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CZĘŚĆ I 

 

Program Ochrony Środowiska 

 
Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska  
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów opracowano zgodnie z obowiązującymi 
aktami prawnymi, z których najwaŜniejsze to: 

• ustawa o samorządzie gminnym 
• ustawa  Prawo ochrony środowiska  
• ustawa o odpadach 
• ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz zmianie niektórych ustaw  
• ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  
• ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
• ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
• ustawa Prawo wodne 
• ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 
• ustawa Prawo budowlane 
• ustawa Prawo geologiczne i górnicze 
• ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
• ustawa o lasach 
• i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw 

oraz w oparciu o dokumenty: 
• II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r. 
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  2010– Ministerstwo Środowiska, 2006 r. 
• Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 
• Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013 
• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010 
• Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 

perspektyw na lata 2011-2014 
• Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2007-2015 – Ministerstwo Środowiska,  2000 r. 
• Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r. 
• Polityka energetyczna Polski do roku 2025 
• Polityka Leśna Państwa 
• Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2007 - 2015 

(aktualizacja), Kielce 2007 
• Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2015, Kielce 2007 
• Plan gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008-2011 
• Program Ochrony Środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008-2011  
• Strategia zrównowaŜonego rozwoju powiatu ostrowieckiego do roku 2020, Ostrowiec 

Świętokrzyski 2005 
• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów na lata 2004-2013   
• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów,  
• Sprawozdanie z realizacji gminnego programu gospodarki odpadami, Waśniów 2007 
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I   Gmina Waśniów   
 
1.1. Podstawy i cel opracowania 
 
Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają  
na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu 
Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. Dla samorządu 
gminnego ustawodawca określił termin opracowania w/w dokumentów na  
30 czerwca 2004 r. oraz ustalił konieczność aktualizacji dokumentów w cyklu  
4-letnim. Program jest opiniowany przez samorząd wojewódzki oraz przez 
samorząd powiatowy.  

Pierwszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Waśniów przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych 
został zatwierdzony przez Radę Gminy w Waśniowie Uchwałą Nr XVIII/98/2004  
z dnia 30 czerwca 2004 roku.  
Niniejszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Waśniów stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego 
zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie gminy 
Waśniów i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004 r. 

Celem programu jest przeprowadzenie oceny stanu obecnego środowiska 
naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, analizy realizacji 
zadań zapisanych w POŚ i PGO oraz określenie kierunków działań bieŜących 
i długofalowych samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami stanowi opracowanie, które ma za zadanie umoŜliwienie 
kompleksowego i efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Ma on 
zapewnić niezbędną koordynację działań proekologicznych w gminie, 
przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów w tym zakresie, a takŜe 
ukierunkować podejmowane działania w celu przeciwdziałania mogącym 
pojawić się w przyszłości zagroŜeniom.  

W programie uwzględniono zagadnienia z zakresu ochrony środowiska  
i dziedzin bezpośrednio powiązanych, co powinno dopomóc we właściwym 
ukierunkowaniu działań zmierzających do zrównowaŜonego rozwoju gminy. 
 
Niniejszy Program Ochrony Środowiska został opracowany według metodologii 
planowania strategicznego. Główne działania zmierzające w kierunku powstania 
Programu to: 

� zbieranie i analiza danych, 
� określenie diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu, 
� ocena słabych i mocnych stron oraz szans i zagroŜeń gminy metodą analizy SWOT, 
� określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań 

realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych 
oraz źródeł finansowania zewnętrznego, 
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� definiowanie priorytetów ochrony środowiska, 
� konkretyzacja priorytetów poprzez sformułowania listy zadań, 
� opracowanie systemu monitorowania Programu. 

 
Podstawę opracowania stanowiła analiza Programu ochrony środowiska 
dla województwa świętokrzyskiego 2007 - 2015 (aktualizacja), Planu 
gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2007-2015, jak równieŜ  
„Programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008-2011” 
i „Planu gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008-2011” 
a takŜe „Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego 2020” 
oraz opracowań: "Plan rozwoju lokalnego Gminy Waśniów na lata 2004 - 2013", 
Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, jak równieŜ 
danych państwowego i regionalnego monitoringu środowiska oraz danych na 
temat aktualnego stanu i zagroŜeń środowiska przyrodniczego w gminie.   
 
1.2. Warunki geofizyczne  
 
1.2.1.  PołoŜenie i rzeźba terenu 
 

Gmina Waśniów połoŜona jest w południowo – zachodniej części powiatu 
ostrowieckiego, usytuowanego w północno – wschodniej części województwa 
świętokrzyskiego.  

Zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski (J. Kondracki 1994 r.) 
gmina Waśniów połoŜona jest w makroregionie WyŜyny Kieleckiej w obrębie 
mezoregionu: WyŜyna Sandomierska (zwana równieŜ WyŜyną Opatowską)  
i Góry Świętokrzyskie. Występują tu utwory paleozoiczne (dewon, perm), 
mezozoiczne (trias) i kenozoiczne (czwartorzędowe). Dewon reprezentowany 
jest przez dolomity i łupki;  perm przez zlepieńce, margle i wapienie; trias przez 
piaskowce czerwone z iłami wiśniowymi. Generalnie starsze podłoŜe pokryte 
jest utworami eolicznymi (lessami). 

PrzewaŜająca część gminy znajduje się w obrębie WyŜyny Sandomierskiej 
zbudowanej ze skał paleozoicznych i triasowych przykrytych pokrywą lessową 
o miąŜszości dochodzącej do 30 m. Powierzchnia wysoczyzny lessowej rozcięta 
jest dolinami rzek Dobruchny, Pokrzywianki, Garbutki i innych cieków z 
charakterystyczną siecią wąwozów. W dolinach rzek występują  mady i piaski 
rzeczne, a na terasach akumulacyjnych piaski i Ŝwiry akumulacji lodowcowej 
oraz lodowcowe gliny. 
Urodzajne gleby (brunatnoziemy i czarnoziemy) rozwinięte na pokrywie 
lessowej sprawiają, Ŝe obszar ten ma charakter typowo rolniczy i charakteryzuje 
się bardzo niewielkimi powierzchniami leśnymi. 
Południowe krańce gminy obejmuje mezoregion Gór Świętokrzyskich 
zbudowany z paleozoicznych struktur fałdowych. 
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W obrębie Waśniowa występuje północny fragment Pasma Jeleniowskiego  
z najwyŜszym szczytem - Szczytniakiem o wys. 554 m n.p.m. 
Na grzbiecie i na zboczach występują peryglacjalne złomowiska skalne zwane 
gołoborzami. 
 

1.2.2. Warunki klimatyczne 
 

Pod względem klimatycznym, według klasyfikacji Romera, gmina 
Waśniów znajduje się w strefie klimatu WyŜyn Środkowych.  

Średnia temperatura roczna powietrza wynosi +7,3 / +7,4oC. 
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, dla którego średnia temperatura powietrza 
wynosi +17,3oC, najchłodniejszym styczeń: - 3,5oC. 

Długość okresu wegetacyjnego wynosi 213 dni. W rejonie gminy 
przewaŜają wiatry z sektora zachodniego (42%): zachodnie, południowo - zachodnie 
i północno – zachodnie, o prędkości 1,5 – 3,1 m/s. Średnie ciśnienie wynosi 
około 1017 hPa. Maksymalne sumy opadów dobowych przekraczają 60 mm, 
a roczna suma opadów kształtuje się na poziomie ok. 840 mm.  
Średnie nasłonecznienie trwa od 5 do 6 godzin dziennie. Parowanie terenowe 
obliczone jest na 505 - 510 mm w ciągu roku, a parowanie z powierzchni wody 
na około 550 mm. 

 
1.2.3. Hydrografia 
 

Wody powierzchniowe 
Obszar gminy Waśniów połoŜony jest w obrębie działów wodnych I rzędu 

dorzecza Wisły i działu II rzędu rzeki Kamiennej, będącej lewobrzeŜnym 
dopływem Wisły. Obszary te naleŜą do Regionu Wodnego Środkowej Wisły. 
Działy wodne III rzędu tworzą prawobrzeŜne dopływy rzeki Kamiennej: 

♦ Świślina (płynie poza granicami gminy) z prawobrzeŜnymi dopływami  
rz. Węgierką i wpadającą do Pokrzywianki rz. Dobruchną, tworzące 
działy wodne IV i V rzędu, odwadniająca północno-zachodnią 
i zachodnią oraz południowo-zachodnią część gminy; 

♦ Modła (na terenie gminy znajduje się jej obszar źródliskowy), 
odwadniająca północno-wschodnią część gminy; 

♦ Kamionka (Szewnianka) – płynie poza terenem gminy – z lewobrzeŜnym 
dopływem rz. Pokrzywianą i jej dopływami Garbatką i ciekiem 
od Milejowic, tworzące działy wodne IV i V rzędu, odwadnia 
wschodnią i południowo-wschodnią część gminy. 

 
Na terenie gminy znajduje się kilka małych, powierzchniowych 

zbiorników wodnych (stawów) w Waśniowie, Mirogonowicach, Kowalkowicach, 
Boleszynie, Zajączkowicach, Czajęcicach, Boksycach, Nosowie i Grzegorzowicach. 
Wody powierzchniowe nie są eksploatowane. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie terenów naleŜących do gminy Waśniów 
znajduje się zbiornik wodny „Wióry”, o pojemności 35 mln m3, do którego 
Gmina ma dostęp.  
Zarządcami wód powierzchniowych na terenie gminy Waśniów są: Świętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Modła, Kamionka- Szewnianka) oraz 
Gmina Waśniów (pozostałe cieki). 

W „Programie małej retencji województwa świętokrzyskiego” z 2006 r. 
uwzględniony jest do realizacji (odbudowy) zbiornik Waśniów. Projektowany 
zbiornik Dobruchna został wyłączony z tego programu ze względu na deficyt wody. 
 
Wody podziemne 

Występowanie wód podziemnych ma bezpośredni związek z budową 
geologiczną. Ze względu na zasobność wód podziemnych w obrębie gminy 
Waśniów moŜna wyróŜnić 2 strefy: 

1. Strefa uŜytkowych zbiorników wód podziemnych (UZWP) obejmująca 
północną część gminy. Związana z triasowymi, permskimi i dewońskimi 
piaskowcami, marglami, wapieniami i dolomitami w których występują 
wody porowo – szczelinowe i szczelinowe. Wydajność studni wierconych 
ujmujących wody poziomu czwartorzędowego wynosi kilka / kilkanaście m3/h. 
Wydajność studni ujmujących wody poziomu dolno – jurajskiego 
i triasowego wynosi od kilku do 100 m3/h. Istnieje moŜliwość 
wykorzystania tych wód do zaopatrzenia zbiorowego.  

2. Strefa praktycznie bezwodna obejmująca centralną i południową część 
gminy. Strefa obejmuje utwory kambru, ordowiku, syluru i dolnego 
dewonu. Osady kambru zbudowane są z piaskowców kwarcytowych, 
iłowców, mułowców i łupków, osady ordowiku z piaskowców, osady 
syluru z łupków graptolitowych i szarogłazów, natomiast osady dolnego 
dewonu z piaskowców kwarcytowych, mułowców i iłowców.  
W strefie tej nie ma moŜliwości lokalizacji ujęć wód podziemnych 
dla zbiorowego zaopatrzenia.  
 

Na terenie gminy Waśniów wody podziemne UZWP są naraŜone 
na przedostawanie się zanieczyszczeń z powierzchni terenu, gdyŜ na obszarach 
ich występowania brak jest naturalnej izolacji z gruntów spoistych (glin, iłów) 
lub ta izolacja ma małą miąŜszość i nie zabezpiecza w dostatecznym stopniu 
przed przenikaniem zanieczyszczeń. 
Dodatkowy czynnik zwiększający moŜliwość migracji stanowi występowanie 
uskoków. 

Dla ochrony wód podziemnych tworzy się obszary ochronne ujęć wód 
podziemnych oraz obszary ochronne głównych zbiorników wód śródlądowych. 
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1.2.4. Obszary leśne 
 
Według danych GUS na koniec 2007 r. na terenie gminy Waśniów powierzchnia 
gruntów leśnych wynosi 1667,9 ha; w tym lasy zajmują ogółem obszar  
o powierzchni 1643,9 ha. Wskaźnik lesistości dla gminy wynosi 14,7 %.  
Pod względem własności 78% stanowią grunty leśne publiczne, natomiast lasy 
prywatne stanowią 22%. 
Zamieszczony niŜej wykres ilustruje lesistość poszczególnych gmin w powiecie 
ostrowieckim.  
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     Źródło: Dane GUS - Bank danych regionalnych : dane roczne za 2007 r.  
 
1.3. Ogólna charakterystyka Gminy Waśniów    
 
1.3.1. Informacje ogólne  
 
Gmina wiejska Waśniów usytuowana jest w północno-wschodniej części  
województwa świętokrzyskiego, w powiecie ostrowieckim. Gmina jest połoŜona 
w niewielkiej odległości od waŜnych ośrodków administracyjnych 
i gospodarczych w regionie. Odległości od największych miast w regionie 
wynoszą: 

15 km – Ostrowiec Świętokrzyski, 
25 km – Starachowice, 
47 km – Kielce. 
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Sąsiednimi jednostkami administracyjnymi dla gminy Waśniów są: 

- gmina Baćkowice - (powiat opatowski), 
- gmina Bodzechów - (powiat ostrowiecki), 
- gmina Kunów - (powiat ostrowiecki),  
- gmina Łagów - (powiat kielecki), 
- gmina Nowa Słupia - (powiat kielecki), 
- gmina Pawłów - (powiat starachowicki), 
- gmina Sadowie - (powiat opatowski). 

 
Gmina Waśniów na tle powiatu ostrowieckiego. 

 
 
Źródło: http://www.powiat.ostrowiecki.eu 

 
Według danych GUS (na 31.XII.2007 r.) obszar gminy Waśniów wynosi 111,29 km2 
(11129 ha), co stanowi 18,06% ogólnej powierzchni powiatu ostrowieckiego. 
Jak wynika z danych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2008 r. liczba mieszkańców 
gminy wynosiła 7208 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie Waśniów 
wyniósł w 2008 r. 64 osoby/km2. W skład gminy wchodzi 29 sołectw. Liczbę 
mieszkańców poszczególnych miejscowości ilustruje tabela nr 1. 
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Tabela 1.  
Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw na terenie gminy Waśniów 

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców* 

1 Boksyce 167 
2 Boleszyn 386 
3 Czajęcice 319 
4 CzaŜów 140 
5 Dobruchna 243 
6 Garbacz 377 
7 Grzegorzowice 440 
8 Janowice 137 
9 JeŜów 273 
10 Kraszków 137 
11 Kotarszyn 261 
12 Milejowice 106 
13 Momina 169 
14 Nosów 255 
15 Nowy Skoszyn 609 
16 Pękosławice 168 
17 Piotrów 184 
18 Prusinowice 190 
19 Roztylice 360 
20 Sarnia Zwola 270 
21 Sławęcice 116 
22 Strupice 104 
23 Stryczowice 197 
24 ŚnieŜkowice 339 
25 Waśniów 445 
26 Wojciechowice 116 
27 Worowice 103 
28 Wronów 343 
29 Zajączkowice 247 

RAZEM 7201 
 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów (stan na dzień 31.01.2009 r.). 

 
Największą miejscowością na terenie gminy jest wieś Nowy Skoszyn, licząca 
609 mieszkańców, najmniejszą zaś wieś Worowice, zamieszkiwana przez 103 osoby.  
 
1.3.2. Demografia  
 
Liczbę ludności zamieszkującej gminę Waśniów w latach 2004 – 2007 
przedstawia tabela nr 2. 
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Tabela 2.  
Liczba mieszkańców gminy Waśniów w l. 2004 - 2007 

 

Liczba mieszkańców 
Gmina 

2004 2005 2006 2007 

Waśniów 7125 7144 7116 7115 
Źródło: GUS / Bank Danych Regionalnych - dane roczne za lata 2004 – 2007 

  
Z analizy przedstawionych danych dotyczących liczby mieszkańców w latach 
2004 – 2007 wynika, Ŝe w gminie Waśniów postępował spadek liczby ludności. 
Dane zawarte w tabeli nr 3 ilustrują przyrost naturalny na obszarze gminy. 
 
Tabela 3.  

Przyrost naturalny w gminie Waśniów w l. 2004 – 2007 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 
Jednostka terytorialna 

2004 
[osoba]      

2005 
[osoba]     

2006 
[osoba]     

2007 
[osoba]     

Waśniów - 19 -9 -11 -14 

Źródło: GUS / Bank Danych Regionalnych  - dane roczne za lata 2004 – 2007 

 
Przytoczone dane statystyczne są dowodem ujemnego przyrostu naturalnego, 
utrzymującego się w ostatnich latach w gminie.  
Stan bezrobocia na terenie gminy ilustrują dane przedstawione w tabeli nr 4. 
 
Tabela 4.  

Stan bezrobocia w gminie Waśniów (stan na 31.12.2008 r.) 

Liczba bezrobotnych ogółem  342 

Liczba bezrobotnych kobiet 181 

Z prawem do zasiłku 59 

Pozostający bez pracy powyŜej 12 miesięcy  181 

Źródło: /www.pup.ostrowiec.pl 
 
1.3.3. Sfera społeczna 
  
Oświata 
Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe: w Waśniowie, Boleszynie, 
Nowym Skoszynie oraz Mominie, a takŜe 2 gimnazja – w Waśniowie i Mominie.  
MłodzieŜ kontynuująca naukę w zakresie ponadgimnazjalnym korzysta z placówek 
szkolnych zlokalizowanych poza terenem gminy.  
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Szkoły na terenie gminy posiadają pracownie wyposaŜone w komputery 
z dostępem do Internetu.  
 
Kultura 
Na terenie gminy Waśniów w zakresie upowszechniania kultury działają: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Waśniowie wraz z dwiema filiami – w Mominie i Sarniej Zwoli 
a takŜe Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który jest organizatorem gminnych 
przeglądów piosenki, tańca, teatrzyków szkolnych a takŜe turniejów i festynów 
oraz imprez okolicznościowych. GOKiS prowadzi zajęcia świetlicowe dla dzieci 
i młodzieŜy. Pod patronatem GOKiS działa Dziecięcy Zespół Ludowy "Miniaturka" 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie. Placówka wspiera działalność 
kulturalną Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Skoszynie. W GOKiS swoją 
siedzibę ma Towarzystwo Przyjaciół Waśniowa. 
 
Ochrona zdrowia 
Na terenie gminy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej świadczy 
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie, dysponujący 2 przychodniami:  
w Garbaczu i Waśniowie. Według danych za 2007 r. udzielono w nich 30 923 
porad. W placówkach tych świadczone są usługi medyczne w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i ginekologii. 
Świadczenia udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki środowiskowo-rodzinne  
w ośrodkach zdrowia oraz na terenie całej gminy poprzez wizyty domowe. 
GZOZ zapewnia opiekę dzieciom i młodzieŜy szkół podstawowych i gimnazjów 
na terenie całej gminy. 
W placówkach opieki zdrowotnej na terenie gminy Waśniów zatrudnionych jest 
3 lekarzy i 5 pielęgniarek. 
W zakresie specjalizacji i lecznictwa zamkniętego mieszkańcy korzystają  
z usług świadczonych przez placówki medyczne w Ostrowcu Świętokrzyskim.  
 

Bezpieczeństwo publiczne 
Na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
działa Posterunek Policji zlokalizowany w Waśniowie, a podlegający Komisariatowi 
Policji w Kunowie. 
Sprawami bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i ratownictwa ogólnego zajmują 
się jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Na terenie gminy działa 6 takich 
jednostek: w Waśniowie, Witosławiach, Grzegorzowicach, Mominie, Garbaczu 
i Boleszynie. 
 

Mieszkalnictwo  
Liczbę mieszkań i wielkość powierzchni uŜytkowej mieszkań w gminie 
Waśniów w latach 2004-2006 opisują dane w tabeli 5.  
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Tabela 5.  
Liczba i powierzchnia uŜytkowa mieszkań w gminie Waśniów w l. 2004-2007 

Rok 

2004 2005 2006 2007 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

( m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(m2) 
 

1 857 144533 1 859 144788 1 859 144878 1 859 145263 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach (http://www.stat.gov.pl/kielce - Bank danych regionalnych:  
                  dane  roczne za lata 2004-2006 
 
W zamieszczonej niŜej tabeli przedstawiono wskaźniki charakteryzujące zasoby 
mieszkaniowe w gminie w 2007 r. 
 
Tabela 6.  
Wskaźniki charakteryzujące zasoby mieszkaniowe w gminie Waśniów w 2007 r. 

Przeciętna Gmina 
Waśniów 

Powiat 
ostrowiecki 

Woj. 
świętokrzyskie  

liczba izb w 1 mieszkaniu 3,5 3,6 3,6 

osób w 1 mieszkaniu 3,8 2,9 3,0 

osób na 1 izbę 1,1 0,8 0,8 

pow. uŜytkowa mieszkania (m2) 78,1 64,7 71,0 

pow. uŜytkowa na 1 osobę (m2) 20,5 22,6 23,2 

        *obliczenia własne na podst. danych z Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego   

 
1.3.4. Infrastruktura techniczna 
 
Dane dotyczące infrastruktury technicznej na terenie gminy przedstawia 
zamieszczona niŜej tabela nr 7. 
 
Tabela 7.  

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Waśniów  
(wg stanu na 31.12.2008 r.) 

Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna 

długość 
[km] 

Połączenia 
prowadzące  
do budynków 
mieszkalnych 

Ludność 
korzystająca 
z sieci* 

długość 
[km] 

Połączenia 
prowadzące 
do budynków 
mieszkalnych 

Ludność 
korzystająca 
z sieci* 

Gmina 

Waśniów 

154,03 1319 4011 3,16 67 262 
 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów; * dane GUS 
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Tabela 8.  

Wodociągi i kanalizacja - sieć rozdzielcza na 100 km2 (stan na 31.12.2008 r.) 

Sieć rozdzielcza na 100 km2  

długość wodociągi kanalizacja Gmina 

Waśniów 
[km] 137,5 2,8 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Gminy   
 
Analizując wskaźniki charakteryzujące długość sieci rozdzielczej wodociągowej, 
widoczne są dysproporcje między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Stopień zwodociągowania gminy jest wysoki (90%), natomiast sieć kanalizacji 
wymaga rozbudowy.  
 
Zaopatrzenie w wodę 
Stopień zwodociągowania gospodarstw domowych na terenie gminy Waśniów  
wynosi 90%. Na obszarze gminy istnieją dwa obwody wodociągowe, obsługiwane 
przez wodociąg zbiorowy Waśniów  oraz wodociąg zbiorowy Kowalkowice. 
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na terenie gminy zaspokajają potrzeby 
mieszkańców. Wody podziemne dostarczane przez wymienione wodociągi 
poddawane są uzdatnianiu i spełniają wymagania norm wody pitnej. 
 
Gospodarka ściekowa 

Aktualnie na terenie gminy sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje tylko  
część miejscowości Waśniów i Pękosławice. Planowana jest rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej w miejscowościach Waśniów, Pękosławice, Strupice i Piotrów.  
Gmina Waśniów posiada wybudowaną w 2004 r. oczyszczalnię ścieków 
w Pękosławicach o wydajności 200m3/h, która obecnie oczyszcza średnio 
36m3/h. Ponadto na terenie gminy funkcjonują dwie biologiczne oczyszczalnie 
ścieków: przy Publicznej Szkole Podstawowej w Boleszynie oraz przy Zespole 
Szkół w Mominie. 
Na obszarze gminy Waśniów w przewaŜającej mierze ścieki pochodzące 
z zabudowy mieszkaniowej, jak i z obiektów uŜyteczności publicznej 
odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, w których są czasowo 
gromadzone.  
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy 
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

Na terenie gminy brak jest kanałowych systemów odprowadzania wód 
opadowych. Wody opadowe spływają powierzchniowo do lokalnych cieków 
i rowów przydroŜnych, a następnie do strumieni i rzek. Nie przewiduje się 
zmian w odprowadzaniu wód opadowych.  
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Zaopatrzenie w gaz 
Na obszarze gminy nie występują sieci i urządzenia gazu przewodowego. 
Gospodarstwa domowe korzystają z gazu propan-butan, oferowanego przez 
dystrybutorów gazu płynnego do celów komunalnych w butlach 11 kg. Dystrybucję 
wspomaga gęsta sieć punktów wymiany butli - minimum jeden punkt na miejscowość. 
  
Elektroenergetyka 
Za dostawę energii elektrycznej odpowiada Zakład Energetyczny Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego S.A. - Rejon Energetyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Przez teren gminy przebiega sieć elektryczna średniego napięcia relacji Kunów 
– Waśniów i Słupia – Waśniów – Opatów wraz z odgałęzieniami.  
 

Gmina Zakład Energetyczny Linie nn [km], w tym: 

napowietrzne kablowe  Razem 

Waśniów 
Zakład Energetyczny 
Okręgu Radomsko 
Kieleckiego S.A. 167,0 3,0 170,0 

Źródło: Program Reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 
Stan techniczny sieci moŜna uznać za zadawalający. Obsługę ruchową sieci 
usprawnia węzeł odłączników sterowanych drogą radiową, zlokalizowany 
w miejscowości Waśniów, w którym zbiegają się linie magistralne z trzech 
pobliskich głównych punktów zasilania. Przez teren gminy biegnie równieŜ 
nowa linia magistralna Słupia – Wióry, która w przyszłości moŜe być 
na wykorzystać jako rezerwowa dla istniejącej sieci rozdzielczej.  
Aktualnie urządzenia i sieci posiadają rezerwę moŜliwości dostarczenia energii 
odbiorcom.  
Gmina Waśniów posiada opracowane studium wykonalności modernizacji 
oświetlenia ulicznego. Zadanie: „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego 
gminy Waśniów z rozbudową (oświetlenie rynku)” ma być ukończone do końca 
maja 2009 r. Aktualnie oświetlenie uliczne na terenie gminy stanowi łącznie 
1250 szt. lamp, w tym: 
- lampy sodowe (6 szt. o mocy 70W, 99 szt. o mocy 100W, 81 szt. o mocy 150W, 
- lampy rtęciowe (2 szt. o mocy 400W, 778 szt. o mocy 250W, 285 szt. o mocy 125W). 

Łączna zainstalowana moc lamp 252,5 kW. Punkty zapalania 79 szt. 
 
1.3.5. System komunikacyjny 
 

System komunikacyjny gminy Waśniów tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe, 
gminne oraz lokalne.  
Głównym szlakiem komunikacyjnym w gminie jest droga wojewódzka nr 751 
relacji Nowa Słupia – Ostrowiec, przebiegająca z południowego zachodu przez 
Waśniów na wschód do Ostrowca. Jej długość na terenie gminy wynosi 11,2 km.  
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Wykaz dróg powiatowych przedstawia tabela nr 9 
 

Tabela 9. 
Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Waśniów 

Nr drogi 
stary 

Nr drogi 
nowy 

Kierunek 
Długość 

(km) 
15935, 
15955, 
15904 

0603 T 
Szerzawy – Brzezie – Wawrzęcice – Chybice – Trzeszków – 
Wieloborowice – Szarotka – Czajęcice – Zajączkowice – Garbacz 
Jeziorko – Garbacz Parcele - Garbacz 

10,3 

15942 0636 T Wałsnów - Grzegorzowice 2,2 

15949 0642 T Skoszyn – Wronów - Mirogonowice 4,7 

15950, 
42119 

0701 T Sarnia Zwola – Mirogonowice – Nagorzyce – Janowice – 
Szczegło – Dukany – Kolonia Niemienie – Porudzie - Opatów 7,0 

15951 0643 T Roztylice - Milejowice 1,7 

15952 0644 T Wierzbątowice - Milejowice 1,9 

15953 0645 T Kosowice – Momina – Garbacz - Janowice 5,3 

15954, 
15958 

0646 T CzaŜów – Stara Wieś – Ze Dworu – Zagaje Grzegorzewskie – 
Czajęcice – Kowalkowice – JeŜów – Wierzbątowice - Garbacz 8,9 

15956 0647 T Waśniów – Zajączkowice – Boksyce - Momina 5,4 

15957, 
15967 

0656 T Kunów – Chocimów – Kolonia Chocimów – ŚnieŜkowice – 
Strupice – Gaj - Boksyce 

4,2 

15959 0648 T Przez wieś Prusinowice  1,7 

15906 0649 T Nietulisko – Kolonia Nietulisko Wielkie – Doły – Broniewice – 
Szeligi – Kotarszyn – Boleszyn – Prusinowice - Waśniów 

6,9 

15963 0652 T Prawęcin – Zagaje – Zagaje Boleszyńskie - Kotarszyn 1,6 

15965 0654 T Boleszyn – Nosów Kolonie - Nosów 2,8 

15966 0655 T Pękosławice – Nosów – Nosów Działki – Piotrów - Waśniów 6,6 

15976 0665 T Strupice – Mychów – Kolonia – Stara Wieś – Urzyce – Mychów – 
Jędrzejowice – Świrna – Ostrowiec Świętokrzyski 

0,2 

15998, 
15999 

0684 T Momina – Stryczowice – Garbacz – Smyków - Worowice 5,2 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów  
 

 
Wykaz dróg gminnych na obszarze gminy Waśniów przedstawia tabela nr 10. 
 

Tabela 10. 
Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Waśniów 

Nr drogi Kierunek Długość (km) 

004231 Czajęcice - Grzegorzowice 2,2 

004232 Sarnia Zwola – Podchełmie 3,7 

004233 Sarnia Zwola - Nowy Skoszyn 1,7 
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004234 Sarnia Zwola - Stary Skoszyn 3,4 

004235 Nosów - Kotarszyn 0,9 

004236 Boleszyn Szkolny – Boleszyn Górny 3,9 

004237 Pękosławice – Nosów 1,5 

004238 Piotrów - Chocimów 0,2 

004239 CzaŜów - Boleszyn 2,1 

004240 Nosów - Kotarszyn 2,5 

004241 Nosów Stary - Rudy Boleskie 2,7 

004242 Nagorzyce – JeŜów - Zajączkowice 3,2 

004243 Skoszyn- Jeleniów 1,2 

004244 Kraszków przez wieś 2,3 

004245 Mirogonowice - Kowalkowice 3,2 

004246 JeŜów- Wierzbontowice 1,0 

004247 Szarotka – Zajączkowice 1,5 

004248 Garbacz Jeziorko - Boksyce 1,5 

004249 Momina – Garbacz Skały 2,0 

004250 Momina - Sławęcice 1,4 

004251 Kowalkowice - Dobruchna 1,1 

004252 Dobruchna wieś 1,0 

004253 ŚnieŜkowice wieś 1,9 

004254 Sławęcice - Mychów 1,1 

004255 Sarnia Zwola - Wronów 2,1 

004256 Wronów wieś 1,7 

004257 CzaŜów – Skały 1,6 

004258 Piotrów - Nosów 1,1 

004259 Milejowice wieś 1,5 

004260 Nagorzyce – Witosławice 2,4 

004261 Nagorzyce – Roztylice 0,8 

004262 Witosławice wieś 1,3 

004263 Witosławice - Wronów 1,1 

      Źródło: Urząd Gminy Waśniów  
 

Łączna długość dróg powiatowych na obszarze gminy wynosi 76,6 km, 
natomiast długość dróg gminnych wynosi łącznie 60,8 km.  
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Zamieszczone niŜej zestawienia ilustrują długość i stan nawierzchni dróg 
na terenie gminy Waśniów w zaleŜności od zarządzającego: 
 

Nawierzchnia Drogi Długość 
(km) ulepszona nieulepszona 

 

Wojewódzkie 11,2 11,20 0 

Powiatowe 76,6 60,20 16,40 

Gminne 60,8 34,79 26,01 

Ogółem: 148,6 106,19 42,41 

      Źródło: Urząd Gminy Waśniów  

 
 

Rodzaj nawierzchni dróg w gminie Waśniów 

Drogi Asfaltowe Szlakowe Gruntowe Ogółem 

Wojewódzkie 11,2 - - 11,2 

Powiatowe 60,0 14,3 2,3 76,6 

Gminne 34,7 22,4 3,7 60,8 

Dojazdowe do pól 8,4 12,9 4,7 26,0 

             ŁĄCZNIE: 114,3 49,6 10,7 174,6 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów  

 
Sieć dróg (wojewódzka, powiatowe i gminne) pełni rolę ciągów komunikacyjnych, 
decydujących zarówno o zintegrowaniu układu terytorialnego gminy i jego 
funkcjonowaniu, jak i otwartości na zewnątrz. Decyduje równieŜ  o stopniu 
skomunikowania wewnętrznego gminy, który w znaczący sposób wpływa 
na warunki bytowe ludności.  
 
1.3.6. Gospodarka 
 

Gmina Waśniów jest gminą typowo rolniczą. Dominującymi formami 
gospodarowania na terenie gminy Waśniów są rolnictwo oraz działalność 
handlowo-usługowa. Według danych GUS na dzień 31.12.2007 r. na terenie gminy 
zarejestrowanych było 248 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  
z czego 234 w sektorze prywatnym.  
Najwięcej jednostek gospodarczych na terenie gminy prowadzi usługi z zakresu 
handlu i usługi budowlane. 

Dane prezentowane w tabeli nr 11 przedstawiają ilość podmiotów 
gospodarczych działających na terenie gminy oraz działy gospodarki, w zakresie 
których prowadzą one działalność (wg stanu na dzień 31.12.2007 r.) 
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Tabela 11. 
Podmioty gospodarki narodowej na terenie gminy Waśniów 

zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych  
 

Liczba podmiotów gospodarczych 
Sektor gospodarki sektor  

publiczny 
sektor  

prywatny 
ogółem 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - 14 14 

Przetwórstwo przemysłowe - 21 21 

Budownictwo - 51 51 

Handel hurtowy i detaliczny - 84 84 

Hotele i restauracje - 5 5 
Transport gospodarka magazynowa i 
łączność  

- 17 17 

Pośrednictwo finansowe - 5 5 
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

1 15 16 

Administracja publiczna i obrona narodowa 2 6 8 

Edukacja - 7 7 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna - 2 2 
Działalność usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna i powszechne 
ubezpieczenia zdrowotne 

2 16 18 

                                  OGÓŁEM: 14 234 248 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2007 r.      
 

 
Do większych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 

na terenie gminy naleŜą m.in.: 
- Bok Mebel  Ogonowski P., Boksyce   (branŜa: meble - kuchenne ) 

- Pimar. s.j. , ul. Świętokrzyska 11 , Waśniów   (branŜa: nawozy)  

- Piekarnia Czesława i Wiesława Bębnów, Waśniów 

- Stępień Karol. Usługi budowlane, Momina   (branŜa:  budowlane usługi - 
remonty, renowacje)  

- Tartak W. Pawłowski, Sarnia Zwola   (branŜa:   drewno, drzewne artykuły)  
 
1.4. Działalność Samorządu Gminy w latach 2004-2008  
 
Dochody 
Dochody budŜetu gminy Waśniów w latach 2004-2007 przedstawia tabela.  
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Tabela 12.  
Dochody budŜetu gminy Waśniów w latach 2004-2007 (w tys. zł) 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Dochody ogółem 11445,5 12293,9 13834,8 14029,7 

Źródło:  Urząd Statystyczny Kielce - Bank Danych Regionalnych : dane roczne za lata 2004-2007;   

 
Zamieszczony niŜej wykres ilustruje dochody ogółem budŜetu gminy Waśniów 
w latach 2004 – 2007.  
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Dane przedstawione w tabeli nr 13 ilustrują wykonanie dochodów budŜetu 
gminy Waśniów według waŜniejszych źródeł.  
 
Tabela 13.  
Wykonanie dochodów budŜetu gminy Waśniów według waŜniejszych źródeł  

w latach 2004-2008 (w tys. zł) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Dochody własne 2.202 2.321 2.363 2.413 3.093 

     w tym udziały w 
podatkach 

439 579 719 836 1.012 

Subwencje 6.218 6.550 6.922 7.643 9.171 

Dotacje 3.025 3.423 4.363 3.793 4.679 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów 
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Wydatki 
Wykonanie wydatków gminy Waśniów w latach 2004-2008 przedstawia tabela 14.  
 
Tabela 14.  

Wydatki budŜetu gminy Waśniów w l. 2004-2008 (w tys. zł) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Wydatki ogółem 12.350 13.052 13.951 15.768 16.296 

Wydatki 
inwestycyjne 

4.118 3.720 2.054 3.292 2.343 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów 

 
W 2007 r. dochody na 1 mieszkańca gminy Waśniów wyniosły 1986,09 zł (w tym 
dochody własne 341,67 zł), natomiast w 2008 r. dochody gminy w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca wyniosły 2350,50 zł (w tym dochody własne 429,10 zł). 

Wydatki budŜetu gminy Waśniów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2007 r. 
kształtowały się na poziomie 1885,62 zł natomiast w 2008 r. wyniosły 2260,82 zł. 
 
1.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska i ocena 
realizowanej polityki ekologicznej gminy 
 
W gminie Waśniów działania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, 
prowadzone w ostatnich latach, dotyczyły głównie rozbudowy sieci 
wodociągowej i budowy kanalizacji a takŜe modernizacji dróg. Zrealizowano 
m.in.: 

 

� rok 2004  
- rozbudowa wodociągów: budowa wodociągu w miejscowości Nowy 

Skoszyn o długości 6,8 km i przyłączy 74 szt., w miejscowości 
Boleszyn Rudy o długości 2,4 km, przyłączy 13 szt.; 

- budowa kanalizacji zbiorowej w miejscowości Waśniów i Pękosławice 
o łącznej długości 3,16 km, przyłączy 65 szt. 

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pękosławice 
- budowa drogi Nosów – Kotarszyn – Boleszyn Rudy 4875 mb 
- budowa drogi w Stryczowicach 460 mb 
- budowa drogi w Witosławicach 560 mb 
- budowa drogi w Milejowicach 800 mb 
- budowa drogi w Grzegorzowicach 300 mb 
- budowa drogi w Roztylicach 300 mb (wspólnie z Powiatem) 
- budowa drogi w JeŜowie 300 mb (wspólnie z Powiatem) 
- budowa drogi Szarotka – Garbacz 2929 mb (wspólnie z Powiatem) 
- budowa drogi Wióry – Kotarszyn (RZGW Warszawa) 
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� rok 2005 
- rozbudowa wodociągów: budowa wodociągu w miejscowości 

Milejowice o długości 8,1 km 
- budowa drogi CzaŜów – Boleszyn II i III etap 650 mb 
- budowa drogi Stryczowice III etap 367 mb 
- budowa drogi dojazdowej do pól w Sarniej Zwoli 663 mb 
- budowa drogi dojazdowej do pól w Zajączkowicach 922 mb 
- przebudowa drogi w Boleszynie Górnym 1230 mb (wspólnie 

z RZGW Warszawa) 
- przebudowa drogi w Boleszynie Dolnym 2x450 mb (wspólnie 

z RZGW Warszawa) 
- przebudowa drogi w Boleszynie Szkolnym 1500 mb (wspólnie 

z RZGW Warszawa) 
- przebudowa drogi Kotarszyn – Boleszyn 2030 mb (wspólnie 

z RZGW Warszawa) 
- przebudowa drogi Wojciechowice – CzaŜów 560 mb (wspólnie 

z RZGW Warszawa) 
- budowa drogi Garbacz – Szarotka 3900 mb (wspólnie z Powiatem) 
- budowa chodnika w Strupicach 1360 mb (wspólnie z ŚZDW 

w Kielcach) 
- budowa drogi „Wióry” Zapora – Kotarszyn 5000 mb (RZGW 

Warszawa) 
- budowa drogi Kotarszyn Jamy 1100 mb (RZGW Warszawa) 

 
� rok 2006 

- rozbudowa wodociągów: budowa wodociągu w miejscowości 
Stryczowice, Kotarszyn, Czajęcice, Zagaje Grzegorzowskie - w sumie 
9,36 km, 111 przyłączy; 

- budowa drogi CzaŜów – Boleszyn 300 mb 
- budowa drogi w Prusinowicach 1700 mb (wspólnie z Powiatem) 
- budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: 

Garbacz 130 mb, Momina 120 mb, Waśniów 180 mb (wspólnie 
z Powiatem) 

- budowa chodnika z kładką w Waśniowie (ŚZDW w Kielcach) 
 

� rok 2007 
- budowa drogi Nosów – Pękosławice 450 mb 
- budowa drogi w Dobruchnie (Kowalkowice) 450 mb 
- budowa drogi Wronów – Witosławice 400 mb 
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- budowa drogi Nowy Skoszyn – Jeleniów 320 mb 
- budowa drogi w ŚnieŜkowicach 550 mb 
- budowa drogi w Grzegorzowicach 600 mb 
 

� rok 2008 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Piotrowie i Kowalkowicach 

(wymiana złóŜ odmanganiaczy i odŜelaziaczy). 
- budowa drogi w Nowym Skoszynie 560 mb 
- budowa drogi Sarnia Zwola – Grzegorzowice 800 mb 
- budowa drogi Boksyce – Garbacz 700 mb 
- budowa drogi Sławęcice Dolina 530 mb 
- budowa drogi Milejowice II 350 mb 
- budowa drogi Wronów II 100 mb 
- budowa drogi Wronów I 350 mb 
- budowa drogi w Czajęcicach 400 mb 
- budowa drogi JeŜów Wierzbątowice 390 mb 

Drogi wybudowane wspólnie z Powiatem Ostrowieckim: 
- budowa drogi ŚnieŜkowice – Boksyce 600 mb 
- budowa drogi w Wojciechowicach 300 mb 
- budowa drogi w Stryczowicach 120 mb 
- budowa drogi w Piotrowie 330 mb 
- budowa drogi w Grzegorzowicach 500 mb 
- budowa drogi Waśniów – Boleszyn 210 mb 
- budowa drogi Waśniów - Momina 150 mb 
- budowa drogi w Nosowie 150 mb 
- budowa chodnika Momina – Boksyce 112 mb 
- budowa chodnika Momina kościół 33 mb 

 
Ponadto na bieŜąco prowadzono działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz 
promocji gminy. 
 
Podstawowe narzędzie prowadzonej dotychczas polityki ekologicznej w gminie 
Waśniów stanowił „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów” 
przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII/98/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. 

Głównym załoŜeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na 
wszystkich szczeblach – od krajowego, poprzez powiatowy, do gminnego – jest 
dąŜenie, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne 
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mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a takŜe stworzyła warunki 
dla wdroŜenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.  
Analizując realizację programu naleŜy pamiętać, Ŝe praktycznie zadania o 
charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska 
i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciąŜają 
samorząd gminny i podmioty gospodarcze.  
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w 
ramach przyjętego przez Radę Gminy Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Waśniów.  Gmina Waśniów:  

- przyjęła plan gospodarki odpadami oraz przedstawiła sprawozdania z ich 
realizacji, 

- uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie,  
- utworzyła i prowadzi ewidencję umów zawartych przez właścicieli 

nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,  

- w gminie zostały określone i podane do publicznej wiadomości 
wymagania jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o 
uzyskanie zezwoleń na gospodarowanie odpadami komunalnymi wg 
nowych zasad.  

W gminie Waśniów prowadzono działania inwestycyjne z zakresu ochrony 
środowiska, w ramach których zrealizowano szereg zadań - głównie w zakresie 
rozbudowy sieci wodociągowej, budowy i rozbudowy systemu kanalizacji 
oraz modernizacji dróg.  
Większość zaplanowanych inwestycji (dotyczy przede wszystkim inwestycji w 
zakresie wodociągowania, kanalizacji) została wykonana. Realizacja części 
zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na termin 
późniejszy. Niektóre zadania są w trakcie realizacji (zadania realizowane są 
etapami), natomiast niektóre, mimo iŜ nie zostały zapisane w Programie, bądź 
ich realizację przewidziano w przyszłości zostały wykonane. NaleŜy zauwaŜyć, 
iŜ część zadań inwestycyjnych była realizowana przy udziale środków 
zewnętrznych, pozyskanych przez gminę (środki UE, WFOŚiGW i in.). 
Gmina sukcesywnie, w miarę posiadanych środków budŜetowych eliminuje 
procesy i działania szkodliwe dla środowiska. 
 Jednym z priorytetowych zadań dla samorządu gminnego są działania 
zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców – działania te prowadzone 
są w sposób ciągły.  
 
II. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 
 
2.1. Powietrze atmosferyczne 
 
Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi aktualnie w zakresie prowadzenia  
oceny jakości powietrza są: 
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� ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U.  
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 Nr 47, poz. 281),   

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009 nr 5, 
poz. 31), 

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref,  
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2008 Nr 52, poz. 310). 

Szczegółowymi aktami prawnymi regulującymi zakres i sposób udostępniania 
oraz przekazywania do publicznej wiadomości informacji na temat jakości 
powietrza są:  

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie 
sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 828),  

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza (Dz. U. Nr 216, poz. 1377).  

 
W myśl obowiązujących przepisów ochrona powietrza  polega na zapewnieniu 
jak najlepszej jego jakości poprzez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu 
poniŜej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach 
oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.  
Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do 
jednostek terytorialnych nazywanych strefami. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony 
środowiska strefę stanowi:  

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyŜej 250 tysięcy,  
- obszar jednego lub więcej powiatów połoŜonych na obszarze tego 

samego województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji.  

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska zobowiązany jest do sporządzania następujących ocen: 

♦ corocznie - oceny rocznej i klasyfikacji stref w oparciu o standardy, 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 47/2008, 
poz. 281). Klasyfikacja ta jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie 
zaplanowania działań naprawczych w danej strefie;  

♦ przynajmniej co 5 lat - oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref na 
potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza. 
Ocena ta jest sporządzana w oparciu o tzw. progi oszacowania określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 5/2009, poz. 31)  
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2.1.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 
 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy „Prawo ochrony 
środowiska” dokonuje corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu  
w celu uzyskania informacji o stęŜeniach zanieczyszczeń na obszarze 
poszczególnych stref, w zakresie umoŜliwiającym:  

- dokonanie klasyfikacji stref. Dokonana klasyfikacja stanowi następnie 
podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakości 
powietrza mogą zostać nadane danej strefie klasy równoznaczne z 
koniecznością podjęcia prac nad opracowaniem programów ochrony 
powietrza bądź wzmocnienia systemu oceny (sieci pomiarowej 
monitoringu powietrza),  

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stęŜeń zanieczyszczeń 
na obszarze strefy, w zakresie umoŜliwiającym wskazanie obszarów 
przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie wartości stęŜeń na 
tych obszarach. Informacje te są niezbędne w celu określenia obszarów 
wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza 
bądź w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczające 
– podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach,  

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych 
stęŜeń zanieczyszczeń w określonych rejonach, tj. wskazanie źródeł lub 
grup źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza  
w danym rejonie,  

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu 
monitoringu powietrza.  

 
Oceny jakości powietrza dokonuje się oddzielnie uwzględniając kryteria 
ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione ze 
względu na ochronę roślin. 
Ocena obejmuje wszystkie substancje ujęte w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w 
powietrzu. Lista zanieczyszczeń jakie naleŜy uwzględnić w ocenie dokonywanej 
pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: 

- benzen C6H6, 
- dwutlenek azotu NO2, 
- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenek węgla CO, 
- ozon O3, 
- pył PM10, 
- ołów Pb w pyle PM10, 
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- arsen As w pyle PM10, 
- kadm Cd w pyle PM10, 
- nikiel Ni w pyle PM10, 
- benzo(a)piren w pyle PM10. 

 
Do zanieczyszczeń, które naleŜy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod 
kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin zalicza się: 

- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenki azotu NOx, 
- ozon O3. 

 
Wynikiem oceny jest zaliczenie kaŜdej strefy dla wszystkich substancji 
podlegających ocenie, do jednej z poniŜszych klas: 

� klasa A – jeŜeli stęŜenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych; dla 
ozonu klasa D1 - jeŜeli stęŜenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie 
przekraczają poziomów celów długoterminowych; 

� klasa B - jeŜeli stęŜenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają 
poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji; 

� klasa C – jeŜeli stęŜenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają 
poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku 
gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, 
poziomy docelowe; dla ozonu klasa D2 - jeŜeli stęŜenia zanieczyszczeń 
na terenie strefy przekraczają poziomy celów długoterminowych. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny powietrza, nastąpiła zmiana podziału kraju 
na strefy oceny jakości powietrza. Gmina Waśniów, jak i cały powiat 
ostrowiecki, naleŜy do następujących stref:  
• strefa dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości SO2, NO2, 

CO, benzenu oraz pyłu PM10, w tym: Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirenu 
-  strefa ostrowiecko-starachowicka  

• strefa dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu  
-  województwo świętokrzyskie 

Na terenie gminy Waśniów nie prowadzono badań stanu jakości powietrza.  
W celu dokonania analizy stanu środowiska w gminie przyjmuje się wyniki 
klasyfikacji dla strefy ostrowiecko-starachowickiej. 

 
Tabela 15 przedstawia wykaz stacji pomiarowych monitoringu powietrza  

w strefie ostrowiecko-starachowickiej. 
 

 



  

Tabela 15. 
Wykaz stacji wykaz stacji pomiarowych monitoringu powietrza w strefie ostrowiecko-starachowickiej. 

Informacje związane ze stanowiskiem pyłu 

Kod stacji Nazwa stacji Stanowisko 
Czas   

uśred. 

K
om

pl
et

no
ść

 

P
ok

ty
ci

e 
ro

ku
 

T
yp

 p
ył

u 

K
od

 
m

et
od

y*
 

Przelicznik pyłu  
na pył PM10 

P
rz

el
ic

zn
ik

 
(A

ut
o/

M
an

u)
 

SkKonskArmKr WSSE Końskie ul. Armii Krajowej PM10 24-godzinny  100 20 BS M52 PM10=0,85*BS  

SkKonskArmKr WSSE Końskie ul. Armii Krajowej NO2 24-godzinny 99 19     

SkKonskArmKr WSSE Końskie ul. Armii Krajowej SO2 24-godzinny  100 20     

SkOstrowOsSl WSSE Ostrowiec Świętokrzyski Os SO2 24-godzinny  100 20     

SkOstrowOsSl WSSE Ostrowiec Świętokrzyski Os NO2 24-godzinny  100 20     

SkOstrowOsSl WSSE Ostrowiec Świętokrzyski Os PM10 24-godzinny  100 20 BS M52 PM10=0,85*BS  

SkOstrowSams Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samso NO2  24-godzinny  80 55     

SkOstrowSams Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samso PM10 24-godzinny 75 52 PM10 M23   

SkOstrowWios WIOŚ Ostrowiec Świętokrzyski os. PM10  24-godzinny  78 78 PM10  M11  

SkOzarowMiec Mieczysławów  PM10 24-godzinny  99 82 PM10 M23   

SkOzarowOsWz OŜarów Os. Wzgórze NO2 24-godzinny  100 82     

SkOzarowOsWz OŜarów Os. Wzgórze SO2 24-godzinny  95 81     

SkOzarowOsWz OŜarów Os. Wzgórze PM10 24-godzinny 100 82 PM10 M23   

SkSkarzSlow WSSE SkarŜysko-Kamienna ul. Sł PM10 24-godzinny  96 80 BS M52 PM10=0,85*BS  
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SkSkarzSlow WSSE SkarŜysko-Kamienna ul. Sł NO2 24-godzinny  97 81     

SkSkarzSlow WSSE SkarŜysko-Kamienna ul. Sł SO2 24-godzinny  96 80     

SkStaracMur WSSE Starachowice ul. Murarska  SO2 24-godzinny  99 68     

SkStaracMur WSSE Starachowice ul. Murarska  PM10 24-godzinny 99 68 BS M52 PM10=0,85*BS  

SkStaracMur WSSE Starachowice ul. Murarska  NO2 24-godzinny 100 69     

SkStaracZlota WIOŚ Starachowice ul. Złota  PM10 24-godzinny  95 95 PM10 M11   

 

     Źródło: WIOŚ Kielce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Wyniki klasyfikacji strefy ostrowiecko-starachowickiej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń powietrza (NO2, SO2, CO, benzen, PM10, BaP, As, Cd, Ni, Pb, O3) 
pod kątem ochrony zdrowia przedstawione zostały w tabelach 16 – 26. 

 
Tabela  16. 
Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej z uwzględnieniem kryteriów  

określonych w celu ochrony zdrowia dla dwutlenku azotu (NO2)  

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 
obejmującego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej  Kod strefy 

Poziom dopuszczalny 

 1 godz rok 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
NO2 w strefie  

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka  

PL.26.03.z.05 A A A 

         Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                      świętokrzyskim w roku 2007 

 
Tabela  17. 
Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej z uwzględnieniem kryteriów  

określonych w celu ochrony zdrowia dla dwutlenku siarki (SO2)  

Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego 
obszarów ochrony uzdrowiskowej  

Kod strefy 

Poziom dopuszczalny 
Symbol klasy 
wynikowej dla 
SO2 w strefie  

1 godz 24 godz 

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka 

PL.26.03.z.05 
A A 

A 

               Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                            świętokrzyskim w roku 2007 

 
Tabela  18. 
Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu  ochrony 

zdrowia dla tlenku węgla (CO)  

Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego 
obszarów ochrony uzdrowiskowej  

Kod strefy 

8 godz. 
Symbol klasy 
wynikowej dla 
CO w strefie  

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka  

PL.26.03.z.05 A A 

Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                          świętokrzyskim w roku 2007 
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Tabela 19. 
Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej z uwzględnieniem poziomów 
dopuszczalnych określonych dla benzenu (C6H6) pod kątem ochrony zdrowia  

 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego 
obszarów ochrony uzdrowiskowej  Kod strefy 

Poziom dopuszczalny 

rok 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
C6H6 w strefie  

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka  
PL.26.03.z.05 

A A 

  Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
               świętokrzyskim w roku 2007 

 
Tabela  20. 
Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia dla pyłu zawieszonego PM10   

Symbol klasy dla obszaru strefy  
nie obejmującego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej  Kod strefy 

Poziom dopuszczalny 

24 godz rok 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
PM10 w strefie  

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka  

PL.26.03.z.05 
A A A 

         Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                      świętokrzyskim w roku 2007 

 
Tabela  21. 
Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia dla benzo(a)pirenu (BaP)   

Symbol klasy dla obszaru strefy  
nie obejmującego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej  Kod strefy 

Poziom docelowy 

rok 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
BaP w strefie  

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka  

PL.26.03.z.05 
A A 

         Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                      świętokrzyskim w roku 2007 
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Tabela  22. 
Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia dla arsenu (As)   

Symbol klasy dla obszaru strefy  
nie obejmującego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej  Kod strefy 

Poziom docelowy 

rok 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
As w strefie  

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka  

PL.26.03.z.05 
A A 

         Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                      świętokrzyskim w roku 2007 
 

Tabela  23. 
Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia dla kadmu (Cd)   

Symbol klasy dla obszaru strefy  
nie obejmującego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej  Kod strefy 

Poziom docelowy 

rok 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
Cd w strefie 

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka  

PL.26.03.z.05 
A A 

         Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                      świętokrzyskim w roku 2007 

 
Tabela  24. 
Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia dla niklu (Ni)   

Symbol klasy dla obszaru strefy  
nie obejmującego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej  Kod strefy 

Poziom docelowy 

rok 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
Ni w strefie 

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka  

PL.26.03.z.05 
A A 

         Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                      świętokrzyskim w roku 2007 
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Tabela  25. 
Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia dla ołowiu (Pb)   

Symbol klasy dla obszaru strefy  
nie obejmującego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej  Kod strefy 

Poziom docelowy 

rok 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
Pb w strefie 

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka  

PL.26.03.z.05 
A A 

         Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                      świętokrzyskim w roku 2007 

 
Tabela 26. 

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 
zdrowia dla ozonu (O3)   

Symbol klasy dla obszaru strefy  
nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej  

Nazwa strefy Kod strefy 

Poziom docelowy  
(8 godz.) 

Cel długoterminowy  
(8 godz.) 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
O3 w strefie 

województwo 
świętokrzyskie 

PL.26.00.c.14 A D1 A 

Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
            świętokrzyskim w roku 2007 

 

W tabelach 27– 29 przedstawiono wyniki klasyfikacji stref dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin. 

Tabela 27. 
Klasyfikacja stref z uwzględnieniem  kryteriów określonych w celu ochrony 

roślin dla tlenków azotu (NOx) 

Symbol klasy dla strefy  
Poziom dopuszczalny  Kod strefy 

(Zima) (rok) 

Symbol klasy 
wynikowej 

dla 
NOx w strefie 

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka   
PL.26.03.z.05 A A A 

    Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                 świętokrzyskim w roku 2007 
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Tabela 28. 
Klasyfikacja stref z uwzględnieniem  kryteriów określonych w celu ochrony 

roślin dla dwutlenku siarki (SO2) 

Kod strefy 
Symbol klasy dla strefy  

Poziom dopuszczalny (zima) 
 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
SO2 w strefie 

Strefa 
ostrowiecko-

starachowicka   
PL.26.03.z.05 A A 

    Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                 świętokrzyskim w roku 2007 

 
Tabela 29. 
Klasyfikacja stref z uwzględnieniem  kryteriów określonych w celu ochrony 

roślin dla ozonu (O3) 

Nazwa strefy Kod strefy 
Symbol klasy dla strefy  

Poziom dopuszczalny (zima) 
 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
O3 w strefie 

Województwo 
świętokrzyskie 

PL.26.00.c.14 A A 

    Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie  
                 świętokrzyskim w roku 2007 
 

W wyniku klasyfikacji dokonanej przez WIOŚ z uwzględnieniem kryterium 
ochrony zdrowia ludzi, strefa obejmująca gminę Waśniów sklasyfikowana została  
w klasie A (D1), jako dotrzymująca kryterialne wartości stęŜeń zanieczyszczeń 
w powietrzu, czyli poziomy dopuszczalne, docelowe i celów długoterminowych. 

W ocenie stref według ochrony roślin, wszystkie strefy sklasyfikowano w 
klasie A(D1) jako nie przekraczające poziomów dopuszczalnych, docelowych  
i celów długoterminowych określonych dla wszystkich zanieczyszczeń, dla 
których określono normy ze względu na te kryteria. 
Przyznanie strefie najczystszej klasy A(D1) dla badanych zanieczyszczeń 
oznacza, Ŝe wymaganym działaniem jest utrzymywanie jakości powietrza na 
tym samym lub lepszym poziomie.  
 
2.1.2.Źródła zanieczyszczeń powietrza 
 

Na stan czystości powietrza w gminie Waśniów wpływa emisja niska, 
pochodząca z lokalnych kotłowni i pieców węglowych uŜywanych w 
indywidualnych gospodarstwach domowych. W wielu gospodarstwach  
spala się w nich takŜe róŜnego rodzaju materiały odpadowe,  w tym odpady 
komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, poniewaŜ proces spalania 
jest niepełny i zachodzi w niŜszych temperaturach. Głównym paliwem jest 
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węgiel o róŜnej jakości i róŜnym stopniu zasiarczenia. Lokalne systemy 
grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń 
ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł  jest trudna do oszacowania  
i wykazuje zmienność sezonową (związaną z okresem grzewczym). 
Na terenie gminy nie ma większych zakładów przemysłowych, toteŜ na 
obszarze gminy nie występują duŜe źródła emisji zorganizowanej.   
 

Na jakość powietrza wpływa równieŜ emisja, której źródło stanowią 
środki transportu. Emisja komunikacyjna stwarza zagroŜenie zwłaszcza w 
pobliŜu dróg o duŜym natęŜeniu ruchu kołowego i ma niekorzystny wpływ na 
uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, 
tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami cięŜkimi) pogarszają jakość 
powietrza atmosferycznego a takŜe wpływają na wzrost poziomu stęŜenia ozonu 
w troposferze.  

DąŜąc do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gmina oraz poszczególne 
podmioty organizacyjne podejmują róŜnego rodzaju działania. Stosowane 
metody to: budowa i eksploatacja urządzeń ochrony powietrza, stosowanie 
paliw o większej wartości opałowej i niŜszej zawartości siarki i popiołu, 
modernizacje kotłowni polegające na zastąpieniu źródeł opalanych węglem na 
źródła opalane olejem czy gazem płynnym.  
 
Wnioski 
Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Waśniów 
stanowią lokalne kotłownie, paleniska domowe oraz transport samochodowy. 
Brak większych zakładów na terenie gminy Waśniów powoduje, Ŝe stęŜenia 
substancji zanieczyszczających powietrze są niŜsze od dopuszczalnych.   
W wyniku dokonanej oceny stwierdzane były  klasy A dla poszczególnych 
zanieczyszczeń.  
Na obszarze gminy Waśniów stęŜenia zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają 
dopuszczalnych norm. Działania proekologiczne prowadzone przez gminę 
powinny ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Przede wszystkim 
naleŜy wprowadzać działania ograniczające stęŜenia ozonu w powietrzu. Istotne 
znaczenie dla poprawy czystości powietrza będą miały równieŜ takie działania 
jak: termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła, korzystanie z 
paliw ekologicznych.    
 
2.2. Hałas  
 
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085), regulują przepisy dotyczące 
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klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej, spójnej  
z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony środowiska.  

W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane akty prawne 
dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności znajdującej 
podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny  
i zarządzania hałasem w środowisku ( 2002 / 49 / EC).  

Podstawy metodyczne, oceny i szczegółowe procedury postępowania 
zawarte są w rozporządzeniach.:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007, 
Nr 120, poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

- rozporządzenie MŚ z dn. 02.10.2007 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji i energii 
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, tramwajową, lotniskiem, 
portem (Dz. U. 2007, nr 192 poz. 1392)  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych 
oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 nr 187, poz. 1340)  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie 
dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja moŜe powodować 
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla 
których jest wymagane sporządzanie map akustycznych oraz sposobów 
określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz.U. 2007 nr 1, poz. 8)  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program 
ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. 2002 nr 179 poz. 1498)  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie 
ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U.2007 nr 106, poz. 729)  

-  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN 
(Dz.U. nr 210, poz. 1535)  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1366). 

 
Przepisy określają  dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zaleŜności od 
przeznaczenia danego terenu podlegającego ochronie m.in. dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy teŜ dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co zostało określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826).  
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Metody pomiarów mocy akustycznej określa Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody   
(Dz. U. 2008 nr 206, poz. 1291). 

Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy 
pomocy równowaŜnego poziomu dźwięku wyraŜonego w dB. Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa: 
� zróŜnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu 

LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów 
przeznaczonych: 

a) pod zabudowę mieszkaniową, 
b) pod szpitale i domy opieki społecznej, 
c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i  
     młodzieŜy, 
d) na cele uzdrowiskowe, 
e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
f) na cele mieszkaniowo-usługowe; 

� poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności   
     będącej źródłem hałasu; 

� okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia. 
  

Hałas - jest to dźwięk określany jako szkodliwy, uciąŜliwy lub 
przeszkadzający w danych warunkach (zaleŜy od fizycznych parametrów 
dźwięku, od nastawienia odbiorcy). Stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia 
środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, 
uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. 
Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej uciąŜliwych 
czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. Hałas 
wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, moŜe prowadzić 
do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje powaŜne zmiany 
psychosomatyczne, jak np. zagroŜenie nadciśnieniem czy  zaburzenia nerwowe.  

Dla badań w zakresie klimatu akustycznego istotne jest zdefiniowanie 
dwóch rodzajów hałasu -  komunikacyjnego i przemysłowego. 
 
2.2.1. Pomiary hałasu 
 
Ocena stanu akustycznego środowiska prowadzona jest w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu akustycznego środowiska, a realizowana jest przez instrumenty 
planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska, takie jak 
pozwolenia, programy ochrony środowiska,  w tym programy ochrony przed 
hałasem. Dokonywane pomiary i oceny mają umoŜliwiać wyznaczanie 
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obszarów o ponad normatywnym poziomie hałasu, na których naleŜy 
skoncentrować działania naprawcze.  

Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla 
aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niŜ 100 tysięcy oraz terenów poza 
aglomeracjami, na których eksploatacja obiektu moŜe powodować przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  
Na terenie województwa świętokrzyskiego badania w zakresie klimatu 
akustycznego przeprowadza WIOŚ w Kielcach. 

Na terenie gminy Waśniów nie znajdują się punkty monitoringu natęŜenia 
hałasu i nie były prowadzone pomiary. Obecnie moŜna przyjąć, iŜ wartości 
hałasu komunikacyjnego w gminie Waśniów są poniŜej norm określonych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826).    

Na obszarze gminie nie znajdują się obiekty, których eksploatacja moŜe 
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.  
 
2.2.2. Źródła hałasu 
 
Hałas komunikacyjny 

Źródłem hałasu na terenie gminy jest przede wszystkim transport drogowy. Na 
poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem 
pojazdów i parametrami drogi. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: 
- natęŜenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie 

komunikacyjnym, 
- struktura ruchu (udział pojazdów cięŜkich i hałaśliwych), 
- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny, 
- płynność ruchu, 
- rodzaj i stan nawierzchni. 

Na wzrost hałasu drogowego wpływają przede wszystkim problemy 
komunikacyjne, m.in. brak obwodnic w miastach, gdzie ruch tranzytowy 
nakłada się z ruchem lokalnym oraz  nieprzystosowanie nawierzchni do 
występującego obecnie natęŜenia ruchu i obciąŜenia (duŜy udział pojazdów 
cięŜarowych powoduje szybkie niszczenie nawierzchni), a tempo modernizacji i 
budowy nowych dróg nie moŜe nadąŜyć za wzrostem liczby pojazdów.   
Z układu dróg tworzących ciągi komunikacyjne na obszarze gminy, największą 
uciąŜliwość hałasową stanowi droga wojewódzka nr 751 oraz drogi powiatowe 
o duŜym natęŜeniu ruchu.    
W ostatnich latach WIOŚ nie wykonywał pomiarów hałasu komunikacyjnego. 
Badania takie prowadzone były do 2004 r. 
 

Hałas przemysłowy 
Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez róŜnego 

rodzaju maszyny i urządzenia, a takŜe części procesów technologicznych oraz  
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instalacje i wyposaŜenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do 
tego rodzaju hałasu zalicza się takŜe dźwięki emitowane przez urządzenia 
obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne).Taki hałas ma  
charakter lokalny.  

Obecnie systemy lokalizacji nowych inwestycji a takŜe potrzeba 
sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko, kontrole i egzekucja 
nałoŜonych kar pozwalają na znaczne ograniczenie tych uciąŜliwości. Ponadto 
dla źródeł hałasu przemysłowego, ze względu na ich niewielkie rozmiary, 
istnieją róŜne moŜliwości techniczne ograniczenia emisji hałasu (np. stosowanie 
tłumików akustycznych, obudów poszczególnych urządzeń czy zwiększenie 
izolacyjności akustycznej ścian pomieszczeń, w których znajdują się maszyny 
wytwarzające hałas). Na obszarze gminy Waśniów nie ma duŜych zakładów 
przemysłowych, stanowiących źródło hałasu przemysłowego.   

Źródłem hałasu są takŜe linie przesyłowe wysokiego napięcia. Hałas 
powstaje równieŜ na terenie stacji elektroenergetycznych najwyŜszych napięć  
w związku ze stosowaniem spręŜarek do napędu łączników i transformatorów. 
Ze względu na nieznaczne rozmiary źródeł hałasu przemysłowego nie stwarza 
on problemów mieszkańcom gminy.  
 
Wnioski 
Główne zagroŜenia i problemy stanowią:  

- wzrastający udział hałasu komunikacyjnego; 
- niekorzystne trendy rozszerzania się obszarów zagroŜonych hałasem 

samochodowym. 
Najbardziej uciąŜliwym źródłem hałasu na obszarze gminy Waśniów jest 
komunikacja drogowa. DuŜe natęŜenie ruchu pojazdów występuje przede 
wszystkim na drodze wojewódzkiej nr 751 oraz drogach powiatowych.  
Na terenie gminy Waśniów nie jest prowadzony monitoring hałasu, jednak 
szacuje się, Ŝe natęŜenie ruchu pojazdów nie jest na tyle duŜe, aby hałas 
komunikacyjny stwarzał szczególne utrudnienia mieszkańcom.  
Hałas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzaleŜnionym od 
takich czynników jak: wskaźnik presji motoryzacji, gęstość sieci dróg 
i odległość terenów stale zamieszkiwanych od dróg o duŜym natęŜeniu. Środki 
transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu 
akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.  

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natęŜenie ich 
ruchu moŜna przyjąć, Ŝe na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja 
wzrostowa natęŜenia hałasu związanego z ruchem kołowym. NaleŜy jednak 
podkreślić, Ŝe wzrost natęŜenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny 
do wzrostu natęŜenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to 
głównie z poprawy jakości uŜytkowanych samochodów.  

Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom gminy. 
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W oparciu o wymogi w zakresie ochrony środowiska, stanu aktualnego 
oraz kierunki działań określone w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010  
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie Ochrony 
Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego” oraz „Programie  Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2008 – 2011” określono ogólne 
kierunki działań, których realizacja pomoŜe w osiągnięciu celu, jakim jest 
ograniczenie zagroŜenia mieszkańców gminy Waśniów emisją hałasu, 
zwłaszcza pochodzącą ze środków transportu.  
Działania te, będące głównie w gestii zarządców dróg  i przedsiębiorców, 
powinny zmierzać w kierunku:  

- prowadzenia monitoringu hałasu komunikacyjnego; 
- ograniczenia hałasu przemysłowego m. in. poprzez kontrole przestrzegania 

dopuszczalnych poziomów emisji hałasu oraz inwestycje umoŜliwiające 
ograniczenie emisji hałasu; 

- realizacji inwestycji ograniczających naraŜenie na hałas komunikacyjny 
np. poprzez budowę ekranów akustycznych; 

- uwzględnianie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Działania własne gminy powinny obejmować wspieranie zarządców dróg w 
zakresie ochrony przed hałasem. 
 
2.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa 
 
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst ujednolicony Dz. U. z dnia 
18 listopada 2005 r. nr 239 poz. 2019 ) określa cele słuŜące zapewnieniu 
ochrony wód, poprzez zapobieganie dalszej ich degradacji, ochronę przed 
zanieczyszczeniem, poprawę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów 
lądowych zaleŜnych od wody oraz promocje zrównowaŜonego wykorzystania 
zasobów wodnych.  
 
2.3.1. Wody powierzchniowe 
 
Sieć hydrograficzną gminy Waśniów tworzą rzeki Węgierka, Pokrzywianka, 
Dobruchna, Modła, Kamionka (Szewnianka), Garbatka oraz ciek od Milejowie.  
Na terenie gminy znajduje się kilka małych, powierzchniowych zbiorników 
wodnych (stawów) w Waśniowie, Mirogonowicach, Kowalkowicach, Boleszynie, 
Zajączkowicach, Czajęcicach, Boksycach, Nosowie i Grzegorzowicach. 
W bezpośrednim sąsiedztwie terenów naleŜących do gminy Waśniów znajduje 
się zbiornik wodny „Wióry”, o pojemności 35 mln m3, do którego Gmina ma dostęp.  
   W Programie Małej Retencji Województwa świętokrzyskiego załoŜono 
realizację zbiornika małej retencji na terenie gminy Waśniów – zbiornik ma 
powstać w miejscowości Waśniów. Projektowany zbiornik opisano w rozdziale 
1.2.3. Hydrografia. Wody powierzchniowe. 
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W 2007 r. monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie województwa 
świętokrzyskiego obejmował kontrolę jakości wód powierzchniowych w 31 
punktach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na 22 rzekach i 1 zbiorniku 
zaporowym. Dla dostosowania programu monitoringu wód powierzchniowych 
do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz innych dyrektyw unijnych,  
w 2007 r. rozpoczęto realizację znowelizowanego zakresu pomiarowego wód, 
obejmującego w danym punkcie od 30 do ponad 80 wskaźników charakteryzujących 
jakość wód. 

Badania realizowane były w zakresie monitoringu diagnostycznego 
i operacyjnego, poszerzonego o wskaźniki do oceny wód zanieczyszczonych 
związkami azotu ze źródeł rolniczych i zagroŜonych eutrofizacją oraz (w wybranych 
punktach) do oceny wód przeznaczonych do bytowania ryb i wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spoŜycia. 
Pobór prób do badań i oznaczenia analityczne wykonywało Laboratorium WIOŚ 
w Kielcach.  

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 
14 grudnia 2007 r., ocenę jakości wód powierzchniowych za rok 2007 wykonano  
na podstawie nieobowiązującego juŜ rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz 
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 
284) oraz dodatkowo, na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, przygotowanego na 
podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). 

Według rozporządzenia MŚ z 2004  r. klasyfikacja dla prezentowania 
stanu wód powierzchniowych obejmuje 5 klas jakości tych wód z uwzględnieniem 
kategorii jakości wody A1, A2, i A3 określonych w odrębnych przepisach dla 
wód powierzchniowych przeznaczonych do spoŜycia: 

♦ klasa I – wody o bardzo dobrej jakości: 
- spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych 

do spoŜycia po prostym uzdatnianiu fizycznym, 
- nie wykazujące Ŝadnego oddziaływania antropogenicznego; 

♦ klasa II – wody dobrej jakości: 
- spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych 

do spoŜycia po typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym, 
- wykazujące niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych; 

♦ klasa III – wody zadowalającej jakości: 
- spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych 

do spoŜycia po typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym, 
- wykazujące umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych; 
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♦ klasa IV – wody niezadowalającej jakości: 

- spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych 
do spoŜycia po wysokosprawnym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym, 

- wykazujące zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych 
na skutek oddziaływań antropogenicznych; 

♦ klasa V – wody złej jakości: 
- nie spełniające wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych 

do spoŜycia, 
- wykazujące zanik występowania znacznej części populacji biologicznych 

na skutek oddziaływań antropogenicznych. 
 

Na terenie gminy Waśniów nie ma wyznaczonych punktów pomiarowo-
kontrolnych i nie były prowadzone badania powierzchniowych wód płynących.  
Spośród rzek płynących przez teren gminy Waśniów badaniami jakości wód 
objęta był jedynie Kamionka (Szewnianka) /punkty pomiarowo-kontrolne 
usytuowane poza granicami gminy Waśniów/. Dla potrzeb niniejszego opracowania 
przyjęto wyniki badań jakości wód Szewnianki (Kamionki) oraz rzeki 
Kamiennej. 
 
Wyniki oceny jakości wód rzeki Szewnianki (Kamionki) i Kamiennej na obszarze 
powiatu ostrowieckiego w monitoringu diagnostycznym przedstawia tabela 30.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela 30. 
Wyniki klasyfikacji ogólnej w badanych punktach pomiarowych rzeki Kamiennej i Kamionki (Szewniaki) w 2007 r. 
 

Nazwa i kod JCWP 
Rzeka i punkt 
pomiarowy 

km 
Klasa  
jakości 

Wskaźniki 
decydujące o 

klasie jakości wód 

klasa  
wskaźnika 

Minimum Średnia Maximum 

ChZT-Cr IV 25 34,16 55 
Azot Kjeldahla IV 0,9 1,404 2,61 
Fosfor og. IV 0,15 0,366 0,72 
Odczyn V 7,4 8,6 9,6 

Kamienna 
od Zb. Brody IłŜeckie do 
Świśliny 
PRLW2000823479 

Kamienna 
poniŜej zbiornika. 
Brody  76,3 IV 

Fosforany V 0,13 0,371 1,06 
Barwa IV 11 19 29 
ChZT-Cr IV 20,9 25,5 36,1 
Og. lb. b. coli IV 2400 13860 46000 
Fosforany V 0,12 0,542 1,25 

Kamienna 
od Wiśliny do Przepaści 
PRLW200010234939 

Kamienna 
Krasków 

48,0 IV 

Lb. b. coli fek V 2400 9300 46000 
Barwa IV 4 15 42 
ChZT-Mn IV 2,6 4,808 9,9 
Og. węgiel org. IV 4,25 7,126 20,4 
Wlp. węglow. arom. IV 0,3459 0,3459 0,3459 
Lb. b. coli fek IV 430 5216 9300 
Og. lb. b. coli IV 930 14777 46000 
Zapach V 2 11 76 

Kamionka (Szewnianka) 
PRLW20006234929 

Kamionka 
(Szewnianka) 
Ostrowiec Św. 

0,5 IV 

Zawiesina og. V 4,2 36,25 280 
Źródło: WIOŚ Kielce - Wyniki pomiarów jakości wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w roku 2007 
 

 
 
 



  

Wśród wskaźników decydujących o klasie jakości wód dominowały wskaźniki 
bakteriologiczne (liczba bakterii grupy coli typu kałowego, ogólna liczba 
bakterii grupy coli), tlenowe (BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn, OWO), biogenne 
(związki azotu i fosforu), zasolenia (przewodność, substancje rozp., siarczany), 
biologiczne (chlorofil „a”) oraz barwa i zapach z grupy wskaźników fizycznych. 
Uzyskane wyniki klasyfikacji ogólnej w kaŜdym z badanych punktów 
pomiarowych wód powierzchniowych za rok 2007 oraz stęŜenia średnioroczne, 
maksymalne i minimalne wskaźników i substancji, które zadecydowały o 
jakości wód.  

W wyniku przeprowadzonych badań monitoringowych w 2007 r. stwierdzono, 
Ŝe zarówno rzeka Kamienna jak i Kamionka (Szewnianka) w badanych 
punktach pomiarowych na terenie powiatu ostrowieckiego prowadziły wody  
IV klasy - niezadowalającej jakości. 

ZagroŜeniem dla jakości wód w rzekach i zbiornikach wodnych są m.in. 
odprowadzane do nich nie oczyszczone lub niewłaściwie oczyszczone ścieki 
komunalne i przemysłowe. 
DuŜym zagroŜeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych są  
ścieki odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych  
w miejscowościach nieskanalizowanych. ZagroŜenie stanowią równieŜ tzw. 
zanieczyszczenia obszarowe. Zanieczyszczenia obszarowe są to zanieczyszczenia 
spływające do cieków powierzchniowych wraz z wodami opadowymi w sposób 
niezorganizowany z gruntów ornych, uŜytków zielonych, obszarów leśnych czy 
wysypisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska. WaŜnym źródłem 
zanieczyszczeń są takŜe wody opadowe, które spłukując powierzchnię 
dopływają do zbiorników wraz z zanieczyszczeniami. 
 
2.3.2. Wody podziemne 
 
Wody podziemne są najwaŜniejszym zasobem w gospodarce hydrologicznej 
gminy Waśniów. Na obszarze gminy moŜna wyróŜnić 2 strefy ze względu na 
zasobność wód podziemnych: strefę uŜytkowych zbiorników wód podziemnych 
(UZWP),  w których występują wody porowo – szczelinowe i szczelinowe. 
Strefa ta obejmuje północny fragment gminy. Studnie wiercone ujmują wody 
poziomu czwartorzędowego a takŜe wody poziomu dolno – jurajskiego 
i triasowego. Druga strefa jest praktycznie bezwodna, obejmująca utwory 
kambru, ordowiku, syluru i dewonu – dolnego, w której brak moŜliwości 
lokalizacji ujęć wód podziemnych dla zbiorowego zaopatrzenia. Obejmuje 
centralną i południową część gminy.  
 
UŜytkowanie wód podziemnych w gminie Waśniów obrazuje tabela nr 31. 
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Tabela 31.  
UŜytkowanie wód podziemnych w gminie Waśniów w 2007 r.  

Liczba  
wodociągów 

Liczba 
ujęć 
podz. 

Długość  
sieci 

wodociągowej 
[km] 

Liczba 
gospodarstw 

i posesji 
posiadających 

przyłącza 

Ludność 
korzystająca 

z sieci 

Woda 
dostarczona 
gosp. dom. 
[dam3] * 

Ocena 
jakości 
wody 

2 3 154,03 1319 4011 163,7 
Przydatna 

do 
spoŜycia 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów  ;   * GUS – Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2007 

 
Wody podziemne w strefie UZWP na obszarze gminy Waśniów są 

naraŜone na przedostawanie się zanieczyszczeń z powierzchni terenu, gdyŜ na 
obszarach ich występowania brak jest naturalnej izolacji z gruntów spoistych 
(glin, iłów) lub ta izolacja ma małą miąŜszość i nie zabezpiecza w dostatecznym 
stopniu przed przenikaniem zanieczyszczeń. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym 
moŜliwość migracji jest występowanie uskoków.  

Badania monitoringowe wód podziemnych w województwie świętokrzyskim  
w 2008 r. prowadzono w sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego. 
Wykonawcą badań i klasyfikacji jakości wód podziemnych był Państwowy 
Instytut Geologiczny w Warszawie. Oceny stanu wód podziemnych za 2008 r. 
dokonano na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 
(Dz. U. Nr 143, poz. 896). Określa ono sposób klasyfikacji elementów 
fizykochemicznych i ilościowych, definicje klasyfikacji stanu chemicznego 
i stanu ilościowego oraz sposób interpretacji wyników badań i prezentacji stanu 
wód podziemnych. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód 
podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:  
• Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których wartości elementów 

fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych 
procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ 
działalności człowieka,  

• Klasa II – wody dobrej jakości, w których wartości niektórych elementów 
fizykochemicznych są podwyŜszone w wyniku naturalnych procesów 
zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności 
człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby,  

• Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów 
fizykochemicznych są podwyŜszone w wyniku naturalnych procesów 
zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności 
człowieka,  
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• Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów 
fizykochemicznych są podwyŜszone w wyniku naturalnych procesów 
zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności 
człowieka,  

• Klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 
potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka.  

Rozporządzenie definiuje dobry i słaby stan chemiczny wód podziemnych.  
Dobrym stanem chemicznym określa się taki skład chemiczny wód 

podziemnych gdy stęŜenia substancji zanieczyszczających nie wykazują 
efektów dopływu wód słonych ani innych wód o jakości zagraŜającej 
zanieczyszczeniem wód podziemnych. Ponadto poziom stęŜenia substancji 
zanieczyszczających nie moŜe prowadzić do:  

♦ nieosiągnięcia przez powiązane z nimi wody powierzchniowe celów 
środowiskowych,  

♦ obniŜenia jakości chemicznej lub ekologicznej tych części wód  
♦ powodowania znaczących szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio 

zaleŜnych od wód podziemnych.  
Słabym stanem chemicznym wód podziemnych jest taki stan chemiczny 

wód podziemnych, w którym nie jest spełniony co najmniej jeden z w/w 
warunków. Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan 
chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan 
chemiczny.  

Badania monitoringowe wód podziemnych w województwie świętokrzyskim 
w 2008 r. prowadzono w sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego, 
którym objęta została jednolita część wód podziemnych nr 125 uznana za 
zagroŜoną niespełnieniem określonych dla niej celów środowiskowych.  
Badano wody podziemne w 9 punktach usytuowanych na terenie powiatów: 
staszowskiego i sandomierskiego.  

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano wyniki pomiarów 
jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim z lat 2007 i 2006, 
przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny przy koordynacji 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego krajowej sieci pomiarowej. Spośród 39 
punktów sieci monitoringu jakości wód podziemnych w województwie 
świętokrzyskim badanych w latach 2006 – 2007  jeden zlokalizowany był na 
obszarze gminy Waśniów. 

Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego obejmował 
wskaźniki ogólne: odczyn, temperatura, przewodność elektryczna, tlen 
rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny oraz wskaźniki nieorganiczne: 
amoniak, arsen, azotany, azotyny, bar, bor, chlorki, chrom, cynk, fluorki, 
fosforany, glin, kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, siarczany, 
sód, wapń, wodorowęglany, Ŝelazo.  
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W skład zakresu badań w ramach monitoringu operacyjnego wchodzi: pH, 
temperatura przewodność i wskaźniki charakterystyczne dla rodzaju presji 
występującej na obszarze danej jednolitej części wód podziemnych oraz 
wskaźniki, których wartości stwierdzone na podstawie monitoringu 
diagnostycznego przekraczały wartości graniczne przyjęte dla dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych.  

Jakość wód podziemnych w poszczególnych punktach monitoringu sieci 
krajowej w województwie świętokrzyskim w 2007 roku została określona 
według klasyfikacji podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji wód, sposobu prowadzenia monitoringu 
oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych (Dz. U. Nr 32, poz. 284).  

Zamieszczone niŜej zestawienie ilustruje wyniki monitoringu jakości wód 
podziemnych badanych w latach 2006 – 2007 oraz klasę jakości wód w punkcie 
pomiarowo-kontrolnym Strupice na terenie gminy Waśniów  
  
  
  
  
  
 
 



  

 
Tabela 32.  

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie  
gminy Waśniów w latach 2006 – 2007  

Klasa jakości 
wody 

Własności 
wody 

w 2007 r. 
Nr 
pkt. 

R
od

za
j 

M
on

it
or

in
gu

  

Miejscowość 
gmina / 

powiat 

W
ła

śc
ic

ie
l 

pu
nk

tu
 

(u
Ŝy

tk
ow

ni
k)

  

Nr 
JCWP 

St
ra

ty
gr

af
ia

 
w

ar
st

w
y 

 
w

od
on

oś
ne

j 

Głębokość 
[m] 

2006 2007 Kl. IV Kl. IV 

Przekroczenia  
norm  

dla wód  
pitnych 

Wody 
W/G 

Nr 
GZWP 

Rodzaj 
punktu 

1911 MD 
STRUPICE 
Waśniów 

       /ostrowiecki 
PIG 101 T1 55 III III Fe  Mn, Fe W - 

Studnia  
wiercona 

Źródło: WIOŚ Kielce : Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku 2007  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Jakość wód podziemnych w poszczególnych punktach monitoringu sieci 
krajowej w województwie świętokrzyskim w 2007 r. została określona według 
klasyfikacji podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 r. 
w sprawie klasyfikacji wód, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu 
interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych 
(Dz. U. Nr 32, poz. 284).  
Według dokonanej klasyfikacji badane wody podziemne na terenie gminy 
Waśniów, zarówno w 2006 r. jak i w 2007 r. mieściły się w III klasie jakości, 
czyli są to wody dobrej jakości, spełniające wymogi dla wody przeznaczonej 
do spoŜycia dla ludzi.  
 
2.3.3. Gospodarka wodno – ściekowa 
 
Gospodarka ściekowa regulowana jest Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(t.j. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858), Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140).  
Zgodnie z art. 3 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ścieki (substancje ciekłe, 
wprowadzone bezpośrednio lub za pomocą urządzeń kanalizacyjnych do wód) 
zmieniają stan fizyczny, chemiczny lub biologiczny wód, działając niszcząco na 
świat roślinny lub zwierzęcy. Ścieki powstają w wyniku bytowania człowieka 
oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i rolniczej (ścieki 
bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, wody opadowe, 
zanieczyszczenia, wody podgrzane, skaŜone promieniotwórczo i zasolone). 
 
2.3.3.1. Sieć wodociągowa 
 
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 154,03 km a liczba 
przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych – 1319 (dane UG Waśniów).  
Na terenie gminy około 90% gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci 
wodociągowej, pozostałe gospodarstwa zaopatrują się w wodę ze studni 
kopanych.  

Obszar gminy Waśniów jest podzielony na dwa obwody wodociągowe: 
wodociąg zbiorowy Waśniów i wodociąg Zbiorowy Kowalkowice. 

 
♦ Wodociąg grupowy Waśniów: 

Woda pobierana jest z 2 odwiertów głębinowych połoŜonych w Waśniowie  
– studnia zasadnicza q=25 m3/h i studnia awaryjna q=17,3 m3/h, oraz 
z odwiertu w Piotrowie q=40m3/h. Wodociąg obsługuje następujące 
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miejscowości: Waśniów, Boksyce, Boleszyn, Piotrów, Prusinowice, 
Strupice, ŚnieŜkowice, Zajączkowice, Nosów, Czajęcice, Wojciechowice, 
CzaŜów, Kotarszyn, Pękosławice oraz system zasilany z ujęcia 
w Kowalkowicach, zasilający pozostałe miejscowości w gminie. 
Woda uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania wody w Piotrowie poprzez 
filtrowanie w odŜelaziaczach, odmanganiaczach, jest napowietrzana 
i chlorowana. Spełnia wszystkie wymagania wg norm U.E. 
Po uzdatnienia woda pompowana jest do dwóch zbiorników (kaŜdy po  
V= 150 m3) i rozprowadzana grawitacyjnie.  
 

♦ Wodociąg grupowy Kowalkowice 
Woda pobierana jest z 2 studni głębinowych – studni zasadniczej 
q=124m3/h i studni awaryjnej q=25m3/h. Woda uzdatniana jest w Stacji 
Uzdatniania w Kowalowicach poprzez filtrowanie w odŜelaziaczach, 
odmanganiaczach, jest napowietrzana i chlorowana. Po uzdatnieniu jest 
pompowana do ciśnieniowego zbiornika o pojemności V=300m3 
i rozprowadzana grawitacyjnie.  

 
Tabela 33. 
 

Ujęcia wody na potrzeby wodociągów zbiorowych w gminie Waśniów 

Ujęcia wody Rodzaj uzdatniania Wydajność w m³/h 

Wodociąg „Waśniów” 

Ujęcie Piotrów odŜelaziacze 
odmanganiacze 

1 studnia o wydajności 960 m3/d 
Wydajność stacji uzdatniania 960 m3/d 

Ujęcie Waśniów brak 2 studnie o wydajności 600 m3/d i 408 m3/d 

Wodociąg „Kowalkowice” 

Ujęcie Kowalkowice odŜelaziacze 
odmanganiacze 

2 studnie o wydajności 2979 m3/d i 600 m3/d 
Wydajność stacji uzdatniania 1920 m3/d 

    Źródło: Urząd Gminy Waśniów 

 
Dla ochrony wód podziemnych utworzono obszary ochronne ujęć wód 

podziemnych. Przy ujęciu w Waśniowie utworzono strefę ochrony pośrednią 
wewnętrzną o promieniu 71 m oraz strefę pośrednią zewnętrzną o promieniu 
612 m. W Piotrowie utworzono strefę ochrony pośrednią wewnętrzną 
o promieniu 70 m, w Kowalkowicach utworzono strefę ochrony pośrednią 
wewnętrzną o promieniu 135 m oraz zewnętrzną o promieniu 960 m. 
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2.3.3.2. System małej retencji  
 
Wprowadzany w kraju juŜ od kilku lat nowy system zarządzania zasobami 
wodnymi ma na celu zmianę podejścia do gospodarowania wodami i stworzenie 
systemu uwzględniającego integrację działań w sferze gospodarki wodnej  
z takimi dziedzinami jak rolnictwo, leśnictwo, ochrona przyrody, planowanie 
przestrzenne, energetyka, transport, przemysł i gospodarka komunalna oraz 
zaangaŜowanie społeczeństwa. Rozwijanie współpracy pomiędzy stronami 
zaangaŜowanymi w te działania stanowi podstawę polityki ekologicznej w tym 
zakresie. 
Głównym zadaniem małej retencji jest gromadzenie wody do bezpośredniego 
uŜycia, ale równieŜ regulacja i kontrola wody w środowisku. Realizacja 
obiektów małej retencji przyczynia się m.in. do: 

- spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, 
- podniesienia poziomu wód gruntowych, 
- powstrzymania degradacji siedlisk wodno-bagiennych, 
- zwiększenia róŜnorodności biologicznej obszaru, 
- powstrzymania erozji terenowej. 

W kształtowaniu retencji gruntowej i powierzchniowej zasadniczą rolę ogrywają  
odpowiednio wykonane i eksploatowane melioracje wodne oraz całościowy 
program  na rzecz budowy małej skali zbiorników wodnych. Zbiorniki te mogą 
słuŜyć głównie jako obiekty magazynujące wodę na potrzeby gospodarcze, 
przeciwpowodziowe, przeciwpoŜarowe, przeciwdziałające erozji wodnej, mogą 
równieŜ mieć znaczenie krajobrazowe i rekreacyjne oraz ekologiczne. 

Dokonując analizy stopnia potencjalnego zagroŜenia powodziowego dla 
gminy Waśniów naleŜy stwierdzić, Ŝe zagroŜenie powodziowe  moŜe występować 
na tarasach zalewowych licznej sieci cieków powierzchniowych w wyniku 
bardzo intensywnych opadów lokalnych („oberwania chmur”) lub 
długotrwałych opadów występujących na znacznych terenach równinnych 
mających ograniczony odpływ wód powierzchniowych. 
Na terenie gminy Waśniów rzeki nie posiadają wałów przeciwpowodziowych. 
Małe zbiorniki retencyjne, mimo swojej małej pojemności, w przypadku 
niewielkich zlewni (cząstkowe, dopływy, itp.) relatywnie pełnić mogą bardzo 
duŜą rolę przeciwpowodziową. Na małych rzekach (zlewniach) podczas 
gwałtownych opadów lub roztopów następuję szybkie wezbranie, co moŜe być 
bardzo groźne dla terenów intensywnie uŜytkowanych, zurbanizowanych, 
zamieszkałych przez ludzi. 

W „Programie małej retencji województwa świętokrzyskiego” z 2006 r. 
załoŜono odbudowę zbiornika małej retencji w Waśniowie. Planowane zadanie 
opisuje zamieszczone niŜej zestawienie:   
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Nazwa 
zadania 

Ciek 
zasilający 

 
 
 

Objętość  
uŜyteczna 
[tys. m3] 

 
 
 

Powierzchnia 
zalewu 
[ha] 

Przeznaczenie 

Odbudowa 
zb. Waśniów 

Węgierka  32,0  3,0 
Retencyjno-
rekreacyjny 

 

Źródło: „Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” 2006 
 

Zbiornik w Waśniowie będzie spełniał następujące funkcje: retencja wody w 
gminie oraz  rekreacja i stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki.  
  
2.3.3.3. Sieć kanalizacyjna 
 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi 3,16 km. Łączna 
długość przykanalików: 1,75 km, ilość przyłączy - 67 szt. Kanalizacja sanitarna 
znajduje się tylko w część miejscowości Waśniów i Pękosławice. Planowana 
jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Waśniów, Pękosławice, 
Strupice i Piotrów. 
Na terenie gminy, w Pękosławicach, funkcjonuje oczyszczalnia ścieków typu 
BIOVAC o przepustowości Qdśr 200 m3, przeznaczona do oczyszczania 
ścieków bytowo-gospodarczych. W skład oczyszczalni ścieków wchodzą: 
pompownia ścieków, kraty workowe 2 szt., zbiornik retencyjny ścieków, 
zbiorniki reaktorów 8 szt., zbiorniki do tlenowej stabilizacji osadu 2 szt., 
urządzenie do odwadniania osadu, układ dozowania reagentów, zespół 
sterowania i sygnalizacji, stacja zlewna ścieków dowoŜonych, agregat 
prądotwórczy. Oczyszczalnia ścieków pracuje metodą osadu czynnego 
w układzie cyklicznym typu SBR. Technologia oczyszczania ścieków obejmuje: 
wstępne, mechaniczne oczyszczanie ścieków na kratach workowych, 
oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w reaktorach biologicznych, które 
zachodzi w pięciu fazach (napełnianie, reakcja (napowietrzanie), sedymentacja, 
odpływ, przerwa), chemiczne usuwanie fosforu ogólnego przez dozowanie 
do reaktora w fazie napowietrzania roztworu siarczanu Ŝelaza w postaci PIX-u. 
Ponadto na terenie gminy działają 2 biologiczne oczyszczalnie ścieków typu 
Nebraska:  

• przy Publicznej Szkole Podstawowej w Boleszynie – oczyszczalnia 
Nebraska M-7, Q śr d 6,4 m3 

• przy Zespole Szkół w Mominie – oczyszczalnia o Q śr d 10 m3/d. 
 
Na terenie gminy większość gospodarstw domowych korzysta ze zbiorników 
bezodpływowych, w których czasowo gromadzone są ścieki pochodzące 
z zabudowy mieszkaniowej.  
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2.3.4. Główne źródła zanieczyszczeń 
 
Do głównych źródeł zanieczyszczeń istniejących na terenie gminy Waśniów naleŜą: 

- nieszczelne szamba, 
- odprowadzanie ścieków komunalnych do nieczynnych studni kopanych, 
- odprowadzanie ścieków do rowów przydroŜnych, cieków wodnych, 

na pola itp., 
- stosowanie nawozów chemicznych, w miejscach gdzie wody gruntowe 

zalegają płytko pod powierzchnią terenu oraz gruntach o większych 
spadkach w kierunku cieków wodnych, 

- niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzących 
ze spływów powierzchniowych,  

- odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących 
działalność produkcyjną, zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego. 

Ponadto istotnym problem stanowi duŜa dysproporcja pomiędzy długością sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy.  
 
Wnioski 
Gmina Waśniów posiada zasoby wód podziemnych dobrej jakości i wód 
powierzchniowych stosunkowo dobrej jakości. Istotnym celem w walce o dobry 
stan środowiska jest ochrona wód powierzchniowych oraz ochrona ilościowa 
i jakościowa wód podziemnych. Istotnym celem w walce o dobry stan 
środowiska jest ochrona wód powierzchniowych oraz ochrona ilościowa i 
jakościowa wód podziemnych. ZagroŜeniem dla wód podziemnych mogą być:  

- ścieki bytowo–gospodarcze na terenach gdzie brak jest systemu 
kanalizacyjnego, kierowane do szamb i dołów chłonnych, infiltrujące do 
wód podziemnych. 

- nawadnianie pól ściekami, 
- stosowanie nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony 

roślin; 
- spływy powierzchniowe z tras komunikacyjnych i z dróg zawierające 

m.in. związki ropopochodne, chlorki, metale cięŜkie, 
- „dzikie wysypiska”.  

PowaŜny problem stanowi niski poziom skanalizowania gminy. 
W celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

na obszarze gminy Waśniów istotne znaczenie będą miały inwestycje dotyczące 
budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych oraz budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków. WaŜne jest równieŜ aby realizować przedsięwzięcia 
wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Zgodnie z tym 
programem do 2010 r. kaŜda aglomeracja powinna osiągnąć efekt ekologiczny 
w zakresie jakości odprowadzanych ścieków. 
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PoniŜej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, 
aktualnego stanu gospodarki wodno – ściekowej, jakości wód oraz kierunków 
działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010 z 
uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie Ochrony 
Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego” oraz „Programie  Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2008 – 2011” określono kierunki 
działań, których realizacja pomoŜe w osiągnięciu załoŜonego celu:  

- rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 
- uŜytkowanie terenu w obrębie stref ochronnych ujęć wody zgodnie z 

wymaganiami określonymi przepisami prawa 
- racjonalne gospodarowanie wodą, w tym zmniejszenie wodochłonności 

produkcji i wyeliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód 
podziemnych do celów przemysłowych  

- realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków; 
- budowa/rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej; 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscach w których 

jest to uzasadnione ekonomicznie i technicznie; 
- edukacja i kontrola w zakresie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 

do wód lub do ziemi; 
- budowa zbiorników małej retencji. 

 
2.4. Odpady 
 

Obowiązek planowania gospodarki odpadami został sformułowany  
w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251). Powszechna zasada gospodarowania 
odpadami (Rozdział 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi  „Kto podejmuje 
działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien 
takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby: 

� zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich uŜytkowania,  

� zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie 
udało się zapobiec ich powstaniu,  

� zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało 
się poddać odzyskowi”.  

 
Zgodnie z Dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej 
zabronione jest składowanie odpadów bez wcześniejszego ich przetworzenia.  
Z dniem 12 grudnia 2008 r. weszła w Ŝycie nowa Dyrektywa Ramowa 
w sprawie odpadów - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 
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z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 
(Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. nr L 312/3). Szczególną ideą Dyrektywy jest 
tworzenie środków prawnych promujących ideę „społeczeństwa recyklingu”, 
dąŜącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów 
jako zasobów. Realizacja tego załoŜenia wymaga przede wszystkim 
zapewnienia segregacji „u źródła” oraz zbierania i recyklingu priorytetowych 
strumieni odpadów.  

Podstawowymi kierunkami działań będą: zmniejszanie ilości odpadów 
do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz 
stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających 
odpady. Wizja unijnych składowisk przewiduje deponowanie odpadów 
wyłącznie przetworzonych, tzn. takich, w których zawartość frakcji 
organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyŜsza niŜ  
6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. 
 
2.4.1. Odpady niebezpieczne 
 
Przepisy prawne pozwalają wytwórcom lub odbiorcom odpadów, 
przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na tymczasowe ich 
magazynowanie na własnym terenie. Szczegółowe regulacje prawne zawierają 
ustawy: Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu 
odpadów. Transport tych odpadów ma być zgodny z przepisami określającymi 
warunki przewoŜenia materiałów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów 
powinna być prowadzona w oparciu o rozporządzenie MOŚ i ZNiL w sprawie 
wzorów dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów oraz słuŜących 
do przekazania informacji o rodzaju i ilości odpadów, a takŜe czasie ich składowania. 
 
Na terenie gminy Waśniów nie funkcjonuje odrębny system selektywnego 
zbierania odpadów niebezpiecznych.  Prowadzona w gminie zbiórka selektywna 
odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych 
ograniczona jest do zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych - 
organizowany system obejmujący wszystkie szkoły w gminie oraz siedzibę 
Urzędu Gminy we współpracy z firmą REBA Organizacja Odzysku S.A. 
w Warszawie. Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest 
w istniejących na terenie gminy aptekach. 

Na terenie gminy nie działają stacje demontaŜu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji ani zakłady przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.  
Na obszarze gminy nie ma zlokalizowanych składowisk odpadów niebezpiecznych, 
jak równieŜ nie są zlokalizowane Ŝadne składowiska odpadów komunalnych czy 
przemysłowych. W gminie nie ma zorganizowanego gminnego punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych GPZON. 
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W gminie Waśniów była przeprowadzana w 2004 r. inwentaryzacja 
obiektów zawierających azbest, a której wynika Ŝe na obszarze gminy ilość 
materiałów zawierających azbest  wynosi 317814 m2. W bieŜącym roku gmina 
planuje zaktualizować dane dotyczące występowania azbestu – ponowne 
opracowanie inwentaryzacji będącej rzeczywistym obrazem miejsc występowania 
wyrobów zawierających azbest, ich stanie oraz wielkości. W ślad za tym sporządzony 
zostanie gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 
Odpady medyczne i weterynaryjne 
Na terenie gminy nie ma punktów umoŜliwiających neutralizację odpadów 
medycznych. Odpady tego typu powstające w placówkach słuŜby zdrowia 
segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie odbierane są przez 
wyspecjalizowane słuŜby i wywoŜone do spalarni zlokalizowanych poza 
granicami gminy.  
Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania, leczenia i świadczenia usług 
weterynaryjnych. W gminie Waśniów nie działa zbiórka odpadów weterynaryjnych. 
Podobnie, jak w przypadku odpadów medycznych, powstające na terenie 
poszczególnych gmin odpady weterynaryjne segregowane są u „źródła” ich 
powstawania, a następnie przekazywane są uprawnionym firmom, posiadającym 
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, w celu unieszkodliwiania. 
 
2.4.2. Odpady z sektora gospodarczego 
 
Gmina Waśniów jest gminą typowo rolniczą. Głównymi formami gospodarowania 
na terenie gminy są rolnictwo oraz działalność handlowo-usługowa. Najwięcej 
jednostek gospodarczych na terenie gminy prowadzi usługi w zakresie handlu 
oraz usług budowlanych.  

Skład i struktura unieszkodliwianych odpadów innych niŜ komunalne 
wytworzonych na terenie gminy odpowiada w znacznym stopniu profilowi 
produkcji jednostek gospodarczych z tego terenu. 
Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów przemysłowych. Wytwórcy tych 
odpadów organizują ich wywóz we własnym zakresie.  

 
2.4.3. Odpady komunalne  
 
Źródłami powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Waśniów są 
przede wszystkim: 

� gospodarstwa domowe, 
� obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, szkolnictwo i in. 

W gminie Waśniów zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych 
zmieszanych objętych jest 90% mieszkańców (stan na koniec 2008 r.). 
Podstawowym procesem unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie 
gminy jest ich składowanie na składowisku odpadów.  
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Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów komunalnych.  
Zbiórka i transport odpadów komunalnych realizowana jest w sposób 

zorganizowany przez wyspecjalizowaną firmę - Remondis Sp. z o.o Oddział 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgromadzone przez mieszkańców odpady są 
odbierane przez firmę Remondis Sp. z o.o. i wywoŜone na składowisko w Janiku  
(gm. Kunów, powiat ostrowiecki). Składowisko „Janik” naleŜy do spółki 
gminnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z o.o., którą 
tworzą gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Bodzechów, Waśniów, Łagów. 

Na terenie gminy Waśniów prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
opakowaniowych: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura.  
Stosowany jest system workowy (mieszkańcy prowadzący zbiórkę selektywną 
zostali wyposaŜeni w kolorowe worki do segregacji odpadów) i pojemnikowy 
(ogólnodostępne pojemniki typu „Igloo” o pojemności 1,5 m3).  
 
Wnioski 

 
Gmina Waśniów nie posiada na swym obszarze składowisk odpadów 

komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Odpady komunalne gromadzone są 
na składowiskach zlokalizowanych poza granicami gminy, co nie stwarza 
zagroŜenia dla środowiska w gminie. KaŜdy z wytwórców odpadów 
niebezpiecznych bądź przemysłowych organizuje ich wywóz we własnym zakresie.  
Priorytetem w zakresie zbiórki odpadów pozostaje nadal: 
- objęcie zorganizowanym wywozem odpadów wszystkich mieszkańców gminy; 
- objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy;  
- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych 

i budowlanych; 
Pozostałe działania, korzystne z punktu widzenie stanu czystości środowiska 
oraz podniesienia atrakcyjności gminy to: podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk.  
 
2.5. Gleby 
 
W tabeli przedstawiono uŜytkowanie gruntów na obszarze gminy Waśniów. 
 

Tabela 34. 
 Struktura uŜytkowania gruntów w gminie Waśniów w  2006 r.  

Procentowy udział w powierzchni ogółem Powierzchnia 
ogółem 
[ha] 

Grunty 
orne 

Sady 
Trwałe uŜytki 

rolne 
Razem uŜytki 

rolne 
Lasy 

Pozostałe 
grunty 

11129 72,96 2,43 4,95 80,34 14,95 4,71 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów 

W strukturze uŜytkowania gruntów dominują uŜytki rolne.  
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Warunki klimatyczno – glebowe na terenie gminy sprzyjają rozwojowi rolnictwa. 
Gleby występujące na obszarze gminy, wytworzone głównie z lessów (brunatne 
właściwe) są glebami wartościowymi, o łącznej, wysokiej bonitacji 1,35 pkt.  
Spośród upraw dominują zboŜa, przede wszystkim pszenica i jęczmień. 
Powszechnie uprawiane są równieŜ: buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydza na 
ziarno i rzepak.  
Część terenów rolnych bezpośrednio związana z procesami produkcji rolniczej 
określa się mianem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ogólna waloryzacja 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oprócz jakości gleb uwzględnia warunki 
agroklimatyczne, stosunki wodne i rzeźbę terenu. Gmina Waśniów ma największy 
wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (powyŜej 90) na terenie 
powiatu ostrowieckiego. 
 
2.5.1.Typy gleb 

 
Region glebowo – rolniczy, do którego naleŜy gmina Waśniów to region 

waśniowski. Charakteryzuje się on występowaniem gleb kompleksów pszennych, 
które stanowią gleby brunatne właściwe wykształcone z lessów i utworów 
lessopodobnych zaliczonych głównie do klas bonitacyjnych II – III.  

Na obszarze gminy Waśniów występują następujące rodzaje gleb : 

- pseudobielicowe, połoŜone w terenie płaskim lub na niewielkich stokach 
w rejonie Pasma Jeleniewskiego; 

- brunatne właściwe, wytworzone z lessu, podlegające erozji, połoŜone 
na niewielkich stokach; 

- brunatne wyługowane; 
- brunatne deluwialne, powstałe ze zmywania połoŜonych wyŜej pól; 
- czarnoziemy zdegradowane występujące w miejscach płaskich, lekko 

falistych lub na wierzchołkach wzniesień; 
- czarnoziemy namyte, połoŜone w zagłębieniach terenowych; 
- glejowe (gleby uŜytków zielonych), połoŜone w lokalnych obniŜeniach terenu; 
- torfowe, połoŜone w terenach płaskich, o słabym dopływie wód. 

 
Tabela 35. 

Klasy bonitacyjne gleb w gminie Waśniów 

Klasy gleb (w ha) 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 
Gmina 

Waśniów 

360 2934 4043 832 647 76 7 7 4 

       Źródło: Urząd Gminy Waśniów 
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Gmina Waśniów charakteryzuje się korzystnymi warunkami do produkcji 
rolnej. Udział gleb bardzo dobrej i dobrej jakości (obejmujących I, II i III klasę 
bonitacyjną) wynosi 68,37%, natomiast gleby średnie i słabe (klas IV, V i VI) 
zajmują 5,09% powierzchni gminy. 
Gleby klas I – III oraz IV (wytworzone z gruntów organicznych) podlegają 
ochronie na mocy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych.  
 
Na stan gleb ma wpływ wiele czynników m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów 
i pyłów, prowadzona gospodarka rolna (nawoŜenie, stosowanie środków 
ochrony roślin). DuŜe znaczenie ma równieŜ świadomość ekologiczna 
uŜytkowników gruntów.  
  
2.5.2. Odczyn gleb 
 
Jednym z objawów degradacji rolniczej gleb jest ich zakwaszenie. Z badań 
przeprowadzonych przez WIOŚ w latach 2000 - 2005 pod kątem odczynu pH 
wynika, Ŝe na terenie gminy 40% - 60% gleb stanowią gleby bardzo kwaśne  
i kwaśne. Odczyn gleb zaleŜy od rodzaju skały macierzystej, składu 
granulometrycznego a takŜe stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Źródłem 
zakwaszenia mogą być równieŜ procesy zachodzące pomiędzy korzeniami roślin 
a glebą, zmineralizowanie substancji organicznej gleby czy teŜ powstawanie 
kwasów organicznych w substancjach humusowych. ObniŜony poziom pH 
(zakwaszenie) ogranicza w glebie zawartość przyswajalnych dla roślin 
substancji pokarmowych oraz ułatwia gromadzenie metali cięŜkich. W celu 
podniesienia poziomu odczynu pH gleby poddaje się wapniowaniu. Zabieg ten 
podnosi zdolność produkcyjną gleby poprzez poprawę jej Ŝyzności oraz 
ograniczenie skutków zanieczyszczenia metalami cięŜkimi.  

Na jakość gleb wpływa równieŜ erozja, czyli proces naturalnej degradacji 
mechanicznej. Zakres i skala występowania erozji uzaleŜnione są od wielu 
czynników związanych z rzeźbą terenu, warunkami hydrologicznymi 
i meteorologicznymi. WyróŜnia się 5 podstawowych typów erozji: wietrzną, 
wodną , ruchy masowe, śniegową i uprawową.  
W większości miejscowości leŜących na terenie gminy występują gleby, które 
podlegają erozji lub przez nią zagroŜone. Część gleb podlegających erozji jest 
zabezpieczana poprzez zadrzewianie lub przeznaczenie pod uŜytki zielone.  
 
Wnioski 
Na terenie gminy Waśniów nie prowadzono badań gleb w ramach monitoringu 
regionalnego. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach prowadzi 
na potrzeby rolników indywidualnych badania odczynu pH gleby oraz 
zasobności w składniki odŜywcze, a takŜe czynniki buforujące jej podatność 
na degradację. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykonuje, 
w ramach monitoringu regionalnego, własne badania gleb połoŜonych 
na wybranych obszarach o potencjalnym zagroŜeniu zanieczyszczeniem. Celem 
badań jest  dokumentowanie zmian zachodzących w glebach, sygnalizowanie 
zagroŜeń i umoŜliwienie wczesnego podejmowania działań ochronnych. 
Ze względu na bardzo powolne zmiany jakie zachodzą w środowisku glebowym 
badania te wykonywane są cykliczne w odstępach pięcio – sześcioletnich, 
w rejonach wpływu róŜnorodnych źródeł zanieczyszczeń, związanych 
z koncentracją na danym obszarze przemysłu, przebiegiem ciągów 
komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu ruchu oraz lokalizacją składowisk 
odpadów. 
Z danych WIOŚ w Kielcach wynika, Ŝe zasadniczo stopień zanieczyszczenia 
gleb na terenie województwa świętokrzyskiego uznaje się za niski. Występujące 
zanieczyszczenia miały charakter punktowy, a nie przestrzenny.  
Badania potwierdziły, Ŝe gleby w województwie świętokrzyskim odpowiadają 
warunkom do podejmowania upraw rolniczych metodami ekologicznymi  
i produkcji nieskaŜonej Ŝywności. 

Na gminy występują znaczne powierzchnie gleb klas I – IV, które naleŜy 
chronić przed zanieczyszczeniami .  
Główne zagroŜenia gleb na terenie gminy Waśniów stanowią:  
- zakwaszenie gleb obniŜające ich przydatność rolniczą;  
- naturalne zagroŜenie gleb procesami erozyjnymi; 
- degradacja powierzchni ziemi spowodowana rozbudową infrastruktury 

technicznej zaopatrzenia w energię, wodę, odprowadzania ścieków oraz 
rozbudową sieci drogowych; 

- lokalne zanieczyszczenie gleb metalami cięŜkimi przede wszystkim 
w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych, 

- magazynowanie i dystrybucja paliw. 
Ponadto do degradacji gruntów przyczyniają się „dzikie wysypiska”.  

Głównymi zadaniami w zakresie ochrony gleb będą działania prewencyjne 
(wspieranie dobrych praktyk rolniczych przeciwdziałających erozji gleb). 
NaleŜy takŜe podejmować działania rekultywacyjne, przywracające walory 
przyrodnicze gruntów. 
Najskuteczniejszym zabiegiem ograniczającym nadmierne zakwaszenie gleb jest 
wapnowanie. Ma ono na celu poprawę odczynu oraz wpływa korzystnie na 
większość właściwości gleb. 
Istotne znaczenie dla ochrony gleb będzie miało prowadzenie okresowych badań 
jakości gleby i ziemi (ustawa POŚ, art. 109, ust.2), będące w zakresie 
obowiązków Starosty Ostrowieckiego.  

Główne kierunki działań w zakresie ochrony środowiska glebowego to: 
� przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony 

gleb uŜytkowanych rolniczo; 
� racjonalne zuŜycie środków ochrony roślin i nawozów; 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 65 

� wdraŜanie programów rolno środowiskowych uwzględniających działania 
prewencyjne w zakresie ochrony gleb (w tym erozji gleb); 

� minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan 
środowiska glebowego; 

� utrzymanie jakości gleby i ziemi powyŜej lub co najmniej na poziomie 
wymaganych standardów; 

� prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi.  

Oprócz wymienionych działań, wszystkie działania zmierzające do 
poprawy stanu sanitarnego powietrza, stanu gospodarki odpadami, prawidłowej 
gospodarki leśnej są równieŜ waŜne dla ochrony gleb przed zanieczyszczeniami.  
 
2.6. Surowce mineralne 

 
Gmina Waśniów jest uboga w surowce mineralne. Na terenie gminy nie występują 
udokumentowane złoŜa kopalin, nie prowadzono prac poszukiwawczych  
i rozpoznawczych.  
W przeszłości w obrębie gminy znajdował się fragment terenu górniczego złoŜa 
dolomitów „Skała”. 
Aktualnie na terenie gminy nie prowadzi się eksploatacji surowców mineralnych 
w zorganizowanej formie. Na terenie gminy występują nieczynne wyrobiska, 
w których prowadzona była okresowa, nieplanowana eksploatacja przez 
okoliczną ludność, co doprowadziło do dewastacji gruntów rolniczych i leśnych 
oraz samych złóŜ (głównie w rejonie Stryczowic i Grzegorzowic).  

 
 2.7. Energia odnawialna 
  

Zapotrzebowanie na energię wciąŜ wzrasta we wszystkich krajach świata. 
Perspektywa wyczerpania się zapasów paliw kopalnych a takŜe podejmowane 
działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka przyczyniły się do 
wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, czego efektem jest 
duŜy wzrost ich stosowania.  
 
Odnawialne źródła energii są to źródła wykorzystujące w procesie 
przetwarzania energię występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności 
promieniowana słonecznego, wiatru, wody, a takŜe biomasy i ciepła wnętrza 
Ziemi. Obecny poziom cywilizacji technicznej stwarza moŜliwość uznania 
za odnawialne źródło energii równieŜ części odpadów komunalnych 
i przemysłowych, która nadaje się do energetycznego przetworzenia. 
Źródła energii odnawialnej są praktycznie niewyczerpalne, gdyŜ ich zasoby 
uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych. Ich dostępność nie jest 
jednakowa w skali globalnej, ale występują niemal wszędzie. Najłatwiej 
dostępne są zasoby energii promieniowania słonecznego i biomasy, natomiast 
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dostępność energii geotermalnej, wiatru czy wody jest ograniczona. DuŜą zaletą 
źródeł odnawialnych jest równieŜ ich minimalny wpływ na środowisko naturalne. 
Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie 
energetycznym poszczególnych gmin, czy nawet województw naszego kraju. 
Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, 
przede wszystkim zaś  do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą 
energii ze źródeł odnawialnych moŜe być rolnictwo, jak równieŜ 
mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów dotkniętych 
bezrobociem, odnawialne źródła energii stwarzają nowe moŜliwości w zakresie 
powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na 
silne zanieczyszczenie gleb nie nadają się do uprawy roślin jadalnych, mogą być 
wykorzystane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw. 
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku to dokument, który zawiera pakiet 
działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 
konkurencyjności gospodarki, jej efektywności energetycznej oraz ochrony 
środowiska. Dokument ten został zatwierdzony 22.12.2006 r. przez Radę Ministrów. 
Wśród celów strategicznych polityki państwa jest wspieranie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii i uzyskanie 7,5% udziału energii, pochodzącej 
z tych źródeł, w bilansie energii pierwotnej do roku 2010 oraz 14% do roku 
2020.  
 
Energia słoneczna 
Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest Słońce. Ze wszystkich źródeł 
energii, energia słoneczna jest najbezpieczniejsza. MoŜna ją wykorzystywać dla 
celów ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody, jednak energetyka 
słoneczna jest praktycznie najmniej wykorzystywaną formą energii w Polsce. 
Praktyczną moŜliwość wykorzystania tego rodzaju energii ograniczają warunki 
klimatyczne oraz wciąŜ jeszcze wysokie nakłady inwestycyjne, związane 
z zainstalowaniem odbiorników o bardzo duŜych powierzchniach. 
Na terenie gminy nie ma instalacji wykorzystujących ten rodzaj energii. 
 
Energia wodna 
Energetyka wodna ma 20% udział w światowej produkcji energii elektrycznej. 
W Polsce natomiast udział energetyki wodnej w krajowej produkcji energii 
elektrycznej wynosi obecnie około 1,1%.  
Energię wód powierzchniowych wykorzystuje się do produkcji energii 
elektrycznej w połoŜonych na rzekach lub jeziorach elektrowniach wodnych. 
Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego 
jeszcze udziału w ogólnej jej produkcji, ma juŜ wymierne korzyści dla ochrony 
środowiska.  
Na terenie gminy nie ma działających elektrowni wodnych.  
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Energia wiatru 
Średnie roczne prędkości powyŜej 4 m/s, co uwaŜane jest za wartość minimalną 
do efektywnej konwersji energii wiatrowej, występują na wysokości 25 i więcej 
metrów na 2/3 powierzchni naszego kraju. UwaŜa się, Ŝe na 1/3 powierzchni 
Polski istnieją odpowiednie warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Jak 
wynika z opracowań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znaczna część 
Polski posiada wystarczające warunki do wykorzystania energii wiatru do 
produkcji energii elektrycznej i do napędu urządzeń technologicznych.  
Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym Ŝadnych zanieczyszczeń.  
W korzystnych warunkach wiatrowych cena jednostkowa energii pochodzącej  
z tego źródła moŜe być i często jest niŜsza od ceny energii z konwencjonalnych 
elektrowni cieplnych. Postępujący rozwój technologii elektrowni wiatrowych 
powoduje dalszy spadek kosztów energii i czyni sektor energetyki wiatrowej 
jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. 
Na terenie gminy Waśniów energia wiatru dotychczas nie jest wykorzystywana.  
 
Biomasa 
Do celów energetycznych moŜna równieŜ wykorzystywać biomasę. Biomasa 
to głównie pozostałości i odpady. RóŜne rodzaje biomasy mają róŜne 
właściwości. Na cele energetyczne wykorzystuje się drewno i odpady 
z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, produkty 
rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne 
i przemysłowe.  

Biomasa występuje w róŜnych stanach skupienia: stałej, gazowej i ciekłej. 
Przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie 
rozkładają się odpady organiczne występuje biogaz będący mieszaniną głównie 
metanu i dwutlenku węgla. Biogaz powstaje podczas beztlenowej fermentacji 
substancji organicznych. MoŜna go wykorzystywać na róŜne sposoby, m. in. 
do produkcji: 

• energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach, 
• energii cieplnej w przystosowanych kotłach, 
• energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych. 

Biomasa jest paliwem nieszkodliwym dla środowiska: ilość dwutlenku węgla 
emitowana do atmosfery podczas jego spalania równowaŜona jest ilością CO2 
pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. 
Ogrzewanie biomasą jest opłacalne - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku 
paliw. Koszty ogrzewania takim paliwem są obecnie niŜsze od kosztów 
ogrzewania olejem opałowym. Ponadto wykorzystanie biomasy pozwala 
zagospodarować nieuŜytki i spoŜytkować odpady. 

Na terenie gminy Waśniów nie jest pozyskiwana energia, której źródłem 
jest biomasa. 
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Energia geotermalna 
Energia geotermalna jest to naturalne ciepło Ziemi nagromadzone w skałach 
oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny w skałach. W skorupie 
ziemskiej występuje kilka rodzajów energii geotermalnej. Jest to energia magmy 
i energia geociśnień, energia gorących suchych skał i energia geotermalna 
nagromadzona w wodach podziemnych. Temperatury tych wód wynoszą od 
kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto 
kilkadziesiąt stopni. 
Podstawowymi cechami zasobów geotermalnych decydującymi o atrakcyjności 
ich wykorzystania w kraju są: odnawialność, niezaleŜność od zmiennych 
warunków klimatycznych i pogodowych, moŜliwość budowy instalacji 
osiągających znaczne moce cieplne (do kilkudziesięciu MWt z jednego otworu). 
NaleŜy podkreślić, Ŝe wykorzystanie energetyczne wód geotermalnych wiąŜe się 
z przeprowadzeniem badań geologicznych i wykonaniem odwiertu, co niesie ze 
sobą konieczność poniesienia duŜych nakładów inwestycyjnych. To stanowi 
powaŜną barierę w wykorzystywaniu energii geotermalnej. Przedsięwzięcie 
takie jest opłacalne, gdy wody geotermalne stosuje się do róŜnych celów 
równocześnie jak np. produkcja energii elektrycznej, balneologia i lecznictwo 
oraz rekreacja.   
Na terenie gminy Waśniów nie występują udokumentowane zasoby złóŜ wód 
termalnych nadających się do wykorzystania jako nośnik energii dla celów 
energetyki cieplnej.   
 
Wśród barier ograniczających wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 
występują duŜe koszty inwestycyjne, trudności w pełnym zabezpieczeniu 
potrzeb energetycznych z uwagi na małą wydajność a takŜe brak gwarancji 
stabilnego poziomu produkcji energii, co zmusza często do współdziałania 
z systemami konwencjonalnymi. 
 
2.8. Przyroda 
 
2.8.1.Analiza stanu obecnego  

 
Najcenniejsze przyrodniczo obszary gminy Waśniów objęte są następującymi 
formami ochrony przyrody: 
 
♦ park krajobrazowy: 

- Jeleniowski Park Krajobrazowy – część na terenie gminy Waśniów, 
♦ obszary chronionego krajobrazu: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK), obejmujący 
część gminy Waśniów, 

- Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK), którego część  
o powierzchni 3512 ha zlokalizowana jest w gminie Waśniów, 
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♦ rezerwaty przyrody:  
- przyrody nieoŜywionej i leśny "Małe Gołoborze",  
- przyrody nieoŜywionej i leśny "Szczytniak", 
- przyrody nieoŜywionej "Wąwóz w Skałach". 

♦ pomniki przyrody. 
- nr w rejestrze wojewody 015 – 4 dęby w wieku 400 lat w miejscowości 

Grzegorzowice 
- nr 148 – stopień skalny, próg skalny w miejscowości Stryczowice 
- nr 236 – naturalne formy skalne: progi, występy, ambonki oraz stary 

kamieniołom w miejscowości Stryczowice 
- nr 237 – źródło zboczowe „Malinowy Stok” w miejscowości Nowy 

Skoszyn (Kunin) 
Obszary prawnie chronione zajmują łącznie 11129 ha (wg GUS na 31.12.2007 r.), 
co stanowi 100% powierzchni gminy.  
 
 
Jeleniowski Park Krajobrazowy 
Jeleniowski Park Krajobrazowy obejmuje Pasmo Jeleniowskie, którego 
fragment z najwyŜszym szczytem Szczytniakiem znajduje się na terenie gminy 
Waśniów.  
Otulina Parku obejmuje południową część gminy Waśniów i ma rangę obszaru 
krajobrazu chronionego. Opiekę nad Parkiem sprawuje Zarząd Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Osobliwością Parku są zarośnięte 
lasem rumoszowe blokowiska kwarcytowe o charakterze niewielkich gołoborzy, 
szczególnie dobrze zachowane na zboczach Szczytniaka, gdzie utworzono 
rezerwaty Małe Gołoborze i Szczytniak. Na terenie Parku znajduje się wiele 
obiektów stanowiących bogactwo dziedzictwa kulturowego. Do najwaŜniejszych  
z nich naleŜą dymarkowe stanowiska archeologiczne, związane z rozwojem 
górnictwa i hutnictwa pochodzące z okresu wpływów rzymskich (od I w. p.n.e. 
do IV w. n.e.). 
Tereny Parku porasta wyŜynny jodłowy bór mieszany, środkowopolski bór 
mieszany, podgórski łęg jesionowy, grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna 
niŜowa, Ŝyzna buczyna karpacka. Na węglanowych skałach dewońskiego 
podłoŜa, przykrytych warstwą lessów wykształciły się zbiorowiska roślin 
ciepłolubnych - kserotermicznych. Na terenie Parku stwierdzono 28 gatunków 
roślin objętych ochroną prawną, w tym 20 gatunków podlegających ochronie 
całkowitej. Na terenie Parku występuje wiele gatunków fauny objętej prawną 
ochroną. NaleŜą do nich m.in. ptaki - bocian biały, myszołów zwyczajny, 
jastrząb gołębiarz, sowa, kukułka, lelek kozodój, dzięcioły, wilga, zięba; ssaki - 
kret, jeŜ, nietoperze, kuna domowa, łasica łaska; płazy - traszki, rzekotka 
drzewna, ropuchy, gady - jaszczurki, padalec, Ŝmija zygzakowata; owady - 
biegacze, trzmiele, motyle mieniaki i paź królowej. Ponadto Ŝyją tu zwierzęta 
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łowne: sarna i zając, oraz spotykane są dzik, lis, borsuk a takŜe kuropatwa i 
baŜant. 
W skład Parku wchodzi kompleks leśny, porastający zbocza Pasma 
Jeleniowskiego, a takŜe część terenów rolnych i osadniczych wsi Kunin Stary, 
Nowy Skoszyn, Podlas, Stara Wieś i Witosławice. Park stanowi podstawowy 
element systemu terenów chronionych gminy, który obejmuje takŜe trzy 
rezerwaty przyrody oraz grupę pomników przyrody. 
 
Obszary chronionego krajobrazu 
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Kamiennej ma na celu odtworzenie 
i zachowanie przez dolinę funkcji korytarza ekologicznego oraz ochronę wód 
podziemnych i powierzchniowych. Ponadto powinien on spełniać rolę 
klimatotwórczą i aerosanitarną.  
Obszar ten posiada silnie zróŜnicowaną i bogatą roślinność. WiąŜe się to z 
duŜym urozmaiceniem podłoŜa skalnego, rzeźby, gleb a takŜe działalnością 
ludzką. Na lessowych glebach WyŜyny Sandomierskiej na prawym brzegu 
Kamiennej zachowały się fragmentarycznie Ŝyzne grądowe lasy liściaste z 
rzadkimi i prawnie chronionymi roślinami takimi jak: tojad dziobaty, tojad 
mołdawski, pluskwica europejska i dzwonecznik wonny. We fragmentach 
borów mieszanych i grądów, muraw i zarośli kserotermicznych występują 
rośliny prawnie chronione i rzadkie takie jak: powojnik prosty, oleśnik górski, 
obuwik pospolity, ostroŜeń pannoński, naparstnica wielokwiatowa i inne.  
 
Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę parku 
obejmuje głównie tereny uŜytkowane rolniczo i obszary zurbanizowane. Otulina 
stanowi obszar charakteryzujący się ogromnymi walorami przyrodniczo 
krajobrazowymi. Ustanowiono tu piękny krajobrazowo a jednocześnie posiadający 
wyjątkową wartość naukową i dydaktyczną (ze względu na przyrodę 
nieoŜywioną) rezerwat geologiczny "Wąwóz w Skałach" (występują tu 
naturalne murawy i zarośla kserotermiczne porastają zbocza wąwozów z 
wychodniami skał dewońskich). Na obszarze otuliny spotkać moŜna takŜe 
pojedyncze obiekty przyrodnicze chronione w formie pomników przyrody. 
Spośród czterech zarejestrowanych na tym obszarze jeden to pomnik przyrody 
oŜywionej (dęby), zachowane na terenie dawnego parku podworskiego w 
Grzegorzowicach a trzy to obiekty przyrody nieoŜywionej (źródło zboczowe 
„Malinowy Stok” w Nowym Skoszynie i skałki w Stryczowicach. Obszar 
otuliny to teren na, którym znajduje się takŜe wiele obiektów świadczących o 
bogactwie dziedzictwa kulturowego.  
W zamieszczonym niŜej zestawieniu przedstawiono rezerwaty przyrody 
na terenie gminy wraz z określeniem rodzaju i przedmiotu ochrony. 
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Rezerwaty przyrody na terenie gminy Waśniów: 
 

Nr ew. 
Nazwa 

rezerwatu 
Rodzaj rezerwatu Przedmiot ochrony 

050 Szczytniak rezerwat przyrody 
nieoŜywionej i leśny 

odsłonięcie kwarcytów górno – 
kambryjskich, gołoborze, fragment 
pierwotnej puszczy bukowo – jodłowej 

049 Małe 
Gołoborze 

rezerwat przyrody 
nieoŜywionej i leśny 

dawne gołoborze i starodrzew bukowy 
i bukowo – jodłowy 

052 Wąwóz w 
Skałach 

rezerwat przyrody 
nieoŜywionej 

odsłonięcie dolomitów środkowo – 
dewońskich w wąwozie rz. Dobruchny 

 

 Źródło: Wojewódzki Konserwator Przyrody Kielce 

 
Na terenie gminy Waśniów nie występują obszary ochronne sieci ekologicznej 
„NATURA 2000”.  
Na terenie gminy są projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000: 
Ostoja Łysogórska, Ostoja Jeleniowska, Wzgórza Kunowskie. 
 
 

Ostoja Jeleniowska 

Ostoja 
Łysogórska

Wzgórza 
Kunowskie
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2.8.2. Stan zasobów leśnych 
 
Lasy gminy Waśniów połoŜone są, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej,   
na terenie VI Krainy Małopolskiej w dwóch dzielnicach przyrodniczo-leśnych:  

- w 2-giej dzielnicy Gór Świętokrzyskich, w mezoregionie Puszczy 
Świętokrzyskiej  

- w 9 dzielnicy WyŜyny Środkowo-Małopolskiej (mezoregion WyŜyny 
Sandomierskiej). 

Lasy zajmują powierzchnię 1 643,9 ha (wg GUS na koniec 2007 r.), co stanowi 
14,7%  powierzchni gminy. Koncentrują się głównie w południowej części 
gminy, na stokach Pasma Jeleniewskiego Występuje tam wyŜynny jodłowy bór 
mieszany, środkowopolski bór mieszany, podgórski łęg jesionowy, grąd 
subkontynentalny, kwaśna buczyna niŜowa i Ŝyzna buczyna karpacka. 
Mniejsze kompleksy leśne połoŜone są  w północnym krańcu gminy (między 
rzeką Świśliną a miejscowością Zagaje) oraz na północ od Grzegorzowic  
(w zachodniej części gminy). Są to głównie lasy mieszane, lasy mieszane wyŜynne, 
lasy świeŜe wyŜynne oraz w niewielkim udziale bory mieszane świeŜe.  
Dominującymi gatunkami w drzewostanie Pasma Jeleniowskiego są: buki, 
jodły, brzozy, sosny (w mniejszym udziale modrzewie, dęby, świerki i olchy) 
oraz sosny, dęby i modrzewie w pozostałych dwóch kompleksach. 
Większość obszarów leśnych naleŜy do lasów państwowych. Lasy te na terenie 
gminy oprócz funkcji produkcyjnych pełnią rolę lasów ochronnych 
(glebochronnych w obszarach objętych procesami erozyjnymi i wodochronnych 
w obszarach źródliskowych) oraz lasów rekreacyjnych (połoŜonych wzdłuŜ 
szlaków turystycznych). 

Lasy są zarządzane (Lasy Skarbu Państwa) lub nadzorowane (lasy 
prywatne) przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski. Gmina Waśniów 
posiada aktualny uproszczony plan urządzania lasów.  

 

Wnioski 
Na terenie gminy Waśniów cenne przyrodniczo obszary objęte są róŜnymi 
formami ochrony przyrody: park krajobrazowy, obszary chronionego 
krajobrazu, rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody.  
Stopień lesistości gminy wynosi 14,7%. Głównymi zagroŜeniami dla 
powierzchni lasów na terenie gminy są zagroŜenia związane z zanieczyszczeniem 
środowiska oraz poŜary.  

Według Krajowego Programu Zwiększania Lesistości wskaźnik zalesienia 
w 2020 roku powinien wynosić 30 %, a po 2050 roku 33 %. Wydaje się 
uzasadnione dalsze prowadzenie zalesień i zwiększanie wskaźnika lesistości, 
szczególnie w rejonach występowania słabych gleb w celu utworzenia zwartych 
kompleksów lasów, na zboczach dolin rzecznych, wąwozów i jarów w obrębie 
WyŜyny Sandomierskiej w celu zabezpieczenia gleb przed erozją wodną. 
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WaŜnym jest teŜ prowadzenie zalesień w rejonach największych zagroŜeń 
erozyjnych dla gleb w rejonie Czajęcic, Roztylic i Stryczowic. 
 
Polityka ekologiczna państwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu ma na celu 
zahamowanie strat róŜnorodności biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu). 
Ochrona róŜnorodności biologicznej związana jest z ochroną zasobów przyrody, 
niezaleŜnie od formalnego statusu ochronnego tych terenów i sposobu ich 
uŜytkowania.  
 Zasoby przyrodnicze gminy Waśniów dają podstawy do wzmoŜonej ochrony 
gatunkowej występującej na tym obszarze licznej flory i fauny. PoniewaŜ spójność 
oraz trwałość systemu obszarów chronionych, nie tylko na terenie gminy ale na 
obszarze całego województwa, jest zagroŜona narastającą urbanizacją i 
antropopresją, niezbędne są działania dąŜące do zachowania wszystkich 
składników przyrody w niezmienionym stanie. Zadania prowadzone na rzecz 
ochrony przyrody, zarówno na obszarach objętych róŜnymi formami ochrony 
prawnej, jak i na terenach nie chronionych, polegają na zachowaniu, właściwym 
wykorzystaniu oraz odnawianiu zasobów przyrody i jej elementów, w 
szczególności dziko występujących roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych 
oraz krajobrazu. 

Problematyka ochrony róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej powinna 
być uwzględniana w dokumentach strategicznych i branŜowych gminy.   

Główne zagroŜenia dla zasobów przyrody stanowią:  
- silna antropopresja na obszary cenne przyrodniczo, powodująca zmniejszanie 

bioróŜnorodności, wymieranie gatunków, uboŜenie ekosystemów oraz 
degradację krajobrazu; 

- nadmierna penetracja obszarów o najcenniejszych walorach przyrodniczych, 
- przejmowanie gruntów rolnych i leśnych pod zabudowę, 
- wprowadzanie na tereny prawnie chronione obiektów przemysłowych 

stanowiących czynnik zagraŜający środowisku lub dysharmonizujący  
z walorami krajobrazowymi, 

- zaśmiecanie i tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci. 
Niekorzystny wpływ na tereny przyrodniczo cenne mają równieŜ zmiany 
gospodarcze występujące w ostatnich latach, polegające na zaniechaniu 
uŜytkowania części terenów rolnych, przy jednoczesnej intensyfikacji produkcji 
rolnej. Skutkiem tego jest zanikanie roślinności segetalnej związanej z 
uprawami polnymi oraz niekorzystne zmiany w obrębie ekosystemów 
nieleśnych, zmiany charakteru siedlisk, ograniczenia populacji wielu gatunków 
roślin i zwierząt, spadek liczebności wielu gatunków a nawet zanik niektórych 
populacji lokalnych zwierząt, uboŜenie i degradacja krajobrazu. 
Produkcja rolnicza, charakteryzująca się wysokim stopniem chemizacji stanowi 
czynnik zagraŜający róŜnorodności biologicznej. Stosowanie nawozów organicznych 
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i mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin niejednokrotnie 
prowadzi do nieumyślnego niszczenia cennych składników przyrody. W systemie 
zrównowaŜonego rolnictwa, gospodarstwo rolne traktowane jest jako 
przedsiębiorstwo produkcyjne stanowiące część otaczającego go ekosystemu.  
W związku z tym, istnieje obowiązek ochrony środowiska poprzez 
zminimalizowanie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na jego jakość. 
Cel ten moŜe zostać osiągnięty poprzez promowanie na całym obszarze gminy 
Waśniów rozwoju rolnictwa ekologicznego, opartego na tradycyjnych metodach 
gospodarowania oraz stosowanie zasad tzw. Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej 
(KDPR). Działania te leŜą w kompetencji szeroko rozumianej edukacji 
ekologicznej, której umiejętne wdraŜanie wśród społeczności rolniczej przełoŜy 
się na skuteczne ograniczenie degradacji środowiska.  
Działania na rzecz poprawy stanu terenów leśnych powinny respektować zasady 
ochrony róŜnorodności biologicznej środowiska leśnego, jak równieŜ zasady 
racjonalnej zrównowaŜonej gospodarki leśnej.   
Bardzo waŜne będzie równieŜ prowadzenie działań mających na celu wzrost 
świadomości społecznej, gdyŜ ochrona róŜnorodności biologicznej nie będzie 
moŜliwa bez szerokiej akceptacji i udziału społeczeństwa. Takie działania 
powinny być kontynuowane w ramach roŜnych form edukacji ekologicznej  
(organizacja konkursów ekologicznych, tworzenie ścieŜek edukacyjnych, 
współpraca ze szkołami i in.).  

Ogólne kierunki działań, słuŜących zapewnieniu ochrony i wzrostu 
róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej to: 

- bieŜąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych; 
- przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych; 
- selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych 

terenów przed zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem; 
- rozwój systemu szlaków turystycznych, ścieŜek przyrodniczo-

edukacyjnych, ścieŜek spacerowych w uzgodnieniu z przyrodnikami 
zgodnie z zasadami ochrony przyrody; 

- uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w strategiach rozwoju 
poszczególnych sektorów gospodarki oraz w planach rozwoju lokalnego; 

- prowadzenie szkoleń i edukacji w zakresie ochrony przyrody i 
róŜnorodności biologicznej; 

- promowanie terenów przyrodniczo cennych (foldery, broszury, tablice 
informacyjne).  

 
2.9. Pola elektromagnetyczne 
 

Promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. niejonizujące) uwaŜa się 
obecnie za jedno z powaŜniejszych zanieczyszczeń środowiska. Promieniowanie 
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to powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych  
w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych  
i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, 
telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. 

Obiektami, które mogą wywołać promieniowanie elektromagnetyczne 
niejonizujące  w środowisku są: 
- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
- stacje radiowe i telewizyjne, 
- łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, 
- stacje radiolokacji i radionawigacji, 
- stacje transformatorowe, 
- sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego uŜytku zasilany prądem 

zmiennym 50Hz 
 

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego na 
terenie gminy Waśniów jest terenowa sieć elektroenergetyczna:  

- linia elektroenergetyczna 220 kV w pobliŜu miejscowości Kotarszyn i Piotrów, 
- linia elektroenergetyczna 110 kV w pobliŜu miejscowości Pokrzywianka 

Górna – Stara Słupia 
oraz dwie stacje bazowe telefonii komórkowej. 

UciąŜliwość masztów telefonii komórkowej oraz linii wysokiego napięcia 
mieści się w ich strefach ochronnych. 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji 
zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska (art. 123, ust. 1). Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska prowadzi równieŜ, aktualizowany corocznie, rejestr 
zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (art. 124 POŚ). 
W latach 2006 – 2007 WIOŚ w Kielcach przeprowadził pomiary natęŜenia PEM 
na terenie powiatu ostrowieckiego w ramach badań monitoringowych (pomiary 
wykonano dla 2 obiektów). Przy wyznaczaniu punktów pomiarowych brano pod 
uwagę przede wszystkim rozmieszczenie podstawowych źródeł PEM oraz 
gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów. W Ŝadnym z badanych obiektów 
nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu pól 
elektromagnetycznych.  
PowyŜsze wyniki pomiarów pokazują, Ŝe wartości natęŜenia PEM w powiecie 
ostrowieckim utrzymują się na stosunkowo niskich poziomach. Przyjmuje się, 
Ŝe na obszarze gminy Waśniów poziom natęŜenia PEM jest niski.  
 
2.10.  MoŜliwości wystąpienia powaŜnych awarii  
 
ZagroŜenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić równieŜ awarie lub 
katastrofy. Potencjalne zagroŜenie stwarzają: 
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• transport drogowy materiałów niebezpiecznych, 
• prowadzenie działalności przemysłowej z uŜyciem substancji niebezpiecznych, 
• firmy zajmujące się przerobem, magazynowaniem i dystrybucją paliw. 

 
PowaŜne awarie przemysłowe 
Na obszarze gminy Waśniów nie ma zakładów przemysłowych, których 
działalność powodowałaby zwiększone ryzyko (ZZR), na terenie którego 
składowane są substancje niebezpieczne, co moŜe grozić wystąpieniem 
powaŜnej awarii przemysłowej. 

Potencjalnym źródłem zagroŜeń dla środowiska przyrodniczego mogą być  
stacje paliw rozprowadzające materiały pędne dla potrzeb motoryzacji takie jak 
etyliny, oleje napędowe i gazy płynne, co takŜe stwarza ryzyko awarii 
mogących mieć istotne znaczenie dla środowiska. 
 
Transport materiałów niebezpiecznych 
Istotnym źródłem zagroŜenia powaŜnymi awariami jest takŜe transport drogowy 
niebezpiecznych ładunków, m. in. paliw płynnych. Przez gminę Waśniów nie 
przebiegają stałe trasy do przewozu materiałów niebezpiecznych. Transport tych 
materiałów odbywa się po trasach wybranych kaŜdorazowo przez przewoźnika.   
Dla zwiększenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego 
przewozu materiałów niebezpiecznych prowadzone są akcje kontroli tych 
przewozów koordynowane przez policję, przy udziale Państwowej StraŜy 
PoŜarnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. 
 
ZagroŜenia naturalne 
DuŜy wpływ na stan środowiska i moŜliwości jego ochrony, oprócz czynników 
antropogenicznych, mają takŜe zagroŜenia naturalne. Ich skala, a takŜe ryzyko i 
skutki ich wystąpienia uzaleŜnione są w duŜej mierze od naturalnych 
uwarunkowań regionu wynikających głównie z ukształtowania terenu i budowy 
geologicznej oraz warunków występowania wód podziemnych i wód 
powierzchniowych, a takŜe szaty roślinnej. Warunki naturalne mogą być 
sztucznie przekształcane pod kątem zapewnienia ochrony przed takimi zagroŜeniami. 
 
Powodzie 
Analizując stopień potencjalnego zagroŜenia powodziowego naleŜy stwierdzić, 
Ŝe gmina Waśniów naleŜy do strefy niskiego potencjalnego zagroŜenia 
powodzią. Na terenie gminy mogą wystąpić lokalne podtopienia spowodowane 
wzrostem poziomu wód w rzekach wywołanym przez ulewne deszcze, roztopy 
czy zatory lodowe.  
 

PowaŜne awarie naleŜą do trudno przewidywalnych zagroŜeń środowiska. 
W związku z tym moŜliwości przeciwdziałania im są znacznie ograniczone. 
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Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju pełni Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), skupiający jednostki ochrony przeciwpoŜarowej, 
słuŜby i instytucje oraz inne podmioty, które uczestniczą w działaniach  
ratowniczych. W ramach KSRG funkcjonuje system ratowniczo-gaśniczy 
województwa świętokrzyskiego. Procedury działania i uruchamiania systemu 
ratowniczo-gaśniczego na poziomie województwa, w odniesieniu do 
poszczególnych typów zagroŜeń, są określone w wojewódzkim planie 
ratowniczym, do opracowania którego zobowiązany jest komendant 
wojewódzki. Plany zawierają organizacyjno-techniczne sposoby likwidacji 
zagroŜeń, wymagających zaangaŜowania w działaniach ratowniczych znacznych 
sił i środków (np. klęski Ŝywiołowe) oraz zagroŜeń, które mogą powstać na 
granicy powiatów lub województwa. 

 
W przypadku wystąpienia zagroŜenia środowiska wynikającego ze 

zdarzeń nadzwyczajnych powinny być realizowane i przestrzegane istniejące 
procedury związane z poszczególnymi rodzajami zdarzeń. W tym aspekcie 
bardzo waŜna jest współpraca słuŜb włączonych w poszczególne działania oraz 
koordynacja tych działań.  

Skutki powaŜnych awarii dla ludzi w znacznym stopniu zaleŜą od 
prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagroŜenia. Wiedza na 
temat działań operacyjno-ratowniczych w sytuacjach zagroŜenia jest nadal 
niewystarczająca, w związku z czym wskazane jest prowadzenie działań 
informacyjno-edukacyjnych. 
 
 

III. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
W GMINIE WAŚNIÓW 

   
3.1. Cele polityki ekologicznej państwa 
 

Głównymi celami realizacyjnymi „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 
2007-2010  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” są: 

- Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska. 
- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody. 
- ZrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
- Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla 

ochrony zdrowia mieszkańców Polski. 
- Ochrona klimatu. 
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3.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej 
 
Misja Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2011:  
 

ZrównowaŜony rozwój województwa, w którym środowisko przyrodnicze 
i jego ochrona mają znaczący wpływ na przyszły charakter tego obszaru 

i równocześnie wspierają jego rozwój gospodarczy i społeczny 
 
Program Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego definiuje 
następujące cele polityki regionalnej:   
Edukacja na rzecz zrównowaŜonego rozwoju 

− prowadzenie edukacji na rzecz zrównowaŜonego rozwoju, dotyczącej 
wszystkich elementów i uciąŜliwości środowiska jest zadaniem 
nadrzędnym w polityce ekologicznej województwa. 

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 
− uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach ujętych                     

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 
− uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w utworzonych na terenie 

województwa w aglomeracjach powyŜej 2000 RLM; 
− realizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemami kanalizacyjnymi  

w ramach programu osłonowego zbiorników wodnych w województwie; 
− budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych ujętych                         

w „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”; 
− budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie jest 

moŜliwe podłączenie do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków; 
− uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi poprzez budowę, 

rozbudowę i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 
podczyszczających; 

− odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu 
przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi; 

− aktywizacja gmin, które nie wykazują zaangaŜowania w rozwiązywanie 
problemów gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 
− opracowanie programów ochrony powietrza w strefach: miasta Kielce, 

starachowickiej i ostrowieckiej; 
− redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza z zakładów 

energetycznego spalania paliw poprzez modernizacje istniejących 
technologii  i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urządzeń; 

− zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie 
zwiększenie pozyskiwania energii z biomasy; 

− prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie 
poprzez podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła, 
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stosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych oraz 
wykonywanie termomodernizacji, szczególnie w obiektach uŜyteczności 
publicznej; 

− ograniczanie emisji ze środków transportu poprzez modernizacje taboru, 
wykorzystywanie paliwa gazowego w miejsce oleju napędowego i 
benzyny oraz zwiększanie przepustowości na największych trasach 
komunikacyjnych. 

Gospodarka odpadami 
− rozwój systemów zorganizowanego zbierania odpadów komunalnych,  

w tym selektywnej zbiórki; 
− edukacja ekologiczna mieszkańców; 
− tworzenie Regionalnych Zakładów Gospodarki odpadami (RZGO), 
− zamykanie, rekultywacja i dostosowanie składowisk odpadów; 
− rozbudowa i modernizacja istniejących punktów zbierania odpadów 

niebezpiecznych (Gminne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych). 
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego (przyroda, lasy, gleby, zasoby surowców 
mineralnych) 

− wdroŜenie sieci NATURA 2000 na terenie województwa; 
− renaturalizacja ekosystemów poprzez opracowywanie i wdraŜanie planów 

ochrony; 
− zwiększenie lesistości; 
− ochrona gleb o najlepszej przydatności rolniczej; 
− racjonalne korzystanie z surowców mineralnych. 

Oddziaływanie hałasu 
− dalszy monitoring klimatu akustycznego województwa. 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
− monitoring pól elektromagnetycznych; 
− edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagroŜenia emisją pól. 

PowaŜne awarie 
− działania zapobiegające powstawaniu powaŜnych awarii w przedsiębiorstwach 

oraz w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych; 
− szybkie usuwanie skutków powaŜnych awarii. 

 
3.3. Cele polityki ekologicznej dla powiatu ostrowieckiego 
 

Nadrzędnym celem „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu 
ostrowieckiego na lata 2008-2011”jest:  

 

Zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego Ŝycia oraz 
zrównowaŜony rozwój powiatu, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów 
przyrody, które równocześnie wspierają rozwój społeczno - gospodarczy 
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Szczegółowe cele i kierunki działań zdefiniowane zostały w „Programie ochrony 
środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008-2011” następująco: 
� Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do sektorowych 

dokumentów strategicznych oraz przeprowadzenie oceny skutków ich 
realizacji na środowisko przed ich zatwierdzeniem;  

� Wprowadzenie mechanizmów zapewniających ekonomizację ochrony środowiska; 
� Upowszechnianie oraz wspieranie wdraŜania systemów zarządzania 

środowiskowego w gałęziach przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na 
środowisko, w sektorze małych przedsiębiorstw i administracji publicznej; 

� Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu 
ostrowieckiego oraz zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o 
środowisku i jego ochronie; 

� Integracja problematyki środowiskowej z gminnymi planami zagospodarowania 
przestrzennego; 

� Ochrona i wzrost róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej; 
� Rozwijanie trwale zrównowaŜonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej; 
� Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz minimalizacja 

negatywnych skutków ich eksploatacji; 
� Ochrona środowiska glebowego przed degradacją; 
� Wzrost efektywności wykorzystania surowców w gospodarce, zwiększenie 

efektywności energetycznej gospodarki, zapobieganie i ograniczanie 
powstawania odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

� Zwiększenie ilości energii pozyskanej z alternatywnych źródeł; 
� Efektywna ochrona przed powodzią; 
� Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu 

ostrowieckiego; 
� Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz 

standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa; 
� Ograniczenie zagroŜenia mieszkańców powiatu ostrowieckiego emisją 

hałasu, zwłaszcza pochodzącą ze środków transportu 
� Ograniczenie skutków powaŜnych awarii przemysłowych 

 
Przyjęte cele nadrzędne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to: 

• ochrona środowiska, 
• zrównowaŜony rozwój powiatu, 
• zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie. 

 
Osiągnięcie wymienionych celów nadrzędnych umoŜliwią wyznaczone w 
Programie  cele pośrednie, takie jak: 

• edukowanie ekologiczne mieszkańców powiatu, 
• objęcie zorganizowanym systemem zbierania i odbierania wszystkich 

rodzajów odpadów komunalnych 100% mieszkańców powiatu, najpóźniej 
do końca 2011 r. 
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• selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych (odpadów 
ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, niebezpiecznych (w tym 
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego) oraz budowlanych, 

• rozbudowa lub budowa Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), 
• wdraŜanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów. 
 

Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze 
gospodarczym dla odpadów innych niŜ niebezpieczne określono następująco: 

• Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, 
• Odzysk wytworzonych odpadów, 
• Odzysk odpadów nagromadzonych na składowisku odpadów, 
• Rekultywacja składowiska odpadów „Krzemionki Opatowskie”. 

 
3.4. Analiza SWOT dla środowiska w gminie Waśniów  
 
W ramach prac nad Programem, po dokonaniu uaktualnionej diagnozy stanu 
środowiska, sporządzono analizę SWOT w sferze ekologicznej dla gminy Waśniów. 
 
Mocne strony: 

L.p. TEMAT 
1 Dobre połoŜenie geograficzne gminy 
2 Czyste środowisko naturalne 
3 Wysoki poziom zwodociągowania gminy 
4 Inwestycje proekologiczne przeprowadzone przez gminę od 2004 roku 
5 Brak przemysłu uciąŜliwego dla środowiska 
6 Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi rolnictwa 

ekologicznego oraz rozwojowi agroturystyki i wypoczynku 
 
Słabe strony: 

L.p. TEMAT 
1 Niski stopień kanalizacji w gminie 
2 Brak gazyfikacji gminy 
3 Niewystarczająca organizacja w zakresie gospodarowania odpadami 

– niski poziom segregacji odpadów  
4 Brak środków na inwestycje ekologiczne  
5 Niski poziom świadomości proekologicznej i niska kultura w zakresie 

ochrony środowiska: 
- zaśmiecone lasy, 
- wypalanie traw, 
- spalanie odpadów w gospodarstwach domowych, 
- zaśmiecanie terenów opakowaniami po środkach ochrony roślin 
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6 Niedostateczny stan dróg oraz infrastruktury drogowej. 
7 Niedostateczne wykorzystanie potencjalnych moŜliwości w zakresie 

rozwoju turystyki i agroturystyki  
 
ZagroŜenia: 

L.p. TEMAT 
1 Niska świadomość ekologiczna i niedostateczna edukacja w tym zakresie 
2 Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska 

3 
Zawiłe procedury w pozyskiwaniu środków pomocowych na ochronę 
środowiska 

4 Odpływ wykształconej młodzieŜy  
 
Szanse: 

L.p. TEMAT 
1 Rozwój infrastruktury technicznej  
2 Kompleksowa kanalizacja i gazyfikacja gminy  
3 Rozwój infrastruktury turystycznej 
4 Zalesianie gruntów rolnych w niŜszych klasach bonitacyjnych oraz 

wykorzystanie juŜ istniejących zasobów leśnych 
5 Intensywna propaganda proekologiczna 

6 
Szeroka reklama i promocja gminy, jej zasobów naturalnych przy 
jednoczesnym wykorzystaniu środków pomocowych (posiadając własne 
zabezpieczenie finansowe) 

7 Rozwój agroturystyki i gospodarstw ekologicznych 
8 Rozwój małej przedsiębiorczości 

 
Główne kierunki działań  Gminy Waśniów w zakresie ochrony środowiska 

wynikające z aktualizacji diagnozy stanu środowiska: 
 
� popularyzacja i wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej   
� ochrona zasobów przyrody 

- ochrona istniejących obszarów leśnych i zalesienia nieuŜytków, 
racjonalna gospodarka leśna 

- kontrola prawidłowej gospodarki leśnej, 
- inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk 
- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie wypalania traw) 
- wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju 

agroturystyki 
� ochrona powietrza 

- modernizacja kotłowni z tradycyjnych na ekologiczne (olejowe, gazowe i in.) 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 83 

- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania odpadów komunalnych  
w gospodarstwach domowych) 

- popularyzacja termomodernizacji budynków i termomodernizacja 
budynków uŜyteczności publicznej 

- gazyfikacja gminy 
� ochrona wód 

- rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków 
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez propagowanie i wspieranie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  
- kontrola procesu wywoŜenia nieczystości z szamb 
- likwidacja nielegalnej działalności związanej z odprowadzaniem 

ścieków do wód powierzchniowych, nieuŜywanych studni, na pola 
- odbudowa zbiornika retencyjnego „Waśniów”  
- zagospodarowanie terenów wokół cieków wodnych 
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej i drogach 

powiatowych 
� ochrona gleb 

- przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie 
ochrony gleb uŜytkowanych rolniczo 

- racjonalne zuŜycie środków ochrony roślin i nawozów 
- wdraŜanie programów rolno środowiskowych uwzględniających 

działania prewencyjne w zakresie ochrony gleb (w tym erozji gleb) 
- minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan 

środowiska glebowego 
- utrzymanie jakości gleby i ziemi powyŜej lub co najmniej na poziomie 

wymaganych standardów 
� usprawnienie systemu gospodarki odpadami 

- objęcie 100% mieszkańców gminy selektywną  zbiórką odpadów 
- edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesienie 

świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami 
- osiągnięcie zakładanych limitów odzysku surowców wtórnych 
- rozwiązanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 

� zmniejszenie hałasu 
- modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni dróg na terenie gminy   

� utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego  
� edukacja ekologiczna  
 
3.5. ZałoŜenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów na lata 2004- 2013 

 
W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów na lata 2004-2013 wyznaczone 

zostały cele strategiczne oraz zadania, których realizacja umoŜliwi osiągnięcie 
zakładanych celów. 
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Określoną w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy misją gminy jest optymalne 
zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców przez wykonywanie zadań 
publicznych nie zastrzeŜonych ustawowo dla samorządu publicznego wojewódzkiego 
oraz dla administracji rządowej i innych organów Państwa, z poszanowaniem 
środowiska i racjonalnym wykorzystaniem jego zasobów. 

Wizja gminy została sprecyzowana następująco:  

Gmina Waśniów jest  atrakcyjnym turystycznie regionem, o duŜych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, zamieszkała przez wykształcone, 
pręŜne gospodarczo i otwarte na współpracę społeczeństwo. 
To obszar zrównowaŜonego rozwoju, przyjazny środowisku naturalnemu 
i rozwojowi przedsiębiorczości. 
 
Przyjęty cel główny sformułowany został następująco:  
 

Wysoka jakość Ŝycia mieszkańców gminy. 
 
Cele szczegółowe: 

1. Poprawa stanu infrastruktury społecznej 
2. Poprawa stanu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

infrastruktury technicznej i uporządkowanie ładu przestrzennego 
3. Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (rolnictwo, agroturystyka, 

turystyka, przemysł rolno-spoŜywczy, usługi). 
 
3.6. Cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań w zakresie ochrony   

 środowiska dla Gminy Waśniów    
 
Nadrzędny cel niniejszego „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Waśniów na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016” 
został określony jako: 
 

Zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu Ŝycia oraz zrównowaŜony 
rozwój gminy, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które 

równocześnie wspierają rozwój gospodarczy i społeczny. 
 
Opracowując niniejszy Program kierowano się naczelną zasadą obowiązującą  
w działaniach zmierzających do poprawy stanu środowiska i zapewnienia 
bezpieczeństwa ekologicznego, jaką jest zasada zrównowaŜonego rozwoju, 
który to rozwój będzie realizowany poprzez integrowanie działań na rzecz 
ochrony środowiska z działaniami prowadzonymi w sferze polityki, gospodarki  
i działań społecznych. 

W ramach prac nad aktualizacją gminnego Programu Ochrony 
Środowiska przeprowadzono ocenę celów strategicznych i celów operacyjnych 
oraz programów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska w 2004 r. Po 
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dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska w gminie Waśniów oraz 
przeprowadzeniu analizy SWOT dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, 
których rozwiązanie przyczyni się w najbliŜszej przyszłości (lata 2009 - 2012) do 
poprawy stanu środowiska na terenie gminy i rozwiązania najistotniejszych 
problemów związanych z tą dziedziną. 

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu 
poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych, a takŜe innych wymagań w zakresie jakości 
środowiska. 
Po dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska w gminie Waśniów oraz 
przeprowadzeniu analizy SWOT określono cztery cele strategiczne (nadrzędne 
cele ekologiczne): 
 
I. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego  
II. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
III. Ochrona zasobów przyrodniczych i wzrost lesistości  
IV. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców 

 

Realizacja celów strategicznych polityki ekologicznej gminy wymaga 
zdefiniowania celów operacyjnych oraz określenia kierunków działania w 
poszczególnych obszarach.  

 

Cele strategiczne Cele operacyjne Kierunki działań 
� Rozwój gospodarczy nie 
wpływający negatywnie na 
środowisko naturalne 

� Popularyzacja energii 
odnawialnej i technologii 
przyjaznych   środowisku I 

Rozwój gospodarczy gminy 
wykorzystujący walory 
środowiska naturalnego 

� Rozwój ekologicznego 
rolnictwa i przetwórstwa 
 

� Popularyzacja i wspieranie 
ekologicznego rolnictwa  
i przetwórstwa  rolnego 

� Ochrona powietrza 
atmosferycznego   
 
 
 

� Popularyzowanie i wzrost 
wykorzystania źródeł 
energii odnawialnej  

� Modernizacja systemów 
grzewczych i  
termomodernizacja 
budynków  

II 
 

Poprawa jakości środowiska  
i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

 

� Ochrona przed hałasem  � Budowa i modernizacja dróg 
� Rozwój infrastruktury 

komunikacyjnej 
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�Ochrona i racjonalne 
gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

� Rozbudowa wodociągów  
� Rozbudowa sieci  

kanalizacji sanitarnej 
� Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
� Budowa małych zbiorników 

retencyjnych  
� Ochrona istniejących 

zbiorników wodnych 
� Regulacja cieków wodnych i 

zagospodarowanie  terenów 
połoŜonych w ich otoczeniu 

�Ochrona gleb  � Działania na rzecz ochrony 
gleb przed degradacją  

� Rozbudowa i usprawnienie 
systemu gospodarki 
odpadami 

� Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów 

� Zapobieganie powstawaniu 
dzikich wysypisk 

� Utrzymanie standardów 
promieniowania 
elektromagnetycznego   

� Ochrona przed 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym  

 

� Zapobieganie powaŜnym 
awariom i innym 
nadzwyczajnym 
zagroŜeniom środowiska 

� Zapobieganie i 
minimalizowanie skutków 
powaŜnych awarii  

 
� Ochrona obszarów o 
znaczących walorach 
przyrodniczych 

� Ochrona róŜnorodności 
biologicznej  

III 
 Ochrona zasobów 

przyrodniczych i wzrost 
lesistości  � Zwiększenie lesistości 

gminy Waśniów  
� Zalesianie i ochrona  

zasobów leśnych 
IV 

Wysoka świadomość 
ekologiczna mieszkańców 

� Kształtowanie w 
społeczeństwie właściwej 
postawy i zachowań 
proekologicznych  

� Edukacja ekologiczna 

 
Cele strategiczne i cele operacyjne: 
 
I  C.S. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska   
  naturalnego   
 
Osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący 
walory środowiska naturalnego wymaga podjęcia szeregu działań i musi 
przebiegać wielokierunkowo. Zdefiniowano następujące cele operacyjne: 
� rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne, 
� rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa.  
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C.O. Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko  
  naturalne 
 
Rozwój gospodarczy gminy powinien sprzyjać poprawie (nie dopuszczać do 
pogorszenia) stanu środowiska naturalnego. Lokalne strategie rozwoju i plany 
zagospodarowania przestrzennego powinny zakładać lokalizację przedsięwzięć 
gospodarczych neutralnych dla środowiska. Działania samorządu powinny 
wspierać stosowanie technologii przyjaznych środowisku oraz popularyzować 
stosowanie źródeł energii odnawialnej. Jednym z głównych zadań gminy jest 
ciągła rozbudowa systemów infrastruktury technicznej, chroniącej środowisko. 
Działania takie mogą przyczynić się do powstawania nowych podmiotów 
gospodarczych na terenie gminy. 

 
Popularyzacja energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku 

 
Samorząd gminy powinien popularyzować nowoczesne, ekologiczne technologie, 
zwłaszcza w zakresie oczyszczania ścieków, ogrzewania, unieszkodliwiania 
odpadów, alternatywnych źródeł energii itp.  
Samorząd gminy moŜe upowszechniać informacje na temat źródeł finansowania 
inwestycji ekologicznych, jak równieŜ wspierać technologie przyjazne 
środowisku stosując m.in. ulgi podatkowe. 
 
C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 
 
Gmina Waśniów jest gminą rolniczą. Kierunki rozwoju zdefiniowane w  Planie 
Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów na lata 2004 - 2013 zakładają zwiększenie 
oferty lokalnego rolnictwa, m.in. o produkcję Ŝywności ekologicznej a takŜe 
rozwój usług agroturystycznych. Bezpośrednim realizatorem zadań będą rolnicy 
i właściciele gospodarstw agroturystycznych, natomiast rolą samorządu 
gminnego jest wspieranie organizacyjne działań z tego obszaru. 
 
Popularyzacja i wspieranie ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa  rolnego 

 
Poprawa konkurencyjności lokalnej produkcji rolniczej na rynku wymaga 
zwiększenia atrakcyjności oferty – poza produkcją na skalę przemysłową 
powinny powstawać gospodarstwa produkujące zdrową Ŝywność (np. gospodarstwa 
agroturystyczne). Zadaniem samorządu będzie popularyzacja ekologicznego 
rolnictwa wśród rolników a takŜe pomoc organizacyjna w działalności 
gospodarczej (tworzenie grup producenckich, promocja itp.).   
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II  C.S.  Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego  
 
Cel strategiczny, jakim jest poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego w gminie Waśniów wymaga podjęcia działań ograniczających 
powstawanie zanieczyszczeń oraz minimalizację oddziaływania na środowisko 
istniejących instalacji i urządzeń. 
Warunkiem osiągnięcia celu strategicznego jest realizacja celów operacyjnych  
w zakresie:  

- budowy systemów infrastruktury technicznej 
- poprawy funkcjonowania systemów komunikacyjnych 
- rozbudowy i usprawnienia  systemu gospodarki odpadami  
- wysokiej świadomość ekologicznej mieszkańców 

Realizacja zadań przyjętych w obrębie poszczególnych celów operacyjnych 
przyczyni się do: 

- ogólnej poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie   
- poprawy stanu powietrza 
- poprawy jakości wód 
- ochrony gleb  
- zmniejszenia hałasu  
- ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
- usprawnienia gospodarki odpadami 

Koniecznym jest pozyskanie przez gminę wsparcia zewnętrznego na realizację 
niektórych inwestycji. 
 
C.O. Ochrona powietrza atmosferycznego  

 
Popularyzowanie i wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej 

 
Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym 
gminy. Jest to potencjał, który moŜe przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego regionu. Potencjalnie największym odbiorcą 
energii ze źródeł odnawialnych moŜe być rolnictwo oraz mieszkalnictwo. 
Ponadto dla regionów dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła energii 
stwarzają nowe moŜliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. 
 

Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków 
 
Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminy obowiązek opracowania 
wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe. Rozwój sieci 
gazociągowych uzaleŜniony jest jednak od zapotrzebowania społecznego, a to 
zaleŜy od relacji cenowych nośników energii. Budowa gazociągu moŜe być  
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realizowana wówczas, gdy zapotrzebowanie na dostawy gazu uzasadni 
ekonomicznie inwestycję.  
Popularyzacja i prowadzenie takich działań jak termomodernizacja budynków i 
modernizacja źródeł ciepła przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię a takŜe  przyczyni się pośrednio do podniesienia czystości powietrza 
(ograniczenie „niskiej emisji” z kotłowni węglowych).  
 
C.O.  Ochrona przed hałasem 
 
Sprawnie funkcjonujące lokalne systemy komunikacyjne zmniejszają zagroŜenie 
wypadkami drogowymi, minimalizują uciąŜliwość ruchu drogowego dla 
mieszkańców. Modernizacja nawierzchni i odpowiednie zagospodarowanie 
pasów drogowych przy drogach mają wpływ na poprawę klimatu akustycznego.  
Sporządzenie harmonogramu zadań do wykonania, obejmującego poszczególne 
odcinki dróg oraz pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje, ułatwi 
przeprowadzenie działań umoŜliwiających osiągnięcie załoŜonego celu. Dla 
realizacji celu konieczne jest współdziałanie wszystkich zarządców dróg, 
działających na terenie gminy. 
 

Budowa i modernizacja dróg 
 
Opracowanie docelowego modelu sieci komunikacyjnej na terenie gminy  
(składającego się z dróg administrowanych przez wszystkie szczeble samorządów) 
powinno uwzględniać: 

- dogodne połączenia drogowe między gminami i waŜniejszymi miejscowościami 
- bezpieczeństwo transportu (stan dróg, oznakowanie) 
- eliminację zagroŜeń komunikacyjnych (w tym związanych z transportem 

materiałów niebezpiecznych) 
- minimalizację uciąŜliwości związanej z sąsiedztwem drogi (hałas) 

 
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

 
Rezultatem działań prowadzonych w zakresie rozwoju infrastruktury 
komunikacyjnej powinno być osiągnięcie docelowego modelu otoczenia 
drogowego, uwzględniającego wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska – 
chodniki, oświetlenie uliczne, pasy zieleni, miejsca postojowe, stacje paliw, itp.  
 
C.O.    Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  
 
Największy wpływ na stan środowiska mają systemy wodociągowe i 
kanalizacyjne (stan wód gruntowych, czystość cieków wodnych) oraz systemy 
zaopatrzenia w energię – sieci gazociągowe i elektroenergetyczne (alternatywne 
źródła ciepła mające wpływ na stan powietrza oraz zmniejszające ilość odpadów 
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– popiołów otrzymywanych przy tradycyjnym ogrzewaniu). Zadania 
realizowane będą ze środków własnych gminy przy wsparciu funduszy ochrony 
środowiska oraz środków pomocowych. Rozwój i modernizacja sieci 
elektroenergetycznych naleŜy do zadań Zakładów Energetycznych. 
 

Rozbudowa wodociągów  
 
Rozwój sieci wodociągowych musi być powiązany z budową systemów 
oczyszczania ścieków. Budowa wodociągów jest zadaniem samorządów 
gminnych. Celem prowadzonych działań w tym zakresie jest osiągnięcie 100% 
wskaźnika zwodociągowania gminy i zapewnienie wszystkim mieszkańcom 
dostępu do wody o odpowiednim standardzie jakościowym. Efektem  realizacji 
zadań będzie racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (odpłatność za wodę 
wymusza oszczędne gospodarowanie). 
 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej / Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 
 
Stan czystości wód uzaleŜniony jest w znacznym stopniu od istniejącego w 
gminie stanu gospodarki wodno-ściekowej. Osiągnięcie celu jakim jest pełna 
kanalizacja gminy Waśniów powinno stać się najwaŜniejszym zadaniem do 
realizacji w tej dziedzinie. 
Zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie będą budowane na obszarach 
spełniających kryteria techniczne i ekonomiczne (gęstość zaludnienia, 
ukształtowanie terenu itp.). Na obszarach o gęstej zabudowie uzasadniona jest 
budowa zbiorczych systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków, natomiast dla 
terenów o zabudowie rozproszonej lepszym rozwiązaniem są przydomowe 
oczyszczalnie. 
Efektem realizacji zadań w tym zakresie będzie: 
- zapewnienie wszystkim mieszkańcom moŜliwości odprowadzenia ścieków 

do sieci kanalizacyjnej, 
- poprawa bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców gminy (poprzez ograniczenie 

dostających się do gleb oraz wód powierzchniowych zanieczyszczeń). 
 

Budowa małych zbiorników retencyjnych 
 
Inwestycje w tym zakresie winny zostać poprzedzone analizą istniejących 
warunków geologicznych, moŜliwości technicznych i prawnych. Konieczne jest 
podjęcie starań o pozyskanie finansowych środków zewnętrznych na realizację 
zadań. Efektem będzie utworzenie zbiorników retencyjno-rekreacyjnych, które 
podniosą atrakcyjność turystyczną gminy oraz przyczynią się do poprawy 
gospodarki wodnej. 
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Do realizacji (odbudowy) przewidziany jest zbiornik Waśniów, który uwzględniony 
został w „Programie małej retencji województwa świętokrzyskiego” z 2006 r.  
 

Ochrona istniejących zbiorników wodnych 
 
Działania prowadzone w tym zakresie powinny obejmować analizę stanu 
obecnego istniejących na terenie gminy zbiorników wodnych (terenów 
podmokłych, bagien, torfowisk) oraz propozycje działań, zmierzających do 
utrzymania w dobrym stanie budowli i urządzeń piętrzących oraz ochrony 
terenów naturalnych zbiorników wodnych. Istotne znaczenie będzie miało 
równieŜ przestrzeganie zasad ochrony czynnej i biernej obowiązujących w 
strefach ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.  
 

Regulacja cieków wodnych i zagospodarowanie terenów połoŜonych w ich 
otoczeniu 

 
Regulacja cieków wodnych i zagospodarowanie terenów połoŜonych w ich 
otoczeniu nie tylko poprawi gospodarkę wodną ale przede wszystkim przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego a takŜe wpłynie 
korzystnie na estetykę krajobrazową tego obszaru.   
 
C.O.    Ochrona gleb  
 
Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne uŜytkowanie jest jednym z waŜnych 
priorytetów polityki ekologicznej gminy Waśniów.   
 

Działania na rzecz ochrony gleb przed degradacją 
 
Ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości,  
w szczególności przez: racjonalne gospodarowanie, zachowanie wartości 
przyrodniczych, zachowanie moŜliwości produkcyjnego wykorzystania, 
ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania, utrzymanie jakości gleby i 
ziemi powyŜej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów oraz 
zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych. 
Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb jest zagadnieniem wieloaspektowym  
i musi uwzględniać dostosowanie formy zagospodarowania oraz kierunków  
i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego.  
 
C.O.  Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami 
 
Sprawnie działający system gospodarki odpadami powinien rozwiązywać 
problem zbiórki i unieszkodliwiana odpadów. W nowych warunkach, na 
składowiskach odpadów będą mogły być umieszczane wyłącznie takie odpady, 
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których odzysk oraz unieszkodliwianie w inny sposób niŜ składowanie jest 
niemoŜliwe. Zgodnie z załoŜeniami Programu Ochrony Środowiska dla 
Województwa świętokrzyskiego” oraz Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2008 – 2011 system gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie będzie opierał się na następujących zasadach:  
- system realizował będzie ustawowe zadania gminy w sposób uzasadniony 

ekonomicznie, 
- zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina będzie  

realizowała wspólnie z podmiotami, które dostosowały swoją działalność do 
zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 

- gmina zapewni objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.  

 

Osiągnięcie w/w celu operacyjnego pozwoli na sprawne gospodarowanie 
wszystkimi rodzajami odpadów oraz na zminimalizowanie negatywnych 
oddziaływań odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.   
  

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
 
Na terenie gminy Waśniów wdroŜono system selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych – segregacji podlegają: szkło, makulatura i plastik.  
Wskazane jest objęcie 100% gospodarstw w gminie selektywną zbiórką. 
Program gospodarki odpadami powinien wskazywać skuteczną metodę 
pozwalającą na minimalizację ilości powstających odpadów komunalnych, 
wdroŜenie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 
oraz edukację ekologiczną uświadamiającą potrzebę i korzyści płynące z 
prowadzenia przez wszystkich mieszkańców gmin selektywnej zbiórki odpadów. 
Efektem realizacji zadań w tym zakresie będzie zmniejszenie ilości odpadów 
wytwarzanych na terenie gminy, a takŜe  moŜliwie największy poziom odzysku 
surowców wtórnych. 
 

Zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk 
 
Działania prowadzone w tym zakresie polegały będą na  likwidacji dzikich 
wysypisk poprzez ich dokładną lokalizację oraz zapobieganie ich powtórnego 
tworzenia, czego efektem będzie nie tylko poprawa stanu czystości środowiska 
ale równieŜ wzrost walorów estetycznych gminy. 
 
C.O. Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 
 
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi stanowi istotne działanie 
w gminnej polityce ekologicznej.  
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Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

 
WaŜnym zadaniem leŜącym w gestii samorządu gminnego jest stałe wprowadzanie 
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Zapisy te stanowić 
będą podstawę do wprowadzenia stref ograniczonego uŜytkowania wokół 
urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, 
gdzie potencjalnie moŜe wystąpić przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
promieniowania elektromagnetycznego.  
 
C.O.  Zapobieganie powaŜnym awariom i innym nadzwyczajnym zagroŜeniom  
          środowiska 
 
Skutki powaŜnych awarii dla ludzi i środowiska w duŜym stopniu zaleŜą od 
prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagroŜenia. Dla skuteczności 
działań w tym zakresie niezwykle istotne znaczenie ma współpraca słuŜb 
włączonych w poszczególne działania oraz koordynacja tych działań.  
 

Zapobieganie i minimalizowanie skutków powaŜnych awarii 
 
W sytuacji wystąpienia zagroŜenia środowiska wynikającego z powaŜnych 
awarii bądź  zdarzeń nadzwyczajnych powinny być realizowane i przestrzegane 
istniejące procedury związane z poszczególnymi rodzajami zdarzeń. PoniewaŜ 
wiedza na temat działań operacyjno-ratowniczych w sytuacjach zagroŜenia jest 
nadal niewystarczająca niezbędne jest prowadzenie działań informacyjnych w tym 
zakresie.  
 
III.C.S.  Ochrona zasobów przyrodniczych i wzrost lesistości  
 
Realizacja zadań słuŜących osiągnięciu zakładanych celów przyczyni się do 
zachowania bogactwa biologicznego cennych przyrodniczo obszarów gminy.  
 
C.O.  Ochrona obszarów o znaczących walorach przyrodniczych  

Ze względu na cenne przyrodniczo obszary cała powierzchnia gminy Waśniów  
objęta jest prawną ochroną. Najcenniejszymi przyrodniczo są tereny naleŜące do 
Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Kamiennej i Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu a takŜe tereny  
objęte ochroną w formie rezerwatów przyrody: „Małe Gołoborze",  "Szczytniak"  
i "Wąwóz w Skałach". Na obszarze tym występuje wiele gatunków flory i fauny 
objętych ochroną prawną (na terenie Parku stwierdzono 28 gatunków roślin 
objętych ochroną prawną, w tym 20 gatunków podlegających ochronie 
całkowitej.  
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Ochrona róŜnorodności biologicznej 

 
Na terenie gminy są projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000: 
Ostoja Łysogórska część E, Ostoja Jeleniowska, Ostoja Kunowska – są to tereny  
waŜne z punktu widzenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy. Zgodnie 
z europejską strategią tereny takie włączane są  do wdraŜanego programu Sieci 
Ekologicznej NATURA 2000. 
Zadaniem samorządu gminnego jest wspieranie wdraŜania właściwych zasad 
gospodarowania na obszarze potencjalnym NATURA 2000 - Ostoja Łysogórska 
część E, Ostoja Jeleniowska, Ostoja Kunowska.  
 
C.O. Zwiększenie lesistości gminy Waśniów  
 
Działania prowadzone w tym kierunku mają przyczynić się do ochrony i 
zwiększenia zasobów leśnych. Działania na rzecz ochrony zasobów leśnych 
sprowadzać się będą do zachowania ich w jak najlepszym stanie czystości oraz 
do umoŜliwienia korzystania z terenów o wysokiej lesistości w celach 
rekreacyjnych itp. bez pogarszania ich stanu.  
  

Zalesianie i ochrona zasobów leśnych 
 
Działania prowadzone w tym kierunku mają na celu powiększenie areału leśnego 
przez zagospodarowanie nieuŜytków oraz optymalny sposób wykorzystania 
odłogowanych obecnie gleb najsłabszych klas bonitacyjnych. Uwzględniając 
funkcje ochronne terenów leśnych nasadzenia powinny być prowadzone 
równieŜ w rejonach o podwyŜszonym natęŜeniu hałasu, gdzie las mógłby 
stanowić barierę dźwiękochłonną.  
Rozwój zalesień zaleŜeć będzie od faktycznej podaŜy gruntów do zalesień i 
powstawania uwarunkowań ekonomicznych sprzyjających zalesianiu. 

Ochrona lasów realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach. Podstawą programu ochrony zasobów leśnych będzie zasada  
rozwijania trwale zrównowaŜonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 
Prowadzenie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oznaczać będzie racjonalne 
uŜytkowanie zasobów leśnych poprzez kształtowanie właściwej struktury lasów 
(gatunkowej i wiekowej) i ich wykorzystania gospodarczego w sposób 
zapewniający zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności 
oraz potencjału regeneracyjnego. 

Działania prowadzone w tym zakresie przyczynią się równieŜ do poprawy 
stosunków wodnych, zmniejszą zagroŜenia związane z podtopieniami oraz 
poprawią warunki bytowania ekosystemów związanych ze środowiskiem 
wodnym a takŜe zwiększą bioróŜnorodność krajobrazu.  
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IV C.S. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców 
 
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy jest 
warunkiem niezbędnym dla poprawy obecnego stanu środowiska i zmniejszenia 
zagroŜeń dla środowiska w przyszłości, poniewaŜ skuteczność realizacji 
programu ochrony środowiska zaleŜna będzie od „klimatu społecznego” i 
nastawienia mieszkańców do proponowanych zadań związanych z ochroną 
środowiska. 
 
C.O. Kształtowanie w społeczeństwie właściwej postawy i zachowań  
           proekologicznych 
 

Edukacja ekologiczna 
 

Edukacja proekologiczna musi być prowadzona we wszystkich środowiskach  
i grupach wiekowych. Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieŜy powinna być 
prowadzona podczas zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach 
oraz w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych; natomiast dla dorosłych  
w ramach działalności informacyjnej samorządu oraz instytucji. 
Programy edukacyjne opracowywane przez placówki oświatowe we współpracy 
z jednostkami samorządowymi mają szansę uzyskania wsparcia finansowego ze 
strony fundacji i funduszy ochrony środowiska oraz ze środków pomocowych.   
 
 

IV   PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2009 - 2012 

4.1. ZałoŜenia planu działań na lata 2009-2012 
 
Działania priorytetowe Gminnego Programu Ochrony Środowiska zostały 
zdefiniowane po przeprowadzeniu: 

■ analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w gminie 
■ analizy stanu infrastruktury technicznej wpływającej na środowisko 
■ konsultacji z przedstawicielami Urzędu Gminy 

 
Gminny plan inwestycyjny obejmuje szereg działań mających na celu poprawę 
gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, poprawę infrastruktury,  
a w szczególności dróg powiatowych i gminnych oraz  modernizację i remonty 
obiektów mienia komunalnego. Skalę działań inwestycyjnych warunkują 
moŜliwości finansowe gminy, dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych 
starań o pozyskanie środków zewnętrznych na te zadania. WaŜnym zadaniem 
będzie kontynuowania działań zwiększających świadomość ekologiczną 
mieszkańców – działania te powinny być prowadzone  na bieŜąco, w sposób ciągły.  
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Wybór priorytetów Gminnego Programu Ochrony Środowiska pod względem 
kryteriów o charakterze ekologicznym i prawno-ekonomicznym jest zgodny  z 
celami przyjętymi w programach wojewódzkich i regionalnych oraz 
określonymi dla polityki ekologicznej  państwa. 
 
4.2. Poprawa jakości środowiska 
 
Stan środowiska naturalnego gminy Waśniów poprawiać będą działania 
realizowane w większości przez samorząd gminny, dotyczące przede wszystkim 
budowy sieci infrastruktury technicznej (działania inwestycyjne) oraz przez 
samorząd gminny we współpracy z instytucjami działającymi w sektorze 
gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi 
(działania organizacyjne). 
 
4.2.1. Ochrona powietrza 
 
Na terenie gminy Waśniów nie ma zakładów stwarzających zagroŜenie dla 
jakości powietrza atmosferycznego.  
W wyniku oceny powietrza dokonanej przez WIOŚ strefa ostrowiecko-starachowicka 
(do której naleŜy gmina Waśniów), zaklasyfikowana została – zarówno 
dziedzinie ochrony zdrowia jak i w dziedzinie ochrony roślin – do klasy A (D1).  
Przyznanie strefie najczystszej klasy A(D1) dla badanych zanieczyszczeń 
oznacza, Ŝe wymaganym działaniem jest utrzymywanie jakości powietrza na 
tym samym lub lepszym poziomie.  
Działania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny być prowadzone w latach 
2009-2012 to kontynuacja dotychczasowych działań, dotyczących głównie 
przeciwdziałaniu niskiej emisji: 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i 
powierzchniowych; 

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię - termomodernizacja budynków, 
modernizacja źródeł ciepła; 

- popularyzacja ekologicznych źródeł energii, modernizacja sieci 
elektroenergetycznych; 

- modernizacja systemu komunikacyjnego gminy w celu zmniejszenia 
emisji spalin. 

 
4.2.2.  Zmniejszenie hałasu 
 
Hałas komunikacyjny stanowi główne źródło hałasu na terenie gminy Waśniów, 
dlatego działania podejmowane w l. 2009-2012 na rzecz zmniejszenia 
uciąŜliwości hałasu polegać będą głównie na:   

� wspieraniu zarządców dróg i linii kolejowych w zakresie ochrony przed 
hałasem; 
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� modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni); 
� tworzeniu pasów zieleni ochronnej wzdłuŜ szlaków komunikacyjnych 

(koordynacja działań wynikających z programu zalesień). 
� realizacji inwestycji ograniczających naraŜenie na hałas komunikacyjny 

np. poprzez budowę ekranów akustycznych (w razie potrzeby – 
współpraca z zarządcami dróg); 

� uwzględnianiu zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 

 
4.2.3. Ochrona zasobów wodnych 
 
Działania poprawiające stan wód powierzchniowych w latach 2009-2012 
obejmują:  

- racjonalizację gospodarki wodnej na terenie gminy oraz rozbudowę sieci 
wodociągowych  

- budowę systemów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Waśniów    
- wsparcie przez gminę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
- propagowanie wśród rolników zasad prawidłowego postępowania  

z nawozami i środkami ochrony roślin 
 

4.2.4.  Gospodarka odpadami 
 
Działania na rzecz racjonalizacji gospodarki odpadami w latach 2009-2012 
zmierzać będą głównie w kierunku ograniczania ilości wytwarzanych odpadów,    
wdroŜenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wszystkich 
gospodarstwach domowych na terenie gminy (100%), zwiększania odzysku 
surowców wtórnych oraz zminimalizowania uciąŜliwości powodowanych 
niewłaściwym postępowaniem z odpadami. Szczegółowe zadania zawiera Plan 
gospodarki odpadami dla Gminy Waśniów  na lata 2009-2012. 
 
4.2.5.  Ochrona gleb 
 
Działania związane z ochroną gleb proponowane na lata 2009-2012 to przede 
wszystkim:  

� przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie 
ochrony gleb uŜytkowanych rolniczo; 

� racjonalne zuŜycie środków ochrony roślin i nawozów; 
� minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan 

środowiska glebowego; 
� utrzymanie jakości gleby i ziemi powyŜej lub co najmniej na poziomie 

wymaganych standardów. 
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4.2.6. Wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej 
 
Działania prowadzone w l. 2009-2012 powinny popularyzować stosowanie źródeł 
energii odnawialnej oraz wspierać rozwój małej energetyki ze źródeł 
ekologicznych (kolektory słoneczne, elektrownie biogazowe, wodne, wiatrowe) 
a takŜe promować stosowanie technologii przyjaznych środowisku.  
 
4.2.7.  Ochrona zasobów przyrody 
 
Działania w zakresie ochrony przyrody prowadzone w latach 2009-2012 
powinny obejmować przede wszystkim:  

■ ochronę obszarów cennych przyrodniczo; 
■ udział w tworzeniu lokalnych ostoi przyrody; 
■ ochronę róŜnorodności biologicznej oraz edukację w tym zakresie;  
■ ochronę i zwiększanie zasobów leśnych;  
■ przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk; 
■ realizację programu ochrony istniejących zbiorników wodnych; 
■ wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki. 

 
4.2.8. Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 
 
W latach 2009-2012 działania na rzecz utrzymania standardów w zakresie PEM 
polegać będą głównie na: 

� wprowadzeniu do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi; 

� preferowaniu niskokonfliktowych lokalizacji  źródeł pól elektromagnetycznych; 
� edukacji ekologicznej odnośnie skali zagroŜenia emisją pól elektromagnetycznych. 
 

4.2.9. Zapobieganie powaŜnym awariom i innym nadzwyczajnym zagroŜeniom  
          środowiska 
 
Działania prowadzone w tym zakresie to: 
 

� stałe doskonalenie współpracy słuŜb i organów biorących udział w 
przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii  i nadzwyczajnych zdarzeń; 

� utrwalenie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacjach wystąpienia 
zagroŜeń środowiska z tytułu powaŜnych awarii; 

� wyznaczenie miejsc do parkowania samochodów przewoŜących materiały 
niebezpieczne; 

� usuwanie skutków zagroŜeń środowiska (w razie potrzeby). 
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4.2.10. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa 
 
Główne działania prowadzone w latach 2009-2102 w rozwoju świadomości 
ekologicznej i kształtowania postaw proekologicznych to: 

� wsparcie udziału szkół w programach środowiskowych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych 

� bieŜące informowanie na stronie www gminy o stanie środowiska w gminie  
i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony; 

� organizacja prelekcji oraz konkursów dla mieszkańców gminy w celu 
propagowania i zachęcania do ekologicznego stylu Ŝycia; 

� promowanie obszarów cennych przyrodniczo, ścieŜek przyrodniczych  itp. 
poprzez wydawanie ulotek informacyjnych oraz materiałów edukacyjnych 
dotyczących proekologicznych zachowań konsumenckich, oszczędzania 
wody i energii, segregacji odpadów itp.; 

� propagowanie wśród rolników zasad stosowania środków ochrony roślin, 
rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i wdraŜania kodeksu dobrych 
praktyk rolniczych. 

 
 

V   ZARYS PLANU DZIAŁAŃ NA LATA 2013 - 2016 
 
5.1. ZałoŜenia planu działań na lata 2013-2016 
 
Część zadań, przewidzianych do realizacji w latach 2009-2012 to faza wstępna 
inwestycji – przygotowanie dokumentacji, niezbędnych pozwoleń oraz 
zabezpieczenie środków na realizację (własnych i zewnętrznych). Plan działań 
na lata 2013-2016 zakłada kontynuację realizacji celów strategicznych i celów 
operacyjnych, rozpoczętą w okresie 2009-2012 i w okresie wcześniejszym  
- od 2004 r. 
 
5.1.1. Poprawa jakości środowiska 
 
W celu poprawy stanu środowiska na terenie gminy będą kontynuowane 
działania inwestycyjne oraz działania organizacyjne z zakresu: ochrony 
powietrza, ochrony wód, racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia 
hałasu oraz ochrony zasobów przyrody. 
 
5.1.2.  Ochrona powietrza 
 
Działania z zakresu ochrony powietrza, przewidywane na lata 2013-2016 
obejmują kontynuację zadań: 

� termomodernizacja budynków, modernizacja źródeł ciepła i systemów 
grzewczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa; 
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� modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych 
źródeł energii; 

� modernizacja systemu komunikacyjnego gminy. 
 
5.1.3.  Zmniejszenie hałasu 
 
Planuje się kontynuować w l. 2013-2106 zadania związane z modernizacją dróg 
oraz infrastruktury drogowej, które będą miały wpływ na poprawę klimatu 
akustycznego na terenie gminy.    
 
5.1.4. Ochrona zasobów wodnych 
 
Działania inwestycyjne, planowane na lata 2013-2016 zakładają rozbudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, propagowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej.  
 
5.1.5.  Gospodarka odpadami 
 
Plan zadań na lata 2013-2016 przewiduje kontynuację i usprawnianie gospodarki 
odpadami poprzez objęcie 100% mieszkańców systemem zorganizowanej 
zbiórki oraz wprowadzenie segregacji odpadów „u źródła” we wszystkich 
gospodarstwach domowych na terenie gminy (100%); docelowe rozwiązanie 
problemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, działania 
zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów niebezpiecznych trafiających na 
składowiska w strumieniu odpadów komunalnych, opracowanie i realizację 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest a takŜe pełną likwidację 
dzikich wysypisk. 
 
5.1.6.  Ochrona gleb  
 
Plan na lata 2013-2016 zakłada kontynuację działań prowadzonych na rzecz ochrony 
gleb uŜytkowanych rolniczo oraz działania prowadzące do minimalizacji negatywnego 
wpływu działalności gospodarczej na stan środowiska glebowego w gminie.  
 
5.1.7.  Wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej 
 
Działania prowadzone w l. 2013-2016 zakładają kontynuowanie promowania 
nośników energii odnawialnej oraz wspieranie rozwoju energetyki ze źródeł ekologicznych.   
 
5.1.8. Ochrona zasobów przyrody  
 
Plan działań na l. 2013-2016 obejmuje kontynuację zadań objętych programem 
ochrony obszarów cennych przyrodniczo, ochronę lasów i róŜnorodności 
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biologicznej oraz działania na wykorzystania walorów przyrodniczych dla 
rozwoju turystyki. 
 
5.1.9. Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 
 
W latach 2013-2016 kontynuowane będą działania  zmierzające do utrzymania 
standardów w zakresie PE, m.in.: prowadzenie badań natęŜenia promieniowania 
elektromagnetycznego, preferowaniu niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól 
elektromagnetycznych a takŜe prowadzenie edukacji ekologicznej na temat zagroŜenia 
powodowanego emisją pól elektromagnetycznych. 

 
5.1.10. Zapobieganie powaŜnym awariom i innym nadzwyczajnym zagroŜeniom  
            środowiska 
 
Plan działań na lata 2013-2016 obejmuje:   

� dalsze doskonalenie współpracy słuŜb i organów uczestniczących w 
przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii  i nadzwyczajnych zdarzeń; 

� kontynuację akcji edukacyjnej dotyczącej właściwych zachowań społeczeństwa 
w sytuacjach wystąpienia zagroŜeń środowiska z tytułu powaŜnych awarii; 

� kontrole pojazdów przewoŜących materiały niebezpieczne; 
� usuwanie skutków zagroŜeń środowiska (w razie potrzeby). 

 
5.1.11. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa 
 
Prowadzone w l. 2013-2016 działania stanowić będą kontynuację zadań edukacyjnych 
prowadzonych dla róŜnych grup społecznych i wiekowych w celu rozwoju 
świadomości ekologicznej i wyrobienia poczucia odpowiedzialności za stan  
środowiska przyrodniczego. 
 
VI. ZADANIA PRIORYTETOWE W ZAKRESIE OCHRONY  
       ŚRODOWISKA NA LATA 2009 - 2012 I ZADANIA NA LATA     
       2013 - 2016 W UKŁADZIE CELÓW STRATEGICZNYCH  
       I CELÓW OPERACYJNYCH 

 
Przyjęte cele ekologiczne i kierunki działań do 2016 r. stanowią podstawę 
opracowania planu operacyjnego na lata 2009 - 2012, tj. konkretnych przedsięwzięć, 
które stanowią piorytet w skali gminy Waśniów.  
PoniŜej przedstawiono listę przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 
2009 - 2012 w zakresie priorytetowych elementów środowiska w gminie. 
 



  

I C.S.  Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego 
 
C.O. Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne 

 
Popularyzacja energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku 

Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Popularyzowanie nośników energii odnawialnej i technologii przyjaznych 

środowisku 
Wójt Gminy Środki własne JST 

2 Rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym Inwestorzy Środki inwestorów 

Zadania na lata 2013 – 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Popularyzacja alternatywnych źródeł energii  Wójt Gminy  Środki własne JST 
2 Analiza moŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii Wójt Gminy  Środki własne JST 
3 Rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym - kontynuacja Inwestorzy Środki inwestorów 

 
C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 

 
Popularyzacja i wspieranie ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego 

Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej Ŝywności, promocja istniejących 

gospodarstw  Wójt Gminy  
Środki własne JST  
BudŜet państwa  
Środki pomocowe 

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 103 

1 Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej Ŝywności, promocja istniejących 
gospodarstw – kontynuacja realizacji zadania 

Zarząd Powiatu 
Gminy 

Środki własne JST  
BudŜet państwa  
Środki pomocowe 

2 Poprawa jakości produktów w gospodarstwach ekologicznych – uzyskanie 
odpowiednich certyfikatów 

Rolnicy 
Środki rolników 
Środki pomocowe 

 
II C.S. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
 
C.O. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Modernizacja systemów grzewczych  i termomodernizacja budynków 

Zadania priorytetowe na lata 2009– 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Waśniowie 

(prowadzona w ramach większego projektu)  
Wójt Gminy Środki własne JST  

Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki pomocowe 

2 Termomodernizacja budynków na terenie gminy  Właściciele budynków  Środki właścicieli  
3 Modernizacja systemów grzewczych Właściciele budynków  Środki właścicieli  

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Boleszynie  Wójt Gminy Środki własne JST  

Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki pomocowe 

2 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Nowym Skoszynie   
(realizowana będzie w ramach rozbudowy budynku szkoły)  

Wójt Gminy Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki pomocowe 

3 Kontynuacja modernizacji i termomodernizacji obiektów na terenie gminy   
     - kontynuacja  

Wójt Gminy 
Właściciele budynków  

Środki własne JST  
Środki właścicieli 
Fundusze Ochrony Środowiska 

4 Modernizacja systemów grzewczych - kontynuacja Właściciele budynków  Środki właścicieli  
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C.O. Ochrona przed hałasem  
Budowa i modernizacja dróg 

 
Zadania priorytetowe na lata 2009– 2012 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Modernizacja dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy  

 
Zarząd Powiatu  
Wójt Gminy 

Środki własne JST  
Środki pomocowe 

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Modernizacja i budowa dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy  

   - kontynuacja 
Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

Środki własne JST 
BudŜet państwa  
Środki pomocowe 

 
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

 
Zadania priorytetowe na lata 2008– 2012 

L.p. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Uwzględnianie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 
Wójt Gminy Środki własne JST 

2 Kontrola jednostek emitujących hałas oraz egzekwowanie przestrzegania 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (w razie potrzeby) 

 Środki własne JST 

3 Wspieranie zarządców dróg w zakresie ochrony przed hałasem Wójt Gminy Środki własne JST 
4 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych na 

terenie gminy  
Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

Środki własne JST 
BudŜet państwa  
Środki pomocowe 

5 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach gminnych na terenie 
gminy  
 

Wójt Gminy Środki własne JST 
BudŜet państwa  
Środki pomocowe  

Zadania na lata 2013– 2016 
L.p. Zadanie Realizacja Źródła środków 
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1 Kontynuacja zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

Środki własne JST 
BudŜet państwa  
Środki pomocowe  

 
C.O. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  

 
Rozbudowa wodociągów 

Zadania priorytetowe na lata 2009– 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 - Budowa wodociągów w miejscowościach:  

Kotarszyn, Stryczowice, Roztylice, Roztylice Witosławice, Kraszków 
(zakończenie wodociągowania gminy) 

Wójt Gminy  Środki pomocowe  
RPO WŚ 
Środki własne JST  

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 - Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej w gminie (w miarę potrzeb) Wójt Gminy  Środki własne JST  

Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki pomocowe 

 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej / Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 
Zadania priorytetowe na lata 2009– 2012 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 - Budowa kanalizacji w miejscowości Waśniów i Pakosławice  – II etap Wójt Gminy  Środki pomocowe  

RPO WŚ 
Środki własne JST  
Środki mieszkańców 

2 - Budowa kanalizacji w miejscowości Piotrów Wójt Gminy  Środki pomocowe  
RPO WŚ 
Środki własne JST  
Środki mieszkańców 
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3 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wójt Gminy  
właściciele budynków 

 

Środki mieszkańców 
Środki pomocowe PROW 
Fundusze Ochrony Środowiska 

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 - Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy – kontynuacja zadania  Wójt Gminy  Środki własne JST  

Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki mieszkańców 
Środki pomocowe  

2 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Wójt Gminy  Środki mieszkańców 
Środki pomocowe  PROW 
Fundusze Ochrony Środowiska 

 
Budowa małych zbiorników retencyjnych 

Zadania priorytetowe na lata 2009– 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Odbudowa zbiornika malej retencji w m. Waśniów 

(o pow. 3 ha, pojemność: 32 tys. m3) 
ŚZMiUW  Kielce 

Wójt Gminy  
ŚZMiUW  Kielce  
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki pomocowe   

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Opracowanie analizy technicznej dla nowych zbiorników retencyjnych  ŚZMiUW Kielce 

Wójt Gminy  
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki pomocowe 

 
Ochrona istniejących zbiorników wodnych 

 
Zadania priorytetowe na lata 2009 - 2012 

L.p. Zadanie Realizacja Źródła środków 
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1 Przestrzeganie zasad ochrony czynnej i biernej obowiązujących w strefach ochrony 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP  

ŚZMiUW  Kielce 
Wójt Gminy 

ŚZMiUW  Kielce 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 

2 Ochrona naturalnych zbiorników wodnych ŚZMiUW  Kielce 
 

Wójt Gminy 

ŚZMiUW  Kielce 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 

Zadania na lata 2013- 2016 
L.p. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Przestrzeganie zasad ochrony czynnej i biernej obowiązujących w strefach ochrony 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP - kontynuacja 
ŚZMiUW  Kielce 

Wójt Gminy 
ŚZMiUW  Kielce 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 

2 Ochrona naturalnych zbiorników wodnych - kontynuacja ŚZMiUW  Kielce 
Wójt Gminy 

ŚZMiUW  Kielce 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 

 
Regulacja cieków wodnych i zagospodarowanie terenów połoŜonych w ich otoczeniu 

 
Zadania priorytetowe na lata 2009– 2012 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Realizacja programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego w zakresie 

zadań na szczeblach gminnych. 
ŚZMiUW  Kielce 

Wójt Gminy 
ŚZMiUW  Kielce 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 

2 Wyznaczenie obszarów zalewowych i uwzględnienie ich w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

ŚZMiUW  Kielce 
Wójt Gminy 

ŚZMiUW  Kielce 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Realizacja programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego w zakresie 

zadań na szczeblach gminnych - kontynuacja 
ŚZMiUW  Kielce 

Wójt Gminy 
ŚZMiUW  Kielce 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
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C.O. Ochrona gleb   
Działania na rzecz ochrony gleb przed degradacją 

Zadania priorytetowe na lata 2009– 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb 

uŜytkowanych rolniczo 
Rolnicy Środki właścicieli gruntów 

2 Racjonalne zuŜycie środków ochrony roślin i nawozów Rolnicy Środki właścicieli gruntów 

3 WdraŜanie programów rolno środowiskowych uwzględniających działania 
prewencyjne w zakresie ochrony gleb (w tym erozji gleb) 

Rolnicy Środki właścicieli gruntów 

4 Minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan środowiska 
glebowego 

Rolnicy Środki właścicieli gruntów 

5 Utrzymanie jakości gleby i ziemi powyŜej lub co najmniej na poziomie 
wymaganych standardów 

Rolnicy Środki właścicieli gruntów 

6 Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi 

Starosta Środki własne JST 

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Kontynuacja zadań prowadzonych w l. 2009-2013 Rolnicy Środki właścicieli gruntów 

 
C.O. Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami 
 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
 

Zadania priorytetowe na lata 2009– 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 100% 

mieszkańców gminy   
Wójt Gminy  Środki własne JST  

 

2 Popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów  Wójt Gminy  Środki własne JST  
Fundusze Ochrony  Środowiska 
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3 Usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a terenie gminy Wójt Gminy  Środki własne JST 
Fundusze Ochrony  Środowiska 

4 Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (współpraca w ramach 
Spółki ZUO „Janik” Sp. Z o.o.) 

ZUO „Janik” Sp. z o.o 
Wójt Gminy  

ZUO „Janik” Sp. z o.o 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki pomocowe 

5 Usprawnienie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz 
niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym  

Wójt Gminy  Środki własne JST 
Fundusze Ochrony Środowiska 

6 Opracowanie i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest    Wójt Gminy  Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki pomocowe 

7 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ograniczenia 
powstawania odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami 
odpadów 

Wójt Gminy  
Szkoły 

Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
 

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 WdraŜanie programu gospodarki odpadami  Wójt Gminy Waśniów Środki własne JST 

Fundusze Ochrony  Środowiska 

2 Popularyzowanie , upowszechnianie  i usprawnianie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów 

Wójt Gminy Waśniów Środki własne JST 
Fundusze Ochrony  Środowiska 

3 Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów  Wójt Gminy Waśniów Środki własne JST 
Fundusze Ochrony  Środowiska 

4 Kontynuacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest Wójt Gminy Waśniów Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Środki pomocowe 

 
Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk 

 
Zadania priorytetowe na lata 2009– 2012 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
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1 Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy i ich likwidacja Wójt Gminy  Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 

Zadania na lata 2013– 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Kontynuacja działań na rzecz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk Wójt Gminy Waśniów Środki własne JST  

Fundusze Ochrony Środowiska 

 
C.O. Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 

 
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Prowadzenie badań promieniowania elektromagnetycznego umoŜliwiającego ocenę skali 

zagroŜenia tymi polami; 
WIOŚ Kielce WIOŚ Kielce 

2 Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących 
ochrony przed polami elektromagnetycznymi; 

Wójt Gminy Środki własne JST 

3 Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji  źródeł pól elektromagnetycznych Wójt Gminy Środki własne JST 

4 Edukacja ekologicznej odnośnie skali zagroŜenia emisją pól elektromagnetycznych Wójt Gminy Środki własne JST 

Zadania na lata 2013 – 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Kontynuacja zadań prowadzonych  w l. 2009-2012  WIOŚ Kielce 

Wójt Gminy 
Środki WIOŚ 
Środki własne JST 

 
C.O.  Zapobieganie powaŜnym awariom i innym nadzwyczajnym zagroŜeniom środowiska  

 
Zapobieganie i minimalizacja skutków powaŜnych awarii 

 
Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
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1 Stałe doskonalenie współpracy słuŜb i organów biorących udział w 
przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii  i nadzwyczajnych zdarzeń 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Środki własne JST 
 

2 Wyznaczenie miejsc do parkowania samochodów przewoŜących materiały 
niebezpieczne 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Środki własne JST 
 

3 Wyznaczenie miejsc magazynowania odpadów powstających podczas usuwania 
skutków kolizji w trakcie transportu materiałów niebezpiecznych; 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Środki własne JST 
 

4 Wyznaczenie tras do przewozów materiałów niebezpiecznych; Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Środki własne JST 
 

5 Usuwanie skutków zagroŜeń środowiska (w razie potrzeby). Jednostki KSRG 
PCZK 

Środki własne JST 

Zadania na lata 2013 – 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Kontynuacja zadań prowadzonych  w l. 2009-2012  PCZK   Środki własne JST 

 
III C.S. Ochrona zasobów przyrodniczych i wzrost lesistości 
 
C.O. Ochrona obszarów o znaczących walorach przyrodniczych  

 
Program ochrony róŜnorodności biologicznej 

Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Objęcie ochroną prawną  proponowanych obszarów NATURA 2000  - Ostoja 

Łysogórska, Ostoja Jeleniowska, Wzgórza Kunowskie.  
 (Dyrektywa Siedliskowa SOOS) 

Gmina  
Nadleśnictwo  

Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Nadleśnictwo 

2 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo Gmina  
Nadleśnictwo 

Środki własne JST  
Nadleśnictwo 

4 Ochrona róŜnorodności biologicznej oraz edukacja w tym zakresie Gmina 
Szkoły 

Nadleśnictwo 

Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Nadleśnictwo 

Zadania na lata 2013 – 2016 
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Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Ochrona róŜnorodności biologicznej oraz edukacja w tym zakresie - kontynuacja Gmina 

Szkoły 
Nadleśnictwo 

Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Nadleśnictwo 

 
C.O. Zwiększenie lesistości gminy Waśniów   

 
Zalesianie i ochrona zasobów leśnych 

 
Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody na terenie gminy Nadleśnictwo 

Wójt Gminy 
Nadleśnictwo 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 

2 Ścisła ochrona istniejących zasobów leśnych Nadleśnictwa 
Wójt Gminy 

Właściciele lasów 

Nadleśnictwa 
Fundusze Ochrony Środowiska 
Właściciele lasów 

3 Prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej Nadleśnictwa  
Właściciele lasów 

Nadleśnictwa 
Właściciele  lasów 

4 Zalesianie gruntów prywatnych na terenie gminy  Właściciele Środki właścicieli gruntów 
5 Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów Wójt Gminy  

Placówki oświatowe 
Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Nadleśnictwo 

Zadania na lata 2013 – 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Zalesianie gruntów na terenie gminy Waśniów  - kontynuacja Właściciele Środki właścicieli gruntów 
2 Konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody – kontynuacja 

działań 
Wójt Gminy   Środki własne JST  

Fundusze Ochrony Środowiska 
Nadleśnictwa 

3 Prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej - kontynuacja Nadleśnictwa 
Właściciele lasów 

Nadleśnictwa 
Środki właścicieli lasów 
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4 Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów - kontynuacja Wójt Gminy  
Placówki oświatowe 

Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 
Nadleśnictwo 

 
IV C. S. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców  

 

C.O. Kształtowanie w społeczeństwie właściwej postawy i zachowań proekologicznych  
 

Edukacja ekologiczna 

Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Kontynuacja działań edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci i młodzieŜy  Wójt Gminy Środki własne JST  

BudŜet państwa  
Fundusze Ochrony Środowiska 

2 Wsparcie udziału szkół w programach środowiskowych – powiatowych , 
wojewódzkich i krajowych  

Wójt Gminy Środki własne JST  
BudŜet państwa  
Fundusze Ochrony Środowiska 

3 BieŜące informowanie na stronie www gminy o stanie środowiska w gminie  i 
działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony; 

Wójt Gminy Środki własne JST  
 

4 Promowanie obszarów cennych przyrodniczo, ścieŜek przyrodniczych poprzez 
wydawanie ulotek informacyjnych  itp.  

Starostwo Powiatowe 
Gminy 

Środki własne JST 

65 Szkolenia rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin, rolnictwa 
ekologicznego, agroturystyki i wdraŜania kodeksu dobrych praktyk rolniczych 

ŚODR ŚODR 

6 Edukacja ekologiczna dorosłych – pogadanki na naradach sołtysów, rozdawanie 
ulotek informacyjnych, organizowanie seminariów, warsztatów  

Wójt Gminy Środki własne JST  
Fundusze Ochrony Środowiska 

Zadania na lata 2013 – 2016 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła środków 
1 Kontynuacja programów edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci, młodzieŜy 

oraz dorosłych 
Wójt Gminy Środki własne JST  

BudŜet państwa  
Fundusze Ochrony Środowiska 



  

NaleŜy podkreślić, Ŝe zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka 
moŜliwości realizowania innych przedsięwzięć, tzn. takich które mieszczą się w 
ramach kierunków działań zdefiniowanych w rozdziale 4 i 5 niniejszego 
dokumentu (ZałoŜenia planu działań na lata 2009 – 2012; Zarys planu działań na 
lata 2013-2016).  
 
VII   ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

7.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska 
 
Zarządzanie ochroną środowiska powinno opierać się na następujących 
zasadach, wynikających z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej: 

- zasada przezorności 
- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi 
- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego 
- zasada regionalizacji 
- zasada uspołecznienia 
- zasada „zanieczyszczający płaci” 
- zasada prewencji 
- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) 
- zasada subsydiarności  
- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej 

Zarządzanie ochroną środowiska na szczeblu powiatu dotyczy zadań własnych 
powiatu oraz koordynacji zadań realizowanych przez gminy, jednostki  
organizacyjne, podmioty gospodarcze - uznanych za waŜne dla stanu środowiska 
naturalnego w gminie.  
W realizacji programu uczestniczą: 

• podmioty prowadzące działania organizacyjne i zarządzające programem 
• podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań 
• jednostki kontrolujące realizację programu oraz efekty 
• mieszkańcy gminy, jako końcowy beneficjent programu 
 

Ogólny schemat zarządzania ochroną środowiska w gminie przedstawia 
schemat: 
 
       Rada Gminy 
          Starosta 
          Marszałek 

Wójt    Wojewoda 
 
                                            
Instytucje kontrolujące                Jednostki realizujące            Instytucje finansujące  
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7.2. Instrumenty zarządzania środowiskiem 
 
Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu: 

• instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie 
kompetencje organom administracji rządowej i samorządowej oraz 
organom administracji specjalnej; 

• instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska, administracyjnych kar pienięŜnych, funduszy celowych; 

• instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji 
ekologicznej, komunikacji społecznej; 

• instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdroŜeniowych. 
 
 

VIII  WDRAśANIE PROGRAMU 
 
8.1. Środki finansowe na realizację programu 
 
Na wdraŜanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami mogą 
być przeznaczone: 

• środki własne, 
• kredyty i poŜyczki udzielane w bankach komercyjnych, 
• kredyty i poŜyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez 

instytucje wspierające rozwój gmin i powiatów, 
• obligacje  
• dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych 

 
Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać 
samorządy dla realizacji programów ochrony środowiska to: 

• Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, 
Wojewódzki, Powiatowy, Gminny) 

• Fundusze strukturalne 
• Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska (Ekofundusz, 

Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony 
Środowiska i inne) 

 
Korzystanie z większości zewnętrznych źródeł finansowania wymaga udziału 
własnego od 25 – 50% kosztów inwestycji.  
 
8.2. Koszty realizacji przedsięwzięć 
 
Kalkulacja szacunkowych kosztów realizacji programów została przeprowadzona 
w oparciu o plany inwestycyjne samorządu gminnego oraz koszty 
porównywalnych inwestycji i działań realizowanych przez te jednostki. 
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      Cele operacyjne 

Działania  

Szacunkowe 

koszty realizacji 

2009-2012 

Szacunkowe 

koszty realizacji 

2013-2016 

Potencjalne źródła 

środków 

    

Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne   
Popularyzacja energii 
odnawialnej i technologii 
przyjaznych środowisku 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań 

Środki własne 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
 

Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 
Popularyzacja i wspieranie  
ekologicznego rolnictwa i 
przetwórstwa  rolnego 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań 

Środki własne 
BudŜet państwa 
Środki pomocowe 

Ochrona powietrza atmosferycznego  
Modernizacja systemów 
grzewczych i 
termomodernizacja budynków 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
Środki pomocowe 

Ochrona przed hałasem 

Budowa i modernizacja dróg 3,6 mln zł 3,6 mln zł Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
Środki pomocowe 

Rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań 

Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
Środki pomocowe 

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 
Budowa wodociągów 
(w 2009 r. zakończenie 
wodociągowania gminy) 

2 mln zł Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

Środki własne 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
Środki pomocowe 

Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej / Budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków  

12 mln zł 7 mln zł Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
Środki pomocowe 

Budowa małych zbiorników 
retencyjnych 

500 tys. zł Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań 

ŚZMiUW Kielce 
Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
Środki pomocowe 

Ochrona istniejących 
zbiorników wodnych 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

ŚZMiUW Kielce 
Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
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Regulacja cieków wodnych i 
zagospodarowanie terenów 
połoŜonych w ich otoczeniu 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

ŚZMiUW Kielce 
Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 

Ochrona gleb 
Działania na rzecz ochrony 
gleb przed degradacją 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
Środki pomocowe 

Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami 
Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów  
 

20 tys. zł 20 tys. zł Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
Środki pomocowe 

Zapobieganie powstawaniu 
dzikich wysypisk 

8 tys. zł 10 tys. zł Środki własne 
 

Utrzymanie standardów promieniowania elektromagnetycznego 
Ochrona przed 
promieniowaniem 
magnetycznym  

b.d. b.d. Środki własne 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 

Zapobieganie powaŜnym awariom i innym nadzwyczajnym zagroŜeniom środowiska 
Zapobieganie i minimalizacja 
skutków powaŜnych awarii   
 

15 tys. zł 15 tys. zł Środki własne 
BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 

Ochrona obszarów o znaczących walorach przyrodniczych  
Ochrona róŜnorodności 
biologicznej 

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

Koszty zostaną 
określone po 
opracowaniu 

programu działań  

Środki własne 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 
Nadleśnictwo 

Zwiększenie lesistości gminy Waśniów 
Zalesianie i ochrona zasobów 
leśnych  

b.d. b.d. Środki właścicieli 

Kształtowanie w społeczeństwie właściwej postawy i zachowań proekologicznych  
Edukacja ekologiczna 10 tys. zł 12 tys. zł Środki własne 

BudŜet państwa 
Fundusze Ochrony 
Środowiska 

 

IX.  MONITORING 

Realizacja celów, wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska wymaga 
prowadzenia bieŜącego monitoringu przebiegu realizacji programu. Stały 
monitoring umoŜliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz 
wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich 
korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat: 
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Działanie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Monitoring stanu 
środowiska 

x x x x x x x x 

Raporty z realizacji 
programu 

 x  x  x  x 

Aktualizacja 
programu 

   x    x 

 
Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, 
określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te moŜna 
podzielić na grupy: 

• wskaźniki ekologiczne - pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych 
działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki 
zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki 
lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień 
odzysku surowców wtórnych itp.) 

• wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego 
efektu ekologicznego,  

• wskaźniki społeczne – zaangaŜowanie mieszkańców w działania 
związane  z ochroną środowiska, udział w realizacji sieci infrastruktury 
technicznej, skuteczność selektywnej zbiórki odpadów itp. 

 
Ocena skuteczności wdraŜania programu będzie prowadzona m.in. przez 
porównanie wskaźników charakteryzujących stan środowiska oraz stan 
infrastruktury technicznej, wpływającej na stan środowiska: 

• jakość wód powierzchniowych (klasy czystości) 
• jakość wód podziemnych 
• stęŜenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
• zawartość metali cięŜkich w glebach 
• wskaźnik lesistości 
• powierzchnia terenów objętych ochrona prawną 
• udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych 
• długość sieci kanalizacyjnej 
• stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej 
• ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca 
• udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów 
• nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 

oraz wskaźniki społeczne: 
udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska 
uspołecznienie procesów decyzyjnych 
lokalne inicjatywy proekologiczne 
ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska 
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Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji 
programu powinny być na bieŜąco gromadzone i przetwarzane przez Urząd 
Gminy w Waśniowie. 
 
Tabela 36.  

Przykładowe wskaźniki monitorowania Planu Ochrony Środowiska  
dla Gminy Waśniów 

Wskaźnik Jednostka Wartość  
Długość czynnej sieci wodociągowej  km 154,03 * 
Liczba przyłączy do sieci wodociągowej szt. 1319* 
Ilość wody z wodociągów dostarczonej rocznie  
gospodarstwom domowym  

dam3 163,7** 

Liczba przyłączy wodociągowych/liczba mieszkań - 0,71* 
Długość sieci kanalizacyjnej km 3,16* 
Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej szt. 67* 
Liczba przyłączy kanalizacyjnych/liczba mieszkań - 0,03* 
Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków  szt. 1* 
Przepustowość oczyszczalni m3/doba 200* 
Długość sieci gazociągowej  km 0* 
Ilości odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki  
(szkło+ tworzywa sztuczne, papier i tektura) 

Mg 
  

20,8* 
Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu 
zbieranych odpadów komunalnych  

% 5* 

Udział mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 
systemem zbiórki odpadów komunalnych  

% 90** 

Ilość czynnych składowisk odpadów  szt. 0** 
Klasa jakości wód powierzchniowych klasa  IV*** 
Powierzchnia lasów ha 1643,9** 
Lesistość powierzchni gminy % 14,7** 
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych  ha 11129** 
Powierzchnia parków krajobrazowych ha 2013** 
Powierzchnia rezerwatów przyrody ha 27,8** 
Ilość pomników przyrody  szt. 4** 
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska  zł 44000* 
*wg danych Urzędu Gminy,  stan na koniec 2008 r. 
** wg GUS – Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2007   
*** wg danych WIOŚ w Kielcach 
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CZĘŚĆ II 

 
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 

 
 
I  WPROWADZENIE 
 
1.1. Cel i zakres opracowania 
 
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012 został 
opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  
(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami) i stanowi część 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów.  

Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów 
jest realizacją obligatoryjnego obowiązku nałoŜonego m.in. na gminy zapisem 
ww. ustawy. Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów przyjęty 
został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII/98/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku.  
Podstawę do formułowania zadań w planie gospodarki odpadami stanowią zasady 
postępowania z odpadami, określone w ustawie o odpadach w rozdziale 2 art. 5. 
Zasada gospodarowania odpadami brzmi: „Kto podejmuje działania powodujące 
lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania 
planować, projektować i prowadzić tak aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu 
produktów, podczas i po zakończeniu ich uŜytkowania; 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie 
udało się zapobiec ich powstaniu; 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie 
udało się poddać odzyskowi”.  

Zakres opracowania zrealizowany został zgodnie z zasadami określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 
Nr 46, poz. 333) i określa: 

- aktualny stan gospodarki odpadami 
- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równieŜ 

wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych 
- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 
- projektowany system gospodarki odpadami 
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- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne 
za ich realizację 

- instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych celów 
- system monitoringu i oceny zamierzonych celów.  

 
Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach Plan Gospodarki Odpadami obejmuje 
wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki 
administracyjnej oraz przywoŜonych na jej teren, w szczególności odpady 
komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady 
opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej oraz odpady niebezpieczne, w tym 
pojazdy wycofane z eksploatacji, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
odpady zawierające PCB, odpady zawierające azbest, odpady medyczne  
i weterynaryjne, oleje odpadowe, zuŜyte baterie i akumulatory. 
Dokumentami nadrzędnymi wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Waśniów są Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), „Plan 
gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2011” oraz 
„Plan gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 – 2011”.  
Projekt planu jest opiniowany przez organ wykonawczy województwa oraz 
powiatu. Po zatwierdzeniu dokumentu przez Radę Gminy staje się on aktem 
prawa lokalnego. 
Wójt Gminy przygotowuje i składa co dwa lata Radzie Gminy i organowi 
wykonawczemu powiatu sprawozdanie z realizacji planu. Ustawodawca ustalił 
konieczność aktualizacji planu nie rzadziej niŜ co 4 lata. 
 
1.2. Uwarunkowania prawne Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  
 
Gospodarka odpadami regulowana jest następującymi aktami prawnymi:  
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 

poz. 251 z późn. zm.)  
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)  
- Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
2001 Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.)  

- Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(t.j. Dz. U. 2007 Nr 90, poz. 607 z późn. zm.)  

- Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858)  

- Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.)  

oraz szeregiem rozporządzeń wydanych do ustaw: 
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- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 nr 66, poz. 620) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki 
odpadami (Dz. U.z 2006 Nr 46, poz. 333) 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 
z 2006 Nr 30, poz. 213)  

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 
(M.P. Nr.68 poz.754) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w 
sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób 
nieselektywny (Dz. U. z 2002 Nr 191, poz. 1595) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów bezpiecznego uŜytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649)  

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w 
sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1206)  

 
1.3. Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Waśniów  
         przyjętego przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII/98/2004 
 

Stan wykonania zadań określonych harmonogramem realizacji 
przedsięwzięć na lata 2004 – 2006 oraz ocenę realizacji osiągniętego stanu 
gospodarki odpadami przedstawiono w „Sprawozdaniu z realizacji gminnego 
planu gospodarki odpadami” (Waśniów 2007).  

 Sprawozdanie zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i 
ilościowym celów i zadań postawionych w gminnym planie gospodarki 
odpadami. Opis podjętych działań oraz stan realizacji zadań (na dzień 
31.12.2006 r.) określonych w „Planie Gospodarki Odpadami dla gminy 
Waśniów” przestawiają poniŜsze tabele: 
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Tabela 1. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
gminy w latach 2004-2006. 

Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania 
w gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

Koszt 
[tys. PLN] 

1. 

Przygotowanie i przyjęcie 
gminnych planów 
gospodarki odpadami. 

2004 
Przyjęcie gminnego 
planu  
gospodarki odpadami. 

Gminny plan gospodarki został uchwalony uchwałą 
Nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Waśniowie 
z dnia 30 czerwca 2004 r. 8,479 

Na terenie gminy został wdroŜony nowy system gospodarki 
odpadami. Do I połowy 2005 r. funkcjonował kontenerowy system 
zbiórki odpadów komunalnych. Sołectwa na terenie gminy 
zaopatrzone były w ogólnie dostępne pojemniki typu POK-11 i  
KP-7, z których korzystali mieszkańcy. Od II połowy 2005 r. 
funkcjonuje indywidualny system zbiórki odpadów. Mieszkańcy 
podpisali umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta 
Gminy Waśniów na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Waśniów. 
Nieruchomości zostały wyposaŜone w pojemniki 120 l na odpady 
niesegregowane, odpady segregowane zbierane są w workach oraz 
w miejscach publicznie dostępnych w pojemnikach IGLOO. 

 

2. 

Organizacja powiatowych 
(międzygminnych) 
i gminnych systemów 
gospodarki odpadami, 
wdroŜenie nowych 
systemów zbiórki, 
transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. 

2003-2006 
Rozbudowa systemu 
zbierania odpadów 

komunalnych 

Rada Gminy w Waśniowie uchwaliła zgodnie z art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw uchwaliła do dnia 12 stycznia 
2006 r. nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy. 
Uchwała Nr XXXIV/201/2006 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 
12 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Waśniów. 
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Wójt zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw do dnia 13 kwietnia 2006 r. nie określił i nie podał do 
publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Zarządzenie wydane zostało w terminie późniejszym ze względu 
na złoŜoność prac przygotowawczych i odpowiednim 
dostosowaniem wymagań do warunków lokalnych. Zarządzenie 
Nr 16A/2006 Wójta Gminy Waśniów zostało wydane i podane do 
publicznej wiadomości dnia 31 maja 2006 r. 
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Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok realizacji 
Nazwa zadania 

w gminnym planie 
gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 
Koszt 

[tys. PLN] 

Przedsiębiorcy w terminie 6 miesięcy od dnia podania do 
publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości dostosowali swoją 
działalność do zmian wprowadzonych ustawą oraz wystąpili z 
wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie 
działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
2 przedsiębiorców ze wszystkich (2) posiadających zezwolenie 
na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy dostosowało się do 
tego wymogu. 

 

2. 
cd. 

Organizacja powiatowych 
(międzygminnych) 
i gminnych systemów 
gospodarki odpadami, 
wdroŜenie nowych 
systemów zbiórki, 
transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. 

2003-2006 
Rozbudowa systemu 
zbierania odpadów 

komunalnych 

Gmina zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw gmina utworzyła do dnia 13 kwietnia 2006 r. ewidencję 
umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez 
właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków 
wynikających z ustawy. Ewidencja umów została utworzona 22 
marca 2006 r. 

 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 129 

    Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminie 
do dnia 13 listopada 2005 r. przekazali Wójtowi Gminy Waśniów 
wykazy, o których mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy, według stanu 
na dzień 13 października 2005 r. 
2 przedsiębiorców ze wszystkich (2) posiadających zezwolenie 
na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
dostosowało się do tego wymogu. 1 przedsiębiorca nie 
przekazuje zestawień, gdyŜ mając zezwolenie faktycznie 
działalności nie prowadzi na terenie gminy. 
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Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok realizacji 
Nazwa zadania 

w gminnym planie 
gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 
Koszt 

[tys. PLN] 

3. 

Intensyfikacja akcji 
podnoszenia świadomości 
społecznej w dziedzinie 
gospodarki odpadami. 

2003-2006 

Podnoszenie 
świadomości społecznej 
obywateli (szkolenia, 
ulotki, informatory) 

Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-
informacyjne. W kaŜdym roku prowadzona jest akcja edukacji 
ekologicznej w szkołach wg przyjętego programu, który 
publikowany jest w formie broszury przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem działań jest 
Urząd Gminy w Waśniowie, często współpracujący ze szkołami. 
Są to konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej, przegląd 
teatrzyków szkolnych, akcje sprzątania świata, akcje tworzenia 
zieleni wokół terenów szkół, akcje czystości i sprzątania terenów 
wokół szkół, a takŜe konkursy „Zbieramy baterie” czy teŜ „Czysta 
nasza gmina cała” – zbiórka makulatury i puszek aluminiowych w 
szkołach. Wśród mieszkańców gminy roznoszone były równieŜ 
ulotki dotyczące zmiany systemu gospodarowania odpadami w 
gminie oraz usuwania azbestu. 

12, 

4. 

Objęcie 100% 
mieszkańców 
zorganizowaną zbiórką 
odpadów komunalnych. 

2003-2006 

Objęcie wszystkich 
mieszkańców gminy 
zorganizowanym 

zbieraniem odpadów 
komunalnych (100% 

mieszkańców). 

Do I połowy 2005 r. mieszkańcy gminy korzystali z 
kontenerowego systemu zbiórki odpadów komunalnych. Na 
terenie gminy do ogólnodostępnych pojemników typu KP-7 i 
POK-11 przyjmuje się, Ŝe 100% mieszkańców zostało objętych 
zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. 
Od II połowy 2005 r. mieszkańcy zawarli indywidualne umowy 
na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Nowym 
systemem zbiórki objęto początkowo 86% mieszkańców. Na dzień 
31.12.2006 r. zorganizowanym systemem odbioru odpadów 
komunalnych objętych zostało 91% mieszkańców. Wzrost nastąpił 
po przeprowadzonej kontroli umów. 
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5. 

Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji, 
w tym odpadów zielonych 
i odpadów organicznych 
z gospodarstw domowych. 

2003-2006 

Podniesienie 
skuteczności 

selektywnego zbierania 
odpadów ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
rozwoju selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji. 

Systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji nie wdroŜono. Gmina Waśniów to gmina typowo 
wiejska, gdzie zdecydowana większość mieszkańców, odpady 
ulegające biodegradacji wykorzystuje we własnym gospodarstwie 
jako karmę dla zwierząt bądź w przydomowych kompostowniach. 
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Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok realizacji 
Nazwa zadania 

w gminnym planie 
gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 
Koszt 

[tys. PLN] 

6. 

Budowa instalacji, które 
zapewnią odzysk i 
unieszkodliwianie (poza 
składowaniem) w 2006 r. 
ok. 1.460 tys. Mg 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
wytworzonych w kraju, w 
tym ok. 680 tys. Mg 
odpadów organicznych na 
poziomie kraju. 

2003-2006 

Budowa instalacji do 
kompostowania o 

przepustowości łącznej 
10000 Mg/rok. 

Kompostownia nie powstała. Zadanie planowane było w ramach 
rozbudowy ZUO „Janik” Sp. z o.o. i utworzenia na terenie 
składowiska Rejonowego Zakładu Gospodarki Odpadami w 
Janiku. 

 

7. 

Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych. 
Działania organizacyjne w 
celu zapewnienia w 2006 
r. zbiórki na poziomie 20% 
odpadów 
wielkogabarytowych. 

2003-2006 

Zapewnienie 
selektywnego zbierania 

odpadów 
wielkogabarytowych na 

poziomie 20% 
wytworzonych w 2006 r. 
Organizacja systemu 
selektywnego zbierania 
zuŜytych urządzeń 
elektrycznych i 

elektronicznych: od 
podmiotów 

gospodarczych i od 

Na terenie gminy nie wdroŜono systemu selektywnego zbierania 
odpadów wielkogabarytowych oraz zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Planowano organizację okresowych akcji 2 razy w roku (wiosna 
i jesień) odbierania odpadów wielkogabarytowych i zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z tzw. wystawek. Z 
przyczyn niezaleŜnych od gminy akcja nie została 
przeprowadzona. 
Odpady takie moŜe na indywidualne zlecenie przyjąć firma 
wywozowa, sprzęt elektryczny i elektroniczny moŜna dowieźć 
własnym transportem do bazy firmy wywozowej. 

 

8. 

Budowa instalacji do 
demontaŜu i recyklingu 
odpadów 
wielkogabarytowych o 
przepustowości 200 tys. 
Mg w 2006 r. na poziomie 
kraju. 

2003-2006  

Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do 
demontaŜu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. Za 
powstanie takiej instalacji odpowiedzialni są przede wszystkim 
przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze gospodarki 
odpadami komunalnymi. 
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9. 

Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
budowlanych 
wchodzących w strumień 
odpadów komunalnych. 
Działania organizacyjne 
w celu zapewnienia w 
2006 r. zbiórki na 
poziomie 15% odpadów 
budowlanych w skali 
kraju. 

2003-2006 

Zapewnienie 
selektywnego zbierania 
odpadów budowlanych 

na poziomie 15% 
wytworzonych w 2006 

roku 

Na terenie gminy nie wdroŜono system selektywnego zbierania 
odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów 
komunalnych. 
Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na indywidualne 
zgłoszenie klienta, z którym firma wywozowa ma podpisaną 
umowę. 
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Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok realizacji 
Nazwa zadania 

w gminnym planie 
gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 
Koszt 

[tys. PLN] 

10. 

Budowa instalacji 
do recyklingu odpadów 
budowlanych 
o przepustowości 370 tys. 
Mg w 2006 r. na 
poziomie kraju. 

2003-2006  

Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do recyklingu 
odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów 
komunalnych. 
Za powstanie takiej instalacji odpowiedzialni są przede 
wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze 
gospodarki odpadami komunalnymi. Wojewódzki plan 
gospodarki odpadami nie zakłada powstanie takiej instalacji na 
terenie gminy. 

 

Zorganizowanie i 
zapewnienie osiągnięcia 
do roku 2006 zbierania 

odpadów 
niebezpiecznych 
wytworzonych w 

sektorze komunalnym na 
poziomie 15% 

Na terenie gminy wdroŜono system selektywnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych wyłącznie do zuŜytych baterii i 
akumulatorów małogabarytowych. 
Gmina we współpracy z REBA Organizacja Odzysku S.A. 
w Warszawie zorganizowała zbiórkę baterii i akumulatorów 
małogabarytowych we wszystkich szkołach na terenie gminy 
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Waśniowie. Zbiórka 
odpadów odbywa się do specjalnych pojemników (pudełek). 
Częstotliwość odbioru raz na rok lub po zapełnieniu pojemnika. 

 

11. 

Rozwój selektywnej 
zbiórki, celem 
unieszkodliwiania 
odpadów 
niebezpiecznych 
wydzielonych ze 
strumienia odpadów 
komunalnych. 
Działania organizacyjne 
w celu zapewnienia w 
2006 r. zbiórki na 
poziomie 15% odpadów 
niebezpiecznych w kraju. 

2003-2006 

Budowa Gminnych 
Punktów Zbierania 

Odpadów 
Niebezpiecznych 

(GPZON) 

Nie utworzono GPZON na terenie gminy - ustawa o odpadach 
zakłada selektywna zbiórkę odpadów u źródła. 

 

12. 

Budowa instalacji linii 
unieszkodliwiania 
odpadów 
niebezpiecznych o 
przepustowości 17 tys. 
Mg w 2006 r. 

2003-2006  

Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów 
komunalnych. Wojewódzki plan gospodarki odpadami nie 
zakłada powstanie takiej instalacji na terenie naszej gminy. 
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13. 

Budowa lub modernizacja 
składowisk odpadów 
komunalnych wg 
standardów i wymogów 
UE. 

2003-2012 
Modernizacja 

składowiska „Janik” 

ZUO „Janik” Sp. z o.o. jako spółka 5 gmin, w tym takŜe gminy 
Waśniów, podejmuje działania mające na celu dostosowanie 
składowiska do obowiązujących wymogów. W karcie 
składowiska odpadów określono rok dostosowania - 28.12.2005 r. 
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Tabela 2. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na  
                  terenie gminy w latach 2004-2006. 

Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok realizacji 
Nazwa zadania 

w gminnym planie 
gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 
Koszt 

[tys. PLN] 

1. 

Organizowanie 
gospodarki odpadami 
opakowaniowymi na 
terenie gminy, w tym 
selektywnego zbierania 
finansowanego z opłat 
produktowych i opłat 
pobieranych przez 
organizacje odzysku. 

2003-2014 

Promowanie wyrobów 
z udziałem surowców 
wtórnych (pozyskanych 

z odpadów 
opakowaniowych) w 
celu zwiększenia 

zapotrzebowania na takie 
wyroby. 

Na terenie gminy została zorganizowana gospodarka odpadami 
opakowaniowymi. W sposób selektywny zbierane są 
opakowania szklane i z tworzyw sztucznych. W 2006 r. 
opakowania z tworzyw sztucznych 700 kg, opakowania ze szkła 
gospodarczego 5130 kg. W 2005 r. opakowania z tworzyw 
sztucznych 260 kg, opakowania ze szkła gospodarczego 2480 
kg. W 2004 r. opakowania z tworzyw sztucznych 1680 kg, 
opakowania ze szkła gospodarczego 26400 kg 
Wpływy z opłat produktowych w 2005 r. – 1.552, zł,  
w 2006 r. – 70,29 zł 

 

2. 

Budowa potencjału 
technicznego w zakresie 
selektywnego 
gromadzenia odpadów 
opakowaniowych: 
zapewnienie odpowiedniej 
ilości pojemników, 
budowa punktów 
gromadzenia odpadów 
opakowaniowych. 

2003-2014  

Na terenie gminy istnieje niewystarczający potencjał techniczny 
w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów 
opakowaniowych. Pojemniki typu IGLOO o pojemności 1,5 m3 
w ilości 14 szt. oraz dodatkowo zbiórka odpadów 
opakowaniowych odbywa się „u źródła” w worki foliowe. 

 

3. 

Budowa potencjału 
technicznego w zakresie 
transportu odpadów 
opakowaniowych: 
specjalistyczne i 
podstawowe środki 
transportu. 

2003-2014  

Gmina nie posiada własnego zakładu komunalnego 
obsługującego mieszkańców w zakresie zbierania odpadów 
komunalnych. Transport odpadów opakowaniowych świadczą 
przedsiębiorcy posiadający zezwolenie wójta na prowadzenie 
działalności w tym zakresie. 
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4. 
Działania informacyjno- 
edukacyjne dla 
społeczności lokalnej. 

2003-2014  
Na terenie gminy zrealizowano konkurs w 2006 r. „Czysta nasza 
gmina cała” – zbiórka makulatury i puszek aluminiowych w 
szkołach. 

 

5. 

Opracowanie gminnych 
planów gospodarki 
odpadami 
opakowaniowymi. 

2003-2014  

Gminny plan gospodarki odpadami opakowaniowymi nie został 
opracowany w ramach planu gospodarki odpadami. W 
gminnym planie gospodarki odpadami nie zakładano takiego 
zadania. 
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Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok realizacji 
Nazwa zadania 

w gminnym planie 
gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 
Koszt 

[tys. PLN] 

6. 

Uzgodnienia pomiędzy 
organizacjami odzysku i 
organami wykonawczymi 
gmin w zakresie 
prowadzenia 
selektywnego zbierania 
odpadów 
opakowaniowych oraz 
budowy punktów 
zbierania odpadów 
opakowaniowych i 
instalacji do segregacji 
odpadów. 

2003-2014  

Nie prowadzone uzgodnień pomiędzy organizacjami odzysku 
i organami wykonawczymi gmin. 
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Tabela 3. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym  
                 na terenie gminy w latach 2004-2006. 

Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok realizacji 
Nazwa zadania 

w gminnym planie 
gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 
Koszt 

[tys. PLN] 

1. 

Rozpoznanie stanu 
aktualnego gospodarki 
odpadami w małych i 
średnich podmiotach 
gospodarczych. 

2003-2006  

Urząd gminy nie dysponuje wiedzą na temat gospodarki odpadami 
prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na 
terenie gminy. W gminnym planie gospodarki odpadami nie 
zakładano zadań do wykonania w tym zakresie. Na terenie gminy 
nie występują zakłady produkcyjne, istniejące podmioty 
gospodarcze to głównie sfera usług i handlu. 

 

2. 

Organizacja systemu 
zbierania, gromadzenia 
i transportu odpadów 
powstających w 
sektorze małych i 
średnich 

2004-2006  
Przedsiębiorstwa działające na terenie gminy w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, obsługują takŜe podmioty 
gospodarcze na terenie gminy. 

 

3. 

Rekultywacja 
składowisk, dla których 
brak jest moŜliwości 
odzysku 
nagromadzonych 
odpadów lub nie 
spełniają wymogów 
ekologicznych. 

2003-2014  
Na terenie gminy nie istnieją Ŝadne składowiska odpadów, w tym 
składowisk odpadów innych niŜ komunalne. 

 

4. 

Modernizacja 
składowisk odpadów, 
które nie spełniają 
wymogów 
ekologicznych. 

2003-2009  
Na terenie gminy nie występują składowiska odpadów innych niŜ 
komunalne.  
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Tabela 4. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie  
                 gminy w latach 2004-2006. 

Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok realizacji 
Nazwa zadania 

w gminnym planie 
gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 
Koszt 

[tys. PLN] 

1. 

Opracowanie i 
wdroŜenie programu 
edukacyjno- 
informacyjnego dla 
społeczeństwa i 
przedsiębiorstw. 

2003-2014  

Prowadzona jest akcja z dostarczaniem dla mieszkańców ulotek 
dotyczących azbestu. 
Prowadzony był konkurs „Zbieramy baterie” w szkołach na 
terenie gminy. Selektywna zbiórka baterii w szkołach trwa nadal. 

 

2. 

Budowa gminnych 
punktów zbiórki 
odpadów 
niebezpiecznych 
(GPZON) 

2003-2010 

Budowa Gminnych 
Punktów Zbiórki 

Opadów 
Niebezpiecznych. 

Na terenie gminy nie zbudowano gminnego punktu zbierania 
odpadów niebezpiecznych. 
Ustawa o odpadach zakłada selektywną zbiórkę odpadów „u 
źródła”. 

 

3. 
Unieszkodliwianie 
odpadów 
niebezpiecznych. 

2003-2014  
Na terenie gminy nie powstała i nie funkcjonuje instalacja 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 
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Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok realizacji 
Nazwa zadania 

w gminnym planie 
gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 
Koszt 

[tys. PLN] 

4.  2004 - 2006 

Opracowanie 
programów usuwania 

materiałów 
zawierających azbest 
w ramach planów 

gospodarki odpadami 

Dokonano inwentaryzacji materiałów zawierających azbest. Nie 
wszyscy mieszkańcy złoŜyli stosowna informację do urzędu. 
Według złoŜonych informacji na terenie gminy jest 317814 m2 

zbudowanych materiałów zawierających azbest w postaci płyt 
azbestowo-cementowych falistych i płaskich. Programu usuwania 
materiałów zawierających azbest dotąd nie opracowano, gdyŜ 
gmina nie ma ustawowego obowiązku opracowywania takiego 
planu. W obecnym czasie instrumenty finansowe są 
niewystarczające na zabezpieczenie potrzeb usuwania materiałów 
zawierających azbest w skali całej gminy. 

 

5.  2004 - 2006 
Realizacja programów 
usuwania materiałów 
zawierających azbest 

j.w.  
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6.  2004 - 2006 Likwidowanie mogilnika 

Na terenie gminy Waśniów w miejscowości Czajęcice na terenie 
bazy magazynowej byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w 1965 r. został załoŜony mogilnik, czyli podziemne 
składowisko odpadów niebezpiecznych, zawierający 
przeterminowane środki ochrony roślin. Mogilnik zlokalizowany 
został na działce nr 138, przy jej zachodniej granicy. Mogilnik 
stanowił obszar na powierzchni ziemi wielkości 2,5 x 1,5 m, o 
głębokości 2,4 m, zasypany ziemią do głębokości 1,5 m. Według 
szacunkowych danych złoŜonych zostało około 2 ton 
przeterminowanych środków ochrony roślin w opakowaniach 
szklanych w stanie płynnym oraz w stanie sproszkowanym w 
pojemnikach o nieznanym charakterze. 
W 2004 r. Wojewoda Świętokrzyski zakończył realizacje zadania 
pn. „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych (tzw. 
mogilników) z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na 
terenie powiatów koneckiego i ostrowieckiego woj. 
Świętokrzyskie wraz z rekultywacją terenu w rejonie ww. 
mogilników”. Całkowity koszt zadania brutto 569.986,33 zł 
finansowany przez Wojewodę ze środków NFOŚiGW. Zgodnie 
z zawartą umową dotacji Nr 5/2004 z dnia 01.03.2004 r., Gmina 
Waśniów współfinansowała zadanie w wysokości 500 zł. Prace 
wykonywano w okresie od 14.04.2004 r. do 31.05.2004 r. 
Zakończenie zadania zgodnie z protokołem odbioru końcowego 
nastąpiło dnia 31.05.2004 r. 

Całkowity koszt 
brutto 569,98633 
zł przeznaczył 
Wojewoda 
ze środków 
NFOŚiGW. 

 
Dofinansowanie 
Gminy Waśniów 

0,5 zł 



  

II. ANALIZA STANU OBECNEGO GOSPODARKI ODPADAMI  
     W GMINIE  
 

Źródłem powstawania odpadów na terenie gminy Waśniów są gospodarstwa 
domowe, jednostki gospodarcze a takŜe obiekty infrastruktury.  

Przez gospodarowanie odpadami,  zgodnie z definicją zawartą w ustawie 
o odpadach, rozumie się: zbieranie, odbiór (transport), odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów, w tym równieŜ  nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami 
unieszkodliwiania odpadów.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki 
odpadami na terenie gminy Waśniów obejmuje rodzaje, ilość i źródła 
powstawania wszystkich odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych. 
Wstępna analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie gminy została 
przeprowadzona w oparciu o: 

- informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Waśniowie   
- sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za 

okres 2004 – 2006 
- „Informację o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2006” 

(Raporty, Publikacje WIOŚ) 
 
2.1. Odpady komunalne  
  
2.1.1. Rodzaje, źródła powstawania i ilości wytwarzanych odpadów  
             komunalnych 
 
Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
jak równieŜ 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. Źródłami 
powstawania odpadów komunalnych są: 

- gospodarstwa domowe, 
- obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo i inne). 

Dane statystyczne wykazują, Ŝe około 2/3 odpadów komunalnych generują  
gospodarstwa domowe, natomiast 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach 
infrastruktury.  
W oparciu o PGO dla Województwa Świętokrzyskiego i Plan gospodarki 
odpadami dla powiatu ostrowieckiego zamieszczono niŜej wskaźniki 
wytwarzania oraz skład odpadów komunalnych wytworzonych w 2005 r. na 
terenach wiejskich w województwie. Na potrzeby analizy aktualnego stanu 
gospodarki odpadami w gminie Waśniów wykorzystano bilanse ilościowo-
jakościowe obliczone dla roku bazowego 2005 (dane przedstawione w 
zamieszczonych niŜej tabelach). 
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Tabela 5.  

Wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych na terenach wiejskich  w 2005 r. 

Ilość odpadów 
[kg/M/rok] Lp. Rodzaj odpadów 

tereny wiejskie 

1. Odpady kuchenne z gospodarstw domowych 108 

2. Odpady komunalne z obiektów usługowych 24 

3. Odpady z ogrodów i parków (20 02) 3 

4. Odpady z targowisk (20 03 02) 3 

5. Odpady z czyszczenia ulic i placów (20 03 03) 2 

6. Odpady wielkogabarytowe 10 

Razem       150 

    Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2011 

 
 
Tabela 6.  
Skład odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach na obszarach 

wiejskich w 2005 r. 

Lp. 
Frakcje odpadów 

 
Skład odpadów 

 [%] 
Skład ilościowy odpadów  

[kg/M/rok] 
1 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
18 19,44 

2 Odpady zielone  4 4,32 
3 Papier i tektura w tym 

opakowania 
12 12,96 

4 Odpady wielomateriałowe w 
tym opakowania 

2 2,16 

5 Tworzywa sztuczne w tym 
opakowania 

12 12,96 

6 Szkło w tym opakowania 8 8,64 
7 Metal w tym opakowania 5 5,40 
8 OdzieŜ, tekstylia  1 1,08 
9 Drewno w tym opakowania 2 2,16 
10 Odpady niebezpieczne 1 1,08 
11 Odpady mineralne w tym 

frakcja popiołowa 
35 37,80 

Razem 100 108 

Źródło:  Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2011 
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Tabela 7. 
Skład odpadów komunalnych wytwarzanych w obiektach usługowych na 

obszarach wiejskich w 2005 r. 

Lp. 
Frakcje odpadów 

 
Skład odpadów 

 [%] 
Skład ilościowy odpadów  

[kg/M/rok] 
1 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
10 2,40 

2 Odpady zielone  2 0,48 
3 Papier i tektura w tym 

opakowania 
27 6,48 

4 Odpady wielomateriałowe w 
tym opakowania 

18 4,32 

5 Tworzywa sztuczne w tym 
opakowania 

18 4,32 

6 Szkło w tym opakowania 10 2,40 
7 Metal w tym opakowania 5 1,20 
8 OdzieŜ, tekstylia  3 0,72 
9 Drewno w tym opakowania 1 0,34 
10 Odpady niebezpieczne 1 0,14 
11 Odpady mineralne w tym 

frakcja popiołowa 
5 1,20 

Razem          100 24,00 
Źródło:  Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2011 

 
Zestawienie ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Waśniów w latach 
2005 - 2008 sporządzono szacunkowo według cytowanych wyŜej wskaźników, 
przyjmując liczbę mieszkańców gminy wg danych GUS na dzień 31 grudnia 
analizowanego roku. 
  
Tabela 8.   

Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Waśniów w l. 2005 – 2008 

Rok 
Liczba 

mieszkańców 
gminy 

Ilość odpadów komunalnych  
[Mg/rok] 

2005 7144 1072 

2006 7116 1078 

2007 7115 1089 

2008 7208* 1114 

   * dane wg UG Waśniów 

Źródło: Obliczenia własne dokonane w oparciu o wskaźniki z Planu gospodarki odpadami dla  
             województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2011  (przyjęto liniową funkcję wzrostu  
             wskaźnika nagromadzenia odpadów o 1% rocznie). 
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Tabela 9.   
Szacunkowa ilość poszczególnych rodzajów odpadów  wytwarzanych na terenie 

gminy Waśniów w  l. 2005 - 2008 

Ilość odpadów [kg/M/rok] Lp. Rodzaj odpadów 
2005 2006 2007 2008 

1 Odpady kuchenne z gospodarstw domowych 772 776 784 802 

2 Odpady komunalne z obiektów usługowych 171 172 174 178 

3 Odpady z ogrodów i parków (20 02) 21 22 22 22 

4 Odpady z targowisk (20 03 02) 21 22 22 22 

5 Odpady z czyszczenia ulic i placów (20 03 03) 14 14 15 15 

6 Odpady wielkogabarytowe 71 72 73 74 

Razem       1072 1078 1089 1114 
 

* Obliczenia własne w oparciu o wskaźniki PGO dla Województwa Świętokrzyskiego  
 
 

Jak wynika z przedstawionych w tabeli danych szacunkowa ilość wytwarzanych 
odpadów komunalnych przypadająca na jednego mieszkańca w ciągu roku 
wynosi: 

- w 2005 r. –  150,0 kg/M/rok 
- w 2006 r. –  151,5 kg/M/rok 
- w 2007 r. –  153,0 kg/M/rok 
- w 2008 r. – 154,5 kg/M/rok  

 
Tabela 10.   

Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Waśniów  
              w 2008 r. w podziale na poszczególne strumienie 

 

Lp. Frakcje odpadów 
Masa  

odpadów 
 [Mg] 

1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 162 

2 Odpady zielone  36 

3 Papier i tektura w tym opakowania 144 

4 
Odpady wielomateriałowe w tym 
opakowania 48 

5 Tworzywa sztuczne w tym opakowania 128 

6 Szkło w tym opakowania 82 

7 Metal w tym opakowania 49 
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8 OdzieŜ, tekstylia  13 

9 Drewno w tym opakowania 19 

10 Odpady niebezpieczne 9 

11 Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 290 
12 Odpady z ogrodów i parków  22 
13 Odpady z targowisk  22 
14 Odpady z czyszczenia ulic i placów 15 

15 Odpady wielkogabarytowe 74 

Razem  1114 
 

* Obliczenia własne w oparciu o wskaźniki PGO dla Województwa Świętokrzyskiego  
    i  liczbę mieszkańców wg UG Waśniów na dzień 31.12.2006 r.  (wskaźnik kg/M  x   
   liczba  mieszkańców) 

 
Gromadzone przez właścicieli gospodarstw odpady komunalne to przede wszystkim: 
odpady kuchenne, opakowaniowe i z ogrodów. Często są segregowane dla 
potrzeb własnych i część z nich przeznaczona zostaje na kompost, a część 
spalona w piecach domowych (odpady z papieru, tworzyw sztucznych itp.).  
W strumieniu odpadów, które trafiają do pojemników znajdują się równieŜ: 
odpady pochodzące z budowy, odpady niebezpieczne, takie jak np. opakowania, 
resztki środków chemicznych i ochrony roślin, środki medyczne, opatrunkowe. 
Odrębną grupę  stanowią odpady wielkogabarytowe  - są to odpady o duŜych 
rozmiarach, tj. meble, zuŜyty sprzęt AGD (lodówki, pralki), sprzęt elektroniczny 
(radia, komputery, telewizory), opakowania, skrzynie itp. Odpady te nie 
stanowią w zasadzie zagroŜenia z wyjątkiem agregatów chłodniczych (lodówki), 
w których moŜe znajdować się freon.  

 
Według danych Urzędu Gminy Waśniów ilość odpadów komunalnych 

zmieszanych zebranych na terenie gminy w latach 2005-2008  przedstawiała się 
następująco:  
 
Tabela 11.  

Ilości odpadów komunalnych zmieszanych zebranych na terenie gminy  
w latach 2005-2008 (Mg/rok) 

 

Rok 

2005 2006 2007 2008 

393 343 419 415 

   *Źródło:  Urząd Gminy w Waśniowie 
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Porównując ilości odpadów komunalnych produkowanych w gminie, 
które według szacunkowych wyliczeń wynoszą 1114 Mg w roku 2008 z ilością 
odpadów zebranych widoczna jest duŜa róŜnica. Ilość odpadów wytworzonych 
jest wyŜsza od ilości odpadów oddawanych do składowania. Odpady zebrane 
stanowią 38% szacunkowej liczby odpadów wytwarzanych w gminie. Widoczne 
jest, Ŝe znacznej części odpadów mieszkańcy pozbywają się w inny sposób. 
W wielu gospodarstwach domowych prowadzone jest segregowanie odpadów 
komunalnych dla potrzeb własnych - wydzielane są odpady ulegające biodegradacji, 
papier i tektura, popioły, szkło, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe oraz 
złom. Odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych w większości 
zagospodarowywane są w miejscu ich powstawania – jako pasze dla zwierząt 
oraz jako kompost. Z kolei część odpadów (drzewne, papierowe i róŜne 
opakowania) jest spalana z odzyskiem energii, część zagospodarowywana do 
prac niwelacyjnych bądź sprzedawana we własnym zakresie. 
NaleŜy równieŜ brać pod uwagę moŜliwość wywozu odpadów na „dzikie 
wysypiska”.    
  
Jak wynika z danych UG, w wyniku selektywnej zbiórki ilości zebranych 
odpadów opakowaniowych na terenie gminy w latach 2005 – 2008 wynosiły: 
 
Tabela 12.  

Ilości zebranych odpadów opakowaniowych na terenie gminy Waśniów  
w latach 2005 – 2008 (Mg/rok) 

Ilość zebrana [Mg/rok] 
Rodzaj odpadu 

2005 2006 2007 2008 

Szkło 2,48 5,1 15,84 18,55 

Tworzywa sztuczne 0,26 0,7 1,79 1,62 

Papier i tektura - - 0,46 0,63 

*Źródło:  Urząd Gminy w Waśniowie 
 
Odpady komunalne wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym 
Jednym ze źródeł powstawania odpadów komunalnych są obiekty publiczne,  
tj. handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne itp. Na terenie 
gminy Waśniów odpady z tego sektora są odbierane przez firmy prowadzące 
działalność w zakresie odbioru i transportu odpadów stałych i ciekłych.  
W oparciu o wskaźniki przyjęte w PGO dla województwa świętokrzyskiego  
szacuje się, Ŝe w obiektach infrastruktury na terenie gminy powstaje rocznie  
ok. 178 Mg odpadów komunalnych (dane za 2008 r.). 
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2.1.2. Odpady ulegające biodegradacji 
 
W skład strumienia odpadów ulegających biodegradacji zaliczono następujące 
rodzaje odpadów:  

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
- odpady zielone, 
- odpady opakowaniowe oraz papier i tektura nieopakowaniowe, 
- odzieŜ i tekstylia (z materiałów naturalnych), 
- drewno, 
- odpady z targowisk, 
- odpady z pielęgnacji parków i ogrodów. 

 
Szacując w oparciu o wskaźniki, na terenie gminy w 2008 r. wytworzonych 
zostało łącznie ok. 111,4 Mg odpadów ulegających biodegradacji.  
W gminie Waśniów nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych. 
Odpady biodegradowalne na terenach wiejskich najczęściej kompostowane są na 
kompostowniach przydomowych lub wykorzystywane rolniczo, natomiast odpady z 
pielęgnacji ogólnodostępnych terenów zielonych kierowane są na składowisko.  
Na terenach wiejskich większość wytwarzanych odpadów ulegających 
biodegradacji jest wykorzystywana we własnym zakresie. Szacuje się, Ŝe w 
gospodarstwach wiejskich na potrzeby własne tj. do produkcji kompostu, 
skarmiania zwierząt lub spalania w indywidualnych paleniskach domowych, 
wykorzystywane jest około 90% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji. 
 
2.1.3.  Zagospodarowanie odpadów komunalnych  
 
W celu prawidłowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w 
gminie niezbędne jest posiadanie, przyjętego uchwałą Rady Gminy, planu 
gospodarki odpadami (GPGO), regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy (Regulamin) oraz wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
określonych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i Regulaminem 
oraz podanych do publicznej wiadomości przez wójta gminy.  

Stan realizacji najwaŜniejszych zmian i nowych zadań ustawowych przez 
gminę Waśniów przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 13.  
Stan realizacji zmian i nowych zadań ustawowych przez gminę Waśniów  

Nazwa zadania i data obowiązywania 

Przyjęcie 
gminnego 
planu 

gospodarki 
odpadami 
(GPGO) 

 
30.06.2004 r. 

Uchwalenie 
regulaminu 

utrzymania czystości 
i porządku w gminie 

 
13.01.2006r. 

Określenie i podanie 
do publicznej 

wiadomości wymagań, 
jakie muszą spełniać 

przedsiębiorcy 
ubiegający się o 

uzyskanie zezwoleń na 
odbiór odpadów 
komunalnych oraz 

opróŜnianie 
zbiorników 

bezodpływowych i 
transport nieczystości 

ciekłych 
13.04.2006r. 

Utworzenie i 
funkcjonowanie 
ewidencji umów 
zawartych przez 

właścicieli 
nieruchomości na 

odbieranie odpadów 
komunalnych oraz 

opróŜnianie 
zbiorników 

bezodpływowych i 
transport nieczystości 

ciekłych 
13.04.2006r. 

Przedstawienie 
pierwszego 

sprawozdania z 
realizacji planu 
gospodarki 
odpadami za 
okres od 

uchwalenia 
GPGO do 

31.12.2006 r. 

Uchwała Nr 
XVIII/98/04 
Rady Gminy 
Waśniów 
z dnia 

30.06.2004 r. 

Uchwała Nr 
XXXIV/201/2006 

Rady Gminy 
Waśniów  

z dnia 12.01.2006 r. 

Zarządzenie Wójta 
Gminy Waśniów  
nr 16A/2006 z dnia  
31 maja 2006 r. 

+ 
 

+ 

Dane Urzędu Gminy  w Waśniowie  
  
System zbierania odpadów 
Na terenie gminy Waśniów odpady komunalne zgromadzone przez właścicieli 
nieruchomości odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę świadczącą usługi w 
zakresie zbiórki odpadów komunalnych oraz posiadającą stosowne zezwolenie 
Wójta Gminy. Podmiot świadczący usługi w zakresie zbierania i transportu 
odpadów zawiera indywidualne umowy z mieszkańcami.  
Liczba gospodarstw objętych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów na 
terenie gminy Waśniów wg danych za 2008 r. wynosi 90%.   

Istniejący obecnie w gminie system zbierania odpadów polega na zbieraniu 
przez mieszkańców zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnym 
zbieraniu odpadów opakowaniowych – szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura.   
Odpady zmieszane zbierane są do pojemników (o poj. 120 l), w które zostały 
wyposaŜone nieruchomości na terenie gminy. Odbiór odpadów przez 
uprawnionego przedsiębiorcę odbywa się 1 raz w miesiącu.  
Selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie workowym i pojemnikowym -  
worki dostarczane mieszkańcom przez firmę wywozową odbierane są 
z częstotliwością określoną w harmonogramie odbioru. Pojemniki do 
selektywnej zbiórki szkła i plastiku (typu „Igloo”, o pojemności 1,5 m3) są 
ogólnodostępne (łącznie na terenie gminy jest ich 14 szt. – 10 szt. w Waśniowie, 
2 szt. w Garbaczu, 2 szt. w Mominie). Pod koniec marca 2009 r. firma 
wywozowa dostawiła po 1 pojemniku do selektywnej zbiórki szkła i plastiku 
(kosz siatkowy) w miejscowościach Waśniów, Momina, Garbacz. 
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W gminie Waśniów nie wdroŜono dotychczas systemu selektywnego zbierania 
odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.  
W przypadku odpadów wielkogabarytowych odbiór odpadów odbywa się na 
indywidualne zgłoszenie klienta, z którym firma wywozowa ma podpisaną 
umowę lub w ramach sezonowych akcji organizowanych przez firmę 
wywozową przy współpracy z Urzędem Gminy w Waśniowie. Według danych 
UG w 2008 r. z terenu gminy zebrano 1,8 Mg odpadów wielkogabarytowych. 
RównieŜ na indywidualne zgłoszenie klienta odbywa się odbiór odpadów 
budowlanych. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą dowieźć 
własnym transportem do bazy firmy wywozowej. 
 
Firmy świadczące usługi odbierania odpadów 
W gminie Waśniów dwie firmy świadczące usługi odbierania odpadów uzyskały 
zezwolenie  na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Są to:  

1) SanTa-EKO Tadeusz Zych Izabela Rutowska Spółka Jawna  
ul. Portowa 24  27-600 Sandomierz tel. /15/ 644 68 12 fax /15/ 644 90 60 
Decyzja Wójta Gminy Waśniów znak: T.OŚ.7066/2/06 z dnia 16.01.2007 r. 
Data waŜności decyzji 30.11.2016 r. 
Obszar działalności: teren gminy Waśniów.  

Usługi przez firmę nie są świadczone. 
 
2) Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu 

Świętokrzyskim ul. Gulińskiego 13A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel. /41/ 262 41 00 fax /41/ 247 48 47 e-mail: ostrowiec@remondis.pl  
Decyzja Wójta Gminy Waśniów znak: T.OŚ.7066/3/06 z dnia 30.12.2006 r. 
Data waŜności decyzji 30.11.2016 r. 
Obszar działalności: teren gminy Waśniów.  

Usługi przez firmę są świadczone. 
 
 Zbiórka i transport odpadów komunalnych realizowana jest w sposób 
zorganizowany przez wyspecjalizowaną firmę - REMONDIS  Sp. z o.o.  

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 
gminie Waśniów  jest ich składowanie. Na terenie gminy Waśniów nie ma 
składowiska odpadów komunalnych. Składowiskiem, na którym deponowane są 
odpady z gminy jest składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne 
„Janik” zlokalizowane w gminie Kunów. Właścicielem składowiska jest Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Jest to spółka, w której 5 gmin 
posiada udziały. Gmina Waśniów jest udziałowcem Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów „Janik” Sp. z o.o. 
Składowisko znajduje się na terenie gminy Kunów, przy drodze lokalnej łączącej 
wsie Wymysłów i Bór Kunowski. Składowisko otoczone jest lasami. W pobliŜu 
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nie ma ujęcia wód podziemnych. Składowisko leŜy w obszarze najwyŜszej 
i wysokiej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 420 oraz 
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. 
Składowisko odpadów „Janik” obsługuje łącznie ok. 150 tysięcy mieszkańców 
z terenu gmin: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Bodzechów, Sadowie, 
Wąchock, Waśniów, Łagów, Bałtów, Sienno, Brody, Tarłów, Kielce, 
Wojciechowice, Sandomierz, Ćmielów, Wilczyce, Solec nad Wisłą, 
Starachowice, Nowa Słupia, Rzeczniów, Zawichost, Połaniec. Dziennie 
na składowisko przyjmowanych jest około 80 Mg odpadów. Roczna moc 
przerobowa instalacji dla procesu unieszkodliwiania wynosi 50 tysięcy Mg/rok. 
Całkowita pojemność obiektu wynosi 580 tys. m3. Do końca 2007 roku 
na składowisku nagromadzono 868787,41 Mg odpadów. Składowisko zajmuje 
całkowitą powierzchnię ok. 4,21 ha, w tym powierzchnia wykorzystana wynosi 
3,6 ha. Kwatera, na której są deponowane odpady posiada uszczelnienie 
naturalne oraz uszczelnienie sztuczne mineralne z glin cięŜkich z dodatkiem 
bentonitu, folię PEHD i bentomatę. Szczegółowe dane na temat składowiska 
zawiera karta składowiska opadów sporządzona na podstawie informacji 
uzyskanej od Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. (załącznik nr 1). 
 
2.1.4.  Instalacje oraz podmioty zajmujące się przetwarzaniem i  
            unieszkodliwianiem odpadów   
 
Instalacje do odzysku odpadów 

Na terenie gminy Waśniów nie ma Ŝadnych instalacji odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów.  
 
2.2. Odpady niebezpieczne 

 
Szczególną grupę wśród odpadów stanowią odpady niebezpieczne. Ze  względu 
na stwarzane zagroŜenie, gospodarka tymi odpadami objęta jest nadzorem 
poprzez nakaz selektywnego ich składowania, kierowanie do wykorzystania 
bądź unieszkodliwiania oraz ograniczenie przemieszczania. 
 
Do odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów 
komunalnych zalicza się: 
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 
– baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, 

niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie; 

– detergenty zawierające substancje niebezpieczne; 
– środki ochrony roślin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy); 
– kwasy i alkalia; 
– rozpuszczalniki; 
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– odczynniki fotograficzne; 
– leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 
– urządzenia zawierające freony; 
– oleje i tłuszcze inne niŜ jadalne; 
– farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające 

substancje niebezpieczne; 
– zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 
– drewno zawierające substancje niebezpieczne. 

 
Ilość odpadów niebezpiecznych znajdujących się w grupie wytworzonych 
odpadów komunalnych moŜna oszacować na podstawie wskaźników 
generowania strumienia odpadów komunalnych zawartych w PGO dla 
województwa świętokrzyskiego. Przyjmując za WPGO, Ŝe w składzie 
morfologicznym  zmieszanych odpadów komunalnych odpady niebezpieczne 
stanowią 1% szacuje się, Ŝe na terenie gminy w 2008 r. wytworzonych zostało 
ok. 11 Mg odpadów niebezpiecznych. 
 
Tabela 14 
Szacunkowa ilość poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu 

odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Waśniów w 2008 r.  

Lp. 
Kod odpadu 
wg katalogu 
odpadów 

Rodzaj odpadu 

Procentowa 
zawartość 
odpadu  

w strumieniu 
odpadów 

komunalnych 

Ilość odpadów 
niebezpiecznych  
w strumieniu 

odpadów 
komunalnych  

[Mg] 
1 20 01 33 Baterie i akumulatory 12 1.32 

2 20 01 29 
Detergenty zawierające 
substancje niebezpieczne 

5 
0.55 

3 20 01 17 Odczynniki fotograficzne 2 0.22 

4 20 01 27 
Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcza 

35 
3.85 

5 
20 01 14  
20 01 15  

Kwasy i alkalia 1 
0.11 

6 20 01 13 Rozpuszczalniki 3 0.33 

7 20 01 21 
Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające Hg 

5 
0.55 

8 20 01 31 
Leki cytotoksyczne i 
cytostatyczne  

4 
0.44 

9 20 01 26  Oleje i tłuszcze  10 1.1 

10 20 01 19 
Środki ochrony roślin (pestycydy, 
herbicydy i insektycydy) 

5 
0.55 

11 20 01 35 
ZuŜyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

10 
1.1 

 
12 20 01 37 Drewno zawierające substancje 5 0.55 
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niebezpieczne 
13 20 01 23 Urządzenia zawierające freony  3 0.33 

                                                                      Razem: 100 11 

Źródło: obliczenia własne 

 
W gminie Waśniów nie funkcjonował dotychczas odrębny system selektywnego 
zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych. WdroŜony na terenie gminy system selektywnego zbierania odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych ograniczony 
był wyłącznie do zuŜytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.  

Z informacji uzyskanych w UG wynika, Ŝe w ramach zainicjowanej w 2008 r. 
zbiórki odpadów niebezpiecznych zebrano z terenu gminy 1,8 Mg odpadów, w tym:  
Odpady niebezpieczne o kodzie: 
20 01 35* - zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione    

  w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - 0,6 Mg 
20 01 23* -  urządzenia zawierające freony - 0,65 Mg 
20 01 36 -  zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione    

  w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 0,55 Mg 
20 01 34 -  baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 20 01 33 - 0,007 Mg 
 
 

2.2.1.  Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych        
                odpadów niebezpiecznych  

 
2.2.1.1. Odpady mogące zawierać PCB  
 

Według prawa ochrony środowiska, PCB zaliczane są do substancji stwarzających 
szczególne zagroŜenie dla środowiska i dlatego zabronione jest jego 
wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. 
Ze względu na właściwości dielektryczne PCB znalazły zastosowanie jako: 

� podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania 
transformatorów i kondensatorów; 

� płyny hydrauliczne; 
� dodatki do farb i lakierów; 
� plastyfikatory do tworzyw sztucznych; 
� środki konserwujące i impregnujące. 

Dopuszcza się wykorzystanie PCB w uŜytkowanych urządzeniach lub 
instalacjach nie dłuŜej niŜ do 30 czerwca 2010 r. W związku z tym zachodzi 
konieczność zintensyfikowania procesu wycofywania z uŜytkowania urządzeń 
zawierających PCB. 
Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska powinno nastąpić 
do 2010. Obowiązek ten spoczywa na posiadaczu odpadów.  



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 155 

Gmina Waśniów nie dysponuje danymi na temat ilości odpadów zawierających 
PCB wytwarzanych na terenie gminy i wymagających unieszkodliwiania.  

 
2.2.1.2.   Oleje odpadowe  
 

Oleje odpadowe to głównie oleje smarowe i oleje hydrauliczne, pochodzące 
zarówno z motoryzacji, jak i z działalności przemysłowej. Oleje odpadowe 
pochodzące z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim zuŜyte oleje 
silnikowe i oleje przekładniowe. Oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to 
zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, 
spręŜarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. 
Źródła powstawania olejów przepracowanych są bardzo rozproszone: powstają 
one m.in. w gospodarstwach domowych w wyniku uŜytkowania pojazdów,  
w rolnictwie, w bazach transportowych, zakładach remontowych, zakładach 
przemysłowych oraz w stacjach benzynowych.  
Gmina Waśniów nie dysponuje danymi na temat ilości wytwarzanych i 
zbieranych olejów odpadowych. Szacuje się, w oparciu o wskaźniki procentowe, 
Ŝe na terenie gminy w 2008 r. wytworzono 1,1 Mg olejów odpadowych. 
Na terenie gminy nie funkcjonuje system zbiórki olejów ze źródeł rozproszonych.   

 
2.2.1.3. ZuŜyte baterie i akumulatory  
 

Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. 
Występują w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Akumulatory 
wielkogabarytowe moŜna podzielić na: 

- kwasowo – ołowiowe, 
- niklowo – kadmowe. 

Baterie i akumulatory małogabarytowe moŜna podzielić na: 
- baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe; 
- akumulatory: niklowo - kadmowe, wodorkowe, litowe. 

Według szacunków dokonanych w oparciu o wskaźniki, wynika Ŝe na terenie 
gminy w 2008 r. wytworzono 1,32 Mg zuŜytych baterii i akumulatorów.  
Na terenie gminy Waśniów prowadzona jest zbiórka zuŜytych baterii i akumulatorów 
małogabarytowych. Gmina we współpracy z REBA Organizacja Odzysku S.A. 
w Warszawie zorganizowała zbiórkę baterii i akumulatorów małogabarytowych we 
wszystkich szkołach na terenie gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy w 
Waśniowie. Zbiórka odpadów odbywa się do specjalnych pojemników (pudełek).  
Częstotliwość odbioru - raz na rok lub po zapełnieniu pojemnika. W 2005 r. zebrano 
0,0602 Mg, w 2006 r. – brak danych, w 2007 r. – brak danych , w 2008 – 0,007 Mg 

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe, ze względu 
na duŜą pojemność oraz trwałość, uŜywane są głównie jako źródło prądu stałego 
do podtrzymania napięcia w górnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie i hutach. 
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Brak jest danych dotyczących powstawania tego typu odpadów na terenie 
gminy. 

 
2.2.1.4.   Odpady medyczne i weterynaryjne  
 

Odpady medyczne powstają w placówkach medycznych w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych. Głównym wytwórcą odpadów medycznych w gminie 
Waśniów jest Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie, dysponujący  
2 przychodniami: w Garbaczu i Waśniowie.  
Szczególne zagroŜenie dla zdrowia ludzi i środowiska stanowią odpady 
medyczne klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. 
Wśród wytwarzanych odpadów znajdują się: 

- igły, strzykawki, zuŜyte opatrunki itp.  (kod 18 01 03)   
- inne odpady niŜ wymienione w 18 01 03 /plastry, prześcieradła, podkłady 

materiały opatrunkowe, rękawiczki/  (kod 18 01 04) 
- leki inne niŜ cytotoksyczne i cytostatyczne (18 01 09) 
- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)  
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

inne niŜ wymienione w 15 02 02  
Trudno jest ustalić ilość odpadów medycznych, powstających na terenie gminy, 
poniewaŜ ilości odpadów medycznych powstających na terenie gminy nie były 
ewidencjonowane. Szacuje się, Ŝe w skali rocznej na terenie gminy 
wytwarzanych jest ok. 0,03 Mg odpadów medycznych. 

W gminie Waśniów gospodarka niebezpiecznymi odpadami medycznymi 
w placówkach słuŜby zdrowia prowadzona jest zgodnie z wymogami 
określonymi w ustawie o odpadach. Odpady powstające w placówkach słuŜby 
zdrowia segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie przekazywane 
uprawnionym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarki odpadami,  w celu unieszkodliwiania. 
 
Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania, leczenia i świadczenia usług 
weterynaryjnych. Wśród odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usług 
weterynaryjnych znajdują się: 

- narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (kod 18 02 01)  
- leki inne niŜ wymienione w 18 02 07 (kod 18 02 08)  
- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01)   
- opakowania z tworzyw sztucznych (kod  15 01 02)    
- opakowania ze szkła (kod  15 01 07)  
- tkaniny do wycierania /szmaty, ścierki/ (kod 15 02 03). 

Podobnie, jak w przypadku odpadów medycznych, powstające na terenie gminy 
odpady weterynaryjne segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie 
przekazywane są uprawnionym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w 
zakresie gospodarki odpadami,  w celu unieszkodliwiania. 
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W oparciu o wskaźnik zawarty w KPGO, przyjmuje się Ŝe ilość odpadów 
weterynaryjnych wytworzonych rocznie na terenie gminy Waśniów stanowi  ok. 10%  
niebezpiecznych odpadów medycznych.    

 
2.2.1.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji  
 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym samochód po zakończeniu swojego 
uŜytkowania staje się tzw. odpadem pouŜytkowym i naleŜy do kategorii 
odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na swój charakter stanowi wartościowy 
odpad, który jest źródłem cennych materiałów. Około 85 % masy samochodu to 
metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu. Zawierają 
jednak szereg substancji niebezpiecznych (np. oleje, płyn hamulcowy  
i akumulatory ołowiowe),  które mogą dostać się do środowiska w przypadku 
niekontrolowanego postępowania z zuŜytymi pojazdami lub nie zapewnienia 
odpowiednich zabezpieczeń przed dostaniem się tych substancji do gleby, wód 
gruntowych czy atmosfery. Dlatego teŜ demontaŜem zuŜytych pojazdów 
powinny zajmować się wyłącznie uprawnione firmy, zwane stacjami 
demontaŜu, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania 
substancji niebezpiecznych, demontaŜu i segregacji materiałów, części oraz 
podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. 
Szacuje się, według Forum Recyklingu Samochodów, Ŝe ilość samochodów 
wyrejestrowanych i przeznaczonych do kasacji wynosi rocznie ok. 3 % ilości 
zarejestrowanych samochodów. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto 
szacunkowo (w oparciu o dane GUS Dochody i warunki Ŝycia ludności Polski 
2006 [50,7% wskaźnik gospodarstw domowych posiadających samochód] oraz 
dane GUS dotyczące liczby gospodarstw domowych na terenie gminy 
Waśniów), Ŝe na terenie gminy jest ok. 1000 samochodów osobowych. 
Przyjmując wymieniony 3% wskaźnik kasowanych rocznie samochodów, przy 
ilości  1000 samochodów na terenie gminy, moŜna oszacować, Ŝe w skali roku 
wycofanych zostaje z eksploatacji 30 samochodów.  
Na terenie gminy Waśniów nie ma punktów demontaŜu pojazdów ani punktów 
zbiórki pojazdów. Cztery stacje demontaŜu zuŜytych pojazdów funkcjonują na 
terenie powiatu ostrowieckiego: 
 

Tabela 15. 

         Wykaz przedsiębiorców prowadzących w powiecie ostrowieckim stacje                     
          demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji (stan na 31.12.2007 r.) 

Nazwa firmy / Nazwisko i imię Siedziba 
Adres stacji demontaŜu 

pojazdów 

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
,,BUDMEX" Bańda Mieczysław  

Dębowa Wola Stara 25 B; 
27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski 

Dębowa Wola Stara 25 B; 
27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski 
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"ZOTOR" Spółka Jawna, 
Jagodziński T., Minkina R., 
Gajewska M. * 

ul. Samsonowicza 22;  
27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski 

ul. Samsonowicza 22; 
27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski  

Renomet Recykling Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 20 h, 
27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski 

ul. Kilińskiego 20 h, 
27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski 

Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu 
Złomem „Złomhut” Sp. z o.o.   

Przyborów 100 
27-420 Bodzechów 

Przyborów 100 
27-420 Bodzechów 

Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim     

 
2.2.1.6.   ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
 

W Polsce obowiązuje podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 
następujące grupy: 

- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, 
zmywarki, pralki, kuchenki, urządzenia wentylacyjne); 

- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny 
i telekomunikacyjny (np. komputery, drukarki, telefony komórkowe, 
kalkulatory); 

- sprzęt audiowizualny (np. telewizory, radia, kamery video); 
- sprzęt oświetleniowy (np. oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, 

lampy sodowe); 
- narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, 

stacjonarnych narzędzi przemysłowych (np. wiertarki, maszyny do szycia, 
kosiarki); 

- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np. konsole do gier video, kolejki 
elektryczne); 

- przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepionych i skaŜonych 
produktów (np. sprzęt do radioterapii, do badań kardiologicznych); 

- przyrządy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, panele sterownicze) 
oraz automaty do wydawania np. napojów, pieniędzy). 

 
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne są potencjalnym źródłem 

szeregu cennych surowców wtórnych.   
Od 2005 roku obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1495), która wdraŜa 
postanowienia dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. w sprawie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Obecnie tworzony jest system gospodarowania zuŜytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym, który zobowiązuje uŜytkowników sprzętu 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych do jego selektywnego zbierania  
i przekazywania uprawnionym podmiotom. ZuŜyty sprzęt jest następnie 
demontowany w zakładach przetwarzania, a wyodrębnione frakcje 
przekazywane są do specjalistycznych instalacji. 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 159 

Do finansowania całego systemu zobowiązani są wprowadzający sprzęt na 
rynek. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych 
zobowiązany jest do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania 
zuŜytego sprzętu (z wyjątkiem opraw oświetleniowych). Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych 
rocznych poziomów zbierania zuŜytego sprzętu (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1615) 
określa minimalne roczne poziomy zbierania zuŜytego sprzętu. Rozporządzenie weszło 
w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r.  

Od 1 lipca 2006 r., zgodnie z ustawą o zuŜytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr 
przedsiębiorców wprowadzających, na rynek, zbierających i przetwarzających 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania 
kwartalnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu, o masie 
zuŜytego sprzętu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym 
recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 
180, poz. 1495) w zbiórkę zuŜytego sprzętu włączone są placówki handlu 
detalicznego i hurtowego. Przy sprzedaŜy urządzeń i artykułów gospodarstwa 
domowego sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego 
przyjęcia tego samego rodzaju zuŜytego sprzętu na zasadzie 1:1. 

Jak wynika ze Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami w gminie Waśniów nie prowadzono selektywnej zbiórki zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wobec braku funkcjonującego systemu 
gospodarowania tymi odpadami ilość zuŜytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych powstających na terenie gminy jest trudna do zbilansowania.  

Brak jest dokładnych danych na temat ilości wytwarzanego, odzyskiwanego 
i unieszkodliwianego zuŜytego sprzętu elektronicznego pochodzącego z 
gospodarstw domowych na terenie gminy. 
Aby określić szacunkową ilość zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw domowych, moŜna przyjąć rok 1999 jako 
wyjściowy pod względem wyposaŜenia kaŜdego gospodarstwa domowego w 
następujące urządzenia: pralkę (ok. 50 kg), chłodziarkę (ok. 50 kg), telewizor 
(ok. 10 kg), odkurzacz (ok. 5 kg) i radio (ok. 2 kg). Według danych GUS w 
1999 r. gmina Waśniów liczyła 7200 mieszkańców, a na jedno gospodarstwo 
domowe przypadały 3,6 osoby. Przy łącznej wadze sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, w który wyposaŜone jest kaŜde gospodarstwo domowe (ok. 
117 kg)  na 1 mieszkańca gminy przypadało 32,5 kg sprzętu; oznacza to, Ŝe  
w 1999 r. w gospodarstwach domowych znajdowało się ok. 234 Mg sprzętu EE. 
Przyjmując optymalny okres uŜytkowania sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego na 8 – 15 lat, od 2007 r. począwszy sprzęt ten staje się 
odpadem. 
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W 2008 r. gmina zapoczątkowała zbiórkę - tzw. wystawka w systemie 
„akcyjnym” (według potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców). Zebrano 
następujące ilości odpadów o kodzie: 

♦ 20 01 35 - zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione  
      w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki w  
      ilości 0,6 Mg 

♦ 20 01 23 - urządzenia zawierające freony w ilości 0,65 Mg 
♦ 20 01 36 - zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione  

      w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 w ilości 0,56 Mg 
 

 Na terenie gminy nie ma punktu zbierania i przetwarzania zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
W województwie świętokrzyskim funkcjonuje jeden zakład przetwarzający 
zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w gminie Piekoszów w powiecie 
kieleckim.  
 

2.2.1.7.   Odpady zawierające azbest  
 

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz 
stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą  
z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  
(Dz. U. 1997. Nr 101, poz. 628 z późn zm.). W następnych latach wprowadzono 
szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie 
związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.  
Na terenie gminy Waśniów była przeprowadzona w 2004 r. inwentaryzacja 
obiektów zawierających azbest.  Na podstawie złoŜonych wówczas informacji o 
wyrobach zawierających azbest określono ilości oraz miejsca występowania 
takich wyrobów na terenie gminy. Na terenie gminy zlokalizowano 572 budynki 
mieszkalne oraz i 1466 budynków gospodarczych (stodoły, obory, wiaty, garaŜe 
itp.) pokrytych eternitem. Ilość płyt cementowo-azbestowych na terenie gminy 
wynosi 317814 m2. W gminie planowane jest zaktualizowanie inwentaryzacji. 
W ślad za tym sporządzony zostanie gminny program usuwania wyrobów 
zawierających azbest na realizację, którego gmina, będzie się starać 
o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
Przy dokonywaniu spisu do celów inwentaryzacyjnych winno się dokonać 
równieŜ oceny stanu i rodzaju wyrobu zawierającego azbest (jeŜeli wyroby 
zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja jej 
powierzchni wówczas naleŜy te wyroby jak najszybciej usunąć, zlecając prace 
firmom posiadającym zatwierdzony przez Starostę Program gospodarki 
odpadami zawierającymi azbest).  

Usunięte wyroby azbestowe stanowią odpad, który powinien być 
zdeponowany na składowisku odpadów niebezpiecznych. 
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W województwie świętokrzyskim funkcjonuje od 2004 r. składowisko 
odpadów niebezpiecznych przeznaczone do składowania wyrobów zawierających 
azbest w miejscowości Dobrów, gmina Tuczępy w powiecie buskim.  
Składowisko to zabezpiecza potrzeby województwa świętokrzyskiego do 2018 r., 
w tym gminy Waśniów i całego powiatu ostrowieckiego. 

 
2.2.1.8.   Przeterminowane środki ochrony roślin  

 
Odpady zawierające pestycydy pochodzą z przeterminowanych i wycofanych  
z obrotu środków ochrony roślin a takŜe z bieŜącej produkcji, dystrybucji  
i stosowania tych środków w rolnictwie.  
Według danych GUS zapotrzebowanie na środki ochrony roślin kształtowało się 
w latach 2000 – 2006 na poziomach:  

- w 2000 r. - 0,62 kg/1 ha 
- w 2004 r. – 0,67 kg/1 ha,  
- w 2006 r. – 1,3 kg/1 ha, 
- w 2007 r. – 1,4 kg/1 ha gruntów rolnych. 

Powierzchnia uŜytków rolnych w gminie wynosi 8606 ha (wg GUS 2006). 
Przyjmując, Ŝe na jeden kilogram środków ochrony roślin przypada ok. 0,055 kg 
opakowań, to szacowana ilość opakowań po takich środkach wynosi blisko 0,7 Mg.  
Opakowania po środkach ochrony roślin moŜna składować w punktach 
sprzedaŜy tych środków. 
 
2.2.2.   Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych  
 
Na obszarze gminy Waśniów nie ma zlokalizowanych Ŝadnych instalacji do odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - nie ma składowiska odpadów 
niebezpiecznych ani Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.  
Na terenie gminy nie ma Zakładów Przetwarzania ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego  
i Elektronicznego, jak równieŜ nie występują punkty demontaŜu pojazdów ani 
punkty zbiórki pojazdów.  
 
2.3. Odpady pozostałe  
  
2.3.1. ZuŜyte opony  
 

ZuŜyte opony powstają w wyniku bieŜącej eksploatacji pojazdów 
mechanicznych, a takŜe w wyniku demontaŜu wraków samochodowych. Ilość 
wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na 
wymianę lub na podstawie zarejestrowanych pojazdów, z uwzględnieniem czasu 
zuŜycia opon. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2007, poz. 607) nałoŜyła na przedsiębiorców 
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obowiązek recyklingu odpadów pouŜytkowych wraz z osiągnięciem do dnia  
31 grudnia 2014 r. docelowego poziomu odzysku odpadów pouŜytkowych, do 
których naleŜą zuŜyte opony, a powinien on wynosić co najmniej 75%. 

Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane 
i gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami 
tych odpadów. Opony objęte są opłatą produktową i część trafia do odzysku. Do 
systemu odpadów komunalnych trafiają opony z przypadków samodzielnej 
wymiany oraz opony zalegające w gospodarstwach. 

Zakładając wymianę opon średnio co 3-4 lata oraz średni cięŜar opony  
7 kg w przypadku samochodu osobowego, a takŜe przyjętą ilość eksploatowanych 
samochodów w gminie szacuje się, Ŝe rocznie na terenie gminy powstaje  ok.  7 Mg 
zuŜytych opon.  

Zbieraniem zuŜytych opon zajmują się punkty serwisowe, firmy 
eksploatujące pojazdy, stacje demontaŜu oraz firmy specjalistyczne zajmujące 
się zbiórką róŜnych odpadów. Organizacje odzysku działając w imieniu 
producentów opon zajmują się obecnie tworzeniem kompleksowego systemu 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania zuŜytych opon. Na terenie gminy 
Waśniów, jak i na terenie powiatu ostrowieckiego brak jest systemu 
selektywnego zbierania zuŜytych opon w celu ich odzysku i recyklingu. 

W województwie świętokrzyskim zlokalizowane są instalacje do odzysku 
opon, głównie w procesie R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka 
wytwarzania energii. NajbliŜej powiatu ostrowieckiego współspalanie odpadów 
(w tym zuŜytych opon) odbywa się w instalacjach: Cementownia Nowiny Sp. z o. o. 
Sitkówka – Nowiny, „Grupa OŜarów” S. A. OŜarów. 
 
2.3.2.   Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych   
          

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych  
i rozbiórkowych. Odpady te powstają w wielu dziedzinach gospodarki 
komunalnej, budowlanej, w przemyśle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach 
gospodarczych. Gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych 
odpadów w tym zakresie 

W gminie Waśniów nie wdroŜono systemu selektywnej zbiórki odpadów 
budowlanych. Odpady tego rodzaju bardzo często są zagospodarowywane przez 
samych wytwórców we własnym zakresie, np. do prac niwelacyjnych, 
utwardzania placów i dróg. Sporadycznie odpady takie trafiają na składowisko 
odpadów, gdzie są wykorzystywane jako przesypki technologiczne. 
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom i budowie mieszkań 
powinny być usuwane do specjalnych pojemników zamawianych przez 
wytwórcę na jego koszt i zlecenie w firmie zajmującej się wywozem odpadów 
komunalnych na danym terenie. Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, 
remontów i demontaŜu powinni zajmować się wytwórcy tych odpadów np. 
firmy budowlane oraz osoby prywatne prowadzące te prace, a takŜe 
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specjalistyczne podmioty gospodarcze działające w zakresie zbierania i 
transportu odpadów budowlanych.  
 
2.3.3. Komunalne osady ściekowe  
 
 Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków i pochodzą z procesów oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej i 
urządzeń do likwidacji odpadów (skratki, piaskowniki).  
Ich ilość uzaleŜniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i 
realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji 
organicznych w procesie tzw. stabilizacji. 

W związku z postępem cywilizacyjnym osady ściekowe zawierają  
w sobie coraz więcej związków chemicznych, jak równieŜ w coraz większym 
stopniu są skaŜone mikrobiologicznie, co stwarza problemy z wykorzystaniem, 
składowaniem i unieszkodliwianiem tych odpadów. Problem ten staje się 
szczególnie istotny, zarówno dla nowych jak i juŜ funkcjonujących oczyszczalni 
ze względu na zagroŜenia, jakie mogą stanowić dla wód podziemnych i 
powierzchniowych. Ponadto ciągle rosną wymagania w związku z coraz 
bardziej rygorystycznymi normami, co do jakości ścieków.  

Na terenie gminy działa oczyszczalnia ścieków w Pękosławicach,  
o przepustowości 200 m3/d.  
W skład oczyszczalni ścieków wchodzą: pompownia ścieków, kraty workowe  
(2 szt.), zbiornik retencyjny ścieków, zbiorniki reaktorów (8 szt.), zbiorniki do 
tlenowej stabilizacji osadu (2 szt.), urządzenie do odwadniania osadu, układ 
dozowania reagentów, zespół sterowania i sygnalizacji, stacja zlewna ścieków 
dowoŜonych, agregat prądotwórczy. Oczyszczalnia ścieków pracuje metodą 
osadu czynnego w układzie cyklicznym typu SBR. Technologia oczyszczania 
ścieków obejmuje: wstępne, mechaniczne oczyszczanie ścieków na kratach 
workowych, oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w reaktorach 
biologicznych, które zachodzi w pięciu fazach (napełnianie, reakcja 
(napowietrzanie), sedymentacja, odpływ, przerwa), chemiczne usuwanie fosforu 
ogólnego przez dozowanie do reaktora w fazie napowietrzania roztworu 
siarczanu Ŝelaza w postaci PIX-u. 

Odpady wytwarzane w oczyszczalniach ścieków naleŜą do grupy 19 i moŜna 
do nich zaliczyć głównie:   

• skratki,  
• zawartość piaskowników,  
• osady z oczyszczalni ścieków komunalnych,  
• osady z oczyszczania ścieków komunalnych, ustabilizowane. 
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Osady z oczyszczalni ścieków komunalnych  

 

Rok 
Wytworzone 

ogółem 
Składowane  

razem 

2005 8 8 

2006 15 14,7 

2007 15 16,9 

Źródło: GUS – Bank danych regionalnych : dane roczne za lata 2005-2007                          
(dane zamieszczone w tabeli odnoszą się do osadów uwodnionych). 

 

Z danych Urzędu Gminy w Waśniowie wynika, Ŝe w 2008 r. na terenie 
gminy powstało ok. 3 Mg suchej masy osadów ściekowych.  

W powiecie ostrowieckim część wytworzonych osadów ściekowych 
wykorzystywana była rolniczo, niewielki odsetek (1,9-2,5 %) składowana. 
Znaczna ilość osadów jest magazynowana na terenach oczyszczalni. 
Brak termicznego przetwarzania osadów. Na terenie powiatu wykorzystanie 
komunalnych osadów ściekowych dokonywane jest w procesach odzysku R10 - 
poprzez rozprowadzanie na powierzchni ziemi, w celu nawoŜenia lub ulepszenia 
gleby lub rekultywacji gleby i ziemi oraz w R14 -innych działaniach 
prowadzących do wykorzystania odpadów w całości lub części. Przewiduje się 
moŜliwość, Ŝe do roku 2018 metodom termicznym poddane będzie około 40% 
wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych, a 60 % będzie nadal 
stosowanych w rolnictwie i do rekultywacji terenów. ZałoŜenia takie odnoszą 
się równieŜ do zagospodarowania osadów ściekowych wytworzonych na terenie 
gminy Waśniów. 
  

2.3.4.  Odpady opakowaniowe  
   
Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, 
zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu 
pakowania towarów wprowadzanych do obrotu. Odpady te powstają głównie na 
terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, usługowych i 
rzemieślniczych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, 
jednostek uŜyteczności publicznej, targowisk, itp. 

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej nałoŜyła na 
przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy w drodze sprzedaŜy lub 
importu opakowań i produktów obowiązek recyklingu odpadów 
opakowaniowych wraz z osiągnięciem do dnia 31 grudnia 2007 r., co najmniej 
50% poziomu odzysku tych odpadów, zaś do dnia 31 grudnia 2014 r., co 
najmniej 60% poziomu odzysku.  
 Według wyliczeń szacunkowych, opartych na wskaźnikach, na terenie 
gminy Waśniów rocznie produkuje się ok. 48 Mg odpadów wielomateriałowych 
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(opakowania), a takŜe ok. 82 Mg odpadów szklanych, ok. 49 Mg odpadów  
z metalu, ok. 128 Mg odpadów z tworzyw sztucznych oraz ok. 144 Mg 
odpadów z papieru i tektury, gdzie część równieŜ stanowią opakowania.   
Według informacji uzyskanych z UG w Waśniowie w wyniku selektywnej 
zbiórki 2008 roku zebrano z terenu gminy:  

- papier i tektura – 0,63 Mg 
- szkło – 18,55 Mg 
- tworzywa sztuczne – 1,62 Mg 

 
2.3.5.   Odpady z sektora gospodarczego 
 
Odpady przemysłowe są to odpady powstające w sektorze gospodarczym,  
a powstawanie ich jest związane z działalnością usługowo-produkcyjną, 
prowadzoną przez podmioty gospodarcze. Są to odpady inne niŜ komunalne  
i niebezpieczne i powstają głównie w tzw. sektorze gospodarczym, za który 
uwaŜa się poszczególne branŜe przemysłu, rolnictwo, rzemiosło i niektóre usługi. 

Na obszarze gminy Waśniów, która jest gminą typowo rolniczą,  nie ma 
zlokalizowanych większych zakładów produkcyjnych. Dominującymi formami 
gospodarowania na terenie gminy są rolnictwo oraz działalność handlowo-
usługowa. Na terenie gminy zarejestrowanych było w rejestrze REGON 
(według danych GUS na 31.12.2007 r.) 248 podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. Najwięcej jednostek gospodarczych na terenie gminy 
specjalizuje się w działalności usługowej róŜnego typu. 
Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów przemysłowych. Wytwórcy tych 
odpadów organizują ich wywóz we własnym zakresie.  
 

2.4.  Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami 
 
W 2008 r. zorganizowanym wywozem odpadów objętych było 90 % gospodarstw 
domowych na terenie gminy.  
 W gminie  funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy 
prowadzą segregację odpadów w systemie workowym. Zbierane są w ten 
sposób: szkło, makulatura i plastik.  Na terenie gminy rozlokowane są równieŜ 
ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i plastiku (17 szt. 
pojemników typu „Igloo” oraz 3 sztuki pojemników typu kosz siatkowy).   
Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych są poddawane 
dalszemu przetwarzaniu surowców wtórnych - recyklingowi.  
Gmina Waśniów dotychczas nie prowadziła odrębnej zorganizowanej selektywnej 
zbiorki odpadów takich jak odpady wielkogabarytowe czy odpady budowlane.  
Zbiórka odpadów niebezpiecznych  ograniczona jest do zbiórki zuŜytych baterii i 
akumulatorów małogabarytowych. Gmina we współpracy z REBA Organizacja 
Odzysku S.A. w Warszawie zorganizowała zbiórkę baterii i akumulatorów 
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małogabarytowych we wszystkich szkołach na terenie gminy oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy w Waśniowie.  
Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest prowadzona w 
prawidłowy sposób. 
  Na obszarze gminy nie ma składowisk odpadów komunalnych ani składowisk 
odpadów przemysłowych.  
Zebrane odpady są unieszkodliwiane poprzez składowanie, które odbywa się na 
składowisku zlokalizowanym w Janiku (gm. Kunów, powiat ostrowiecki).  

Nie zrealizowano z powodów finansowych zadania „Budowa Rejonowego 
Zakładu Gospodarki Odpadami”. W ramach RZGO miały powstać: 

a) kompostownia, 
b) stanowisko do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych 
c) stanowisko do recyklingu odpadów budowlanych 
d) zakład produkcji paliw alternatywnych  

W myśl załoŜeń PGO dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2011, 
składowisko „Janik” przewidziane jest do rozbudowy jako Rejonowy Zakład 
Gospodarki Odpadami (RZGO), obejmujący co najmniej następujące instalacje: 
sortownia odpadów, kompostownia (o wydajności 1000 Mg/rok), składowisko 
odpadów oraz inne urządzenia do odzysku odpadów opakowaniowych, 
budowlanych, z remontów, wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. 
 
2.5.  Identyfikacja problemów w  zakresie gospodarki odpadami i wnioski  
 

Dokonując analizy stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami na 
terenie gminy Waśniów zidentyfikowano istniejące problemy w tym zakresie. 
NaleŜą do nich: 

- nie objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanego 
odbioru odpadów komunalnych; 

- nie objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów 
komunalnych; 

- brak selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w 
strumieniu odpadów komunalnych; 

- brak selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 
i niebezpiecznych,  

- występowanie „dzikich wysypisk” 
- brak dostatecznej kontroli umów zawartych na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
- deponowanie na składowiskach znacznej ilości komunalnych – 

uwodnionych osadów ściekowych;  
- zbyt niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
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Przeprowadzona analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie 
pozwala na przedstawienie wniosków: 

1. NaleŜy dąŜyć do objęcia 100% mieszkańców gminy systemem 
zorganizowanego odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. 

2. NaleŜy zorganizować selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz 
budowlanych. 

3. Budowa/rozbudowa Rejonowego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO). 

4. Niezbędne jest wprowadzenie systemu ustalania oraz egzekwowania opłat 
za wytwarzane odpady (wytwórca płaci). 

5. NaleŜy zintensyfikować działania w celu lokalizacji i likwidacji dzikich 
wysypisk istniejących na terenie gminy. 

6. Konieczne jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, co 
pozwoli na łatwiejsze wprowadzanie planów i postanowień słuŜących 
ochronie środowiska na terenie gminy. 

7. Prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej 
wytwórców odpadów w sektorze gospodarczym  

8. Kontrolowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli 
nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, 

9. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 
 

III  Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami 
 
3.1. Odpady komunalne  
 
Najistotniejszy wpływ na gospodarkę odpadami w gminie będą miały: zmiany 
demograficzne, budownictwo mieszkaniowe, rozwój gospodarczy oraz zmiany 
struktury odpadów komunalnych. 
 
3.1.1. Uwarunkowania demograficzne  
 
Liczbę mieszkańców gminy Waśniów w ostatnich dziesięciu latach przedstawia 
wykres.  
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Liczba ludności gminy Waśniów w l. 1998 - 2007
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Źródło: Rocznik Statystycznego Województwa świętokrzyskiego – dane roczne za lata 1997 : 2007 
 
 
Tabela 16. 

Prognozowana liczba mieszkańców gminy Waśniów w latach 2009 - 2016 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba 
mieszkańców 7197 7185 7169 7158 7146 7135 7126 7115 

 
Prognoza w zakresie liczby mieszkańców gminy zakłada na najbliŜsze lata 
systematyczny spadek liczby mieszkańców. 
 
 
3.1.2. Rozwój gospodarczy 
 
Plan  Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów na lata 2004-2013 zakłada rozwój 
gospodarczy gminy z wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego  
i w tym celu przewiduje lokalizację róŜnych form działalności gospodarczej na 
terenie gminy. Preferowana ma być działalność nieuciąŜliwa dla środowiska. 
Zamierzeniem gminy jest rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spoŜywczego oraz 
rozwój agroturystyki i turystyki. Program gospodarki odpadami powinien 
uwzględniać perspektywiczne zwiększenie ilości odpadów bytowych (turystyka 
i rekreacja) oraz odpadów z sektora gospodarczego.  
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3.1.3. Mieszkalnictwo  
 
Liczbę mieszkań i powierzchnię uŜytkową mieszkań w gminie Waśniów  
w latach 1998 – 2007 przedstawiają zamieszczone niŜej wykresy. 

Liczba mieszkań w gminie Waśniów w l. 1998 - 2007
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 Źródło: Rocznik Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 
 
 

Powierzchnia uŜytkowa mieszkań w gminie Waśniów 

w l. 1998 - 2007 [w m2]
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Źródło: Rocznik Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 
 
Wzrost liczby mieszkań w gminie szacowany jest przy załoŜeniu utrzymania 
dotychczasowego tempa przyrostu.  
 
 
 
 
 
 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 170 

Tabela 17. 
Prognoza liczby mieszkań i powierzchni uŜytkowej mieszkań w gminie 

Waśniów na l. 2009 -2016 

         2009           2011 2016 
Liczba mieszkań Powierzchnia 

(m2) 
Liczba mieszkań Powierzchnia 

(m2) 
Liczba mieszkań Powierzchnia 

(m2) 

1865 147743 1873 146383 1899 148223 

 
 
3.1.4.  Prognoza ilości i struktury wytwarzanych odpadów komunalnych 
 

W tabeli nr 10 przedstawiono ilość zmieszanych odpadów komunalnych 
zebranych z terenu gminy w latach 2005 - 2008. 
 
Tabela 18. 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy   
w latach 2005-2008 

 
Rok 

Ilość zebranych odpadów 
komunalnych  

(Mg) 
  

2005 393 

2006 343 

2007 419 

2008 415 

                               Źródło: Urząd Gminy Waśniów  

 
Na terenie gminy Waśniów w 2008 r. zebrano 415 Mg odpadów komunalnych 
zmieszanych. Dane te obejmują jednak tylko odpady wywiezione na 
składowisko przez wyspecjalizowane firmy działające na zlecenie Urzędu 
Gminy. W statystyce tej nie są uwzględnione odpady spalane w gospodarstwach 
domowych, zagospodarowywane na kompostownikach przydomowych czy 
wywoŜone na „dzikie wysypiska”. Dlatego bliŜsze rzeczywistej ilości 
wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych są dane szacunkowe 
wyliczone na podstawie wskaźników ilości odpadów wytwarzanych rocznie 
przez jednego mieszkańca (szacuje się, Ŝe na terenie gminy powstało w roku 
2008 ok. 1114 Mg odpadów).  
 
Przygotowując prognozę zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto 
za Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2007-2011 
oraz  Planem gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego – aktualizacja 
na lata 2008 – 2011  następujące załoŜenia: 
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• nie będą występowały istotne zmiany składu morfologicznego wytworzonych 
odpadów komunalnych; 

• wzrost jednostkowego wskaźnika wytworzenia odpadów kształtować się 
będzie na poziomie 5% w okresach 5-letnich; 

• wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów (w stosunku do całości 
wytworzonych odpadów) do 10% w 2011 r. i 20% w 2018 r., spowoduje 
zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych, zmniejszy się w nich 
głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali; 

• ilość powstałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5%  
w okresach 5-letnich (1% w skali roku). 

 
Na prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wpływać będzie 
liczba mieszkańców gminy, zmiany w poziomie dochodów ludności oraz 
zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów.  
  Prognozowaną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych dla gminy Waśniów 
w latach 2009-2016 obliczono na podstawie wskaźników charakterystyki 
jakościowej odpadów komunalnych, procentowych zmian wskaźników 
wytwarzania odpadów a takŜe sporządzonej prognozy demograficznej.  
Wyniki prognoz w podziale na strumienie odpadów dla terenów wiejskich 
przedstawia poniŜsze zestawienie. 
 



  

Tabela 19. 
 Wskaźniki wytworzenia oraz skład odpadów komunalnych prognozowanych na lata 2009-2016 [kg/M/rok] 

Nazwa strumienia odpadów 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 22,73 22,95 23,18 23.4 23.6 23.9 24.1 24.4 
Odpady zielone  4,99 5,04 5,10 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 
Papier i tektura  20,23 20,43 20,64 20.8 21.1 21.3 21.5 21.7 
Opakowania wielomateriałowe  6,74 6,81 6,88 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 
Tworzywa sztuczne  17,98 18,16 18,34 18.5 18.7 18.9 19.1 19.3 
Szkło  11,49 11,60 11,72 11.8 12.0 12.1 12.2 12.3 
Metale  6,87 6,94 7,01 7.1 7.2 7.2 7.3 7.4 
OdzieŜ, tekstylia  1,87 1,89 1,91 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 
Drewno  2,60 2,63 2,65 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 
Odpady niebezpieczne 1,27 1,28 1,30 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 
Odpady mineralne  40,58 40,99 41,40 41.8 42.2 42.7 43.1 43.5 
Odpady z ogrodów i parków  3,12 3,15 3,18 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 
Odpady z targowisk  3,12 3,15 3,18 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 
Odpady z czyszczenia ulic i placów 2,08 2,10 2,12 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 
Odpady wielkogabarytowe 10,41 10,51 10,62 10.7 10.8 10.9 11.1 11.2 

RAZEM:  156,1 157,7 159,2 160.80 162.4 164.1 165.7 167.4 

* Za PGO dla województwa świętokrzyskiego 
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Tabela 20. 
Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Waśniów na lata 2009 -  2016  

               wg poszczególnych strumieni odpadów  (za KPGO i WPGO) 

Nazwa strumienia odpadów 
2009 

[Mg] 
2010 

[Mg] 
2011 

[Mg] 
2012 

[Mg] 
2013 

[Mg] 
2014 

[Mg] 
2015 

[Mg] 
2016 

[Mg] 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 164 165 166 168 169 170 172 173 

Odpady zielone 36 36 37 37 37 37 38 38 

Papier i tektura 146 147 148 149 150 152 153 154 

Opakowania wielomateriałowe 49 49 49 50 50 51 51 51 

Tworzywa sztuczne 129 130 131 133 134 135 136 137 

Szkło 83 83 84 85 85 86 87 88 

Metale 49 50 50 51 51 52 52 52 

OdzieŜ, tekstylia 13 14 14 14 14 14 14 14 

Drewno 19 19 19 19 19 19 20 20 

Odpady niebezpieczne 9 9 9 9 9 10 10 10 

Odpady mineralne 292 295 297 299 302 304 307 310 
Odpady z ogrodów i parków  
 

22 23 23 23 23 23 24 24 
Odpady z targowisk  
 

22 23 23 23 23 23 24 24 
Odpady z czyszczenia ulic i placów 15 15 15 15 15 16 16 16 
Odpady wielkogabarytowe 75 76 76 77 77 78 79 79 

                                         Razem 1123 1132 1141 1151 1161 1171 1181 1191 



  

3.1.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających  biodegradacji 
 
Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji na 
terenie gminy Waśniów przedstawia tabela nr 16. 
 
Tabela 21. 

Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych  

Ilość odpadów  w Mg 
Rodzaj odpadów 

2009 2011 2016 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 164 166 173 

Odpady zielone 36 37 38 

Odpady z opakowań papierowych oraz 
papier i tektura nieopakowaniowe 

146 148 154 

OdzieŜ, tekstylia 13 14 14 
Drewno 19 19 20 
Odpady z ogrodów i parków 22 23 24 
Odpady z targowisk 22 23 24 

Razem:  422 430 447 

 
 
3.2. Odpady niebezpieczne  
 
Prognozowanie ilości odpadów niebezpiecznych moŜliwych do wytworzenia do 
2016 r. stwarza trudności zarówno ze względu na ciągle zmieniające się 
czynniki ekonomiczne jak i wiele innych uwarunkowań. Porównując ilości 
wytworzonych odpadów niebezpiecznych w latach 2004 - 2006 przyjęto wzrost 
jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca na 
poziomie 5% w skali roku. 
 
3.2.1. Odpady mogące zawierać PCB  
 
Przyjmuje się, Ŝe w związku z likwidowaniem sprzętu zawierającego PCB ilość 
wytwarzanych odpadów do 2010 r. będzie wzrastać. Szacuje się, Ŝe 
unieszkodliwienie 90% urządzeń zawierających PCB nastąpi w latach 2009 - 2010. 
 
3.2.2. Oleje odpadowe  
 
Mimo przewidywanego wzrostu ilości eksploatowanych pojazdów samochodowych 
prognozuje się, Ŝe ilość wytwarzanych olejów odpadowych będzie malała  
(w l. 2009 – 2012 załoŜono 15% spadek w skali roku, zaś w latach 2013 – 2016 
- 5% spadek w skali roku) ze względu na wydłuŜający się okres uŜytkowania 
wprowadzanych na rynek olejów.  
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3.2.3. ZuŜyte baterie i akumulatory  
 
Zakłada się nieznaczny wzrost ilości wytwarzanych zuŜytych baterii i 
akumulatorów (szacuje się wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania 
zuŜytych baterii i akumulatorów na poziomie 3% w skali roku). 
 
3.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne  
 
Prognozowana do roku 2016 ilość niebezpiecznych odpadów medycznych 
determinowana jest wzrostem ilości prywatnych gabinetów lekarskich oraz 
zakładów stacjonarnej opieki społecznej, wynikającym z faktu starzenia się 
społeczeństwa. 
Według KPGO i WPGO przyjęto wzrost ilości medycznych odpadów 
niebezpiecznych na poziomie 1% rocznie. Dla odpadów weterynaryjnych takŜe 
przyjęto wzrost 1% w skali roku. 
 
3.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji  
 
Rozwój gospodarczy i wzrost zamoŜności społeczeństwa przyczyni się do 
wzrostu liczby samochodów, a co za tym idzie będzie wzrastać równieŜ liczba 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prognozując ilość pojazdów wycofanych z 
eksploatacji kierowano się następującymi  załoŜeniami: 

- dynamika wzrostu pojazdów wycofanych z eksploatacji w granicach 
3 - 5% w skali roku 

- czas eksploatacji pojazdów samochodowych. 
Biorąc pod uwagę ilości importowanych samochodów uŜywanych, które 
pojawiły się na rynku oraz tempo rozwoju motoryzacji, przyjęto dynamikę 
wzrostu pojazdów wycofanych z eksploatacji na poziomie 5% w skali roku. 
 
3.2.6. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
 
Ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych będzie wzrastać- przyjęto 
dynamikę wzrostu tych odpadów w granicach 3 - 5% w skali roku. 
 
3.2.7. Odpady zawierające azbest  
 
W związku z obowiązującą ustawą o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.) jedynym 
źródłem powstawania odpadów jest i będzie w przyszłości usuwanie 
uŜytkowanych obecnie wyrobów azbestowych, szczególnie w budownictwie. 
Zakłada się usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r.  
Składowisko odpadów azbestowych w Dobrowie zabezpiecza potrzeby 
województwa świętokrzyskiego (w tym gminy) do 2018 r.  
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3.2.8. Przeterminowane środki ochrony roślin  
 
Zakłada się, Ŝe spadek ilości przeterminowanych środków ochrony roślin oraz 
spadek ilości opakowań  po środkach ochrony roślin.   
 
3.3.  Odpady pozostałe  
  
3.3.1. ZuŜyte opony  
 
Ilość zuŜytych opon będzie wzrastać wprost proporcjonalnie do wzrostu ilości 
samochodów oraz czasu eksploatacji opon. W związku z tym prognoza zakłada 
10% wzrost zuŜytych opon w skali roku. 
Zakładając wymianę opon średnio co 4-5 lat i uwzględniając liczbę  
samochodów zarejestrowanych na terenie gminy  ( 1000 szt.) szacuje się, Ŝe 
rocznie wystąpi konieczność unieszkodliwienia około 1000 szt. opon róŜnych 
rozmiarów.  
 
3.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych  
 
Ilość odpadów z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej jest związana z tempem rozwoju poszczególnych 
dziedzin gospodarki. 
Zakłada się wzrost tych odpadów w granicach 5 - 10% w skali roku. Dla lat 
2009 – 2012 na poziomie 10% rocznie, zaś od roku 2013 wzrost 5% rocznie. 
 
3.3.3. Komunalne osady ściekowe  
 
Ilość wytwarzanych osadów ściekowych uzaleŜniona jest od dwóch zasadniczych 
czynników: zmian demograficznych oraz realizacji inwestycji z zakresu budowy  
i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków. 
Zgodnie z załoŜeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK) w 2015 r. systemy sieciowe obsługiwać będą w 
aglomeracjach o RLM wynoszącej 2000 – 15 000 co najmniej 80% mieszkańców. 
Ponadto w wykonanej w 2005 r. aktualizacji KPOŚK zakłada się wyposaŜenie  
w systemy kanalizacji zbiorczej aglomeracji w gminach wiejskich o zabudowie 
rozproszonej.  

ZałoŜeniem gminy Waśniów jest stały wzrost stopnia skanalizowania, co 
będzie powodowało wzrost ilości wytworzonych osadów ściekowych. Ilość 
osadów wytwarzanych na terenie gminy uwarunkowana będzie przede 
wszystkim stopniem realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy sieci 
kanalizacyjnych w gminie.  
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3.3.4. Odpady opakowaniowe  
 
Zgodnie z KPGO 2010 prognozy zuŜycia poszczególnych grup opakowań oraz 
struktury odpadów opakowaniowych pozostają bez zmian. 
Zakłada się wzrost ilości w skali roku dla opakowań z: tworzyw sztucznych, 
szkła i odpadów wielomateriałowych (o 5%), metali i drewna oraz odpadów 
substancji toksycznych i bardzo toksycznych (o 10%), papieru i tektury oraz 
tekstyliów (o 20%), natomiast spadek ilości odpadów zmieszanych (o 10%)  
w skali roku.  
W perspektywie lat 2009 - 2012 przewiduje się zmiany w zakresie przydatności 
odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii, natomiast w latach 
2013 - 2016 wzrost moŜliwości odzysku energii z odpadów opakowaniowych 
nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach odpadów komunalnych. 
 
3.3.5. Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze  
           gospodarczym 
 
Odpady inne niŜ niebezpieczne 

W oparciu o prognozy gospodarcze dla kraju, które na najbliŜsze 15 lat 
zakładają dynamiczny rozwój gospodarczy, przyjmuje się wzrost ilości 
wytwarzanych odpadów (6 - 8% rocznie, z zaznaczającą się tendencją spadkową). 
KPGO 2010 zakłada do roku 2015 spadek ilości wytwarzanych odpadów w 
następujących gałęziach przemysłu:  

- wydobywczym (grupa 01) o 1,25% w skali roku,  
- rolno-spoŜywczym (grupa 02) o 0,42% w skali roku,  
- drzewno – papierniczym (grupa 03) o 0,25% w skali roku, 
- skórzano – tekstylnym (grupa 04) o 0,66% w skali roku,  
- chemicznym – syntezy nieorganicznej (grupa 06) o 0,50% w skali roku,  
- fotograficznym i usług fotograficznych (grupa 09) o 0,50% w skali roku. 

Równocześnie KPGO 2010 zakłada wzrost ilość odpadów wytwarzanych w 
następujących gałęziach przemysłu: 

- przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (grupa 05) o 1,66%  
w skali roku,  

- chemii organicznej (grupa 07) o 0,83% w skali roku,  
- powłok ochronnych (grupa 08) o 1,66% w skali roku, 
- procesów termicznych (grupa 10) o 0,5%,  
- chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów 

(grupa 11) o 3,33% w skali roku,  
- odpady nie ujęte w innych grupach (grupa 16) o 2,10% w skali roku,  
- instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczania 

ścieków, uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 
19) o 2,50% w skali roku 
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Zakłada się jednocześnie, Ŝe w zagospodarowaniu odpadów, pochodzących z sektora 
gospodarczego, nadal utrzymywać się będzie aktualnie obserwowany trend, tj. 
zwiększanie się odzysku odpadów oraz spadek ilości odpadów przekazywanych 
do składowania. Przewiduje się, Ŝe w gminie Waśniów będą występowały 
podobne tendencje, adekwatnie do rozwoju poszczególnych sektorów 
gospodarki na terenie gminy.  
 
 
IV Działania zmierzające do poprawy sytuacji gospodarki odpadami  
 
4.1. Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów 
 
Racjonalna gospodarka odpadami opiera się głównie o selektywną zbiórkę  
i pozyskiwanie surowców wtórnych. Pozwala to zmniejszyć ilość odpadów 
trafiających na składowisko oraz przedłuŜyć okres jego eksploatacji, umoŜliwia 
odzysk surowców wtórnych bez nadmiernego obciąŜania linii w sortowniach, 
tworzenie stabilnego rynku surowców wtórnych i przemysłu przetwarzającego 
te surowce. 

 
Schemat racjonalnego gospodarowania odpadami: 

 
  Minimalizacja     Recykling    Unieszkodliwianie Składowanie 
 
� Minimalizacja ilości odpadów – osiągana przez wstępną segregację 
� Recykling – wykorzystanie odzyskanych surowców wtórnych w gospodarce 
� Unieszkodliwianie - pozbawienie pozostałych odpadów właściwości szkodliwych 

dla środowiska 
� Składowanie – docelowe składowanie odpadów obojętnych dla środowiska 
 
Podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów to: 

• System zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia (tzw. kontener 
w sąsiedztwie) polega na ustawieniu w wybranych punktach specjalnie 
oznakowanych kontenerów przeznaczonych do zbierania szkła, papieru, 
tworzyw sztucznych, metali. Odpady zmieszane (frakcja mokra) 
gromadzone są w osobnych pojemnikach. System stosuje się w rejonach o 
wysokim stopniu urbanizacji. 

• System zbiórki „u źródła”, polegający na rozstawieniu pojemników na 
poszczególne frakcje odpadów w miejscu ich powstawania (gospodarstwa 
domowe, posesje przy punktach usługowych itp.). RozróŜnia się systemy: 

- dwupojemnikowy – pojemnik na frakcję suchą i frakcję mokrą 
- trójpojemnikowy – pojemnik na surowce wtórne, pojemnik na 

odpady  do kompostowania, pojemnik na pozostałe odpady 
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- wielopojemnikowy – pojemniki na: szkło, papier, tworzywa 
sztuczne, odpady do kompostowania oraz pozostałe odpady 

• System centralnych punktów selektywnego gromadzenia, polegający na 
stworzeniu ogrodzonych, nadzorowanych miejsc wyposaŜonych w zestawy 
kilku pojemników i kontenerów obsługujących skupiska ludności około  
20 tys. mieszkańców. Punkty te mogą odbierać równieŜ odpady 
wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, motoryzacyjne, budowlane. 

 
Przedstawione powyŜej moŜliwości segregowania i gromadzenia odpadów 
mogą zostać wykorzystane na terenie gminy Waśniów. Najbardziej efektywne 
byłoby wprowadzenie systemu segregacji odpadów w miejscu ich powstawania 
tj. „u źródła”. W chwili obecnej system zbiórki odpadów komunalnych w 
gminie przedstawia się następująco: odpady komunalne zmieszane 
gromadzone są przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach. Zgromadzone 
przez mieszkańców odpady są odbierane przez firmę świadczącą usługi 
odbierania odpadów - Remondis Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim.  
Zebrane odpady  są unieszkodliwiane poprzez składowanie, które odbywa się na 
składowisku w Janiku (gm. Kunów, pow. ostrowiecki).  
Na terenie gminy Waśniów prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych w systemie workowym. Segregację odpadów w zakresie: szkło, 
plastik i makulatura prowadzi 90% mieszkańców gminy.  
Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych w wyniku segregacji 
są poddawane dalszemu przetwarzaniu surowców wtórnych - recyklingowi.  
 
4.2.  MoŜliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 
 
Rosnąca ilość wytwarzanych odpadów komunalnych powoduje konieczność 
zmniejszania ich objętości przed ostatecznym składowaniem z jednoczesnym 
odzyskaniem moŜliwych do odzyskania surowców i energii. Stosowane sposoby 
unieszkodliwiania pozostałych po segregacji odpadów komunalnych to: 

• spalanie – termiczne unieszkodliwianie zmniejszające masę odpadów 
składowanych. Ciąg technologiczny do spalania składa się z urządzeń do 
przygotowania odpadów, pieca z systemem do odzysku ciepła, instalacji 
do oczyszczania spalin, systemu kontroli toksyczności spalin oraz 
urządzeń do usuwania popiołu i ŜuŜla 

• wykorzystanie niektórych frakcji odpadów jako paliwa alternatywne – 
spalanie odpadów odbywa się nie w specjalnym piecu do spalania 
odpadów, ale w palenisku funkcjonującej instalacji przemysłowej (kotły 
fluidalne i paleniska rusztowe w zakładach energetycznych, siłowniach 
przemysłowych, cementowniach itp.). Paliwami mogą być np. guma, 
makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne.  
W tych systemach konieczny jest ciągły monitoring spalin. 
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• piroliza – polega na odgazowaniu róŜnego rodzaju odpadów i spalaniu 
produktów gazowych procesu. Tą metodą moŜna utylizować takie odpady 
jak: guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady 
organiczne.  

• ekobetonowanie – wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako 
domieszki do betonów, stosowanych do budowy m.in. podbudowy dróg i 
ulic, budowy obwałowań wysypisk odpadów, budowy barier 
dzwiękochłonnych itp. 

• kompostowanie – procesowi kompostowania mogą być poddane odpady 
organiczne z gospodarstw domowych, placów targowych, pielęgnacji 
zieleni miejskiej itp. Kompostowanie moŜe być prowadzone w warunkach 
naturalnych (pryzmy) lub w bioreaktorach. 

• pryzma energetyczna – odpady ulegające biodegradacji składowane są w 
pryzmach, w których odbywa się beztlenowy proces rozkładu. 
Wykorzystuje się powstający w wyniku procesu rozkładu biogaz do 
wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej. 

 
4.3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki  
        odpadami w gminie.  
 
System gospodarki odpadami tworzą m. in.: zbieranie i odbiór (transport), 
odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów.  
Najbardziej poŜądaną strategią gospodarowania odpadami we wszystkich 
sektorach jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości.  
W sektorze odpadów komunalnych rozwój ekonomiczny i gospodarczy, na 
obecnym poziomie cywilizacyjnym, znacznie ogranicza lub często uniemoŜliwia 
zmniejszenie ilości powstających odpadów. Ograniczone są teŜ moŜliwości 
zmniejszenia ilości powstających osadów ściekowych.  
 
ODPADY KOMUNALNE 
Podstawowym działaniem, poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi 
będzie wprowadzenie powszechnej segregacji odpadów w miejscu ich 
powstawania.  
PoniŜej przedstawiono zasady zbierania odpadów komunalnych, które naleŜy 
wdroŜyć w gminie. ZałoŜono następujący system zbierania odpadów 
komunalnych na terenie gminy: 
• zbieranie odpadów zmieszanych po uprzednim wydzieleniu w ramach 

zbiórki selektywnej: 
- opakowań i surowców wtórnych, 
- odpadów wielkogabarytowych, 
- zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- odpadów niebezpiecznych, 
- odpadów budowlanych 
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• kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości 

• propagowanie przydomowego kompostowania odpadów ulegających 
biodegradacji 

• akcje informacyjno-edukacyjne 
 
Odpady komunalne zmieszane 
Podstawowym działaniem poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi 
będzie objęcie systemem zorganizowanej zbiorki odpadów komunalnych 100% 
mieszkańców gminy oraz prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich 
powstawania, czyli w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne winny 
być poddawane wstępnej segregacji, mającej na celu oddzielne gromadzenie  
odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów.   
Efektem funkcjonowania tego systemu będzie minimalizacja strumienia 
odpadów trafiających na docelowe składowisko. 
Wszyscy mieszkańcy winni być zobowiązani do prowadzenia selekcji i odrębnego 
umieszczania wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych, nadających 
się do odzysku i dalszego wykorzystania /szkło, makulatura, PET/.  
Selektywnej zbiórce powinny równieŜ podlegać odpady niebezpieczne 
generowane w strumieniu odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe 
/baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki itp./  
Odpady komunalne, które nie będą zbierane w sposób selektywny, gromadzone 
będą w pojemnikach lub kontenerach o pojemności zapewniającej pokrycie 
zapotrzebowania.  
 
Odpady komunalne ulegające biodegradacji 
Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady roślinne powstałe  
w wyniku pielęgnacji zieleni, mogą być poddane procesowi kompostowania  
z przeznaczeniem kompostu na uŜytek własny. JeŜeli mieszkańcy nie mają 
odpowiednich warunków ku temu, wówczas zobowiązani są wyposaŜyć 
nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik i tam je zbierać.  
Zebrane w ten sposób odpady komunalne ulegające biodegradacji podlegałyby 
umieszczeniu na składowisku odpadów komunalnych, które będzie wyposaŜone 
w kompostownię. 

Na terenach wiejskich większość wytwarzanych odpadów ulegających 
biodegradacji jest wykorzystywana we własnym zakresie. Szacuje się, Ŝe w 
gospodarstwach wiejskich na potrzeby własne tj. do produkcji kompostu, 
skarmiania zwierząt lub spalania w indywidualnych paleniskach domowych, 
wykorzystywane jest około 90% wytworzonych odpadów ulegających 
biodegradacji. 
WdraŜanie selektywnego zbierania i odbioru odpadów ulegających 
biodegradacji wymagało będzie podjęcia szeregu działań informacyjno-
edukacyjnych. Odzysk tych odpadów będzie następował oprócz przydomowego 
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kompostowania w ramach funkcjonowania Rejonowych Zakładów Gospodarki 
Odpadami, w skład których mają wejść m.in. kompostownie odpadów (o 
wydajności do 1000 Mg /rok). 
 
Według KPGO 2010 do obliczenia bazowej ilości odpadów ulegających 
biodegradacji wytworzonych w 1995 r., przyjmuje się następujące wskaźniki:  

- tereny miejskie - 155 kg/M/r.,  
- tereny wiejskie – 47 kg/M/r.,  

oraz liczbę mieszkańców w danej jednostce organizacyjnej w tym roku.  
W oparciu o podane wskaźniki, moŜna oszacować, Ŝe ilość odpadów ulegających 
biodegradacji wytworzonych w 1995 r. w gminie Waśniów wynosiła 358,37 Mg. 
Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przyjmuje 
następujące załoŜenia:  
♦ do 31 grudnia 2010 r. nie moŜna składować więcej niŜ 75% całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 roku, co stanowi w gminie Waśniów 268,78 Mg.  

♦ do 31 grudnia 2013 r. naleŜy ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających 
biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995, co stanowi w gminie   179,18 Mg.  

♦ do dnia 31 grudnia 2020 r. moŜna składować nie więcej niŜ 35% wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych 
w 1995 r., co stanowi dla gminy Waśniów  125,42 Mg.  
 

Jednym z głównych czynników umoŜliwiających realizację postawionych 
załoŜeń dotyczących redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji w 
odpadach składowanych będzie kompostowanie przydomowe frakcji odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną. 

Program ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (OKB) moŜe dotyczyć równieŜ innych metod biologicznych poza 
kompostowaniem. Kierunki zagospodarowania OKB: 

- selektywne zbieranie i przetwarzanie papieru i tektury, 
- kompostowanie we własnym zakresie, 
- skarmianie zwierząt w gospodarstwach, 
- przetwarzanie odpadów komunalnych (zmieszanych) w procesach 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, z wykorzystaniem 
procesów beztlenowych, 

- przetwarzanie odpadów komunalnych resztkowych (zmieszanych) w 
procesach spalania/współspalania odpadów. 

 
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych 

Realizacja załoŜenia zminimalizowania ilości odpadów opakowaniowych 
na szczeblu gminnym, powinna spowodować zmniejszenie ilości odpadów 
opakowaniowych trafiających na składowisko. Najlepszym systemem byłoby 
objęcie systemem segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania 100% 
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mieszkańców na terenie gminy poprzez system wieloworkowy/ wielopojemnikowy - 
umoŜliwiający powszechne odrębne gromadzenie opakowań szklanych, 
plastikowych,  opakowań z papieru, z aluminium, ze stali w tym blachy 
stalowej. Dodatkowa segregacja odpadów zmieszanych odbywałaby się w 
sortowni zakładu zagospodarowywania odpadów RZGO, co pozwoliłoby 
wydzielić znajdujące się w tych odpadach pozostałe surowce wtórne.  
Dla zapewnienia prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi 
zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  
25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania  
z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858). Rozporządzenie to 
określa szczegółowy sposób postępowania obejmujący zbieranie oraz odzysk,  
w tym recykling odpadów opakowaniowych: z papieru, ze szkła, z tworzyw 
sztucznych, z aluminium, ze stali w tym blachy stalowej, wielomateriałowych,  
a takŜe z drewna. System zbiórki odpadów opakowaniowych powinien 
uwzględniać powyŜsze rozporządzenie. 

Wskazane jest, aby gmina bardziej dynamicznie prowadziła edukację 
ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz 
wyposaŜała miejscowości na terenie gminy w pojemniki do selektywnej zbiórki. 
 
Odpady wielkogabarytowe 
Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, 
naleŜy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub w 
miejscu do tego celu wyznaczonym przez zarządcę  nieruchomości, z którego 
odbierane będą przez podmiot uprawniony, w wyznaczonych harmonogramem 
terminach. Zbiórka prowadzona będzie w ramach mobilnego punktu zbierania 
odpadów - „na telefon”, według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. 
 
Odpady budowlane 
Odpady budowlane umieszczane będą na terenie nieruchomości odrębnie od 
pozostałych odpadów komunalnych, w kontenerach/pojemnikach dostarczonych 
przez uprawniony podmiot, w miejscach dostępnych do odbioru przez jednostkę 
wywozową. Zbiórka odpadów budowlanych prowadzona będzie w ramach 
mobilnego punktu zbierania odpadów - „na telefon”, według potrzeb zgłaszanych 
przez mieszkańców. 
 
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 
Odpady niebezpieczne generowane w strumieniu odpadów komunalnych przez 
gospodarstwa domowe /baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki itp./ 
mieszkańcy winni wydzielać z powstających odpadów komunalnych i zwracać 
je do punktów ich zbiórki.  
Wskazane byłoby jednak, aby mieszkańcy mieli moŜliwość umieszczania 
wydzielonych odpadów niebezpiecznych np. w workach dostarczonych przez 
podmiot uprawniony (oznakowanych umownym kolorem, np. czerwonym), 
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który odbierałby te odpady zgodnie z określonym harmonogramem - w ramach 
mobilnego punktu zbierania odpadów - „na telefon”.  
 
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
W krajach Unii Europejskiej od dnia 13 sierpnia 2005 r. obowiązuje dyrektywa 
2002/96/WE dotycząca zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Państwa członkowskie powinny wykazać się zbieraniem zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, co najmniej – 4 kg od mieszkańca w skali roku.  
Zbiórka zuŜytego sprzętu EE z terenu gminy prowadzona będzie w ramach 
mobilnego punktu zbierania odpadów - „na telefon”, według potrzeb zgłaszanych 
przez mieszkańców. 
Ponadto z terenu gminy będzie moŜna przekazywać odpady EE do ZUO w 
Janiku, gdzie będzie funkcjonował punkt zbiórki i stacja przeładunkowa 
odpadów niebezpiecznych.  
 
Na terenie gminy Waśniów właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia 
pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór odpadów 
komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposaŜenia nieruchomości 
w urządzenia słuŜące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup 
takich urządzeń, wydzierŜawienie od firmy wywozowej lub gminy, albo w inny 
sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub innym podmiotem. 
Do zbierania odpadów na terenie nieruchomości słuŜą pojemniki i worki, przy 
czym odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych 
i szczelnych  pojemnikach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych. 

Wymogi w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określa regulamin 
utrzymania czystości i porządku w gminie. Zgodnie z zapisami w Regulaminie, 
właściciele mają obowiązek wyposaŜyć nieruchomość w pojemniki / worki i 
kontenery o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się 
odpadów z nieruchomości. Pojemniki na odpady niesegregowane dostarczane są 
właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony. NaleŜy 
dąŜyć do wdroŜenia zapisów Regulaminu zakładających nieodpłatne 
dostarczanie właścicielom przez uprawnione podmioty worków do selektywnej 
zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych i 
biodegradowalnych. 

 
ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM 
Szanse na ograniczenie ilości odpadów istnieją w zakresie odpadów 
powstających w sektorze gospodarczym. To zadanie zapisane jest w róŜnych 
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programach ekologicznych dla przedsiębiorstw, w tym w zasadach „Czystszej 
Produkcji”. 
Cel ten moŜna równieŜ osiągnąć przez wdraŜanie systemów zarządzania 
środowiskowego zgodnego z ISO 14001 i EMAS (EMAS jest przepisem prawnym 
regulującym zasady wdroŜenia systemów zarządzania środowiskowego wraz ze 
ściśle określonymi wymogami badania i minimalizacji zanieczyszczeń) – 
dyrektywa 93/1836/EEC. 
Celem „Czystszej Produkcji” jest zaspokojenie zapotrzebowania na produkty 
wytwarzane w równowadze ze środowiskiem, tzn. z uŜyciem odnawialnych 
źródeł energii i nieszkodliwych materiałów przy jednoczesnej ochronie 
róŜnorodności biologicznej. Jedną z zasadniczych przesłanek idei „Czystszej 
Produkcji” jest zapobieganie szkodom dla środowiska, co jest tańsze i 
skuteczniejsze niŜ próby regeneracji tegoŜ środowiska po jego zniszczeniu. 
Produkty powstałe w systemie „Czystszej Produkcji” muszą być: 
– nietoksyczne,  
– energooszczędne,  
– wyprodukowane przy uŜyciu odnawialnych materiałów, które są na bieŜąco 

uzupełniane w sposób zachowujący Ŝywotność ekosystemu i społeczności,  
z której pochodzą, bądź wytworzone z materiałów nieodnawialnych, lecz 
pochodzących z odzysku i moŜliwych do unieszkodliwiania w sposób 
nietoksyczny i energooszczędny,  

– trwałe i nadające się do wielokrotnego uŜytku,  
– łatwe w demontaŜu lub do naprawy bądź przebudowy,  
– opakowane w sposób minimalny i właściwy dla danego produktu, z uŜyciem 

materiałów z odzysku, moŜliwych do recyklingu lub ponownego uŜycia. 
System EMAS jest ukierunkowany na osiąganie celów ochrony 

środowiska. Pozwala przedsiębiorstwom w pełni nadzorować wpływy 
środowiskowe, uwzględniając wszystkie aspekty środowiskowe w kierowaniu 
firmą, planowaniu działalności oraz z ograniczeniem i eliminowaniem 
negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto ma dostarczyć 
społeczeństwu i grupom zainteresowanych stron stosownych informacji oraz 
promować ciągłe doskonalenie działalności środowiskowej.  
Działania powinny dotyczyć następujących obszarów: 
- zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów (optymalizacja 

gospodarki materiałowej, modernizacja urządzeń - poprawa wydajności, nowe 
technologie, recykling i ponowne uŜycie) 

- sprawne zbieranie i odbieranie odpadów (rozwinięcie selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych, wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
wielkogabarytowych oraz z remontów, budowy i demontaŜu obiektów 
budowlanych a takŜe infrastruktury drogowej, optymalizacja transportu, 
unieszkodliwianie) 

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
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V. Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w gminie Waśniów 
 
5.1. Cele polityki ekologicznej państwa 
 
Cele główne gospodarki odpadami: 
• utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od 

wzrostu gospodarczego kraju PKB, 
• zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii  

z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 
• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska 

odpadów, 
• zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających 

standardów Unii Europejskiej, 
• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
• stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek 

produktach i gospodarce odpadami w Polsce. 
 
5.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarki  
         odpadami 
 
Nadrzędne cele w zakresie gospodarki odpadami: 

• Ochrona środowiska 
• ZrównowaŜony rozwój województwa 
• Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa 

 
Cele pośrednie: 
Odpady komunalne 

Cele krótkookresowe 2007-2011 
1) edukowanie ekologiczne mieszkańców województwa, 
2) objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym systemem 

odbierania odpadów komunalnych (100% mieszkańców), 
3) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, w tym 

wielkogabarytowych raz budowlanych, 
4) dostosowywanie funkcjonowania składowisk odpadów raz ich zamykanie i 

rekultywacja, 
5) rozbudowa lub budowa Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami 

(RZGO). 
Cele długookresowe 2012-2019 

1) kontynuowanie edukowania ekologicznego mieszkańców województwa, 
2) kontynuowanie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 
Odpady ulegające biodegradacji 

Cele krótkookresowe 2007-2011 
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1) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, 
2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

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

Cele długookresowe 2012-2019 
1) kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, 
2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania: 
- do nie więcej niŜ 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. - do dnia  31 grudnia 2013 r., 

- do nie więcej niŜ 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. - do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

Cel krótkookresowy 2007-2011 
1) selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych  
 Cel długookresowy 2012-2019:  
1) kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych 
 
Odpady niebezpieczne 

 
Odpady zawierające PCB 

Cel krótkookresowy 2007-2010 
1) całkowite usunięcie PCB ze środowiska (do 30 czerwca 2010r.) . 
Oleje odpadowe 

Cel krótkookresowy 2007-2011 
1) selektywne zbieranie i odzysk olejów odpadowych. 

Cel długookresowy 2012-2019 
1) kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku olejów odpadowych. 
ZuŜyte baterie i akumulatory 

Cel krótkookresowy 2007-2011 
1) selektywne zbieranie i odzysk zuŜytych baterii i akumulatorów. 

Cel długookresowy 2012-2019 
1) kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zuŜytych baterii i 

akumulatorów. 
Odpady medyczne i weterynaryjne 

Cel krótkookresowy 2007-2011 
o dostosowanie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych do 

wymogów prawa. 
Pojazdy wycofane z eksploatacji 
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Cel krótkookresowy 2007-2011 
1) przekazywanie wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji 

demontaŜu lub punktów zbierania pojazdów oraz ich odzysk, 
Cel długookresowy 2012-2019 

1) kontynuowanie przekazywania wszystkich pojazdów wycofanych z  
eksploatacji do stacji demontaŜu lub punktów zbierania pojazdów oraz ich 
odzysk. 

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
Cele krótkookresowe 2007-2011 

1) selektywne zbieranie i odzysk zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (dąŜenie do osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania 
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 
gospodarstw domowych w wysokości 4kg/M/rok), 

2) rozbudowa lub budowa zakładów przetwarzania zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

Cel długookresowy 2012-2019 
1) kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 
Odpady zawierające azbest 

Cel krótkookresowy 2007-2011 
1) sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

Cel długookresowy 2012-2019 
1) kontynuowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 
Opakowania zawierające substancje niebezpieczne 

Cel krótkookresowy 2007-2011 
1) selektywne zbieranie opakowań zawierających substancje niebezpieczne 

Cel długookresowy 2012-2019 
1) kontynuowanie zbierania selektywnego opakowań zawierających substancje  
     niebezpieczne 
 
Odpady pozostałe 
 
ZuŜyte opony  

Cel krótkookresowy 2007-2011 
1) selektywne zbieranie i odzysk zuŜytych opon. 

Cel długookresowy 2012-2019 
1) kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zuŜytych opon 
Komunalne osady ściekowe 

Cel krótkookresowy 2007-2011 
1) ograniczenie składowania komunalnych osadów ściekowych, 

Cel długookresowy 2012-2019 
1) dalsze ograniczanie składowania komunalnych osadów ściekowych. 
Odpady opakowaniowe 
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Cele krótkookresowe 2007-2011 
1) selektywne zbieranie i odzysk odpadów opakowaniowych 
2) poprawa efektywności efektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 

Cel długookresowy 2012-2019 
1) kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych  
Odpady z przemysłu 

Cele krótkookresowe 2007-2011 
1) minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów 
2) odzysk wytworzonych odpadów 
3) odzysk odpadów nagromadzonych na składowiskach odpadów 
4) zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów 

Cel długookresowy 2012-2019 
1) kontynuowanie minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów 
 
5.3. Cele gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego 
 
W „Planie gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 – 2011” 
nadrzędne cele w zakresie gospodarki odpadami określono następująco: 

� ochrona środowiska, 
� zrównowaŜony rozwój powiatu, 
� zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie. 

Przyjęto, Ŝe osiąganie celów nadrzędnych umoŜliwi realizacja  wyznaczonych 
celów pośrednich, takich jak: 

• edukowanie ekologiczne mieszkańców powiatu, 
• objęcie zorganizowanym systemem zbierania i odbierania wszystkich 

rodzajów odpadów komunalnych 100% mieszkańców powiatu, najpóźniej 
do końca 2011 r.; 

• selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, w tym 
wielkogabarytowych oraz budowlanych, 

• rozbudowa lub budowa Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami 
(RZGO), 

• wdraŜanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów. 

W gospodarce odpadami komunalnymi dla powiatu ostrowieckiego przyjęto  
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 

- w 2010 r. więcej niŜ 75%, 
- w 2013 r. więcej niŜ 50%;  
- w 2020 r. więcej niŜ 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
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5.4. Cele w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Waśniów 
 
Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami został opracowany w celu stworzenia w 
gminie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą 
zrównowaŜonego rozwoju, a takŜe określenia koniecznych do realizacji zadań 
na poziomie gminy. Celem stawianym przed gospodarką wytworzonymi 
odpadami jest stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję 
wytwarzania odpadów i ich obrotu. Jest to niezmiernie waŜne, gdyŜ tylko pełna 
informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami moŜe zapewnić 
właściwe planowanie na przestrzeni kilku lat.  
KaŜdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów 
produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają 
powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać je na moŜliwie najniŜszym 
poziomie, a takŜe ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub 
zagroŜenie Ŝycia czy zdrowia ludzi.  
NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe jednym z podstawowych działań w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów jest podnoszenie świadomości obywateli 
poprzez róŜnego rodzaju szkolenia, ulotki czy informatory. 
 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego” 
oraz „Planem gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008-2011” 
przyjęto w gospodarce odpadami komunalnymi dla gminy następujące cele 
nadrzędne:  

• ochrona środowiska, 
• zrównowaŜony rozwój gminy, 
• minimalizacja i eliminacja zagroŜeń wynikających z gospodarowania odpadami. 

Osiąganie celów nadrzędnych wymaga realizacji wyznaczonych celów 
pośrednich, które zostały sformułowane jako cele krótkookresowe 2009 – 2012 
oraz cele długookresowe 2013 – 2016. 
 
5.4.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 – 2012)  
 
Podstawowym zadaniem samorządu gminnego na lata 2009-2012 będzie 
udoskonalanie systemu  gospodarki odpadami poprzez rozwój powszechnej 
segregacji odpadów, aby zapewnić sprawnie funkcjonujący systemu zbierania i 
unieszkodliwiania odpadów.  
Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów 
niebezpiecznych i odpadów innych niŜ niebezpieczne) sformułowano cele 
szczegółowe, które przedstawiono poniŜej. 
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5.4.1.1. Odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających  
                biodegradacji 
 
ZałoŜone cele 
♦ objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 

mieszkańców gminy  
♦ objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów  

„u źródła” 
♦ rozwój i usprawnianie dotychczasowego systemu zbierania surowców 

wtórnych w systemie workowym i pojemnikowym - zapewnianie warunków 
sprawnego funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych, w tym: 

- selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, 
- osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych  
- selektywnego zbierania odpadów: wielkogabarytowych a takŜe z 

remontów, budowy i demontaŜu obiektów budowlanych, 
- selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, 
- selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych oraz zuŜytych 

urządzeń EE, 
♦ zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na 

składowiska, a szczególnie ulegających biodegradacji /zgodnie z zapisami 
ustawy o odpadach do 31.12.2010 r. nie moŜna składować więcej niŜ 75% 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, do 31.12.2013 r. 
naleŜy ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 
50% w stosunku do roku 1995, a do dnia 31.12.2020 r. moŜna składować nie 
więcej niŜ 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji,  

♦ wyeliminowanie procedur nielegalnego składowania odpadów – lokalizacja i 
likwidacja „dzikich wysypisk”, 

♦ zapewnienie wiarygodnego monitoringu pozwalającego na diagnozowanie 
potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy, 

♦ zwiększenie działań kontrolnych i skuteczna egzekucja prawa, 
♦ prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej   
 
Planowane działania  
- wzmoŜenie edukacji ekologicznej mieszkańców oraz prowadzenie skutecznej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami 
odpadów,   
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- wzmocnienie kontroli systemu zbiórki odpadów przez sprawdzanie ewidencji 
zawartych umów oraz zgodności działania firm odbierających odpady od 
właścicieli nieruchomości z wydanymi zezwoleniami,  

- rozwój systemu segregacji odpadów „u źródła” we wszystkich miejscowościach na 
terenie gminy - zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych;  

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

 
Odpady ulegające biodegradacji 
 
Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji ze 
względu na specyfikę terenów wiejskich będą unieszkodliwiane przez 
mieszkańców we własnym zakresie metodą kompostowania odpadów 
ulegających biodegradacji z uŜyciem kompostowników indywidualnych. JeŜeli 
mieszkańcy nie będą mieli moŜliwości takiego wykorzystania wytworzonych 
odpadów biodegradowalnych powinni zbierać je selektywnie. Odpady 
biodegradowalne zebrane selektywnie od mieszkańców oraz odpady ulegające 
biodegradacji z targowisk, ogrodów i parków powinny być zbierane jako 
odrębny strumień odpadów i kierowane do rejonowego zakładu gospodarki 
odpadami RZGO z funkcjonującą kompostownią.  
 
ZałoŜone cele:  
♦ objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji do roku 2010,  
♦ zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na 

składowiska, a szczególnie ulegających biodegradacji (zgodnie z zapisami 
ustawy o odpadach do 31.12.2010 r. nie moŜna składować więcej niŜ 75% 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, do 31.12.2013 
r.  naleŜy ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji 
o 50% w stosunku do roku 1995, a do dnia 31.12.2020 r. moŜna składować 
nie więcej niŜ 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji). 

 
Planowane działania:  

- propagowanie wśród mieszkańców stosowania metody kompostowania 
odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie z uŜyciem 
kompostowników indywidualnych,  
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5.4.1.2. Odpady niebezpieczne 
 
ZałoŜone cele: 
♦ zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze 

gospodarczym,  
♦ minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych 

procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,  
♦ stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostępnych technik 

(BAT) 
♦ poprawa świadomości ekologicznej wytwórców odpadów niebezpiecznych, 

szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw.  
 
Planowane działania:  
- zwiększenie działań edukacyjnych skierowanych do wytwórców odpadów 

niebezpiecznych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w celu 
ograniczenia wytwarzania odpadów niebezpiecznych, 

- promocja wdraŜania systemów zarządzania środowiskowego, zwłaszcza 
EMAS w przedsiębiorstwach.  

 
Odpady niebezpieczne w masie odpadów komunalnych 
 
ZałoŜone cele:  
♦ objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych 

ze strumienia odpadów komunalnych do roku 2012, 
♦ skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.  
 
Planowane działania: 
- tworzenie punktów selektywnego gromadzenia odpadów oraz zwiększenie 

stopnia selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w 
gospodarstwach domowych, 

- prowadzenie akcji edukacyjnej, 
- kontrola zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych.  
 
5.4.1.2.1. Odpady mogące zawierać PCB  
 

ZałoŜone cele 
♦ całkowite wycofanie z uŜytkowania do 30 czerwca 2010 r. urządzeń oraz 

instalacji zawierających PCB o stęŜeniu powyŜej 0,005% wagowo, 
♦ kontrolowane oczyszczenie z PCB transformatorów oraz unieszkodliwienie 

w całości kondensatorów oraz olejów zawierających PCB do dn. 31 grudnia 2010 r., 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 194 

♦ podjęcie po 2010 r. inwentaryzacji, wycofywania z eksploatacji oraz 
likwidacji urządzeń i olejów zwierających PCB o stęŜeniu poniŜej 0,005% 
wagowo. 

 
Planowane działania 
Transformatory zawierające PCB powinny być poddawane procesom 
dekontaminacji, czyli procesowi usunięcia olejów zawierających PCB. 
Natomiast kondensatory oraz oleje zawierające PCB powinny być w całości 
unieszkodliwiane w specjalistycznych instalacjach termicznego przekształcania 
odpadów niebezpiecznych. 

 
5.4.1.2.2. Oleje odpadowe  
 

ZałoŜone cele 
♦ rozwój systemu selektywnego zbierania i metod odzysku olejów 

odpadowych, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
♦ osiągnięcie i utrzymanie w latach 2009-2016 poziomu: 

- odzysku w wysokości 50 % wprowadzanych olejów smarowych, 
- recyklingu w wysokości 35 % wytwarzanych zuŜytych olejów smarowych. 

 
Planowane działania: 
Oleje odpadowe powinny być selektywnie zbierane w punktach serwisowych, 
punktach zbierania odpadów niebezpiecznych oraz za pośrednictwem firm 
posiadających stosowne zezwolenia. Zebrane w ten sposób oleje odpadowe 
powinny być w pierwszej kolejności poddawane procesom regeneracji, które 
umoŜliwiają odzyskanie z nich olejów bazowych oraz ponowne wykorzystanie 
do produkcji olejów smarowych. Inne procesy odzysku i unieszkodliwiania 
mogą być stosowane w przypadku, gdy wysoki stopień zanieczyszczenia olejów 
wyklucza ich regenerację. 
Wskazane jest prowadzenie akcji edukacyjno – informujących dotyczących 
konieczności zbierania olejów odpadowych oraz sposobów ich zbierania, jak 
równieŜ usprawnienie systemu monitoringu prawidłowego postępowania z 
odpadami olejowymi a takŜe  skuteczniejsza egzekucja przepisów.  

 
5.4.1.2.3. ZuŜyte baterie i akumulatory  

 
ZałoŜone cele 
♦ rozwój systemu selektywnego zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów 

przenośnych, w szczególności ze źródeł rozproszonych, 
♦ osiągnięcie poziomów zbierania i recyklingu określonych w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zuŜytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej 
dyrektywę 91/157/EWG (Dz. U.WE L 266 z 26.09.2006r., str.1), tj.:  
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-  minimalnego poziomu zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów  
(w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. – 
zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a; 

- minimalnego poziomu zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów w 
wysokości 45% do 2016 r. – zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b;  

- minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 65% 
średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym 
recykling zawartości ołowiu w najwyŜszym, technicznie moŜliwym 
do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych 
kosztów (do 2010 r.) – zgodnie z art. 12 ust. 4; 

- minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 75% 
średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym 
recykling zawartości kadmu w najwyŜszym, technicznie moŜliwym 
do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych 
kosztów (do 2010 r.) – zgodnie z art. 12 ust. 4; 

- minimalnego poziomu wydajności recyklingu 50% średniej wagi 
innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2010 r.) – 
zgodnie z art. 12 ust. 4.  

 

Planowane działania: 
- prowadzenie akcji edukacyjnych propagujących zbieranie baterii,  
- skuteczniejsze nawiązywanie kontaktów przez gminy z organizacjami 

odzysku zajmującymi się zbieraniem baterii,  
- zwiększenie ilości pojemników do selektywnego zbierania baterii,  
- stworzenie systemu zbierania baterii małogabarytowych z małych i średnich 

przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz z jednostek handlu 
detalicznego,  

- rozpropagowanie zaprzestania stosowania jednorazowych baterii małogabarytowych.  
 

5.4.1.2.4.   Odpady medyczne i weterynaryjne  
 
ZałoŜone cele: 
♦ minimalizacji ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wymagających 

szczególnych metod unieszkodliwiania (na drodze termicznego 
przekształcania) poprzez lepszą pierwotną segregację u źródeł powstawania;  

♦ podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych; 

♦ poprawa wiarygodności danych dotyczących ilości poszczególnych rodzajów 
odpadów wytwarzanych na terenie placówek słuŜby zdrowia (zamkniętych i 
otwartych) i weterynaryjnych.  
 

 
 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 196 

Planowane działania:  
- wzmocnienie kontroli zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych i 

sposobów postępowania z nimi  
- zwiększenie nadzoru nad poprawą sprawozdawczości dotyczącej ilości 

poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenach placówek 
słuŜby zdrowia (zamkniętych i otwartych), weterynaryjnych oraz w 
gabinetach prywatnych.  
 
5.4.1.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji  
 

ZałoŜone cele: 
♦ wzrost efektywności systemu zbierania i demontaŜu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, 
♦ osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów 

przyjętych do stacji demontaŜu w skali roku: 
� do dnia 31 grudnia 2014 r. odpowiednio: 

- dla odzysku: 75% masy pojazdów wyprodukowanych 
przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 85% dla pozostałych 
pojazdów; 

- dla recyklingu: 70% masy pojazdów wyprodukowanych 
przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 80% dla pozostałych 
pojazdów; 

� od dnia 1 stycznia 2015 r. odpowiednio: 
- dla odzysku: 95% masy pojazdów niezaleŜnie od daty 

produkcji pojazdu, 
- dla recyklingu: 85% masy pojazdów niezaleŜnie od daty 

produkcji pojazdu. 
 
Planowane działania:  
- zbieranie pojazdów przez posiadające stosowne decyzje administracyjne 

punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- odzysk, w tym recykling i unieszkodliwianie, odpadów wyselekcjonowanych 

z pojazdów przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, 
- rozwinięcie działań edukacyjnych promujących prawidłowe postępowanie z 

pojazdami wycofanymi z eksploatacji.  
 

   5.4.1.2.6.   ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
 
ZałoŜone cele 
♦ osiągnięcie w 2009 r. poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w 
wysokości 4 kg/rok w przeliczeniu na mieszkańca, 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 197 

♦ osiągnięcie w 2009 r. poziomów odzysku i recyklingu zuŜytego sprzętu w 
wysokości: 

� dla zuŜytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń 
gospodarstwa domowego i automatów do wydawania: 

- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zuŜytego sprzętu, 
- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i 
substancji pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 75 
% masy zuŜytego sprzętu; 

� dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, 
telekomunikacyjnego i audiowizualnego: 

- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zuŜytego sprzętu, 
- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i 
substancji pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 65 
% masy zuŜytego sprzętu; 

� dla zuŜytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń 
gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi 
elektrycznych i elektronicznych, z wyjątkiem wielkogabarytowych, 
stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu 
rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli: 

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zuŜytego sprzętu, 
- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i 

substancji pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 
50 % masy zuŜytego sprzętu; 

� dla zuŜytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu 
części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze 
zuŜytych lamp w wysokości 80% masy tych zuŜytych lamp. 

 
Planowane działania:  
♦ zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być oddawany do 

punktów sprzedaŜy nowego sprzętu (wymiana 1:1), przekazywany do 
punktów zbierania odpadów niebezpiecznych lub zbierany za pośrednictwem 
firm posiadających stosowne zezwolenia; 

♦ zebrany w ten sposób zuŜyty sprzęt powinien być przekazany do zakładów 
przetwarzania, a następnie za ich pośrednictwem do zakładów odzysku lub 
zakładów innych niŜ recykling procesów odzysku; 

♦ prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie właściwego 
postępowania z odpadami  w postaci zuŜytego sprzętu EE. 

 
5.4.1.2.7.   Odpady zawierające azbest  
 
ZałoŜone cele 
♦ ograniczenie oddziaływania azbestu na środowisko i sukcesywna eliminacja 

wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest. 
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Planowane działania: 
- opracowanie i realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy. Wyroby zawierające azbest powinny 
być demontowane przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne 
zezwolenia i wyposaŜenie techniczne przy zachowaniu podstawowych zasad 
bhp. Odpady zawierające azbest powinny być deponowane na składowiskach 
(lub wydzielonych kwaterach) przyjmujących odpady zawierające azbest. 

 
5.4.1.2.8.   Przeterminowane środki ochrony roślin  

 
ZałoŜone cele 
♦ uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin 

i opakowań po tych środkach pochodzących z bieŜącej produkcji i 
stosowania w rolnictwie. 

 
Planowane działania  
System zbierania opakowań po środkach ochrony roślin zgodnie z zapisami 
ustawowymi podlega procedurze kaucjonowania. Rozwiązanie to zapewnia 
zwrot ww. opakowań do sprzedawcy, producenta lub importera. Natomiast 
przeterminowane pestycydy oraz zuŜyte opakowania po nich powstające u 
indywidualnego uŜytkownika powinny być gromadzone w punktach zbierania 
odpadów niebezpiecznych. Całość zebranych odpadów tego rodzaju powinna 
być poddawana unieszkodliwianiu w specjalistycznych spalarniach odpadów 
niebezpiecznych. 
 
5.4.1.3. Odpady pozostałe  
 
5.4.1.3.1.ZuŜyte opony  
 
ZałoŜone cele 
♦ zwiększenie poziomu selektywnego zbierania zuŜytych opon, 
♦ osiągnięcie i utrzymanie w latach 2009-2014 poziomu: 

- odzysku w wysokości 75 % wprowadzanych opon, 
- recyklingu w wysokości 15 % wytwarzanych zuŜytych opon, 

♦ osiągnięcie w 2018 r. poziomu: 
- odzysku w wysokości 100 % wprowadzanych opon, 
- recyklingu w wysokości 20 % wytwarzanych zuŜytych opon, 

♦ wyeliminowanie procederu składowania zuŜytych opon i ich 
niekontrolowanego spalania w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu. 
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Planowane działania 
ZuŜyte opony zbierane przez punkty serwisowe, specjalistyczne punkty 
gromadzenia odpadów oraz przez firmy posiadające stosowne zezwolenia 
powinny być poddawane następującym metodom i technologiom zagospodarowania: 

- bieŜnikowanie, 
- wytwarzanie granulatu gumowego, 
- odzyskowi energii poprzez współspalanie w cementowniach, 

elektrowniach lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w 
zakresie współspalania odpadów. 

 
5.4.1.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych   
 
ZałoŜone cele 
♦ zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów z budowy, remontów 

i demontaŜu obiektów budowlanych, 
♦ osiągnięcie w 2010 r. poziomu odzysku w wysokości 50 % wytwarzanych 

odpadów z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych, 
♦ osiągnięcie w 2018 r. poziomu odzysku w wysokości 80 % wytwarzanych 

odpadów z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych, 
♦ wyeliminowanie procederu niekontrolowanego składowania odpadów z 

budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych w miejscach do tego 
nie przeznaczonych. 

 
Planowane działania 
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych powinny być 
selektywnie zbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia i 
przekazywane do instalacji odzysku odpadów budowlanych. 
 
5.4.1.3.3. Komunalne osady ściekowe  
 
ZałoŜone cele 
♦ ograniczenie składowania osadów ściekowych,  
♦ zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed 

wprowadzeniem do środowiska i osadów przetwarzanych metodami 
termicznymi,  

♦ maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w 
osadach ściekowych. 

 
Planowane działania 
System gospodarki osadami ściekowymi powinien obejmować: 

- fermentację metanową osadów ściekowych z odzyskiem biogazu, 
- termiczne przekształcanie z odzyskiem energii, 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 200 

- kompostowanie, 
- stosowanie do rekultywacji. 

 
5.4.1.3.4.Odpady opakowaniowe  
 
ZałoŜone cele 
♦ ograniczenie ilości powstających odpadów opakowaniowych, 
♦ zwiększenie stopnia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w 

szczególności z gospodarstw domowych. 
♦ osiągnięcie załoŜonych poziomów odzysku i recyklingu do 2014 r. określonych w 

ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej, 

♦ działania informacyjno – edukacyjne w zakresie odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych  

  
Planowane działania 
- rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych w celu osiągnięcia 

rocznych poziomów odzysku i recyklingu wynikających z ustawy z dnia  
11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,  

- wzmocnienie kontroli systemu zbiórki odpadów opakowaniowych przez 
sprawdzanie zgodności działania firm odbierających odpady od właścicieli 
nieruchomości z wydanymi zezwoleniami,  

- zintensyfikowanie działań dotyczących edukacji ekologicznej społeczeństwa 
poprzez działania promujące selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych.  

 
5.4.1.4.   Odpady z sektora gospodarczego 
 
Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze 
gospodarczym dla odpadów innych niŜ niebezpieczne to: 

• minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, 
• odzysk wytworzonych odpadów, 
• odzysk odpadów nagromadzonych na składowisku odpadów. 

 
5.4.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2013-2016  
 
Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest   
kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki. Zadaniem samorządu 
gminnego będzie udoskonalanie systemu gospodarki odpadami poprzez rozwój 
segregacji odpadów, umoŜliwiający zapewnienie sprawnie funkcjonującego  
systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów.  
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Kontynuowane będą cele i działania określone dla poszczególnych grup 
odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i odpadów 
innych niŜ niebezpieczne)  określone na lata 2009 -2012.  
 
CELE 
• dalsze usprawnianie systemów gospodarki odpadami komunalnymi, 

obejmujące działania w zakresie rozwoju selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów 
niebezpiecznych występujących w masie odpadów komunalnych); 

• rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw 
domowych; 

• rozbudowa systemu zbierania olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych 
(małe i średnie przedsiębiorstwa, obiekty usługowe, gospodarstwa domowe); 

• rozbudowa systemu zbierania zuŜytych opon; 
• opracowanie i wdroŜenie systemu zbierania zuŜytego sprzętu EE pochodzącego z 

gospodarstw domowych; 
• realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest; 
• kontrola spełniania wymogów zezwoleń w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
• kontynuacja kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 
• wzmocnienie kontroli zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych;  
• kontynuacja likwidacji „dzikich wysypisk” odpadów; 
• tworzenie rejonowego zakładu gospodarki odpadami (RZGO) wyposaŜonego 

w infrastrukturę do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poza 
składowaniem; 

• kontynuowanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi 
rodzajami odpadów. 

 
DZIAŁANIA 
Prowadzone działania stanowić będą kontynuację działań objętych planem na 
lata 2009-2012.  
 
OCZEKIWANE EFEKTY 

• usprawnienie systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru odpadów 
posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy, w tym 
odpadów ulegających biodegradacji 

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 
• wzrost zainteresowania mieszkańców gminy wymianą pokryć dachowych, 

zawierających azbest 
• osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu  
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• wyeliminowanie zjawiska wyrzucania odpadów na „dzikie wysypiska” 
(poza systemem) 

• wprowadzenie – w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno-
popularyzacyjnej – spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci)  

• zmniejszenie dysproporcji między ilością odpadów wytwarzanych a 
ilością odpadów zbieranych z terenu gminy 

 
5.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami  
 
Niniejsza aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami to przede wszystkim 
zadania, które zostaną zrealizowane w najbliŜszych 8 latach w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ekologicznego gminy i tworzenia podstaw zrównowaŜonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego.  
 
W poniŜszej tabeli przedstawiono długo i krótkoterminowy harmonogram zadań 
ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami. Przedstawiona lista pozwoli na 
realizację priorytetów i wyznaczonych działań na terenie gminy Waśniów.  
 
 
 
 
 



  

Tabela 22. 
Harmonogram realizacji najwaŜniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Waśniów na lata 2009-2016 

Termin realizacji 
L.p. Przedsięwzięcie 

Jednostka 
odpowie- 
dzialna 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami Wójt Gminy 
 
 

   X    X 

2 Sporządzenie sprawozdań z realizacji gminnego planu 
gospodarki odpadami 

Wójt Gminy 
 
 
 

 X  X  X  X 

3 Objęcie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy 
zorganizowanym systemem obierania odpadów komunalnych 
- kontrola zawierania umów na wywóz odpadów 

Wójt Gminy 
Firmy 

wywozowe 

 
       

4 Objęcie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy 
selektywną  zbiórką odpadów: 
- usprawnienie systemu selektywnej zbiórki 

Wójt Gminy 
Firmy 

wywozowe 
        

5 Kontrola spełniania wymogów zezwoleń w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  

Wójt Gminy 
 

 
        

6 Współdziałanie na rzecz budowy RZGO (w ramach Spółki 
ZUO „Janik” Sp. Z o.o.) 

Wójt Gminy 
ZUO 

        

7 Rozbudowa i usprawnienie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,    
budowlanych i odpadów niebezpiecznych znajdujących się  
w strumieniu odpadów komunalnych 

Wójt Gminy         

8 Opracowanie i wdraŜanie programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  

Wójt Gminy  
Przedsiębiorcy 

Zarządcy 
nieruchomości 
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9 Opracowanie i wdroŜenie systemu zbierania olejów 
odpadowych ze źródeł rozproszonych  

Producenci 
olejów  

Organizacje 
odzysku   

        

10 Usprawnienie systemu selektywnego zbierania zuŜytych 
baterii i akumulatorów 

Gmina  
Organizacje 
odzysku 

 
       

11 Usprawnienie systemu zbierania zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych 

Gmina przy 
współpracy z 
wprowadzający

mi sprzęt 
elektryczny i 

elektroniczny na 
rynek 

        

12 Zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska w wyniku 
kontrolowanego unieszkodliwiania PCB  oraz urządzeń 
zawierających PCB 

Przedsiębiorcy         

13 Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk Wójt Gminy         

14 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego 
postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów 

Wójt Gminy 
Szkoły 

        

 
 
 
 
 
 
 



  

Realizacja przyjętych zadań w zakresie gospodarki odpadami w gminie  
wymaga nakładów finansowych. Szacunkowe koszty przedstawia poniŜsze 
zestawienie. 
 
Tabela 23. 
Szacunkowe koszty realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w gminie  

   
L.p. 

Przedsięwzięcie 
Jednostka 
odpowie- 
dzialna 

Nakłady 
finansowe 

Źródła 
środków 

1 Aktualizacja gminnego planu gospodarki 
odpadami 

Wójt Gminy 6100 
Środki 
własne j.s.t. 

2 Sporządzenie sprawozdań z realizacji gminnego 
planu gospodarki odpadami Wójt Gminy 

W ramach 
środków 
budŜetu 
gminy 

Środki 
własne j.s.t. 

3 Objęcie 100% gospodarstw domowych na terenie 
gminy zorganizowanym systemem obierania 
odpadów komunalnych 
- kontrola zawierania umów na wywóz  odpadów  

Wójt Gminy  
Firmy 

wywozowe 

W ramach 
środków 
budŜetu 
gminy 

Środki 
własne j.s.t. 

4 Objęcie 100% gospodarstw domowych na terenie 
gminy selektywną  zbiórką odpadów: 
- usprawnienie systemu selektywnej zbiórki 

Wójt Gminy 
Firmy 

wywozowe 
20 tys. zł 

Środki 
własne j.s.t. 

5 Kontrola spełniania  wymogów zezwoleń w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

Wójt Gminy b.d. 
Środki 
własne j.s.t. 

6 Współdziałanie na rzecz budowy RZGO (w 
ramach Spółki ZUO „Janik” Sp. Z o.o.) 

Wójt Gminy 
ZUO 

b.d. 
Środki 
własne j.s.t. 
Środki ZUO 

7 Rozbudowa i usprawnienie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych i odpadów 
niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu 
odpadów komunalnych 

Wójt Gminy 
 

W ramach 
środków 
budŜetu 
gminy 

Środki 
własne j.s.t. 

8 Opracowanie i wdraŜanie programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy 

 
Wójt Gminy 
Przedsiębiorcy 
Zarządcy 

nieruchomości  
 

ok. 9 mln zł 

Środki 
własne j.s.t. 
Fundusze 
ochrony 
środowiska 
Środki 
pomocowe 

9 Opracowanie i wdroŜenie systemu zbierania 
olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych 

Producenci 
olejów  

Organizacje 
odzysku   

b.d. 

Środki 
producentów 
Środki 
organizacji  
odzysku 

10 Usprawnienie systemu selektywnego zbierania 
zuŜytych baterii i akumulatorów 

Gmina  
Organizacje 
odzysku 

b.d. 

Środki 
własne j.s.t. 
PFOŚiGW 
WFOŚiGW 
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11 Usprawnienie systemu zbierania zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 
gospodarstw domowych 

Gmina przy 
współpracy z 
wprowadzający
mi  sprzęt EE 
na rynek 

b.d. 

Środki 
własne j.s.t. 
PFOŚiGW 
WFOŚiGW 

12 Zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze 
środowiska w wyniku kontrolowanego 
unieszkodliwiania PCB  oraz urządzeń 
zawierających PCB 

Przedsiębiorcy b.d. 

Środki 
przedsiębiorców 

13 Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk 
Wójt Gminy 20 tys. zł 

Środki 
własne j.s.t. 

14 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 
oraz właściwego postępowania z poszczególnymi 
rodzajami odpadów   

Wójt Gminy 
Szkoły  

 

2,5 tys. 
zł/rok 

Środki 
własne j.s.t. 

 
 
5.6.  Proponowany system gospodarki odpadami w Gminie Waśniów 

 

System gospodarki odpadami tworzą m. in.: zbieranie i odbiór (transport), 
odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów. Podstawę systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminie Waśniów stanowić będą następujące zasady: 
• ustawowa realizacja zadań gminy w sposób uzasadniony ekonomicznie, 
• zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę 

będą realizowane wspólnie z podmiotami, które dostosowały swoją 
działalność do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

• gmina zapewni objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym 
systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych:   

a) kuchennych ulegających biodegradacji (o ile mieszkańcy nie będą 
mieli moŜliwości unieszkodliwiania ich we własnym zakresie 
metodą kompostowania z uŜyciem kompostowników indywidualnych), 

b) zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej, 
c) papieru i tektury nieopakowaniowej, 
d) opakowań z papieru i tektury, 
e) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 
f) opakowań z tworzyw sztucznych, 
g) tekstyliów, 
h) szkła nieopakowaniowe, 
i) opakowań ze szkła, 
j) metali, 
k) opakowań z blachy stalowej, 
l) opakowań z aluminium, 
m) odpadów mineralnych, 
n) drobnej frakcji popiołowej, 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów    
___________________________________________________________________________  

 207 

o) wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
p) budowlanych z remontów mieszkań i budynków, 
q) niebezpiecznych (np. zuŜytych baterii, akumulatorów, pozostałości 

farb i lakierów, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach). 
W przypadku gminy Waśniów zorganizowanym systemem odbioru nie muszą 
być objęte odpady a) oraz  b)   - na terenach wiejskich odpady te mogą być 
zagospodarowane poprzez kompostowanie przydomowe.  
Właściciele/zarządcy nieruchomości zobowiązani będą do selektywnego 
zbierania i przekazywania następujących strumieni odpadów komunalnych: 

• odpady opakowaniowe, do których zalicza się: opakowania z papieru, 
opakowania ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, z blachy stalowej, 
z blachy aluminiowej, 

• odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych, do których 
zalicza się m.in: zuŜyte baterie, akumulatory, świetlówki, opakowania po 
środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zuŜyte 
opatrunki, pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do 
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,  

• odpady tekstylne, do których zalicza się m.in.: szmaty, odzieŜ, obuwie 
niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 

• odpady wielkogabarytowe, do których zalicza się m.in.: stare meble, 
zuŜyty sprzęt gospodarstwa domowego, tzw. sprzęt AGD, zuŜyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 

• odpady budowlane, do których zalicza się m.in.: gruz betonowy, 
ceglany, ceramiczny, asfaltowy. 

Gmina wydając zezwolenia na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, 
poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiąŜe 
przedsiębiorców do odbierania takŜe wszystkich odpadów zebranych 
selektywnie, w tym, powstających w gospodarstwach domowych, odpadów 
wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
odpadów budowlanych z remontów, odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów i 
odpadów niebezpiecznych, 
 
Na terenie gminy zakłada się następujące systemy zbierania odpadów 
komunalnych:  

• zbieranie odpadów zmieszanych, 
• selektywna zbiórka opakowań i surowców wtórnych, 
• selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 
• selektywna zbiórka zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
• selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, 
•  selektywna zbiórka odpadów budowlanych. 
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Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego  przewiduje 
rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez skupienie 
gmin w czterech rejonach:  

• rejon centralny obejmujący powiaty: kielecki grodzki i kielecki ziemski; 
• rejon północny obejmujący powiaty: skarŜyski, starachowicki, ostrowiecki, 

opatowski, sandomierski; 
• rejon południowy obejmujący powiaty: staszowski, buski, pińczowski, 

kazimierski; 
• rejon zachodni obejmujący powiaty: jędrzejowski, włoszczowski, konecki. 

W ramach rejonów gospodarki odpadami zakłada się rozbudowę lub budowę  
1-2 Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), o przepustowości 
wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 
zamieszkałego minimum przez 100 tys. mieszkańców, które będą kompleksowo 
zagospodarowywały odpady komunalne. W skład RZGO powinny wejść: 
sortownia, kompostownia oraz składowisko odpadów, a takŜe inne niezbędne 
urządzenia techniczne (jak np.: urządzenia do odzysku odpadów 
opakowaniowych, budowlanych, wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego). Pojemność chłonna składowisk odpadów 
powinna być wystarczająca na co najmniej 15-letni okres eksploatacji. 
Przyjmuje się, Ŝe przy transporcie odpadów na składowisko na odległość 
wynoszącą  powyŜej 30 km moŜliwe jest zastosowanie przeładunkowego 
systemu transportu. 
 
Plan gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 - 2011  
przyjmuje, Ŝe podstawą funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi 
jest system rozwiązań regionalnych, w których są uwzględnione wszystkie 
niezbędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych. Podstawę 
gospodarki odpadami komunalnymi powinny stanowić RZGO, spełniające w 
zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. Powinny one 
zapewnić, co najmniej,  następujący zakres usług: 

- mechaniczno-biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych, 
- składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, 
- kompostowanie odpadów zielonych, 
- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych 

selektywnie (opcjonalnie), 
- zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 
- zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(opcjonalnie). 
Dla gminy Waśniów uwzględnia się jako obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych ZUO ”Janik” (gm. Kunów, powiat ostrowiecki) jako RZGO. 
 
Plan gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego zakłada równieŜ 
prowadzenie docelowo przez gminy systemu zbierania odpadów komunalnych  
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z uwzględnieniem wszystkich elementów. Dla gminy Waśniów oznacza to   
rozwinięcie zbiórki odpadów opakowaniowych oraz wprowadzenie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.  
 
 
Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy 
 
Docelowy, regionalny system zbierania, segregacji i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych przedstawia poniŜszy schemat: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wytwórcy odpadów 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------   
Segregacja u źródła         surowce wtórne
               
-------------------------------------------------------------------------------------------------   
Zakład                                                                               surowce wtórne 
Gospodarki                            
Odpadami (ZGO)             kompost 
                                                                                                                   frakcja                             

energetyczna      
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Składowisko 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Planowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Waśniów przewiduje 
dwa etapy działań: 
 
1. Segregacja „u źródła” 
Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w 
jednostkach prowadzących działalność gospodarczą poddawane będą wstępnej 
segregacji „u źródła”.  
 

Selektywne zbieranie odpadów powinno obejmować wyodrębnienie ze 
strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji: 

• odpady zielone z ogrodów i parków, 
• odpady z papieru i tektury, 
• odpady ze szkła i opakowania szklane (oddzielnie białe i kolorowe), 
• odpady z tworzyw sztucznych, 
• złom stalowy i metali kolorowych, 
• odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
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• zuŜyte baterie i akumulatory, 
• oleje odpadowe, 
• lampy fluorescencyjne, 
• przeterminowane leki, 
• opakowania po środkach niebezpiecznych, 
• odpady wielkogabarytowe, 
• odpady budowlane. 

Odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i 
elektroniczne oraz niebezpieczne (zuŜyte baterie i akumulatory,  oleje odpadowe,  
lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, opakowania po środkach 
niebezpiecznych) i metale, powstające w strumieniu odpadów komunalnych, 
powinny być gromadzone selektywnie na terenie posesji. Wskazane byłoby 
zapewnienie mieszkańcom odbioru tych odpadów przynajmniej raz na kwartał.  
 

Selektywna zbiórka odpadów moŜe być zorganizowana wariantowo:  
• wariant I -  zbieranie selektywne „u źródła”. Polega na segregacji 

odpadów do worków lub kontenerów ustawionych w obrębie 
prywatnych posesji.  

• wariant II - punkty selektywnego zbierania odpadów. Są to 
wydzielone miejsca na terenie osiedli mieszkaniowych i centrów 
usługowo-handlowych, w których ustawione są oznakowane 
pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Taki system zbierania 
odpadów najlepiej sprawdza się na terenach osiedli budownictwa  
wielorodzinnego, ale jest równieŜ stosowany na terenach wiejskich o 
większym stopniu zagęszczenia zabudowy. 

 
MoŜliwe systemy organizacji selektywnego zbierania 

a) system dwupojemnikowy (workowy) - polega na gromadzeniu odpadów w  
     dwóch pojemnikach: 

• pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów mokrych z przewagą 
części organicznych, które w zaleŜności od jakości odpadów 
przeznaczone mogłyby być do kompostowania lub termicznego 
przekształcenia, 

• pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów suchych niesegregowanych, 
które byłyby segregowane w sortowni. 

b) system trójpojemnikowy, w którym segreguje się następujące odpady: 
• pojemnik na surowce wtórne, 
• pojemnik na odpady ulegające biodegradacji, 
• pojemnik na pozostałe odpady. 

Odpady wielkogabarytowe, budowlane, elektryczne i elektroniczne, 
niebezpieczne oraz metale, powstające w strumieniu odpadów komunalnych, 
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powinny być odrębnie gromadzone w selektywny sposób na terenie posesji, 
skąd będą odbierane przez firmy wywozowe.  

c) system wielopojemnikowy polega na zbieraniu surowców wtórnych do  
      większej ilości pojemników (więcej niŜ trzech) i zazwyczaj są to: 

• pojemnik na szkło kolorowe, 
• pojemnik szkło bezbarwne, 
• pojemnik na papier, 
• pojemnik na tworzywa sztuczne, 
• pojemnik na odpady ulegające biodegradacji, 
• pojemnik  na pozostałe odpady. 

Odpady te powinny być zbierane selektywnie w kaŜdym indywidualnym 
gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu zestawu kolorowych worków. 
Odpady zmieszane mogą być zbierane do pojemników lub do worków.  
 

Zarówno zbieranie jak i odbieranie odpadów winno wiązać się ze wzmoŜoną 
kontrolą gminy w zakresie zawierania umów z firmami odbierającymi odpady. 
Konieczny jest równieŜ nadzór nad prawidłowością wykonywania zezwoleń na 
odbieranie odpadów komunalnych, a w szczególności kwestia związana z 
metodą oraz miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
 
2. Segregacja w Rejonowym Zakładzie Gospodarki Odpadami (RZGO) 

 

Odpady zmieszane oraz surowce wtórne odbierane z gospodarstw domowych 
będą przewoŜone do RZGO (planowany w ZUO Janik), gdzie poddane zostaną 
procesowi segregacji: ręcznej (odpady z selektywnej zbiórki) i mechanicznej 
(odpady komunalne zmieszane). Odzyskane surowce wtórne będą odbierane 
przez firmy w celu ich zagospodarowania, odpad zostanie zagospodarowany 
poprzez oddzielenie odpadów organicznych (do kompostowania), frakcji 
energetycznej (do spalenia) oraz balastu.  
Odpady wielkogabarytowe pochodzące ze zbiórki oraz ze wstępnej segregacji  
w sortowni trafią do stacji demontaŜu odpadów wielkogabarytowych, gdzie  
odzyskiwane będą surowce wtórne a pozostałości zostaną rozdrobnione w 
urządzeniu rozdrabniającym. 
Odpady niebezpieczne pochodzące ze zbiórki „u źródła” lub z segregacji w 
sortowni będą czasowo magazynowane w SPON (Stacja przeładunkowa 
odpadów niebezpiecznych), a następnie będą transportowane poza ZUO w celu 
unieszkodliwienia.  
 
ZUO będzie wyposaŜony w instalacje i urządzenia, pozwalające na całkowite  
unieszkodliwienie dostarczonych odpadów. Główne urządzenia, jakie docelowo 
znajdą się na terenie składowiska to: 

• Sortownia ręczna 
• Sortownia mechaniczna 
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• Kompostowania pryzmowa  
• Sortownia i stacja rozdrabniania materiałów budowlanych 
• Stacja demontaŜu odpadów wielkogabarytowych  
• Stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych (SPON)  
• Składowisko odpadów resztkowych. 

 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Janiku, który jest specjalistyczną jednostką 
gospodarki odpadami, stanowi zespół obiektów i urządzeń technologicznych 
realizujących główne załoŜenia planowanego systemu w opisanych poniŜej 
podstawowych procesach technologicznych. 
• Segregacja ręczna – odpady pochodzące z selektywnej zbiórki będą na 

terenie ZUO rozsegregowywane na frakcje handlowe – stacja ręcznej 
segregacji. Produkt segregacji ręcznej stanowią wybrane frakcje surowcowe, 
w tym głównie: papier opakowaniowy, karton, tworzywa sztuczne 
opakowaniowe, opakowania szklane, puszki aluminiowe i stalowe, itp. 

• Segregacja mechaniczna – mechaniczny rozdział odpadów komunalnych 
zmieszanych, na frakcje wielkościowe róŜniące się  składem i co za tym idzie 
sposobem dalszej przeróbki/unieszkodliwiania. W wyniku segregacji 
mechanicznej uzyskiwane będą trzy frakcje odpadów: drobna o charakterze 
inertnym, średnia – bogata w substancje organiczne i gruba – bogata we 
frakcje wysokoenergetyczne i odpady surowcowe. 

• Sucha fermentacja – prowadzony w warunkach beztlenowych rozkład 
substancji organicznych zawartych w wydzielonej frakcji odpadów 
komunalnych (biofrakcji). Produktem procesu fermentacji będzie przede 
wszystkim wysokoenergetyczny biogaz oraz ustabilizowany osad 
pofermentacyjny (częściowo do wykorzystania przyrodniczego). 

• Kompostowanie pryzmowe – tlenowy rozkład dowoŜonych na teren ZUO 
wydzielonym transportem tzw. odpadów zielonych oraz bioodpadów z 
selektywnej zbiórki. Produktem tego procesu będzie wysokiej jakości 
kompost. 

• Sortownia i kruszenie odpadów budowlanych – dowoŜone wydzielonym 
transportem odpady budowlane (inne niŜ wymienione w grupach 17 09 01 - 
03) poddawane będą rozdziałowi materiałowemu oraz kruszeniu, w celu 
ujednorodnienia odzyskiwanych frakcji. Produktem będą frakcje materiałowe 
nadające się do ponownego wykorzystania np. rozdrobniona cegła, beton  
i asfalt (inny niŜ 17 03 01) oraz wydzielone z rozdrabnianych odpadów 
ferromagnetyki. 

• DemontaŜ odpadów wielkogabarytowych – podstawowy strumień odpadów 
wielkogabarytowych dowoŜonych do ZUO podzielić moŜna na odpady białe 
(sprzęt AGD: pralki, lodówki itp.) oraz brązowe (meble). Odzyskiwane 
frakcje surowcowe to przede wszystkim: drewno, złom i tworzywa sztuczne. 

• Stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych (SPON) – przyjmowanie i 
czasowe rozdzielne, z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa, 
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magazynowanie odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów 
komunalnych. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych to przede 
wszystkim: zuŜyte akumulatory i baterie, przeterminowane leki, opakowania 
po farbach i innych chemikaliach, lampy fluorescencyjne itp. 

• Unieszkodliwianie przez składowanie – podstawowa część odpadów 
kierowana do segregacji mechanicznej. Pozostałe odpady o charakterze 
inertnym (o niskiej zawartości składników organicznych) będą przekazywane 
bezpośrednio do składowania. Dotyczy to wyłącznie odpadów dowoŜonych 
oddzielnym transportem, zidentyfikowanych jako nienadające się do 
segregacji (ziemia, drobny gruz, zmiotki uliczne, popioły z palenisk 
przydomowych itp.). Ponadto, do składowania kierowane będą odpady 
poprocesowe z terenu ZUO w Janiku: frakcja drobna po sicie, odpady 
balastowe z procesów segregacji, odwodnione osady pofermentacyjne itp. 

• Magazynowanie odpadów ze zdarzeń losowych – odpady z katastrof  
i zdarzeń losowych będą krótkotrwale magazynowane na zadaszonej, 
uszczelnionej i odwodnionej powierzchni magazynu. Decyzja o ostatecznym 
przeznaczeniu zgromadzonych odpadów podejmowana będzie po 
zidentyfikowaniu ich składu i właściwości (np. unieszkodliwianie w 
instalacji specjalistycznej, przeznaczenie na składowisko odpadów, procesy 
mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania itp.). 

 
Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym 
Gospodarowanie odpadami wytworzonymi w sektorze gospodarczym winno 
opierać się na wdraŜaniu technologii małoodpadowych i odzysku nagromadzonych 
odpadów na składowiskach.  
Priorytetem powinno stać się ograniczenie ilości odpadów kierowanych na 
składowiska. 
Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym powinny być zagospodarowywane przez 
ich wytwórców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady te będą  
wykorzystywane we własnym zakresie przez ich wytwórców, a w sytuacji gdy 
nie będzie to moŜliwe, winny być przekazywane do odzysku podmiotom 
posiadającym zezwolenia na odzysk odpadów.  

Odpady niebezpieczne powinny być zbierane selektywnie i przekazywane 
do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne decyzje.  

Odpady, których nie będzie moŜna odzyskać będą przekazywane do 
unieszkodliwienia firmom posiadającym specjalistyczne instalacje do ich 
unieszkodliwiania. 
Przy wyborze metody unieszkodliwiania naleŜy dąŜyć do minimalizacji ilości 
odpadów kierowanych na składowiska przy jednoczesnym zwiększeniu udziału 
odzysku i recyklingu. NaleŜy kierować się względami ekonomicznymi, 
ekologicznymi a takŜe uwzględniać osiągnięcia rozwoju najlepszych dostępnych 
technologii. Przedsiębiorcy powinni realizować obowiązki posiadaczy odpadów, 
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które są określone w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 
2007 r.  nr 39, poz. 251).  
 
Odpady niebezpieczne 
Główne załoŜenia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

• wdraŜanie technik minimalizacji powstawania odpadów u źródła ich 
powstawania, 

• selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich 
specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia; 

• zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, 
• zbieranie i unieszkodliwianie urządzeń i odpadów zawierających PCB, 
• zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających substancje zubaŜające 

warstwę ozonową. 
 
Zgodnie z załoŜeniami PGO dla województwa świętokrzyskiego w celu 
skutecznego wydzielenia odpadów niebezpiecznych z masy odpadów 
komunalnych preferowane jest dąŜenie do organizacji i budowy gminnych 
punktów zbierania odpadów (GPZO).  
GPZO umoŜliwiają tymczasowe przechowywanie, segregację oraz 
przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych, a takŜe surowców 
wtórnych zgodnie z wymaganiami kontrahenta przetwarzającego te surowce. 
W gminach wiejskich powinien być zorganizowany co najmniej jeden punkt 
zbierania odpadów, usytuowany w centralnym punkcie gminy.  
W punktach tych powinna być stworzona moŜliwość zostawienia odpadów 
niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych takich jak: baterie 
i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po środkach ochrony roślin, itd. 
Zebrane odpady następnie winny być przekazane do dalszego unieszkodliwiania 
w profesjonalnych, specjalistycznych zakładach przetwarzania, odzysku, 
recyklingu czy unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych. GPZO mogą być 
takŜe miejscem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu 
EE oraz odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzonych prac 
remontowych czy rozbiórkowych w małej skali.  

Innym sposobem jest regularny odbiór odpadów niebezpiecznych przez 
specjalny pojazd naleŜący do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z 
nieruchomości. W określonych terminach (moŜe to być raz w miesiącu) 
specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio wyszkolonym personelem) 
przejeŜdŜa wytyczoną trasą i zabiera odpady niebezpieczne dostarczone przez 
mieszkańców. 
NaleŜy tak opracować harmonogram, aby samochód odwiedził wszystkie 
miejscowości w gminie. 

Planowany system selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 
powstających w sektorze komunalnym powinien obejmować równieŜ małe i 
średnie przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.  
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Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Waśniów jest zgodny z 
podstawowymi załoŜeniami aktualizacji PGO dla województwa świętokrzyskiego 
oraz powiatowego PGO. Ma on słuŜyć zapobieganiu i minimalizacji ilości 
wytwarzanych odpadów na terenie gminy.   

 
5.7. Wnioski z analizy oddziaływania projektu na środowisko 
 

Funkcjonujący obecnie na terenie gminy system zbierania odpadów 
komunalnych jeszcze nie w pełni odpowiada wymogom ochrony środowiska i 
racjonalnej gospodarki odpadami, ze względu na brak segregacji odpadów 
(selektywnie zbierane są tylko odpady opakowaniowe  - szkło, plastik papier i 
tektura). Odpady z terenu gminy trafiają aktualnie na składowiska w Janiku (gm. 
Kunów  w powiecie ostrowieckim). 

Ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy (szacunkowa - liczona 
wskaźnikowo) jest znacznie wyŜsza od ilości odpadów deponowanych na 
składowisku. Oznacza to, Ŝe znaczna ilość odpadów jest zagospodarowywana na 
własne potrzeby bądź spalana w gospodarstwach domowych lub trafia na 
„dzikie wysypiska”. Przewidywane w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Waśniów działania powinny przynieść następujące efekty: 
 

1. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

2. WdroŜenie selektywnego zbierania odpadów we wszystkich gospodarstwach 
domowych na terenie gminy (100% mieszkańców). 

3. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych trafiających na docelowe 
składowisko – poprzez odzysk surowców wtórnych uzyskanych w 
wyniku wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

4. Zwiększenie stopnia odzysku odpadów takich jak: metal, szkło, plastik 
oraz papier – segregacja „u źródła” oraz segregacja w sortowni 
mechaniczno-ręcznej. 

5. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, co przyniesie 
pozytywne skutki dla jakości środowiska. 

6. Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie spalania w nieprzystosowanych 
paleniskach domowych odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych  

7. Zwiększenie poziomu recyklingu, co przekłada się na zmniejszenie ilości 
surowców i materiałów zuŜywanych do produkcji nowych opakowań 

8. Zmiana postaw konsumenckich – zmniejszenie wytwarzania odpadów 
opakowaniowych 

9. Zwiększenie moŜliwości wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych– segregacja „u źródła” oraz segregacja 
w sortowni mechaniczno-ręcznej. 
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10. Likwidacja azbestu poprzedzona akcją informacyjną promującą 
prawidłową gospodarkę odpadami zawierającymi azbest. 

11. Zwiększenie (docelowo do poziomu limitów odzysku i recyklingu) ilości 
odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych 
oraz opakowaniowych.  

12. Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych i komunalnych 
trafiających na „dzikie wysypiska”.  

13. Mieszkańcy będą ponosić zwiększoną opłatę za odbiór odpadów 
niesegregowanych, przy czym ilość tych odpadów zmniejszy się w 
związku z prowadzoną segregacją. Jest to czynnik ekonomiczny, który 
motywuje do minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów 
(„zanieczyszczający płaci”) oraz do prowadzenia segregacji („segregacja 
się opłaca”). System opłat poparty akcją edukacyjną oraz regularną 
kontrolą mieszkańców, zapobiegnie niewłaściwemu postępowania z 
odpadami. 

 
VI. Edukacja  
 

Istotnym elementem, warunkującym skuteczność wdraŜania programu 
gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej edukacji społeczeństwa. 
Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, który będzie wspierał 
działania inwestycyjne i zwiększał poparcie społeczne dla tych działań. 
Realizacja zasady, Ŝe wytwórca odpadów płaci za ich unieszkodliwianie moŜe 
spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Kampania informacyjno-
edukacyjna musi być prowadzona wielotorowo (dla róŜnych grup docelowych), 
przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków komunikowania 
społecznego, takich jak: 
� Imprezy promocyjne: 

- konferencje prasowe, 
- zebrania mieszkańców, 
- imprezy specjalne (festyny, akcje), 
- warsztaty, seminaria, konferencje. 

� Materiały drukowane 
- materiały drukowane nie wymagające duŜych nakładów: ulotki, broszury,  

obwieszczenia itp., 
- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych: artykuły, komentarze, 

stałe rubryki, wywiady, artykuły redakcyjne 
- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia słuŜb 

komunalnych, 
- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.). 

� Materiały audiowizualne: 
- wywiady dla radia i telewizji, 
- ogłoszenia słuŜb komunalnych w radiu i telewizji, 
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- filmy, 
- wystawy. 

 
Wybór odpowiednich form kontaktu z mieszkańcami gminy powinien zapewnić 
optymalną skuteczność przy istniejących moŜliwościach finansowych. 
 
VII. System monitoringu i oceny realizacji programu 
 
Ustawa o odpadach i przepisy wykonawcze określają sposób a takŜe zakres 
monitoringu odpadów, a ponadto określają przedziały czasowe dla:  

• aktualizacji planów gospodarki odpadami  - nie rzadziej niŜ co cztery lata,  
• sprawozdań z realizacji planu przedstawianych przez organy wykonawcze, 

opracowujące projekty planów, organom uchwalającym  - co 2 lata.  
 
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch 
lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31grudnia roku kończącego okres 
sprawozdawczy Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu,   
w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. 
Ocena realizacji załoŜonych kierunków i celów prowadzona będzie poprzez: 

− określenie wskaźników odpowiadających przyjętym w planie celom; 
− ocenę dynamiki zmian poszczególnych parametrów; 
− ocenę realizacji zadań. 

 
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Waśniów 
wymaga prowadzenia bieŜącego monitoringu. Stały monitoring umoŜliwia 
ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie 
wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt.  
Monitoring gospodarki odpadami w gminie będzie polegał na działaniach 
organizacyjno – kontrolnych.  

W celu nadzoru nad realizacją niniejszego planu, przyjęto wskaźniki 
opisujące  stopień realizacji załoŜonych zadań. 
 
Tabela24. 

Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów 

L.p. Wskaźnik Jednostka 
wartość 
obecna 

1 
Odsetek gospodarstw domowych objętych zorganizowanym 
systemem zbierania odpadów komunalnych * 

%  90 

2 Masa wytworzonych odpadów komunalnych (szacunkowo)*** Mg 1114 

3 
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na 
mieszkańca na rok  (dane szacunkowe)*** 

 
kg/M/rok 

154,5 

4 
Masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych w ciągu 
roku ** 

Mg 415 
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5 
Jednostkowa ilość zebranych odpadów komunalnych 
przypadająca na 1 mieszkańca w ciągu roku  

kg/M/rok 58 

6 
Udział odpadów komunalnych deponowanych na 
składowiskach  

% 37,3 

7 
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane 
są odpady komunalne* 

szt. 0 

10 Masa wytworzonych osadów ściekowych** Mg 3 

11 
Ilość odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki  
(szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura)** Mg 20,8 

12 
Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu 
zbieranych odpadów komunalnych  % 5 

13 

Osiągnięty poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych 
wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców 
i przez przedsiębiorców rozliczanych przez organizacje 
odzysku działające na terenie gminy  – ogółem 

% b.d. 

14 

Osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze 
szkła wprowadzonych z produktami na rynek przez 
przedsiębiorców i przez przedsiębiorców rozliczanych przez 
organizacje odzysku działające na terenie gminy  

% b.d. 

15 

Osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z 
tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek 
przez przedsiębiorców  i przez przedsiębiorców rozliczanych 
przez organizacje odzysku działające na terenie gminy   

% b.d. 

16 

Osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z 
tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek 
przez przedsiębiorców  i przez przedsiębiorców rozliczanych 
przez organizacje odzysku działające na terenie gminy  

% b.d. 

17 Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych** Mg 1,8 

18 
Masa  odpadów niebezpiecznych zebranych na  terenie gminy 
(w 2008 r.)** Mg 1,25  

19 
Ilość pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów 
zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia* m2 317814 

22 Liczba stacji demontaŜu * szt. 0 

23 Liczba punktów zbierania pojazdów* szt. 0 

* wg Sprawozdania z realizacji gminnego planu  gospodarki odpadami, Waśniów 2007  
** Dane UG Waśniów (za 2008 r.) 
*** obliczenia własne wg wskaźników PGO dla województwa świętokrzyskiego 

 
Analiza wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć 
planowanych w gminnym planie gospodarki odpadami.  
 
Zgodnie z wymogami, składane co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu 
gospodarki odpadami powinno obejmować:  

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,  
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- sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,  
- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,  
- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania załoŜonych 

przedsięwzięć.  
Sprawozdanie moŜe zawierać takŜe informacje na temat zaistniałych zmian  
w aktach prawnych, załoŜeniach podstawowych, planach wyŜszego rzędu, itp., 
co będzie powodowało konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.  
 
Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien być jednym z elementów 
kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska, wobec czego proponuje się 
harmonogram przedstawiania raportów zbieŜny z harmonogramem monitorowania 
realizacji Programu Ochrony Środowiska. 
 
Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat: 
 

Działanie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
         

BieŜący monitoring 
funkcjonowania systemu 

x x x x x x x x 

Raporty z realizacji 
programu 

 x  x  x  x 

Aktualizacja  
Programu 

   x    x 

 
Wójt Gminy, za pomocą odpowiednich słuŜb moŜe w skuteczny sposób 
prowadzić monitoring realizacji działań określonych w gminnym planie 
gospodarki odpadami.   
 
VIII. Streszczenie 
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów stanowi aktualizację 
Planu opracowanego w 2004 r. Aktualizowany Plan obejmuje lata 2009 – 2012  
(zadania krótkookresowe) oraz lata 2013 – 2016 (zadania długookresowe).  
Plan stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Waśniów. 
 W niniejszym Planie przedstawiono m. in.: 

• ocenę realizacji obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami 
• charakterystykę gminy Waśniów z uwzględnieniem czynników wpływających 

na gospodarkę odpadami, 
• analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, 
• prognozy wzrostu ilości wytwarzanych odpadów, 
• identyfikację problemów, 
• cele i zadania, 
• system gospodarki odpadami, 
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• harmonogram realizacji przedsięwzięć, 
• źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, 
• system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
 
Głównym zamierzeniem w sektorze komunalnym jest uporządkowanie 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz minimalizacja i 
eliminacja zagroŜeń wynikających z gospodarowania odpadami. Gmina prowadzić 
będzie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujący 
odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe (w tym zuŜytego sprzętu EE), 
niebezpieczne oraz budowlane. Uwzględniając fakt, iŜ gmina Waśniów to gmina 
wiejska załoŜono stosowanie przez mieszkańców metody kompostowania 
odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie z uŜyciem 
kompostowników indywidualnych (jeŜeli mieszkańcy nie będą mieli moŜliwości 
takiego wykorzystania wytworzonych odpadów biodegradowalnych, zbierać je 
będą selektywnie i jako odrębny strumień odpadów będą one kierowane do 
ZUO z funkcjonującą kompostownią). 
Według zapisów PGO dla województwa świętokrzyskiego gmina Waśniów  
przypisana zostały do Rejonu północnego, obejmującego m.in. powiat 
ostrowiecki. Zgodnie z zapisem WPGO dla gminy Waśniów uwzględnia się jako 
obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ZUO ”Janik”  
(gm. Kunów, powiat ostrowiecki) jako RZGO. 

 
Gminny Plan Gospodarki Odpadami zakłada organizację dwuetapowego 
systemu gospodarki odpadami: 
 
Etap I 
Wstępna segregacja „u źródła” - wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz 
w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą odpady komunalne 
poddawane będą wstępnej segregacji w miejscu wytworzenia; w wyniku 
wstępnej segregacji zostanie oddzielona frakcja sucha (papier, szkło, plastik, 
metale). 
 
Etap II 
Odpady zmieszane oraz surowce wtórne odbierane z gospodarstw domowych 
będą przewoŜone do Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Janiku  
(gm. Kunów, powiat ostrowiecki), który w myśl załoŜeń PGO dla województwa 
świętokrzyskiego proponuje się jako RZGO - obiekt odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, gdzie poddane zostaną procesowi segregacji. Odzyskane surowce wtórne 
będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy w celu ich zagospodarowania.  
Z pozostałych po segregacji odpadów zostaną oddzielone frakcje organiczne (do 
kompostowania), frakcja energetyczna (do spalenia) oraz odpad obojętny (do 
składowania). 
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Ponadto w  niniejszym Planie zwrócono uwagę na potrzebę wzmoŜenia działań 
informacyjno – edukacyjnych, które winny poprzedzać kaŜde zadanie 
inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami. 

 
Przyjęte w Planie cele nadrzędne w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie to: 
• ochrona środowiska, 
• zrównowaŜony rozwój gminy, 
• minimalizacja i eliminacja zagroŜeń wynikających z gospodarowania 

odpadami.  
 
Osiąganie celów nadrzędnych wymaga realizacji wyznaczonych celów 
pośrednich. Zostały one sformułowane jako cele krótkookresowe (2009 – 2012),  
gdzie dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów 
niebezpiecznych i odpadów innych niŜ niebezpieczne) sformułowano cele 
szczegółowe;  cele długookresowe 2013 – 2016 zostały określone następująco:  
 
• dalsze usprawnianie systemów gospodarki odpadami komunalnymi, 

obejmujące działania w zakresie rozwoju selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów 
niebezpiecznych występujących w masie odpadów komunalnych); 

• rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw 
domowych; 

• rozbudowa systemu zbierania olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych 
(małe przedsiębiorstwa, obiekty usługowe, gospodarstwa domowe); 

• rozbudowa systemu zbierania zuŜytych opon; 
• opracowanie i wdroŜenie systemu zbierania zuŜytego sprzętu EE pochodzącego z 

gospodarstw domowych; 
• realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest; 
• kontrola spełniania wymogów zezwoleń w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
• kontynuacja kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 
• kontynuacja likwidacji „dzikich wysypisk” odpadów; 
• tworzenie RZGO wyposaŜonego w infrastrukturę do odzysku, recyklingu i 

unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem; 
• kontynuowanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi 
rodzajami odpadów. 

 
Zaktualizowany Plan zawiera proponowany systemy gospodarki odpadami 
komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi. Główne załoŜenia systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi:  
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- selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, 
biodegradowalnych, opakowaniowych;  

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych;  
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych;  
- likwidacja dzikich wysypisk.  

 
Do głównych załoŜeń systemu gospodarki odpadami przemysłowymi, 

który spoczywa na przedsiębiorcach, naleŜy wprowadzanie zasad „czystszej 
produkcji” oraz norm ISO. 
ZałoŜenia systemu gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym obejmują: 

- dąŜenie do minimalizacji powstawania odpadów,  
- utrzymywanie wysokiego poziomu odzysku odpadów, 
- stosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii w zakresie  

odzysku lub unieszkodliwiania.  
Priorytetem powinno stać się ograniczenie ilości odpadów kierowanych na 
składowiska. Odpady niebezpieczne powinny być zbierane selektywnie i 
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym 
stosowne decyzje.  
 
Główne załoŜenia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:  

- wdraŜanie technik minimalizacji powstawania odpadów,  
- organizacja gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych. 

Odpady niebezpieczne odbierane będą regularnie (zgodnie z opracowanym 
harmonogramem) przez specjalny pojazd naleŜący do przedsiębiorcy 
odbierającego odpady komunalne z nieruchomości. W określonych terminach 
(np. raz na kwartał) specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio 
wyszkolonym personelem) będzie przejeŜdŜał wytyczoną trasą i zabierał odpady 
niebezpieczne dostarczone przez mieszkańców. Opracowany harmonogram 
będzie uwzględniał wszystkie miejscowości.  

Na skutek demontaŜu i usuwania wyrobów zawierających azbest 
prognozuje się wzrost ilości powstających odpadów. NaleŜy prowadzić 
monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami zawierającymi azbest, 
szczególnie obejmujący indywidualnych posiadaczy i firmy zajmujące się 
demontaŜem.  
 

W aktualizowanym Planie określono jednostki odpowiedzialne za realizację 
planowanych zadań a takŜe współpracujące i nadzorujące. Oszacowano koszt 
wykonania dla niektórych zadań przewidzianych w Planie. Monitorowanie 
wdraŜania Planu odbywać się będzie przez Wójta Gminy przy współpracy ze 
Starostą Ostrowieckim, Marszałkiem Województwa oraz Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska. Analiza oddziaływania Planu na 
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środowisko wskazuje, Ŝe realizacja Planu przyczyni się do poprawy stanu 
środowiska w gminie i pozwoli wyeliminować nieprawidłowości  
w prowadzeniu gospodarki odpadami.  

W Planie zwrócono uwagę na istniejącą potrzebę wzmoŜenia działań 
informacyjno – edukacyjnych, które winny poprzedzać kaŜde zadanie 
inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami. 
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Załącznik nr 1 
 

Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 
Zakres danych 

Informacje o składowisku 
odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. 
Nazwa i adres składowiska 
odpadów 

 Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów „Janik” Sp. z o.o. 

1.2. Gmina  Kunów 

1.3. Powiat  ostrowiecki 

1.4. Województwo  świętokrzyskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  291225756 

1.6. NIP (jeśli posiada)  661-20-67-369 

1.7. Typ składowiska (N/O/IN; OUO)1) IN 

1.8. Nazwa i adres właściciela 
składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów „Janik” Sp. z o.o. 

to spółka 5 gmin, łącznie 100% 
udziałów posiadają gminy 

1.9. REGON (jeśli posiada)  j.w. 

1.10. NIP (jeśli posiada)  j.w. 

1.11. Nazwa i adres właściciela gruntu 
pod składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

j.w. 

1.12. REGON (jeśli posiada)  j.w. 

1.13. NIP (jeśli posiada)  j.w. 

1.14. Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

j.w. 

1.15 REGON (jeśli posiada)  j.w. 

1.16 NIP (jeśli posiada)  j.w. 
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1.17. 
Czy kierownik składowiska 
odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] tak 

1.18. Liczba kwater szt. 1 

1.19. Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20. Liczba kwater zamkniętych szt. 0 

1.21. 
Czy składowisko jest w trakcie 
budowy? [tak/nie] nie 

1.22. 
Czy składowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamknięciem)? 

[tak/nie] tak 

1.23. 
Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji? [tak/nie] nie 

1.24. 
Czy składowisko jest w trakcie 
monitoringu po zakończeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] nie 

1.25. 
Czy składowisko jest w okresie 
po zakończeniu monitoringu? [tak/nie] nie 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. 
Decyzja lokalizacyjna (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Nie dotyczy 

2.2. 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (jeśli dotyczy) 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Nie dotyczy 

2.3. Pozwolenie na budowę 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji; 

wskazać, jeśli decyzja 
została uchylona. 

Wojewoda Kielecki  
z dn. 11.04.1984 

BP.22-8331/36/9/79 

2.4. 
Pozwolenie na uŜytkowanie 
(jeśli dotyczy) 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Nie dotyczy 

2.5. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu 
ekologicznego na podstawie art. 
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Starosta Ostrowiecki  
z dn. 14.02.2002 r. 
RS.II-7647/26/2002 

2.6. 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzającej2) 
(jeśli dotyczy) 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Wojewoda Świętokrzyski 
z dn. 27.01.2003 r. 
ŚR.III.6221-6/03 
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2.7. 

Czy przepisów wć decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 33 
ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzającej2) została 
wykonana? 

[tak/nie] 
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 
tak 

2.8. 
Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji - podać: 
podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, 
wyznaczony rok 
dostosowania. 

nie 

2.9. 
Czy przedłuŜona decyzja 
została wykonana? 

[tak/nie] 
JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10. 
Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów Podać datę dostosowania. 28.12.2005 

2.11. 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzającej2) (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Nie dotyczy 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów Zakres danych 
Informacje o składowisku 

odpadów 

2.12. 

Czy przepisów wć decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 33 
ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzającej2) została 
wykonana? 

[tak/nie] 
JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Nie dotyczy 

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji - podać: 
podstawę prawną, 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14. 
Czy przedłuŜona decyzja została 
wykonana? 

[tak/nie] 
JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15. 
Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów Podać rok. Nie dotyczy 
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2.16. 

Decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art. 33 
ust. 6 ustawy wprowadzającej2) 
(jeśli dotyczy) 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia. 

Nie dotyczy 

2.17. 

Czy decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art. 33 
ust. 6 ustawy wprowadzającej2) 
została wykonana? 

[tak/nie] 
JeŜeli nie, to wyjaśnić 

dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18. 
Czy decyzja o zamknięciu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać: 
podstawę prawną, 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia. 

Nie dotyczy 

2.19. 
Czy przedłuŜona decyzja o 
zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 
JeŜeli nie, to wyjaśnić 

dlaczego. 
Nie dotyczy 

2.20. 

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 
części składowiska na podstawie 
art. 54 ustawy o odpadach 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia, 

datę zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów Zakres danych 
Informacje o składowisku 

odpadów 

2.21. 

Zgoda na zamknięcie składowiska 
odpadów na podstawie art. 54 
ustawy o odpadach 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, znak 
decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia, 

datę zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.22. 
Rok faktycznego zamknięcia 
składowiska odpadów 

Podać datę zamknięcia. Nie dotyczy 

2.23. Decyzja zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji składowiska 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji. 

Wojewoda Świętokrzyski 
z dn. 27.01.2003 
ŚR.III.6621-6/03 

2.24. 
Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

JeŜeli tak, to wskazać na 
jaki okres. 

bezterminowo 
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2.25. 

Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(jeśli dotyczy) 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Burmistrz Mig Kunów 
z dn. 31.08.2000 
OSR 762/19/00 

Wojewoda Świętokrzyski 
z dn. 04.11.2002 

ŚR.III.6620-25/2002 

2.26. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

 

2.27. 
Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

JeŜeli tak, to podać termin 
(planowany) złoŜenia 

wniosku. 

tak 
17.11.2006 

2.28. 

Czy dla składowiska była wydana 
decyzja w sprawie wstrzymania 
działalności? 

JeŜeli tak, to podać dane nt. 
decyzji: 

podstawę prawną, 
organ wydający, 

datę wydania decyzji, 
znak decyzji, 

termin wstrzymania 
działalności. 

nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 

Czy składowisko jest ujęte w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.2. 
Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami określono 
termin zamknięcia składowiska? 

JeŜeli tak, to podać rok. nie 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów Zakres danych 
Informacje o składowisku 

odpadów 

3.3. 
Czy składowisko jest ujęte w 
wojewódzkiej bazie o gospodarce 
odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.4. 
Czy składowisko odpadów jest 
ujęte w bazie Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Środowiska? 

[tak/nie] tak 

3.5. 
Czy składowisko jest ujęte w 
bazie Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego? 

[tak/nie] tak 

3.6. 

Czy składowisko zostało ujęte 
w wykazie przekazywanym przez 
Urząd Wojewódzki 
do Ministerstwa Środowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] tak 
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3.7. 

Czy składowisko zostało ujęte w 
wykazie przekazywanym przez 
Urząd Wojewódzki do 
Ministerstwa Środowiska w 2005 
r.? 

[tak/nie] tak 

3.8. 

Czy składowisko zostało ujęte w 
wykazie przekazywanym przez 
Urząd Wojewódzki do 
Ministerstwa Środowiska w 2006 
r.? 

[tak/nie] tak 

4. Wymagania techniczne 

4.1. Pojemność całkowita  
m3 580 000 

4.2. Pojemność zapełniona  
m3 ok. 315 000 

4.3. 
Pojemność pozostała do 
zapełnienia m3 ok. 265 000 

4.4. 
Powierzchnia w granicach korony  

m2 42 100 

Brak [tak/nie] tak 

Naturalna bariera 
geologiczna (miąŜszość, 
współczynnik filtracji) 

7 – 14 m 
kśr = 3,5 x 10

-7 m/s 

Sztuczna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąŜszość, współczynnik 
filtracji) 

Gliny cięŜkie z dodatkiem 
bentonitu, kśr < 1,0 x 10

-9 m/s 
miąŜszość 0,6 m 

4.5. Uszczelnienie   

Izolacja syntetyczna 
(materiał, grubość) 

folia PEHD 2 mm 
bentomata k = 5 x 10-11 m/s 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów Zakres danych 
Informacje o składowisku 

odpadów 

Brak [tak/nie] tak 

Warstwa drenaŜowa 
(miąŜszość, współczynnik 

filtracji) 

kśr = 2,26 x 10
-4  

miąŜszość 0,5 m 

Kolektory (materiał, 
średnica) 

rury PEHD Ø315, Ø250, Ø500, 
Ø200  

Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłuŜ 

kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 

1,5% do 3% 

4.6. DrenaŜ odcieków  

Zewnętrzny system rowów tak – opaska drenaŜowa 

Brak [tak/nie] tak 

4.7. Gromadzenie odcieków  W specjalnych zbiornikach 
(pojemność, m3) 530 
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Odprowadzenie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

nie 

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej [tak/nie] tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Uzyskanie lepszego 
współczynnika zagęszczenia 

4.8. Postępowanie z odciekami 

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we własnej 
oczyszczalni (odbiornik 
ścieków oczyszczonych) 

nie 

  Brak [tak/nie] tak 

Z emisją do atmosfery nie 
4.9. Instalacja do odprowadzania 

gazu składowiskowego Spalanie w pochodni tak 

  Odzysk energii planowany 

Brak [tak/nie] nie 
4.10. Pas zieleni 

Szerokość pasa [m] Nie dotyczy 

4.11. Ogrodzenie [tak/nie] tak 

4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] tak 

4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] tak 

4.14. Waga [tak/nie] tak 

4.15. Urządzenia do mycia i dezynfekcji [tak/nie] tak 

[tak/nie] tak 

4.16. 
Wykonywanie warstw 
przekrywających odpady Materiał 

(jeśli odpady, podać kod) piasek, glina 17 01 01, 17 09 04 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 
Dane meteorologiczne  

Kontrola wykonywania 
elementów słuŜących do 

monitoringu 
 

Wody powierzchniowe  

4.17. Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  

Opad atmosferyczny tak 4.18. Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej Wody powierzchniowe nie (brak) 
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Wody odciekowe tak 

Wody podziemne tak 

Gaz składowiskowy tak 

Osiadanie powierzchni 
składowiska tak 

  

Struktura i skład odpadów tak 

5. Dofinansowanie 

5.1. 

Czy dostosowanie składowiska 
wymaga dodatkowych środków 
finansowych (poza środkami 
własnymi zarządzającego)? 

JeŜeli tak, to wskazać 
szacowaną całkowitą kwotę i 
środki własne zarządzającego. 

Jeśli nie, wstawić „0”. 

 

5.2. 

Czy rekultywacja składowiska 
wymaga dodatkowych środków 
finansowych (poza środkami 
własnymi zarządzającego)? 

JeŜeli tak, to wskazać 
szacowaną całkowitą kwotę i 
środki własne zarządzającego. 

Jeśli nie, wstawić „0”. 

 

6. Odpady 

6.1. Czy na składowisku odpadów są 
deponowane odpady komunalne? 

[tak/nie] tak 

6.2. 

Czy na składowisku odpadów są 
deponowane wyłącznie odpady 
wydobywcze określone 
w dyrektywie 2006/21/WE?. 

[tak/nie] nie 

6.3. 
Kody odpadów, które są 
dopuszczone do składowania na 
składowisku odpadów3) 

 17 02, 17 03, 17 05, 17 06 
Podgrupy: 20 02, 20 03, 15 02, 
16 01, 16 02, 02 01, 02 03, 02 04, 
02 05, 16 03, 16 11, 16 80, 17 01, 
02 06, 03 01, 03 03, 04 02, 17 08, 
17 09, 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 

19 12 

6.4. 
Czy odpady są składowane 
zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki?4) 

[tak/nie] tak 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów Zakres danych 
Informacje o składowisku 

odpadów 

6.5. 

Kody odpadów dopuszczonych do 
odzysku na składowisku odpadów 
(jeśli dotyczy) 

Podać, w jakim celu są 
wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 
odpadów. 

19 12 01, 19 12 02, 19 12 03,  
19 12 04, 19 12 05, 19 12 07 

przekazywane do recyklingu, a takŜe 
odpady z grup 17, 19 i 20 

wykorzystywane do budowy dróg 
technologicznych, placów i na 

przesypkę 
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6.6. 

 

Czy do rekultywacji 
wykorzystywane są odpady? 

JeŜeli tak, to podać jakie 
rodzaje odpadów (kody) i na 
podstawie jakiej decyzji, ze 
wskazaniem podstawy 

prawnej, organu wydającego, 
daty decyzji, znaku decyzji. 

Nie dotyczy 

6.7. 
Masa odpadów składowana w 
2003 r. (jeśli dotyczy) [Mg] 20 604,86 

6.8. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 1 433,29 

6.9. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.10. 
Masa odpadów składowana w 
2004 r. (jeśli dotyczy) [Mg] 20 209,75 

6.11. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 6 282,34 

6.12. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.13. 
Masa odpadów składowana w 
2005 r. (jeśli dotyczy) [Mg] 19 784,24 

6.14. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 1 333,94 

6.15. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.16. 
Masa odpadów składowana w 
2006 r. (jeśli dotyczy) [Mg] 35 444,12 

6.17. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 5 609,18 

6.18. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

 

 


