodarcze 
uniemożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarki wolnorynkowej. 
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 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF - European Regional Development 
Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju 
regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej 
Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie 
rozwoju regionalnego krajów należących do UE.  

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach: 
- inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych 

miejsc pracy; 
- inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci 

transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1;  
- inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 

1; 
- rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw; 
- działalność badawczo-rozwojowa;  
- inwestycje związane z ochroną środowiska; 

 Fundusz Spójności Budżet funduszu wynosi na lata 2000-2006 18 mld Euro. Priorytetami 
funduszu są inwestycje związane z budową dróg i ochroną środowiska. Drogi budowane 
za pieniądze z Funduszu Kohezji muszą być elementem transeuropejskiej sieci 
transportowej. Natomiast inwestycje z dziedziny ochrony środowiska muszą spełniać 
standardy Wspólnej Polityki Ochrony Środowiska. Jego odbiorcami mogą być państwa, w 
których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej. W roku 2003 
została przeprowadzona powtórna weryfikacja czy kraje spełniające to kryterium w 1999 
r. dalej się w nim mieszczą (dotyczy np. Irlandii). Ponadto kraje, które przystąpiły do Unii 
Walutowej muszą spełniać kryteria wymagane przy przystąpieniu do "strefy euro" 
(określony, niski poziom inflacji, zadłużenie budżetowe nie przekraczające 3 % rocznie w 
stosunku do PKB oraz niskie stopy procentowe). Do pewnego stopnia (ze względu na 
cele, podział środków) za odpowiednik Funduszu Spójności między funduszami 
przedakcesyjnymi możemy uznać program ISPA. 

Fundusz Spójności finansuje  projekty tzw. duże (o wartości powyżej 10 mln euro), 
związane z dziedziną ochrony środowiska, a w szczególności  dotyczące:  
1) poprawy jakości wód powierzchniowych oraz polepszenia jakości i dystrybucji  wody 

przeznaczonej do spożycia 
2) zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
3) racjonalizacji gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi 
4) poprawy jakości powietrza 

 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture 
Guidance and Guarantee Fund). EAGGF powstał w 1964 roku. Jego celem jest wparcie 
rozwoju obszarów wiejskich. Polityce strukturalnej poświęcona jest sekcja orientacji 
funduszu. Z tych środków finansowane są przedsięwzięcia związane z reformą rolnictwa i 
leśnictwa. W szczególności pomoc polega na dotacjach dla gospodarstw rolnych, pomocy 
dla młodych rolników, popieraniu wspólnego wykorzystania z maszyn, organizowanie 
szkoleń zawodowych. Część środków przeznaczana jest na zwiększenie poziomu życia na 
obszarach wiejskich. Szczególnie mocno wspierane są z funduszu regiony leżące w 
obszarach górskich, górzystych lub zacofanych. Odpowiednikiem tego funduszu wśród 
środków przedakcesyjnych jest fundusz SAPARD, jednak środki, które uzyskałaby Polska 
EAGGF, wraz z uzyskaniem członkostwa powinny być znacznie większe.  
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8.2 Plan operacyjny 
 

Realizacja zadania 

w mln PLN 
Zagadnienie  Zadania Udział 

gminy w 
realizacji 

zadań 
(własne 

/koordyno
wane/ ) 
W/K/ 

Lata  

2004 – 2006 

Lata  

2007 – 2014 

Szacunkowe 
koszty na 
realizację 
zadania w 

latach 2004-
2014 

 w mln PLN 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Podmioty 
uczestniczące 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

Cel długoterminowy do 2014r.  → Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 

1 Rekultywacja składowiska w 
Goświnowicach W 0,00 10,532 10,532 Budżet gminy  Burmistrz 

2 Likwidacja „dzikich wysypisk” W 0,06 0,06 0,12 Budżet gminy, 
osoby fizyczne 

  Burmistrz

3 Selektywna zbiórka odpadów W 0,245 0,75 0,995 Budżet gminy, 
osoby fizyczne 

  Burmistrz

4 Odzysk substancji, materiałów i 
energii ze strumienia odpadów W 0,25 0,80 1,05 Budżet gminy  Burmistrz 

5 Weryfikacja danych o odpadach 
niebezpiecznych W 0,025 0,25 0,50 Budżet gminy  Burmistrz 

6 Rozbudowa składowiska w 
Domaszkowicach W 0,00 3,50 3,50 Budżet gminy, 

budżet powiatu,  
fundusze  

PGK EKOM , 
gmina, 

zainteresowane 
podmioty 

Burmistrz 

Gospodarka 
odpadami 

7 Realizacja RCGO W 77,15 22,85 100 Budżet gminy, 
budżet powiatu, 
zainteresowane 

podmioty, 
fundusze  

PGK EKOM, 
gmina, 

zainteresowane 
podmioty 

Burmistrz 
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Cel długoterminowy do 2014r.: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

1. Opracowanie nowoczesnych 
programów dydaktycznych dla 
młodzieży szkół  podstawowych i 
ponad podstawowych, 
przedstawiających problematykę 
zagrożeń i ochrony środowiska 
przyrodniczego w gminie. 

K 0,05 0,14 0,19 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

Budżet gminy, 
budżet państwa 

Placówki 
oświatowe, Gmina 

Burmistrz 

2. Organizowanie happeningów 
proekologicznych, międzyszkolnych 
olimpiad i konkursów dotyczących 
sposobów rozwiązywania 
problemów ochrony przyrody w 
Polsce i gminie.  

K 0,05 0,35 0,40 WFOŚiGW, 
budżet powiatu, 
budżet państwa  

Organizacje 
pozarządowe, 

placówki 
oświatowe 

Placówki oświatowe 

3. Propagowanie akcji 
proekologicznych jak np. „sprzątanie 
świata” wśród młodzieży szkolnej i 
mieszkańców gminy. 

K 0,04 0,14 0,18 
GFOŚiGW, 

budżet gminy, 
środki 

zainteresowanyc
h podmiotów 

Placówki 
oświatowe, 

zainteresowane 
podmioty, 

Burmistrz 

4. Działania informacyjno – 
edukacyjne podnoszące świadomość 
ekologiczną mieszkańców gminy 

K 0,05 0,35 0,40 Budżet państwa, 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

środki finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Zainteresowane 
podmioty, 

organizacje 
pozarządowe, 

placówki 
oświatowe 

Burmistrz 

Edukacja 
ekologiczna 

5. Aktualizowanie i udostępnianie 
informacji o środowisku i 
działaniach proekologicznych 

K 0,05 0,35 0,40 Budżet państwa, 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

środki finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Zainteresowane 
podmioty, 

organizacje 
pozarządowe, 

placówki 
oświatowe 

Burmistrz 
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8.3 Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięć na terenie 
RCGO 

 
Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięć w ramach gospodarki odpadami 

w sektorze komunalnym na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w 
Domaszkowicach. 
 

Środki finansowe publiczne 
[mln PLN] 

Niepubliczne 
[mln PLN] 

Lp. Przedsięwzięcie  Koszt ogółem 
[mln PLN] 

B
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POZAINWESTYCYJNE 
2003 – 2006  

1. Działania informacyjno – 
edukacyjne 

0,08 - 0,03 0,02 0,02 0,01 

2. Prowadzenie odzysku i 
recyklingu odpadów 
opakowaniowych 

0,25 - 0,10 - - 0,15 

3. Opracowanie i wdrażanie 
regionalnych systemów 
gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

0,25 - 0,10 0,10 0,05 - 

 Razem: 0,58 - 0,23 0,12 0,07 0,16 

INWESTYCYJNE 
2004 – 2006  

1. Budowa potencjału 
technicznego w zakresie 
selektywnego gromadzenia 
odpadów opakowaniowych 
i innych gromadzonych 
selektywnie oraz ich 
transportu (pojemniki do 
segregacji, środki 
transportu itp.) 

0,75 - 0,35 - - 0,40 

2. Budowa sortowni do 
segregacji odpadów 
opakowaniowych, 
gromadzonych selektywnie 

9,5 - - 3,0 2,5 4,0 

3. Budowa linii demontażu i 
recyklingu odpadów 
wielkogabarytowych 

1,4 - - 0,4 0,3 0,7 

4. Budowa linii recyklingu 
odpadów budowlanych 

0,8 - - 0,3 - 0,5 

5. Budowa instalacji 
kompostowania dla 

8,75 - - 2,5 4,0 2,25 
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odzysku i 
unieszkodliwiania 
odpadów organicznych  

6. Wdrażanie nowoczesnych 
metod technologii odzysku 
i unieszkodliwiania 
odpadów – metoda BASIC 
– produkcja energii 
elektrycznej – produkcja 
ciepła 

21,85 
28,30 

- 
- 

- 
- 

3,0 
4,0 

5,0 
6,0 

13,85 
18,30 

7. Budowa systemu do 
unieszkodliwiania 
odpadów medycznych, 
poubojowych i padłych 
zwierząt 

0,8 - 0,1 0,2 0,2 0,3 

8. Organizacja i wdrożenie 
systemu „pogotowia 
ekologicznego” 

1,5 - - 0,5 - 1,0 

9. Zakup specjalistycznego 
sprzętu dla potrzeb 
pogotowia ekologicznego 

3,5 - - 1,5 1,0 1,0 

 Razem: 77,15 - 0,45 15,4 19,0 42,30 
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9 System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych 
celów 

 

9.1 Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami 
 

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami powinno być prowadzone w oparciu o 
odpowiednie przepisy prawa lokalnego (miejscowego). 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62/2000, poz. 718). 

Plan gospodarki odpadami powinien być skorelowany z wojewódzkim oraz 
powiatowym planem gospodarki odpadami, a także z systemem planowania obowiązującym 
na terenie gminy m.in.: 
• Programem Ochrony Środowiska, 
• Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, 
• oraz innymi planami opracowanymi na użytek gminy. 

 
Zgodnie z ustawą o odpadach art. 14 ust.7 projekty planów podlegają zaopiniowaniu: 

 projekt planu krajowego – przez zarządy województw, 
 projekt planu wojewódzkiego – przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy 

wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa, 
 projekt planu powiatowego – przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze 

gmin z terenu powiatu, 
 projekt planu gminnego – przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. 

 
Zadania gmin wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. 

U. Nr 142/2001, poz. 1591 z póź. zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. 132/1996, poz.622 z późn. zmianami). 

 
Minister właściwy do spraw środowiska, organ wykonawczy województwa, powiatu i 

gminy składają co 2 lata, odpowiednio Radzie Ministrów, sejmikowi województwa, radzie 
powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. 

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. 
 

9.2 Zasady monitoringu systemu gospodarki odpadami 
 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji zamierzonych w Planie celów jest 
prawidłowy system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany 
oddziaływań na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości ekologicznej. Odpowiedni 
zestaw wskaźników zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz 
analiz porównawczych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o stopniu 
wdrażania planu. 
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Proponowane wskaźniki monitorowania PGOd: 
– ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca w ciągu roku [kg/M/rok], 
– ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych / 1 mieszkańca w ciągu roku 

[kg/M/rok], 
– udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowisku [%], 
– udział odpadów z sektora gospodarczego deponowanych na składowisku [%], 
– udział odzyskiwanych surowców wtórnych w strumieniu odpadów komunalnych [%], 
– stopień odzysku odpadów przemysłowych w strumieniu odpadów komunalnych  [%], 
– stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów 

komunalnych  [%], 
– nakłady na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i pozainwestycyjne). 

 
Proponowane wskaźniki monitoringu dla przedsiębiorstw odpowiedzialnych za 

zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 
• zbiórka odpadów niesortowalnych: cena, ilość gospodarstwa objętych zbiórką, 
• selektywna zbiórka surowców wtórnych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących 

w selektywnej zbiórce, efekt selektywnej zbiórki, 
• selektywna zbiórka odpadów organicznych: cena, ilość gospodarstw 

uczestniczących w zbiórce, 
• zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych: cena, ilość gospodarstw 

uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekt zbiórki, 
• zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 

komunalnych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, 
efekt zbiórki, 

• instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów: rodzaj i ilość odpadów 
poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu, termin oddania do eksploatacji, 
wolne moce przerobowe, 

• oddziaływanie na środowisko: wody gruntowe, powierzchniowe, powietrze, 
hałas. 

 
W celu dokładnego monitoringu proponuje się również stałą współpracę ze 

Starostwem Powiatowym w Nysie oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego 
w celu pozyskiwania danych dotyczących: 
 rejestru podmiotów: wytwarzających odpady, odzyskujących lub unieszkodliwiających, 

zbierających i transportujących odpady, eksportujących poza teren gminy oraz 
importujących odpady na teren gminy, 
 ilości odpadów: wytworzonych, poddanych odzyskowi, unieszkodliwionych (w tym przez 

składowanie), importowanych, eksportowanych, 
 składowisk odpadów komunalnych: typ, ilość, powierzchnia całkowita (w tym 

wykorzystana), objętość całkowita (w tym wykorzystana), 
 „dzikich” składowisk: ilość, miejsce, 
 wykaz innych obiektów, w których są nagromadzone odpady: typ, ilość, powierzchnia 

całkowita (w tym wykorzystana), objętość całkowita (w tym wykorzystana). 
Dane te mogą być przekazywane w formie rocznych sprawozdań. 
Wskaźniki mogą być korygowane w zależności od rozwoju sytuacji finansowej w 

gminie. W ustawie o odpadach mowa jest o aktualizacji Planów nie rzadziej niż raz na 4 lata. 
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9.3 Propozycja monitoringu – program SOZAT 
 

Ciągłe zmiany w zakresie uregulowań prawnych dotyczących gospodarki odpadami 
świadczą o tym, że dane wyjściowe wykorzystane przy opracowywaniu Planu Gospodarki 
Odpadami będą ulegały ciągłym weryfikacjom. 

Sprawą pierwszoplanową jest opracowanie i wdrożenie wojewódzkich baz 
dotyczących gospodarki odpadami, które zawierać będą kompleksową informację o 
odpadach, łącznie z informacją o przedsiębiorcach i instalacjach do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów. 

 

 

 
 
System Zarządzania Informacjami Środowiskowymi SOZAT© to system 

wspomagający zarządzanie jakością środowiska. SOZAT© obejmuje w sposób zintegrowany 
komponenty: powietrze, woda i ziemia.  

System SOZAT© umożliwia raportowanie informacji w postaci płaszczyzn - map we 
własnym systemie typu GIS, z którego można automatycznie przenieść informację do 
dowolnego systemu typu GIS. Pracownicy ATMOTERMu dostosowują system SOZAT© - 
nie tylko do zmieniającego się prawa polskiego, ale także do wymogów prawa Unii 
Europejskiej  i wymogów raportowania informacji środowiskowych, wynikających z 
podpisanych przez Polskę konwencji międzynarodowych. 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wykorzystuje program SOZAT jako 
Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska. 

SOZAT jest podstawowym instrumentem informatycznym budowanego w 
województwie systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych stanowiących 
dochody funduszy ekologicznych i zawiera między innymi: 
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a) katalogi: 
– odpadów zgodne z katalogiem odpadów, 
– odpadów opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, 
– cenowe zanieczyszczeń i odpadów, 
– zanieczyszczeń – nazwy i normy, 
– podział administracyjny Polski, 
– wskaźniki dla spalania energetycznego paliw, 
– urządzeń redukujących, 
– paliw, 
– źródeł, 
– rodzajów wód oraz ścieków zgodnie z rozporządzeniem opłatowym, 
– tabelę wartości wskaźników w poszczególnych klasach czystości wód, 
– tabelę dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 

wprowadzonych do wód i ziemi. 
b) Moduł Odpady (współpracuje z modułem Powietrze): 

– wpisywanie danych o odpadach wytworzonych, unieszkodliwionych, 
wykorzystanych, składowanych w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych, 

– prowadzenie ewidencji składowisk na terenie powiatu (gminy): dane i 
charakterystyka – wpisywanie ilości odpadów umieszczanych na 
poszczególnych składowiskach, 

– wprowadzanie technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 
występujących w jednostkach na terenie powiatu (gminy), 

– obliczanie ilości wytworzonych popiołów i żuzli na podstawie zuzycia paliwa na 
źródle, 

– wprowadzanie tras przewozu odpadów, 
– rejestrowanie decyzji, pozwoleń i zezwoleń odpadowych – (np. limity, zadania, 

treść). 
c) Moduł Odpady – Raporty 

– raportowanie danych wpisanych w module Odpady, na różnych poziomach 
szczegółowości, np. dane o ilości odpadów na składowiskach, ilości odpadów 
wykorzystanych, unieszkodliwianych, na poziomie jednostki, gminy, powiatu. 

– uzyskiwanie wydruków kart ewidencyjnych, np. karty ewidencji odpadów, karty 
obrotu odpadami niebezpiecznymi, karty informacyjnej o ilości odpadów 
umieszczanych na składowiskach, karty GUS OS-6, formularzy SOZAT, 

– obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czas ich składowania, 
– policzenie należności przypadającej na np. PFOŚ z tytułu korzystania ze 

środowiska, 
– uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z 

nałożonych decyzji, 
– uzyskiwanie zestawień dotyczących parametrów składowisk na terenie powiatu 

(gminy). 
d) Moduł Powietrze 
e) Moduł Powietrze – Raporty 
f) Moduł Woda i Ścieki 
g) Moduł Woda i Ścieki – Raporty 
h) Moduł – hałas, wibracje i promieniowanie 
i) Moduł – hałas, wibracje i promieniowanie – Raporty 
j) Moduł Opłata Produktowa 
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– wpisywanie danych o opakowaniach produktów wprowadzonych na rynek, 
eksportowanych, importowanych 

– wpisywanie danych o opakowaniach produktów odzyskanych 
– wpisywanie danych o opakowaniach produktów poddanych recyklingowi 
– dane dotyczące odzysku i recyklingu wykonywanego we własnym zakresie lub 

wykonywanego przez organizację, 
k) Moduł Opłata Produktowa – Raporty 

– raportowanie danych wpisanych w module Opłata Produktowa, 
– obliczanie opłaty produktowej, 
– wydruk formularzy dotyczących opłaty produktowej, 
– roczne zestawienie wprowadzonych na rynek lub wyeksportowanych opakowań. 

l) Moduł ISO 
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10  Analiza oddziaływania planu na środowisko 
 
Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami dla gminy Nysa 

wynikają z przepisów prawnych zawartych w art. 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie  sporządzania 
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 620). 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa zawiera analizę stanu gospodarki 
odpadami, z której wynika, że gmina wprowadza systemowe działania organizacyjne i 
inwestycyjne w tym zakresie. 

Projekt planu zakłada zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, 
zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz bezpieczne składowanie. 

 
Likwidacja „dzikich wysypisk” 

„Dzikie wysypiska” wykazują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze – 
skażenie wód podziemnych, powierzchniowych i gleby. Są elementem zaburzającym 
krajobraz. Mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie sanitarne. Zlokalizowane są zazwyczaj 
w różnych miejscach miasta najczęściej na terenach obrzeża osiedli zabudowy 
jednorodzinnej. 

Objęcie całego społeczeństwa zorganizowaną zbiórką odpadów przy odpowiednio 
prowadzonych działaniach edukacyjno – informacyjnych powinno przyczynić się do 
likwidacji zjawiska niekontrolowanego składowania odpadów. 

Po zlikwidowaniu takich wysypisk nastąpi, po uporządkowaniu terenu, przywrócenie 
naturalnych siedlisk flory i fauny, a przede wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko 
zanieczyszczeń wód i gleby. 
 
Selektywna zbiórka odpadów 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do poprawy środowiska 
gminy poprzez: 

– stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, 
makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane), 

– wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 
trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem 
substancjami niebezpiecznymi wód i gleby, 

– zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i 
skierowanie ich do kompostowania co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości 
wysypisk (odory) oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowani w 
np. rolnictwie, 

– zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku – ograniczenie terenu 
zajmowanego przez składowiska oraz wydłużenie czasu ich eksploatacji, 

– stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach 
wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowanie ich 
np. w budownictwie drogowym itp. 
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Realizacja RCGO 
Odpady powstające na terenie gminy oraz powiatu będą odbierane przez 

specjalistyczne firmy posiadające uregulowane wymogi formalno – prawne i wywożone na 
gminne składowisko w Domaszkowicach. Na terenie składowiska będą odpowiednio 
zagospodarowywane – powstanie RCGO. 

W ramach Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami zostanie zrealizowana: 
sortownia, kompostownia oraz termiczne unieszkodliwianie. Wiąże się to z rozbudową 
składowiska w Domaszkowicach. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów, a tym samym ograniczy negatywny wpływ wysypiska na 
środowisko. 
Ponadto ze strumienia odpadów komunalnym będzie możliwy odzysk substancji, materiałów 
i energii. 

Celem RCGO jest zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych, 
przemysłowych w tym niebezpiecznych powstających na terenie objętym jego działaniem. 
 
Edukacja ekologiczna 

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest 
włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą 
zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa oraz związaną z tym 
wszechstronną edukacją ekologiczną. Edukację należy rozpocząć jak najwcześniej – poziom 
przedszkola, szkoły podstawowej. 

Pożądany sposób postępowania z odpadami musi być oparty o obowiązujące reguły: 
• eliminacja powstawania odpadów, 
• zagospodarowanie lub segregacja odpadów u źródła ich powstawania, 
• wykorzystanie w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne 

(ewentualnie wykorzystanie części ulegających biodegradacji), 
• unieszkodliwianie odpadów najlepiej z odzyskiem energii, 
• bezpieczne umieszczanie odpadów na składowiskach. 

Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniają się docelowo do 
ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, szczególnie w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

 
Podstawowym celem do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami to ograniczenie 

ilości składowanych odpadów komunalnych. 
Realizacja Planu nie przyczyni się do powstawania nowych zagrożeń lub uciążliwości 

dla środowiska naturalnego. Wszystkie działania zmierzają do poprawy jego stanu lub do 
utrzymania go co najmniej na dotychczasowym poziomie. 
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11  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) o odpadach 
obowiązująca w Polsce od 1 października 2001 roku nakłada na organy wykonawcze powiatu 
obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, zgodnie z zakresem wynikającym z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzenia 
planów gospodarki odpadami.  

Niniejszy „Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nysa” uwzględnia wymagane 
zapisy planów gospodarki odpadami wyższego szczebla, do których należą Krajowy Plan 
Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami w województwie opolskim, Plan 
Gospodarki Odpadami dla powiatu Nyskiego oraz rządowe dokumenty określające politykę 
ekologiczną państwa, jak: II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka Ekologiczna Państwa na 
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 i Program Wykonawczy 
do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010. 

Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest 
realizacja polityki ekologicznej państwa, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i 
wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu 
lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, 
określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów rozwiązań a jednocześnie jest ważnym 
źródłem informacji przy podejmowaniu  decyzji strategicznych.  

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Nysa spełnia postawione przed 
nim cele oraz  obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej 
gospodarki odpadami na terenie miasta, w sposób zapewniający zachowanie zasad ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wypełnienie założeń II Polityki Ekologicznej 
Państwa. 

Odpady powstające na terenie gminy oraz powiatu będą odbierane przez 
specjalistyczne firmy posiadające uregulowane wymogi formalno – prawne i wywożone na 
gminne składowisko w Domaszkowicach. Na terenie składowiska będą odpowiednio 
zagospodarowywane – powstanie RCGO. 

W ramach Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami zostanie zrealizowana: 
sortownia, kompostownia oraz termiczne unieszkodliwianie. Wiąże się to z rozbudową 
składowiska w Domaszkowicach. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów, a tym samym ograniczy negatywny wpływ wysypiska na 
środowisko. 

Ponadto ze strumienia odpadów komunalnym będzie możliwy odzysk substancji, 
materiałów i energii. 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do poprawy środowiska 
gminy poprzez: 

– stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, 
makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane), 

– wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 
trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem 
substancjami niebezpiecznymi wód i gleby, 

– zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i 
skierowanie ich do kompostowania co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości 
wysypisk (odory) oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowani w 
np. rolnictwie, 
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– zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku – ograniczenie terenu 
zajmowanego przez składowiska oraz wydłużenie czasu ich eksploatacji, 

stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach 
wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowanie ich np. w 
budownictwie drogowym itp. 

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest 
włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą 
zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa oraz związaną z tym 
wszechstronną edukacją ekologiczną. Edukację należy rozpocząć jak najwcześniej – poziom 
przedszkola, szkoły podstawowej. 

Pożądany sposób postępowania z odpadami musi być oparty o obowiązujące reguły: 
• eliminacja powstawania odpadów, 
• zagospodarowanie lub segregacja odpadów u źródła ich powstawania, 
• wykorzystanie w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne 

(ewentualnie wykorzystanie części ulegających biodegradacji), 
• unieszkodliwianie odpadów najlepiej z odzyskiem energii, 
• bezpieczne umieszczanie odpadów na składowiskach. 

Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniają się docelowo do 
ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, szczególnie w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Podstawowym celem do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami to ograniczenie 
ilości składowanych odpadów komunalnych. 

Ustawa o odpadach wymaga aby plan był aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata. 
Organ wykonawczy gminy powinien składać sprawozdanie radzie gminy z realizacji planów 
gospodarki odpadami raz na dwa lata. 

. 
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PODSTAWY PRAWNE 
 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, 

poz.627 z późn. zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska , 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r., Nr 100, poz. 1085 z 
późniejszymi zmianami).  

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  (Dz. U. 2001r , Nr 62, poz.628 z późn. 
zmianami). 

4. Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2001r., Nr 99, 
poz.1079 – tekst jednolity z późn. zmianami). 

5. Ustawa  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
(Dz.U. 1996r., Nr 132, poz.622 z późn. zmianami). 

6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. 2001r., Nr 63, 
poz.639 z późn. zmianami). 

7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001r., 
Nr 63, poz.638 z późn. zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2003r., Nr 80, poz.717 ). 

9. Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne. (Dz.U.2001r., Nr 115, poz.1229, z 
późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 28 września 1991 r - O lasach. (Dz.U.1991r . Nr 101, poz. 444 z 
późniejszymi zmianami). 

11. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U.1995r., Nr 147, poz. 713 
z późniejszymi zmianami). 

12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 1994 r. Nr 27, poz. 
96, z późniejszymi zmianami). 

13. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach 
ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2003, Nr.199, poz. 1934). 

14. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę 
ozonową (Dz. U. 2001, Nr 56, poz. 497). 

15. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001, Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U . 2002, Nr 212, poz. 
1799). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001, Nr 112, poz.1206). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 
własne potrzeby (Dz. U. 2002, Nr 74, poz. 686). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001, Nr 152, 
poz.1736). 

20. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 29 stycznia 2001r w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 2001, Nr 152, poz. 1737). 
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21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 
dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. 2002, Nr 18, poz. 176, zm. Dz. U. 
2003, Nr 192, poz. 1877 oraz Dz. U. 2004, Nr 25, poz. 221). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, 
przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich 
prezentacji (Dz.U. Nr 59, poz. 529 z 2003 roku). 

23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002, Nr 203, 
poz. 1718). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2002, Nr 129, poz. 1108). 

25. Rozporządzenie ministra ochrony Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz., 2002, Nr 165, poz. 1359). 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 620). 
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