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Wstęp 
 

1.1. Cel i zakres opracowania 

 
Celem przedmiotowego opracowania jest aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Słupca przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/131/2004 z dnia 29.11.2004r.. 

Obecna aktualizacja ma za zadanie dostosowania ustaleń w Planie Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Słupca do wytycznych zawartych w „Krajowym planie gospodarki odpadami 

2010”,  aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019” oraz  aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami 

dla Powiatu Słupeckiego na lata 2008-2011 z perspektywa na lata 2012-2019”.  

Aktualizacje planu gospodarki odpadami dla poszczególnych szczebli samorządu 

terytorialnego określają: aktualny stan gospodarki odpadami, cele w zakresie bieżącego 

zagospodarowania, prognozowanie zmiany w zakresie gospodarki odpadami, szczegółowe 

zadania, których realizacja zoptymalizuje zagospodarowanie, w tym także utylizację 

odpadów, rodzaje przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia zakładanych efektów oraz 

instrumenty finansowe i kontrolne gwarantujące racjonalną gospodarkę w zakresie 

wytwarzania, zbierania oraz utylizacji odpadów. 

Stopień aktualizacji planów w poszczególnych jednostkach jest uzależniony od zmian 

jakie zaszły na terenie samorządu od czasu poprzedniego opracowania oraz zmian 

w procesach prawnych i planowaniu. 

Zasadniczymi elementami podjętej aktualizacji planu gospodarki odpadami jest 

kompleksowe przedstawienie stanu ilościowego, jakościowego i struktury odpadów na 

poszczególnych etapach gospodarowania odpadami w Gminie Słupca oraz określenie zmian 

w przepływie strumienia odpadów komunalnych, w związku z organizacją ponadgminnego 

systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Przeprowadzone analizy obejmują zgodnie z art. 15 ust 7a ustawy o odpadach odpady 

komunalne. Pozwala to, na dokonanie całościowej oceny poziomu i tempa zmian 

zachodzących w dziedzinie poprawy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Ustalenie 

stopnia zachodzących przeobrażeń w procesie racjonalizacji gospodarowania odpadami 

komunalnymi, wskazuje również kierunki zmian w przyszłych latach oraz dostosowanie do 

nich działań, które przyniosą założone efekty. 

 

1.2. Dane o Gminie Słupca 

Gmina Słupca położona jest w Powiecie Słupeckim w środkowo - wschodniej części 

Województwa Wielkopolskiego. Graniczy z gminami:  

- od północy - z gminami Ostrowite i Powidz,  

- od wschodu - z gminami Kazimierz Biskupi i Golina,  

- od południa - z gminą Lądek,  

- od zachodu - z gminą Strzałkowo, Gmina Miejska Słupca. 

Gmina Słupca  jest jednostką wiejską. Powierzchnia gminy wynosi 14 493 ha, w tym 

użytki rolne zajmują 11.477 ha, tereny leśne i zadrzewione 676 ha, wody - 460 ha. W skład 

gminy wchodzi 30 sołectw i 22 wsi. Gminę zamieszkuje 9321 mieszkańców w 2410 

gospodarstw domowych z czego 1400 to prywatne gospodarstwa rolne. 

Północna część gminy wraz z Jeziorem Powidzkim znajduje się w Rynnie Powidzko-

Wilczyńskiej, położonej na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej. Teren przyległy do rynny jest bardzo 

urozmaicony - występują tu liczne pagórki morenowe, wysoczyzny morenowe płaskie oraz 
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pola sandrowe, towarzyszące morenom czołowym zlodowacenia bałtyckiego, stadiału 

poznańskiego. Większa część gminy leży na Równinie Wrzesińskiej. Rzeźba terenu jest mało 

urozmaicona z nielicznymi zbiornikami wodnymi i lasami. Częściej spotykane są zadrzewienia 

śródpolne, zwłaszcza wzdłuż dróg i cieków wodnych. Najbliższym ośrodkiem miejskim jest 

miasto Słupca zamieszkane przez około 15 tys. osób.   

 

 
Rys. 1.2.1. Lokalizacja Gminy Słupca i obszarów chronionych w Powiecie Słupca 

ustanowionych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. 

Lokalizacja  

Gminy Słupca 
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Na terenie gminy nie ma skupisk większych zakładów przemysłowych. Do większych 

zakładów w gminie należy VAN DEN DOEL Sp. z o.o., Fabryka Mebli Mikołajczyk Sp. z 

o.o., Fabryka Mebli Sławomir Ceglewski, Salon Chłodniczy Zimex Waldemar Marciniak, 

"Rolmex" Firma Handlowo-Usługowa Władysław Marcinkowski. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) liczba ludności na stałe 

zameldowanych w gminie w 2008r. wynosiła 9154 mieszkańców i zmieniła się bardzo 

nieznacznie w stosunku do roku 2006 kiedy odnotowano 9033 mieszkańców. 

 

Tab. 1.2.1. Liczba osób zameldowanych na stałe w Gminie Słupca w latach 2006-2009 (GUS 

i danych z gminy)* 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Ogółem 9 033 9 096 9 154  9 321** 

* na terenie gminy brak terenów miejskich 

** dane z urzędu gminy 

 

Cały czas obserwuje się stopniowy wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających 

na terenie Gminy Słupca. 

 

Tab. 1.2.2. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Słupca z podziałem na lata 

2006-2009 (GUS i dane z gminy) 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Liczba Podmiotów 559 582 624 496* 

* dane z urzędu gminy 

Różnica pomiędzy danymi gminy i GUS wynika z faktu, że nie wszyscy zgłaszają do GUS 

informację o wyrejestrowaniu z działalności gospodarczej. 

 

Są to przeważnie małe firmy nie mające większego wpływu na ogólną liczbę wytwarzanych 

odpadów komunalnych. W rozpatrywanym okresie nie powstało żadne nowe większe 

przedsiębiorstwo, mogące mieć znaczący wpływ na wytwarzanie odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Słupca. 

Przez gminę przebiega autostrada A-2, droga krajowa K-92, magistrala kolejowa E-20 oraz 

rurociąg przesyłu ropy naftowej „Przyjaźń”, a tereny północne  sąsiadują z obszarami lotniska 

wojskowego w Powidzu. 

Na terenie gminy obszary chronione ustanowione na mocy ustawy o ochronie przyrody, 

obejmują północno zachodnie granice i przypisane są do Powidzko-Bieniszewski Obszar 

Chronionego Krajobrazu. Północny narożnik gminy obejmuje Powidzki Park Krajobrazowy i 

potencjalne obszary NATURA 2000 „Pojezierze Gnieźnieńskie”. W większej odległości 

znajdują się Obszary Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”, potencjalne obszary NATURA 

2000 „Ostoi Nadwarciańskiej”, Nadwarciański Park Krajobrazowy, i Pyzdrski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, oraz użytki ekologiczne. W rejonach tych, szczególnie w pobliżu 

jezior, silnie rozwija się ruch turystyczny. 
 

1.3. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. o odpadach (Dz.U. z 2007r., Nr 

39, poz. 251 ze zm.) plany gospodarki odpadami wykonuje się na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym, które muszą podlegać aktualizacji nie rzadziej 

niż co 4 lata.  
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Z racji faktu, iż plan gminy musi być zgodny z planem krajowym, wojewódzkim i 

powiatowym powyższe opracowania pełnią funkcję dokumentów nadrzędnych w stosunku do 

planów gminnych (art. 15 ust.2 ustawy o odpadach). Zgodnie z art. 14 ust. 5 projekt planów, a 

w związku z tym i ich aktualizacje wykonuje organ wykonawczy gminy. Powyższy projekt 

zgodnie z art. 14 ust 7 pkt 4) jest opiniowany przez zarząd województwa i zarząd powiatu 

oraz zgodnie z ust. 12a przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 

Zgodnie z art. 15 ust. 6 gminny plan gospodarki odpadami jest częścią programu ochrony 

środowiska i na podstawie art. 18 ust 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) jest uchwalany przez radę gminy.  

Opracowując plan opierano się przede wszystkim na wytycznych zawartych w: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z zm.); 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, 

ze zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 

sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 ze zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); 

6. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007-2010 przyjęta Uchwałą Sejmu rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. 

(M. P. Nr 33, poz. 433); 

7. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2011-2014, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2006; 

8. Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą 

Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006r. (M.P. Nr 90, poz. 946), 

9. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 przyjęta przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXII/248/08 z dnia 31.03.2008r.; 

10. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupeckiego 

przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego Nr XV/71/04 z dnia 20 luty 2004r.; 

11. Sprawozdanie z realizacji Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupeckiego za lata 

2004-2006 przyjęte na Posiedzeniu Zarządu Powiatu Słupeckiego (protokół 

Nr XXV/07 z dnia 15 czerwca 2007r.). 

12. Aktualizacja Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupeckiego na lata 2008-2011 z 

perspektywą na lata 2012-2019 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego Nr 

XXVIII/160/09 z dnia 27 marca 2009r. 

13. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Słupca przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 

XVII/131/2004 z dnia 29.11.2004r.  

1.4. Metodyka 

Opracowując aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Słupca główny nacisk 

położono na dostosowanie jego ustaleń do założeń krajowego, wojewódzkiego i powiatowego 

planu gospodarki odpadami, które jednocześnie stanowiły źródło danych dla różnych 

wskaźników statystycznych. 

Wykorzystano także informacje zawarte w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Słupca oraz w sprawozdaniu z realizacji tego planu.  

Innymi źródłami informacji były:  
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- Główny Urząd Statystyczny (GUS), 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WOIŚ), 

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

- raporty i informatory ochrony środowiska, 

- akty prawne z zakresu gospodarki odpadami, 

- dane ankietowe pozyskane z gminy, 

- dane znajdujące się w posiadaniu Gminy Słupca. 

 

2. Aktualny stan gospodarki odpadami 

2.1. Odpady komunalne 

2.1.1. Wytwarzanie 

 

Na terenie gminy nie prowadzono badań ani analiz dotyczących ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych.  

Dla niniejszego opracowania przyjęto wartości szacunkowe, zgodne z aktualizacją Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą 

na lata 2012-2019 (WPGO). Zgodnie z danymi WPGO w 2006r. Wielkopolsce powstawało 

334,8 Mg/M/rok odpadów komunalnych. Zakładano, że wskaźnik ten w kolejnych latach 

będzie rósł o 1 %. Pozwala to nam obliczyć ilość odpadów powstających w kolejnych latach 

na mieszkańca i dalej ogólnie w całej gminie. 

 

Tab. 2.1.1. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych (dane szacunkowe na podstawie 

WPGO).  

 2007r. 2008r. 2009r. 

kg/rok/M 338,19 341,45 344,85 

Mg/rok 3076 3125 3214 

 

Tab. 2.1.2. Grupy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Słupca w latach 

2007-2009 (dane szacunkowe na podstawie WPGO). 

Mg/rok 2007r. 2008r. 2009r. 

Niesegregowane, zmieszane 2 740,7 2 752,6 2 818,7 

Segregowane, zbierane 

selektywnie 70,7 84,5 99,6 

Wielkogabarytowe 123,0 122,0 125,4 

Z czyszczenia placów i ulic 61,5 59,4 61,1 

Odpady z targowisk 27,7 28,1 28,9 

Odpady z ogrodów i parków 49,2 81,3 83,6 

 

2.1.1.1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) 

 

Szczególne zainteresowanie tego opracowania stanowią odpady niesegregowane (zmieszane). 

Odpady te na dzień dzisiejszy bardzo trudno zagospodarować i w większości podlegają 

składowaniu. Według założeń KPGO i WPGO ilość odpadów ma być stopniowo zmniejszana 

po przez  wykluczanie z nich poszczególnych grup odpadów. Tym samym będzie malała 

masa odpadów poddawanych składowaniu. Dodatkowo z grupy tej będą wyłączane odpady 

niewysegregowane, a możliwe do zagospodarowania po przez odzysk energii (spalanie). 
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Rys. 2.1.1.1.1. Skład niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie Gminy Słupca w roku-2009 (dane szacunkowe na podstawie 

WPGO) 
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Szacując ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, szczególną uwagę należy 

zwrócić na typ obszaru. Inne grupy przeważają na obszarach wiejskich, a inne na obszarach 

miejskich. Ponieważ w Gminie Słupca obszary o charakterze miejskim (zabudowa 

wielorodzinna bez ogrodów) występuje jednostkowo, cały teren uwzględniono jako o 

charakterze wiejskim. Zgodnie z danymi gminy  zabudowa jednorodzinna stanowi 3100 

gospodarstw, a wielorodzinna 94. Równie niewielki udział ma zabudowa rekreacyjna 22 

obiekty. 

2.1.1.2. Odpady biodegradowlane 

 

Ważną grupą odpadów komunalnych jest część ulegająca biodegradacji. Zgodnie 

z założeniami krajowego i aktualizacją wojewódzkiego planu gospodarki odpadami frakcja ta 

do roku 2010 w 35%, a do roku 2013 w 50% powinna być zagospodarowana w sposób inny 

niż składowanie.  

Do grupy tych odpadów zalicza się głównie: odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

odpady zielone z ogródków, parków, targowisk, papier i tekturę, drewno, odzież z włókien 

naturalnych. 

Ze względu na charakter tych odpadów w wielu przypadkach są one zagospodarowywane 

przez wytwórców na własny użytek. Najczęściej w ogródkach przez kompostowanie, przez 

karmienie zwierząt i przez spalanie. Szacuje się, że w ten sposób może być 

zagospodarowanych do 70% odpadów bioderadowalnych na terenach wiejskich i 15% 

na terenach miejskich. Ze względu na charakter gminy – typowo wiejski, mogą one stanowić 

największą grupę w odpadach komunalnych, sięgając około 40% wszystkich wytworzonych 

odpadów. 



 

 15 

 

 

Tab. 2.1.1.2.1. Procent (%) odpadów biodegradowalnych z ogólnej ilości wytworzonych 

odpadów na terenie Gminy Słupca w 2009r. (dane szacunkowe na podstawie WPGO) 

 Ogólnie 

odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 17,0 

odpady zielone 4,0 

papier i tektura 15,0 

odzież tekstylia 1,0 

drewno 1,0 

RAZEM 38,0 

 

2.1.2. Zbieranie 

 

Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na terenie 

gminy jest zbieżny ze średnimi wartościami dla całego województwa (64-76%)  

 

Tab. 2.1.2.1. Procent (%) mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów 

komunalnych (dane ankietowe z gmin) 

2007r. 2008r. 2009r. 

71% 80% 83% 

 

Zbiórkę odpadów komunalnych w gminach prowadzi się głównie z wykorzystaniem kubłów 

80-120 litrów rozstawianych przy indywidualnych posesjach. Punkty zbiorcze związane są z 

miejscami publicznymi takimi jak szkoła, przedszkole, ośrodek, urząd gminy itp.  

Selektywną zbiórkę odpadów z miejsc publicznych prowadzi się po przez organizację gniazd 

pojemników do zbierania selektywnego (na papier, szkło i tworzywa sztuczne). 

 

Tab. 2.1.2.2. Ilość (Mg) zebranych odpadów komunalnych (dane ankietowe z gmin) 

 2007r. 2008r. 2009r. 

kg/rok/M 342,46 464,38 158,12 

Mg/rok 3115 4250,96 1473,88 

 

Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Słupca w 2007r. była bardzo 

zbliżona do liczby oszacowanych wytworzonych, w 2008 o około 36% większa, a 2009r. 

wyniosła tylko 46% wartości oszacowanej. Oznacza to ogromny spadek ilości zbieranych 

odpadów w stosunku do lat ubiegłych. Tym samym rodzi to przypuszczenie, że są one 

zagospodarowane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Tak gwałtowny spadek 

ilości zbieranych odpadów w 2009r. jest jeszcze bardziej znaczący jeśli uświadomimy sobie, 

że średnie dla województwa wynoszą 75-80%.  

Biorąc pod uwagę, że w 2007r. ilość zebranych odpadów komunalnych była prawie równa 

100%, a w 2008r. około 136% wartości szacowanej wytworzonej, można powiedzieć o 

bardzo dobrym systemie zbierania odpadów komunalnych na tym terenie. Wyłapywane były 

także odpady komunalne nie ujęte w wartościach szacunkowych i średnich dla województwa. 

Tym samy gwałtowne załamanie systemu w 2009r. do zebrania tylko 46% szacowanej liczby 

wytworzonych odpadów komunalnych wydaje się być wynikiem braku danych o wszystkich 

odpadach lub gwałtownymi zmianami na rynku nie ujętymi w danych ankietowych.  
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2.1.3. Zbieranie selektywne 

 

Zbieranie selektywne odpadów komunalnych znajduje się obecnie na etapie rozwijania i 

rozbudowywania i ma charakter wprowadzania odpowiedniego systemu na terenie gminy. 

Mimo stosowania różnokolorowych pojemników czy worków z opisem z zewnątrz, frakcja 

oddawanych w nich odpadów tylko częściowo odpowiada założeniom systemu takiej zbiórki. 

Stąd zebrane w ten sposób odpady, wymagają jeszcze dodatkowego przesortowania  w celu 

uzyskania asortymentów zgodnych z wytycznymi odbiorców prowadzących odzysk. Drugim 

problemem jest zorganizowanie zbiórki w sposób zdolny pokryć koszty jej realizacji.  

Według danych z gmin najlepsze efekty przynosiła selektywna zbiórka odpadów ze szkła 

i tworzyw sztucznych. Zbiórka makulatury często związana jest z problemem późniejszego jej 

zagospodarowania (znalezieniem odbiorcy). 

 

Tab. 2.1.3.1. Selektywna zbiórka (dane ankietowe z gmin w Mg) 

  2006 2007 2008 2009 

Szkło 13,157 25,6 26,4 23,94 

Tworzywa sztuczne 3,855 3,36 4,26 4,45 

Papier 3,4 4,1 0 1,83  

RAZEM 20,412 33,6 30,66 30,22 

 

Obecnie prowadzone prace mają przede wszystkim doprowadzić do wyłączenia niektórych 

grup odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. Zadanie dotyczące selektywnej zbiórki 

odpadów  z miejsc publicznych zostało przekazane Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego, w 

związku z obowiązującym statutem Związku Gmin.  Między innymi na terenie gminy są 

rozstawione pojemniki do selektywnej zbiórki w formie gniazd (48 pojemników przy 

szkołach i innych punktach publicznych). 

 

2.1.3.1. Odpady wielkogabarytowe 

 

Ten typ odpadu jest odbierany po uprzednim kontakcie telefonicznym, prze jednostki 

świadczące usługi na terenie gminy związane z odbiorem odpadów komunalnych. Odpad ten 

jest klasyfikowany razem z zmieszanymi odpadami komunalnymi. 

 

2.1.3.2. Złom 

 

Złom odbierany jest przez punkty skupu złomu. Ze względu na dużą opłacalność tej branży 

nie ma większego problemu na terenie gminy z zagospodarowanie odpadów ze złomu. 

 

2.1.3.3. Odpady elektryczne i elektroniczne 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny trafia do specjalnego pojemnika ustawionego przy 

urzędzie gminy, gdzie każdy, nieodpłatnie może pozostawić takie przedmioty. 

 

2.1.3.4. Odpady niebezpieczne 

 

Ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnej ilości odpadów komunalnych określa się na 

poziomie 1%. Pozwala to przypuszczać, że rocznie powstaje ich około 30-40 Mg.  

Zbiórka odpadów niebezpiecznych, wyłączanych ze strumienia odpadów komunalnych, na 

terenie gminy dotyczy: baterii małogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Baterie są zbierane w szkołach w ramach konkursu organizowanego przez 
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Starostwo Powiatowe w Słupcy, a zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do specjalnego 

pojemnika ustawionego przy urzędzie gminy, gdzie każdy, nieodpłatnie może pozostawić 

takie przedmioty.  

Zbiórka innych grup odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w ramach działających aptek 

wystawiających pojemniki na przeterminowane leki, punktów sprzedaży środków 

chemicznych - zobowiązanych do odbioru po nich opakowań, punktów sprzedaży 

akumulatorów – zobowiązanych odbierać zużyte akumulatory i punktów sprzedaży sprzętu 

elektronicznego – zobowiązanych odbierać zużyty sprzęt elektryczny. 

 

2.1.3.5. Podsumowanie zbierania selektywnego 

 

Ogólnie ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych  wydaje się ustabilizować 

na poziomie około 30 Mg rocznie to jest około 1% wytwarzanych odpadów. Jest to wartość 

niższa niż w całej Wielkopolsce (szacowana na  3,1% odpadów wytworzonych w 2006 roku). 

Cały czas obserwuje się wzrost udziału odpadów zbieranych selektywnie.  

Należy też zauważyć, że nie są to pełne dane o zbiórce selektywnej. Nie ma w nich informacji 

o ilości zebranych odpadów przez punkty sprzedaży (np. opakowania, zużyty sprzęt 

elektryczny, baterie itd.) oraz o ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego w pojemniku przy urzędzie gminy. 

 

2.1.4. Odzysk 

 

Odpady komunalne zbierane na terenie gminy wywożone są poza jej granice. Stąd i 

odzysk tych odpadów w gminie odbywa się tylko w nieznacznym zakresie.  

Jedyny odzysk odpadów komunalnych na terenie gminy dotyczy ich frakcji 

biodegradowalnej. Odzysk następuje w wyniku prowadzonego przez mieszkańców na 

własnych działkach i w gospodarstwach rolnych kompostowania – proces R3 oraz skarmianie 

przez zwierzęta domowe – proces R14. Niewielka część jest też wykorzystana jako paliwo i 

spalana we własnych kotłowniach – proces R1. Jak pisano wyżej ze względu na wiejski 

charakter obszaru może to dotyczyć około 70%, a nawet 100% tego typu odpadów. Dla 

poniższych szacunków przyjęto odzysk odpadów przez mieszkańców na poziomie 70%. 

 

Tab. 2.1.4.1. Szacowana ilość (Mg) odpadów biodegradowalnych z ilości wytworzonych 

odpadów biodegradowalnych na terenie Gminy Słupca w 2009r. - zagospodarowana we 

własnym zakresie przez mieszkańców. 

 Ogólnie Przeważające procesy odzysku 

odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
335,4 R3, R14 

odpady zielone 79,0 R3, R14 

papier i tektura 296,0 R14 

odzież tekstylia 19,7 R14 

drewno 19,7 R1, R14 

RAZEM 749,8  
Proces odzysku zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 ze zm.) 

R1 - Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytw. Energii,  

R3 – Kompostowanie,  

R14 - Pozostałe metody. 
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2.1.5. Unieszkodliwianie 

 

Unieszkodliwianie odpadów na terenie gminy odbywało się przez składowanie – proces 

D5. Od 2003r. proces ten prowadzony jest poza terenem gminy. W 2009r. były to 

składowiska w Koninie i Kleczewie. Poddano temu procesowi odpowiednio: 

 

Tab. 2.1.5.1. Ilość (Mg) unieszkodliwionych odpadów komunalnych (dane ankietowe z gmin) 

 2007r. 2008r. 2009 

Mg/rok 3098 3151 1400 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 ze zm.) 

D5 - Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż 

niebezpieczne. 

 

2.1.6. Gminne składowiska odpadów  

 

Gmina Słupca jako jedna z pierwszych w kraju uregulowała na swoim terenie sprawę 

funkcjonowania gminnych składowisk odpadów komunalnych nie spełniających minimalnych 

wymagań. Prowadzone na potrzeby gminy i miasta Słupcy składowisko w miejscowości 

Borki, po przeprowadzonym w 2002r. przeglądzie ekologicznym decyzją starosty, zamknięto 

w 2003r. W 2009r. prowadzone na nim były prace rekultywacyjne. Mimo, że składowisko 

leży na terenie Gminy Słupca jest ono własnością Miasta Słupca i wszystkie prawa i 

pozwolenia oraz czynności rekultywacyjne są wykonywane przez tą jednostkę. 

Na terenie gminy nie planuje się budowy składowiska odpadów komunalnych. Jest to 

nieuzasadnione ekonomicznie z powodu liczby mieszkańców dużo poniżej 100 tys. 

i możliwości dostarczania odpadów do znajdujących się w pobliżu dużych składowisk, na 

terenie byłych kopalni odkrywkowych w okolicach Konina i Kleczewa. Jednocześnie gminy 

Powiatu Słupeckiego, w związku z organizacją ponadgminnego systemu zbierania odpadów 

komunalnych, przystąpiły do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Konin (ZZO - Konin). 

 

2.1.7. Istniejący system gospodarowania odpadami komunalnymi  

 

Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Słupca odbywa się po przez 

wyspecjalizowane podmioty posiadające zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych na 

jej terenie.  

Zgodnie z wydanymi warunkami udzielającymi zgody na odbiór odpadów komunalnych, 

podmioty mają również za zadanie odbierać odpady selektywnie, w tym wymagające 

wyłączenia ze strumienia odpadów komunalnych.  

Odbiór odpadów wymagających wyłączenia ze strumienia odpadów komunalnych może być 

organizowany samodzielnie przez przedsiębiorców lub z udziałem gmin.  

Na dzień tworzenia tego opracowania ilość odpadów odbieranych w sposób selekcyjny 

stanowiła tylko niewielką część całość. Wpływa na to kilka głównych problemów: 

- wysokie koszty, nieadekwatne do ponoszonych nakładów zbiórki, 

- niedokładna selekcja u źródła (wytwórcy), większość odpadów ze zbiórki 

selektywnej wymaga dodatkowego sortowania, 

- trudności w znalezieniu odbiorców dla niektórych z grup przesortowanych odpadów, 

- słaba infrastruktura techniczna przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne, 

(jedynie Przedsiębiorstw Usług Komunalnych EKO ze Strzałkowa posiada na terenie 

powiatu punkt przeładowczo-sortowniczy z sortownią mechaniczną). 

Ze względu na zamknięcie gminnych wysypisk odpadów komunalnych większość odpadów 

transportowanych jest poza teren gminy. Największa cześć odpadów trafia do Zakładu 



 

 19 

Utylizacji Odpadów SP. z o.o., 62-510 Konin, ul. Sudańska 11. Zakład ten posiada pełną 

infrastrukturę do zagospodarowania odpadów (place, magazyny, sortownię, kwatery 

składowiskowe, itd.). Zgodnie z założeniami organizacji ponadgminnej zbiórki odpadów 

komunalnych zakład ten ma się stać jedną z głównych instalacji ZZO – Konin. 

 

2.1.8. Główne problemy w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 

 
Rolniczy charakter gminy przekłada się na duże rozproszenie wytwórców odpadów komunalnych. Przyczynia się to do szeregu 

problemów w gospodarowaniu nimi, m.in.:  

1. Brak rzetelnej informacji o ilości wytwarzanych i sposobach gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy. 

2. Nie objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów 

komunalnych. 

3. Słabo rozwinięty system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Słabe możliwości przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów komunalnych 

w zakresie prowadzenia zbiórki selektywnej.  

5. Zanieczyszczenie odpadów zbieranych selektywnie innymi grupami odpadów.  

6. Brak systemu wyłączania niektórych grup odpadów ze strumienia odpadów komunalnych 

(niebezpieczne, biodegradowalne, wielkogabarytowe, opakowaniowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, budowlane, inne). 

7. Trudny dostęp do informacji o sposobach postępowania z grupami odpadów 

wyłączonymi ze strumienia odpadów komunalnych (niebezpieczne, biodegradowalne, 

wielkogabarytowe, opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane, 

inne). 

8. Słaba świadomość społeczna o kosztach przy nieprawidłowym postępowaniu z odpadami 

(brak selekcji, spalanie w instalacjach CO). 

9. Niewielki procent odpadów komunalnych poddawany odzyskowi. 

10. Większość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie. 

11. Brak lub niedokładnie prowadzona inwentaryzacja tzw. dzikich wysypisk odpadów. 

 

2.2. Inne problemowe odpady mogące powstać w wyniku 

funkcjonowania gospodarstw domowych. 

 

Chociaż odpady te nie są klasyfikowane jako komunalne, jednostką odpowiedzialną oraz 

wspomagającą ich gospodarowanie jest gmina. Gospodarowanie odpadami na terenie gminy 

wymaga aby wyłączać tego typu odpady z strumienia odpadów komunalnych. Dlatego 

przedstawiono je w tym opracowaniu w celu zobrazowania możliwych do wystąpienia 

problemów z ich zagospodarowaniem. 

 

2.2.1. Odpady z oczyszczalni ścieków 

 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna gminna oczyszczalnia ścieków w Cieninie Zabornym 

obsługująca około 2050 mieszkańców. W gminie zainstalowane jest także 40 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Ilość wytwarzanych komunalnych osadów 

ściekowych ulega tylko nieznacznym wahaniom, co związane jest z ustabilizowaną 

gospodarką ściekową na terenie gminy i brakiem nowych inwestycji w tym kierunku.  
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2.2.2. Odpady niebezpieczne - Azbest 

 

Opracowanie dotyczące ilości i usuwania wyrobów zawierających azbest znajduje się 

w osobnym dokumencie pt.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

na terenie Powiatu Słupeckiego”, przyjętego uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego 

Nr XX/127/08 z dnia 29.08.2008r. 

Z analiz przeprowadzonych na potrzeby powyższego programu wynika, że na terenie gminy 

znajduje się 936 obiektów budowalanych z materiałami zawierającymi azbest. W głównej 

mierze są to pokrycia dachowe, które łącznie zajmują około 85888 m
2
. Łączna waga 

materiałów zawierających azbest szacowana jest na  około 1300 Mg. 

 

2.2.3. Pojazdy samochodowe 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w Aktualizacji Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Słupeckiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 na terenie powiatu powstaje 

rocznie 3777 Mg odpadów w postaci pojazdów wycofanych z użytkowania. Daje to 0,064 Mg 

odpadów rocznie na mieszkańca.  

Przy 9321 mieszkańcach Gminy Słupca otrzymamy 597 Mg pojazdów wycofanych z 

użytkowania rocznie. Co można przeliczyć na około 400 samochodów osobowych. 

 

2.2.4. Sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

Według wskaźników WPGO ilość powstających tego typu odpadów na rok wynosi 3,3 

kilograma na mieszkańca. Przyjmując ten wskaźnik i liczbę mieszkańców gminy (w 2009r. – 

9321) otrzymujemy około 30,75 Mg/rok odpadów elektrycznych i elektronicznych rocznie. 

Co można przeliczyć na około 400 lodówek lub 2000 telewizorów. 

Brak pełnej informacji o ilości wytwarzanych tego typu odpadów oznacza, że w dalszym 

ciągu nie są one wyłączone z grup innych odpadów gospodarczych i komunalnych.  

 

2.2.5. Odpady opakowaniowe 

 

Stanowią one główną część odpadów zbieranych na terenie gminy w sposób selektywny. 

Wykorzystywane są do tego gniazda pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

Zwłaszcza w frakcji tworzyw i stłuczki szklanej główny skład stanowią odpady 

opakowaniowe.  

Ilość zbieranych w ten sposób odpadów utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie i w 

2009 roku wyniosła: 23,94 Mg szkła, 4,45 Mg tworzyw sztucznych, 1,83 Mg papieru. 

 

2.2.6. Odpady wielkogabarytowe i budowlano - remontowe 

 

W gminie nie prowadzi się oddzielnego zbierania tego typu odpadów. Są one odbierane od 

mieszkańców łącznie z frakcją innych odpadów komunalnych. Istnieje także, na życzenie, 

możliwość odbioru tylko tego typu odpadu oddzielnie po wcześniejszym ustaleniu warunków 

z odbiorcom odpadów komunalnych działających na terenie gminy. 
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3. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami 
 

3.1. Odpady komunalne 
 

3.1.1. Prognoza dotycząca ilości oraz składu odpadów 

 

Prognozując zmiany dotyczące ilości i składu odpadów komunalnych należy mieć 

na uwadze, że znaczący wpływ będą miały czynniki ekonomiczno-organizacyjne 

i technologiczne. Poniżej wymieniono listę najważniejszych czynników  (za WPGO), które 

należy wziąć pod uwagę odczytując szacunki dla ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 

w następnych latach. 

 

1. Zwiększać się będzie ilość mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania 

odpadów. 

2. Rozwijać się będzie system zbierania selektywnego odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych. 

3. Wzrastać będzie koszt unieszkodliwiania odpadów przez składowanie, co związane będzie 

m.in. ze wzrostem opłat środowiskowych oraz zamykaniem składowisk nie spełniających 

warunków środowiskowych. Będzie miało to wpływ na zwiększenie opłacalności odzysku, 

co z kolei spowoduje presję na zwiększenie stopnia odzysku odpadów. 

4. Zwiększać się będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, 

w tym również w celach energetycznych (spalanie drewna, papieru oraz produkcja 

biogazu). 

5. Pojawiać się będą coraz tańsze technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

6. Gospodarowanie odpadami organizowane będzie w coraz większym stopniu na szczeblu 

ponadgminnym, co wiązać się będzie z budową zakładów zagospodarowania odpadów 

o znaczeniu regionalnym. 

7. Zmniejszać się będzie ilość eksploatowanych składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady komunalne, ze względu na 

zamykanie składowisk nie spełniających wymagań, nie uzyskanie pozwoleń 

zintegrowanych (termin uzyskania pozwoleń minął 30 kwietnia 2007 r.). 

8. W wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość ekologiczna mieszkańców, 

co pozwoli na wprowadzanie bardziej rozwiniętych systemów gospodarki odpadami. 

 

Prognozując zmiany ilościowe i jakościowe odpadów komunalnych, przyjęto założenia 

za krajowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami:  

 

1. Nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego odpadów; 

2. Wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów wynosić będzie 1% rocznie; 

3. Prognozę zaludnienia przyjęto za GUS.  

 

Przyjmuje się, że poziom zaludnienia na terenie gminy nie będzie odbiegał od dotychczas 

obserwowanych zmian, będzie on podobny jak w całym województwie i do roku 2019 

wzrastać będzie nieznacznie ilość mieszkańców (o 1,1% na rok).  

 

Zgodnie z krajowym i wojewódzkim programem gospodarki odpadami ilość wytwarzanych 

odpadów komunalnych rośnie w tempie ok. 1% na rok. I takie założenia należy przyjąć także 

dla Gminy Słupca.  
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Tab. 3.1.1.1. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów komunalnych w Gminie Słupca na 

lata 2010-2011 z perspektywą do roku 2019, w Mg (dane statystyczne). 

 
Rok Ogólnie Nie  

segregowane, 

zmieszane 

Segregowane 

zbierane 

selektywnie 

Wielkoga-

barytowe 

Z czyszczenia 

placów  

i ulic 

Odpady  

z targowisk 

Odpady  

z ogródków 

i parków 

2009 3214 2819 100 125 61 29 83 

2010 3246 2847 101 126 62 29 84 

2011 3279 2876 102 128 62 30 85 

2012 3311 2904 103 129 63 30 86 

2013 3345 2933 104 130 63 30 86 

2014 3378 2963 105 131 64 30 87 

2015 3412 2992 106 133 65 31 88 

2016 3446 3022 107 134 65 31 89 

2017 3480 3053 108 135 66 31 90 

2018 3515 3083 109 137 67 32 91 

2019 3550 3114 110 138 67 32 92 
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Tab. 3.1.1.2. Prognozowana masa wytwarzania odpadów niesegregowanych w Gminie Słupca na lata 2009-2011 z perspektywą do roku 2019, w 

Mg (dane statystyczne). 

 

Rok Odpady 

kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

Odpady 

zielone 

Papier i 

tektura 

Opakowania 

wielomateriałowe 

Tworzywa 

sztuczne 

Szkło Metal Odzież 

tekstylia 

Drewno Odpady 

niebezpieczne 

Odpady 

mineralne w 

tym popioły, 

żużel 

2009 479 113 423 169 366 225 141 28 28 28 817 

2010 484 114 427 171 370 227 142 28 28 28 825 

2011 489 115 432 172 373 230 144 29 29 29 833 

2012 494 116 436 174 377 232 145 29 29 29 842 

2013 498 118 440 176 381 234 147 29 29 29 850 

2014 503 119 445 178 385 236 148 29 29 29 859 

2015 508 120 449 179 389 239 150 30 30 30 867 

2016 514 121 454 181 392 241 151 30 30 30 876 

2017 519 122 458 183 396 244 153 30 30 30 885 

2018 524 124 463 185 400 246 154 31 31 31 894 

2019 529 125 467 187 404 249 156 31 31 31 902 

 

3
5
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Tab. 3.1.1.3. Prognozowana masa wytwarzania odpadów biodegradowalnych w Gminie 

Słupca na lata 2009-2011 z perspektywą do roku 2019, w Mg (dane statystyczne) 

Rok Ogółem Odpady 

kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

Odpady 

zielone 

Papier i 

tektura 

Odzież 

tekstylia 

Drewno 

2009 1071 479 113 423 28 28 

2010 1082 484 114 427 28 28 

2011 1093 489 115 432 29 29 

2012 1103 494 116 436 29 29 

2013 1114 498 118 440 29 29 

2014 1126 503 119 445 29 29 

2015 1137 508 120 449 30 30 

2016 1148 514 121 454 30 30 

2017 1160 519 122 458 30 30 

2018 1171 524 124 463 31 31 

2019 1183 529 125 467 31 31 

 

Obserwowany od kilku lat szybki rozwój gospodarki mieszkaniowej w naszym kraju ma 

znaczący wpływ na liczbę oddawanych nowych budynków do użytkowania, na terenie gminy 

kształtuje się na poziomie około 30-40 budynków rocznie. Znacząco większa część z nich to 

budynki mieszkalne. Natomiast budynki niemieszkalne przeważają pod względem oddawanej 

powierzchni. 

Dalszy rozwój budownictwa będzie miał istotny wpływ na wzrost punktów wytwarzania 

odpadów komunalnych i organizacji ich odbioru. Zwłaszcza, że jak zaznaczono wyżej, 

większość stanowią budynki mieszkalne. 

 

3.2. Inne grupy odpadów mogące powstawać w gospodarstwach 

domowych 
 

3.2.1. Pojazdy wycofane z użytkowania 

 

Stały spadek cen samochodów używanych i rosnąca zamożność społeczeństwa sprawia, 

że ciągle obserwujemy znaczny napływ używanych i postłuczkowych pojazdów z zagranicy. 

Żywotność takich pojazdów jest ograniczona, a więc należy się spodziewać w najbliższych 

latach także wzrostu powstających odpadów w tej grupie.  

Z danych Starostwa Powiatowego w Słupcy wynika, że liczba zarejestrowanych pojazdów w 

powiecie w roku 2007 wzrosła o około 10%  w stosunku do roku sprawozdawczego 2005 (5% 

na rok). Zgodnie z założeniami z WPGO co roku 6% z nich jest złomowanych.  

Należy zauważyć, że samych samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie jest 

ponad jeden na każdych 3 zameldowanych mieszkańców (łącznie z dziećmi i osobami 

w podeszłym wieku). Stąd można przypuszczać o stabilizacji tempa wzrostu nowo 

rejestrowanych pojazdów w okresie najbliższych kilku lat. Natomiast może nastąpić wzrost 

ilości złomowanych pojazdów, związany z wymianą wieloletnich egzemplarzy na nowsze 

modele. Dlatego przyjęto dla gminy pozostawić wzrost powstających odpadów z pojazdów 

wycofywanych z użytkowania na poziomie 5% na rok. 
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Tab. 3.2.1.1. Szacunkowa ilość odpadów Mg z pojazdów wycofywanych z eksploatacji w 

latach 2011-2019 (dane statystyczne) 

Rok 2011 2015 2019 

Masa Mg 658 800 972 

 

3.2.2. Odpady elektryczne i elektroniczne 

 

Opracowując ilość wytwarzanych odpadów elektrycznych i elektronicznych przyjęto 

założenia KPGO i WPGO na poziomie 3,3 – 4,5 kg na mieszkańca na rok przy wzroście 

liczby mieszkańców o 1,1 % na rok.  

 

Tab. 3.2.2.1. Wzrost ilości mieszkańców i wytwarzanych odpadów elektrycznych 

i elektronicznych w Gminie Słupca na lata 2008-2019 (dane statystyczne) 

Rok Liczba 

mieszkańców 

Ilość 

odpadów 

Mg 

Wskaźnik 

zbiórki na 

mieszkańca 

2009 9321 31 3,3kg na 

mieszkańca 2010 9424 31 

2011 9527 39 

2012 9632 39 4,1 kg na 

mieszkańca 2013 9738 40 

2014 9845 40 

2015 

 9953 43 

2016 10063 43 4,3 kg na 

mieszkańca 2017 10174 44 

2018 10285 44 

2019 10399 47 

4,5 kg na 

mieszkańca 

 

3.2.3. Odpady niebezpieczne - azbest 

 

Szacując ilość odpadów niebezpiecznych powstających w Gminie Słupca z odpadów 

komunalnych na lata 2008-2019 przyjęto za KPGO i WPGO, na poziomie 1%.  

Przewiduje się także stopniowy spadek ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 

ok. 2% na rok. 

 

Tab. 3.2.3.1. Szacunkowa ilość Mg odpadów niebezpiecznych powstających w latach 

2011-2019 (dane statystyczne). 

Rok 2011 2015 2019 

Masa Mg 26,8 24,8 22,9 

 

 

Azbest 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu 

oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 

wykorzystany azbest (Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1876 ze zm.) wykorzystanie azbestu lub 

wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowaniu do 31 grudnia 2032 roku. 

Przyjmuje się, że do tego czasu większość wyrobów zawierających azbest zostanie usunięta w  
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ramach prowadzonych prac remontowo – naprawczych. Główne obciążenie i koszty związane 

z prawidłowym zagospodarowanie odpadów zawierających azbest spadnie na właścicieli 

nieruchomości. 

Realizowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 

Słupeckiego, ze względu na ograniczone środki finansowe i ilość zalegających w terenie 

wyrobów azbestowych należy uznać za akcję promocyjną. Jej celem jest wspomożenie osób 

usuwających z swoich posesji wyroby zawierające azbest. Jednak Program z posiadanych 

środków nie jest w stanie sfinansować w ustawowym czasie usunięcia wszystkich wyrobów 

zawierających azbest.  

 

Tab. 3.2.3.2. Odpady zutylizowane w ramach realizacji „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego” na terenie Gminy Słupca. 

Rok 2008 2009 

Masa Mg 31,479 35,825 

 

Gdyby wyroby zawierające azbest miałby być usuwane tylko z środków Programu przy 

założeniu, że gmina dysponuje pełnymi danymi o ilości tego typu materiałów na swoim 

terenie, zakończenie akcji należałoby liczyć w okolicach 2050 roku. 

 

4. Przyjęte cele w gospodarce odpadami na lata 2008 –2019 
 

Ze względu na typowo wiejski charakter Gminy Słupca, osiągnięcie wszystkich celów na 

tym samym poziomie co wartości wyznaczone w KPGO i WPGO może być bardzo trudne. 

Związane to będzie ze znacznym rozrzutem występowania poszczególnych podmiotów 

(zabudowań mieszkalnych) oraz tendencją do zagospodarowywania odpadów na terenach 

wielskich (nie zawsze zgodnie z prawem) we własnym zakresie. Tym samym rozrzut ilości 

czy składu odpadów uzależniony tylko od małej grupy czy nawet pojedynczych podmiotów 

jest znacząco większy niż na poziomie kraju czy województwa. Jednakże przyjmując 

konieczność realizacji założeń KPGO i WPGO, średnie wartości dla gospodarowania 

odpadami na poziomie gminy należy przyjąć zgodnie z aktualizacją Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-

2019 (WPGO). 

 

4.1 .Odpady komunalne 
 

4.1.1. Cele główne 

 

1. Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju wyrażonego w PKB – wspomaganie gospodarki małoodpadowej. 

2. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

3. Gospodarowanie odpadami w gminie, w oparciu o ponadgminne zakłady 

zagospodarowania odpadów. 

4. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych. 

5. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

6. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 

7. Wspieranie zakończenia rekultywacji składowiska w Borkach. 
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4.1.2. Cele szczegółowe 

 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem 

selektywnym 100% mieszkańców gminy. 

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, unieszkodliwianych 

przez składowanie, w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w Gminie Słupca w 

roku 1995 (zgodnie z KPGO w 1995 r. powstawał 47 kg odpadów biodegradowalnych na 

rok/mieszkańca). Zgodnie z zapisami KPGO i WPGO dopuszcza się do składowania 

następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

- w 2010 r. nie więcej niż 75%, 

- w 2013 r. nie więcej niż 50%, 

- w 2020 r. nie więcej niż 35%. 

3. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych 

w roku 2014. 

 

4.2. Inne odpady powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw 

domowych. 
 

4.2.1. Zużyte baterie i akumulatory 

 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite 

wyeliminowanie ich składowania. 

1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki 

zużytym bateriami i akumulatorami oraz wymogów prawnych w tym zakresie.  

2. Rozbudowa systemu wyłącznia ich z strumienia odpadów komunalnych. 

 

4.2.2. Pojazdy wycofane z eksploatacji 

 

1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki 

pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz wymogów prawnych w tym zakresie. 

 

4.2.3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich ze składowania. 

1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów prawnych w tym 

zakresie. 

2. Rozwinięcie systemu odbioru tego typu odpadów od mieszkańców. 

 

4.2.4. Odpady zawierające azbest 

 

Dofinansowywanie akcji usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących od osób 

fizycznych zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 

Powiatu Słupeckiego. 
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4.2.5. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej 

 

1. W okresie od 2008 r. do 2018 r. (dla 2019 roku brak wartości rocznego poziomu 

odzysku) celem nadrzędnym zawartym w WPGO jest rozbudowa systemu 

selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące 

poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r. 

 

4.2.6. Komunalne osady ściekowe 

 

W perspektywie do 2019 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami 

ściekowymi są następujące: 

1. Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych. 

2. Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed 

wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi. 

3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i 

chemicznego. 

 

4.2.7. Odpady opakowaniowe 

 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2008 r. do 2018 r. (dla 2019 

roku brak wartości rocznego poziomu odzysku) przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę 

systemu, aby  osiągnąć cele określone w tabeli 4.2.7.1. 

 

Tab. 4.2.7.1. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 

do roku 2018. 

Lp. Rodzaj produktu z którego 

powstaje odpad 

2010 2018 

Poziom % 

Odzysk Recykling Odzysk Recykling 

1. Opakowania ogółem 60 min. 38 60 55-80 

2. Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

- min. 18 - min. 22,5 

3. Opakowania z aluminium - min. 45 - min. 50 

4. Opakowania ze stali - min. 35 - min. 50 

5. Opakowania z papieru i tektury - min. 54 - min. 60 

6. Opakowania ze szkła - min 49 - min. 60 

7. Opakowania z materiałów 

naturalnych (drewna i tekstyliów) 

- - - - 

8. Opakowania z drewna - min. 15 - min 15 
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5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie 

gospodarki odpadami na lata 2008 – 2019 
 

 

5.1. Odpady komunalne 
 

5.1.1 Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia 

ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko 

 

1 Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe 

postępowanie z odpadami. 

2 Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych 

poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne. 

3 Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków 

publicznych. 

 

5.1.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 

 

1. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych. 

2. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 

odpadami. 

3. Kontrolowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości 

z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

4. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii 

zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania oraz 

odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu z 

kwater składowania odpadów. 

5. Zachęcanie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji 

strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami. 

6. Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych 

zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

7. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

poziomie gminnym/międzygminnym w ramach planów gospodarki odpadami. 

8. Zgodnie z KPGO i WPGO, wprowadzanie i rozwijanie selektywnego zbierania i 

odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a. odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone), 

b. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 

c. odpady opakowaniowe ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

d. tworzywa sztuczne, 

e. metale, 

f. zużyte baterie i akumulatory, 

g. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h. przeterminowane leki, 

i. chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 

j. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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k. odpady budowlane remontowe. 

9. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane 

odpady komunalne. 

10. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w zakładach 

zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady 

będą kierowane. 

11. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 

12. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne. 

13. Zgodnie z KPGO i WPGO, wydawanie pozwoleń lokalizacyjnych wyłącznie na budowę 

instalacji realizujących założenia planów gospodarki odpadami, których celowość została 

potwierdzona analizą „koszty – korzyści”. 

14. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie 

kompostowania przydomowego oraz budowy linii technologicznych do przetwarzania 

tych odpadów, takich jak (zgodnie z KPGO i WPGO): 

- kompostownie odpadów organicznych, 

- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), 

- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. 

15. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniających wszystkie niezbędne 

elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych. 

16. Gospodarka odpadami w Gminie Słupca, opierać się będzie na wskazanych w aktualizacji 

wojewódzkiego PGO zakładach zagospodarowania odpadów (ZZO) dla obszaru  

Konińskiego.  

 

5.1.3. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów 

 

5.1.3.1. Założone cele 

 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w 

województwie wielkopolskim w roku 1995 (zgodnie z KPGO w 1995 r. powstawał 47 kg 

odpadów biodegradowalnych na rok/mieszkańca), zgodnie z zapisami krajowego planu 

gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów 

ulegających biodegradacji: 

 

- w 2010 r. nie więcej niż 75%, 

- w 2013 r. nie więcej niż 50%, 

- w 2020 r. nie więcej niż 35%. 

 

Głównym sposobem wyłączenia odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia 

odpadów komunalnych będzie wspomaganie i promowanie kompostowania przydomowego. 

Odpady z tej grupy, które zostaną niezagospodarowane przydomowo, będą wyłączane ze 

strumienia odpadów komunalnych w wyspecjalizowanych instalacjach obsługiwanych w 

ramach działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Konin oraz poddawane odzyskowi 

przez podmioty posiadające stosowne pozwolenia.  

5.1.3.2. System gospodarki odpadami biodegradowalnymi 
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1. Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga 

podjęcia kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie. 

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być 

w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie 

np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

3. Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co pozwala 

na pozyskanie surowca o odpowiedniej czystości. Wprowadzenie zbierania selektywnego, 

musi być jednak poprzedzone odpowiednimi działaniami edukacyjnymi. 

4. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z targowisk 

powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie 

przetworzone zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi 

biodegradacji mogą być również poddane procesowi fermentacji, celem uzyskania 

biogazu. 

5. Sukcesywnie należy dążyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych. Odpady 

te w przypadku uzyskania odpowiedniego stopnia czystości będą wykorzystywane 

do produkcji kompostu lub skarmiania zwierząt. W przypadku nieodpowiedniej czystości 

powinny być one przekształcone na biogaz w procesach fermentacji. 

6. Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji, powinny 

zostać poddane biologicznym lub termicznym procesom przekształcania. Preferowane 

będą metody pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów. 

7. Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie 

zagospodarowywane z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz z rolnictwa. 
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5.1.4. Organizacja ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi ZZO 

 

1. Ponadgminny system zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Słupca będzie 

funkcjonował w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów Konin (ZZO Konin). 

 

 

 
 

 
 

Rys. 5.1.4.1. Organizacja ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi ZZO 

Konin (fragment mapy 5.1.-1 z WPGO) 

 

2. Do czasu wybudowania ZZO lub niezbędnej jego rozbudowy, odpady kierowane będą do 

zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących, przy założeniu dążenia do 

realizacji postawionych w WPGO celów. 
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3. Proponowane do budowy lub rozbudowy ZZO, w uzasadnionych przypadkach, składać się 

mogą z kilku obiektów rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach 

obsługiwanego regionu. Wynikać to musi jednak z przeprowadzenia odpowiedniej analizy 

w ramach opracowywanej każdorazowo koncepcji i/lub studium wykonalności zakładu. 

Gminni uczestnicy – partnerzy, wchodzący w skład danego ZZO, ustalają zasady 

finansowania w zakresie inwestycji i bieżącego utrzymania ZZO.  

Na obecnym etapie w ramach ZZO Konin planuje się: 

- budowę instalacji do energetycznego wykorzystania odpadów -1, 

- budowę stanowiska do demontażu odpadów wielkogabarytowych -1, 

- dostosowanie składowiska do wymogów prawa – modernizacja -1, 

- budowę gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów – 3, 

- budowę miejscowych punktów selektywnego gromadzenia odpadów – 819, 

- budowę punktów gromadzenia odpadów wielkogabarytowych – 48, 

- budowę punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych – 48, 

- budowę stacji przeładunkowych -6, 

- rekultywację składowisk odpadów - 21, 

- organizację selektywnej zbiórki surowców wtórnych „u źródła” z podziałem na szkło, 

tworzywa i papier, 

- docelowo funkcjonowanie tylko jednego składowiska na terenie MZGOK w Koninie, 

Poza obiektami głównymi (co nie wyklucza innych, nie zgłoszonych propozycji 

lokalizacji), na terenie ZOO Konin dopuszcza się możliwość budowy innych obiektów. 

Jednak budowa tych obiektów, jako elementów zakładów zagospodarowania odpadów, 

będzie uzależniona od wyników przeprowadzonej analizy. 

Cały projekt obejmie 31 gmin i 350 000 mieszkańców. 

4. W ramach ZOO Konin na terenie Gminy Słupca planuje się lokalizację: 

- budowa i wyposażenie punktów selektywnego gromadzenia odpadów w tym 

wielkogabarytowych i niebezpiecznych w miejscowości Borki. 

 

5.2. Inne grupy odpadów mogących powstawać w gospodarstwach 

domowych 
 

5.2.1. Zużyte baterie i akumulatory 

 

- udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii 

i akumulatorów ze źródeł rozproszonych, 

 

5.2.2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

- wspieranie rozbudowy infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

- organizacja wtórnego obiegu zużytego sprzętu, 

- promocja działań związanych z przedłużaniem okresu użytkowania sprawnych urządzeń, 

- popieranie wprowadzania systemów zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu 

przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
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5.2.3. Odpady zawierające azbest 

 

- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach zdrowia ludzi przy samodzielnym usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest, 

- współpraca gminnych służb ochrony środowiska ze służbami nadzoru budowlanego 

w zakresie inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

- zapewnienie wspomagania finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez 

gminę, 

- monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie 

wśród indywidualnych posiadaczy, 

- wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych zawierających 

azbest. 

 

5.2.4. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej 

 

- rozbudowa infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, tych odpadów, 

- kontrola właścicieli nieruchomości pod względem właściwego postępowania z tymi 

odpadami. 

 

5.2.5. Komunalne osady ściekowe 

 

- uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych w trakcie eksploatacji instalacji oraz prowadzenia inwestycji w zakresie 

budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, 

- wykorzystanie właściwości energetycznych osadów ściekowych (w tym produkcja 

biogazu), 

- uwzględnienie możliwości wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych wraz 

z odpadami ulegającymi biodegradacji, 

- kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni 

ziemi. 

 

5.2.6. Odpady opakowaniowe 

 

- wspieranie działań edukacyjnych w celu promocji produktów bez opakowań, 

opakowaniach wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych 

ilości odpadów, 

- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie selektywnego odbioru odpadów 

opakowaniowych, 
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6. Harmonogram i koszty realizacji 
 

Podstawą organizacji ponadgmminego systemu zbierania odpadów komunalnych 

w Gminie Słupca jest przystąpienie gminy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów - ZZO 

Konin oraz realizowanego na jego potrzeby przez Związek Międzygminny „Koniński Region 

Komunalny” projektu „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Na Terenie Subregionu 

Konińskiego”.  

 

Tab.6.1. Całkowite koszy najważniejszych zadań ZZO Konin (zgodnie z WPGO) 
Lp. Nazwa zadania Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres realizacji Koszt (tys. zł.) Źródła finansowania 

ogółem 2008-2011 2012-2019 

1. Rozbudowa sortowni w zakładzie centralnym 

lub budowa lokalnych sortowni na 

doczyszczenie odpadów z selektywnej 
zbiórki powiązanych z ZZO Konin 

ZZO Konin, 

gminy 
2008-2019 38 120 34 760 3 360 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 
środowiska 

2. 

Budowa instalacji do zagospodarowania 

odpadów ulegających biodegradacji 

ZZO Konin, 

gminy 
2008-2011 30 000 20 000 10 000 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 
środowiska, budżet 

miasta Konin 

3. Budowa instalacji do termicznego 
unieszkodliwiania odpadów i osadów 

ściekowych 

ZZO Konin, 

miasto Konin 
2008-2012 15 000 150 000 0 

Fundusze ochrony 
środowiska, budżet 

miasta Konin 

4. Budowa stacji przeładunkowych jako 

elementów zakładu zagospodarowania 
odpadów (2 lokalizacje), z możliwym 

doposażeniem w sortownię odpadów z 

selektywnej zbiórki, kompostowanie 
odpadów z pielęgnacji terenów zielonych, 

punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych itd. 

ZZO Konin, 
gminy 

2008-2011 8 700 8 700 0 

Środki własne, 

fundusze UE, 
fundusze ochrony 

środowiska 

5. 
Kontynuacja i rozwój selektywnego zbierania 

odpadów 
ZZO Konin 2008-2019 18 000 6 000 12 000 

Fundusze ochrony 
środowiska, budżet 

miasta Konin 

6. 
Budowa stanowiska odpadów 

wielkogabarytowych 
ZZO Konin 2009 2 000 2 000 0 

Fundusze ochrony 
środowiska, budżet 

miasta Konin 

7. 
Budowa instalacji do wykorzystania 

energetycznego odpadów 
ZZO Konin 2008-2010 8 000 8 000 0 

Fundusze ochrony 

środowiska, budżet 
miasta Konin 

8. 
Zakup sprzętu do transportu, składowania i 

kompostowania odpadów 
ZZO Konin 2009 5 000 5 000 0 

Fundusze ochrony 

środowiska, budżet 
miasta Konin 

9. 
Mobilny punkt zbiórki odpadów 
niebezpiecznych wielkogabarytowych 

ZZO Konin 2008 1 000 1 000 0 

Fundusze ochrony 

środowiska, budżet 

miasta Konin 

10 Rozbudowa zaplecza techniczno-

magazynowego wraz z laboratorium i 

pomieszczeniami socjalnymi 

ZZO Konin 2009-2010 2 000 2 000 0 

Fundusze ochrony 

środowiska, budżet 

miasta Konin 

11. Rozbudowa i rekultywacja składowiska 
(budowa obwałowań, nasadzenia roślinne, 

itp.) 

ZZO Konin 
Do zakończenia 

eksploatacji 

składowiska 

21 000 9 000 12 000 
Fundusze ochrony 
środowiska, budżet 

miasta Konin 

12  

Zamykanie i rekultywacja składowisk 

ZZO Konin, 
gminy, 

zarządzający 

składowiskiem 

2008-2019 63 000 31 200 12 000 

Środki własne, 
fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

13 

Monitoring składowisk 

ZZO Konin, 
gminy, 

zarządzający 
składowiskiem 

2008-2019 3 569 441 3 128 

Środki własne, 

fundusze ochrony 
środowiska 

14. 

Działalność informacyjno-edukacyjna 

Gminy, 

przedsiębiorcy, 

organizacje 
pozarządowe, 

marszałek 

2008-2019 2 250 750 1 500 

Środki własne. 
fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

RAZEM 350 639 276 851 73 788  
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Udział Gminy Słupca w kosztach realizacji zadań ZZO Konin i projektu 

„Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Na Terenie Subregionu Konińskiego” będzie 

określony na odrębnych zasadach. 

Na dzień tworzenia tego opracowani ustalony był udział gminy w programie na poziomie 

260 000,00 zł.  Nadal toczą się rozmowy i ostateczne ustalenia co do udziału poszczególnych 

gmin. 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi WPGO w rozdziale 5.1.4. „Organizacja ponadgminnych 

systemów w gospodarce odpadami komunalnymi”, nie wyklucza możliwości działań innych 

niż zgłoszone i przyjęte do WPGO. Jednak ich rozwój będzie uzależniony od 

przeprowadzonej analizy wpływu takich obiektów na cały system gospodarowania odpadami 

komunalnymi w ZZO Konin. 

 

Tab. 6.2. Kosztorys przyjętych już do realizacji zadania na okres najbliższych 4 lata w 

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę Słupca. 

 

Nie przedstawiono szczegółowego kosztorysu dla gminy, ze względu na organizację 

ponadgminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wiąże się to z 

rozważaniem wielu rozwiązań oraz ustaleń wewnątrz związku i pomiędzy finansującymi 

instytucjami zewnętrznymi. Do czasu podpisania wiążących umów wszelkie ustalenie są 

trudne do przewidzenia w dalszej realizacji. 

 

Najważniejsze zadania do realizacji w ramach uporządkowywania gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy przedstawiono poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania Zaplanowana 

kwota 

Okres 

realizacji 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Koszty realizacji  Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie Powiatu Słupeckiego 

na obszarze gminy 

10 000,00 / 

rocznie 

2009-2011 WFOŚiGW, budżet gmin, 

budżet powiatu, osoby 

fizyczne 

Wyszukiwanie i usuwanie 

nielegalnych składowisk 

1 500,00 / 

rocznie 

zadanie 

ciągłe 

 budżet gminy 

Edukacja w zakresie gospodarki 

odpadami 

1 500 / 

rocznie 

zadanie 

ciągłe 

środki unijne, budżet gminy 

Koszty gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminie – zakup 

pojemników 

20 000,00 

12 000,00 

2010 

2011 

środki unijne, budżet gminy 

Obsługa selektywnego zbierania 

odpadów 

10 000 / 

rocznie 

2008 - 2012 ZZO Konin, środki unijne, 

budżet gminy 

Rozbudowa selektywnego 

gromadzenia odpadów w gminie w 

ramach ZZO Konin 

260 000,00 2011 – 2015 ZZO Konin, środki unijne, 

budżet gminy 
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Tab. 6.3. Harmonogram najważniejszych zadań w celu realizacji programu gospodarki 

odpadami na terenie gminy. 

 

 

Lp. Nazwa zadania Okres 

realizacji 

Jednostki 

odpowiedzialne 

Potencjalne źródła 

finansowania 

1. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców 

 Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną 

zbiórką odpadów komunalnych. 

2008 Gmina Słupca  budżet gminy, środki 

własne 

przedsiębiorców 

 Ujednolicenie sposobu przepływu odpadów 

komunalnych i odpadów wyłączanych ze 

strumienia odpadów komunalnych 

2008-2011 Gmina Słupca  budżet Gminy,  

 Dostosowanie gminnego regulaminu o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie do przyjętych 

rozwiązań 

2008-2011 Gmina Słupca budżet gminy,  

 Kontrola umów zawartych na odbiór odpadów 

komunalnych 

Zadanie 

ciągłe 

Gmina Słupca budżet gminy. 

 Kontrola podmiotów posiadających pozwolenie na 

odbiór odpadów komunalnych w gminie 

Zadanie 

ciągłe 

Gmina Słupca, 

Powiat, WIOŚ 

Środki budżetowe 

jednostek 

odpowiedzialnych 

2. Wyłączanie niektórych grup odpadów z odpadów komunalnych 

 Rozwój sytemu wyłączania niektórych grup 

odpadów ze strumienia odpadów komunalnych: 

np. niebezpiecznych, baterii małogabarytowych, 

biodegradowalnych, wielkogabarytowych, 

elektrycznych i elektronicznych, budowlanych 

2008-2011 Gmina Słupca, 

ZZO - Konin 

budżet gminy, środki 

własne 

przedsiębiorców, 

ZZO-Konin, środki 

unijne 

 Rozwój systemów segregacji odpadów – u źródła 

(wytwórcy), w sąsiedztwie (wyznaczone punkty 

zbierania) 

2008-2011 Gmina Słupca, 

ZZO - Konin 

 budżet gminy, środki 

własne 

przedsiębiorców, 

ZZO-Konin, środki 

unijne 

 Zwiększenie ilości odpadów odbieranych w sposób 

selektywny – np. zakup pojemników do 

selektywnej zbiórki, wyznaczanie punktów zbiórki 

2008-2011 Gmina Słupca WFOŚiGW, budżet 

gminy, środki własne 

przedsiębiorców 

 Utworzenie punktów informacji o miejscach 

odbierania odpadów zbieranych selektywnie w 

Gminie: surowce wtórne, opakowania, odpady 

niebezpieczne, wielkogabarytowych, 

elektrycznych i elektronicznych, budowlanych 

2008-2011 Gmina Słupca WFOŚiGW,  budżet 

gminy, środki unijne 

3. Składowiska odpadów 

 Inwentaryzacja i likwidacja tzw. dzikich wysypisk 

odpadów 

Zadania 

ciągłe 

Gmina Słupca, 

właściciele 

nieruchomości 

budżet gminy, środki 

właścicieli 

nieruchomości, 

ZZO-Konin, środki 

unijne 

 Zwiększanie unieszkodliwiania odpadów poza 

składowiskami – np. odpadów biodegradowalnych, 

budowlanych 

Zadania 

ciągłe 

Przedsiębiorcy Środki własne, środki 

unijne 

 Promowanie i budowa instalacji do produkcji 

paliw alternatywnych z odpadów – np. 

biogazownia 

2009-2011 Przedsiębiorcy Środki własne, środki 

unijne 
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4. Kontrola i monitoring 

 Kontrola odbioru przez placówki handlowe 

opakowań po środkach niebezpiecznych 

np. pestycydy, insektycydy, leki 

Zadania 

ciągłe 

WIOŚ Środki budżetowe 

jednostek 

odpowiedzialnych 

 Kontrola odbioru przez placówki handlowe 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Zadania 

ciągłe 

WIOŚ, 

Inspekcja 

Handlowa 

Środki budżetowe 

jednostek 

odpowiedzialnych 

  

Kontrola odbioru przez placówki handlowe 

zużytych akumulatorów  

 

Zadania 

ciągłe 

 

WIOŚ 

 

Środki budżetowe 

jednostek 

odpowiedzialnych 

 Kontrola podmiotów prowadzących działalność w 

ramach zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

Zadania 

ciągłe 

Powiat, WIOŚ, 

Urząd 

Marszałkowski 

Środki budżetowe 

jednostek 

odpowiedzialnych 

 Kontrola podmiotów prowadzących działalność w 

ramach odbierania odpadów komunalnych 

Zadania 

ciągłe 

Gmina Słupca Budżet gminy 

5. Edukacja 

 Edukacja nastawiona na rozwój świadomości 

mieszkańców w kierunku potrzeby selektywnej 

zbiórki odpadów 

Zadania 

ciągłe 

Powiat, , ZZO - 

Konin 

WFOŚiGW, budżet 

gminy, środki unijne 

 Promowanie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

Zadania 

ciągłe 

Powiat, Gmina 

Słupca, ZZO - 

Konin 

WFOŚiGW, budżet 

gminy, środki unijne 

 Promowanie selektywnego zbierania odpadów 

przez wytwórców gospodarczych 

Zadanie 

ciągłe 

Powiat, Gmina 

Słupca 

WFOŚiGW, budżet 

gminy, środki własne 

przedsiębiorców, 

środki unijne 

 Promowanie stosowania kompostowników 

przydomowych 

Zadanie 

ciągłe 

Powiat, Gmina 

Słupca 

WFOŚiGW,  budżet 

gminy, środki własne 

przedsiębiorców, 

środki unijne 

 Promowanie używania opakowań wielorazowego 

użytku 

Zadania 

ciągłe 

Powiat, Gmina 

Słupca , 

WFOŚiGW,  budżet 

gminy, środki unijne 

 Kampania informacyjna o postępowaniu 

z odpadami niebezpiecznymi 

2008-2011 Powiat, Gmina 

Słupca , 

WFOŚiGW,  budżet 

gminy, środki unijne 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

i organizacjami odzysku  

Zadania 

ciągłe 

Powiat, Gmina 

Słupca , 

WFOŚiGW,  budżet 

gminy, środki unijne 

6. Działania inwestycyjne 

 Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych 

w kompostowniach przydomowych 

2008-2015 Gmina, 

właściciele 

nieruchomości 

 budżet gminy, ZZO-

Konin, środki unijne, 

środki właścicieli 

nieruchomości 
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Azbest: 

Opracowanie dotyczące ilości i usuwania wyrobów zawierających azbest znajduje się 

w osobnym dokumencie pt.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

na terenie Powiatu Słupeckiego”, przyjętego uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego 

Nr XX/127/08 z dnia 29.08.2008r.   

 

7. Edukacja 
 

 

Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (art. 5 i 74) 

jak i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo ochrony 

środowiska, o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty. Istotne znaczenie dla 

edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez Polskę dokumentów 

międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21.  

Zapisy dotyczące zasady uspołeczniania polityki ekologicznej przez stworzenie 

warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji w procesie kształtowania 

modelu zrównoważonego rozwoju znalazły się w II Polityce Ekologicznej Państwa, przyjętej 

przez Sejm RP w 2001 r. W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 

powstał w 2000 r. dokument pn. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały 

w nim określone cele, z których do podstawowych należą miedzy innymi, upowszechnianie 

idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako 

edukacji interdyscyplinarnej. Cele zawarte w Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na 

konkretne zadania, ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej 

(2000/2001). Na podstawie postanowień tego dokumentu powinna być realizowana edukacja 

ekologiczna na obszarach jednostek samorządowych. 

Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia 

i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie 

z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie". Ważnym elementem jest łączenie wiedzy 

przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi. Obejmuje ona przedstawianie 

we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Musi 

docierać do wszystkich grup społecznych  i wiekowych. W związku z tym ważne jest 

znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy 

sposób przekazywać informację ekologiczną. 

 

Przy opracowywaniu form i treści przekazu należy brać pod uwagę zróżnicowanie 

społeczności lokalnej. 

Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, jakie ma przynieść prowadzona akcja 

edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim: 

1. Dające się zmierzyć, ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa 

domowe, a tym samym wydłużenie okresu wykorzystania składowiska odpadów. 

2. Oszczędności finansowe wynikające ze zmniejszenia obrotu odpadami.  

3. Powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym, 

podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej.  

4. Bardziej sprzyjające nastawienie społeczności lokalnej do ochrony środowiska.  

 

7.1 Pracownicy samorządowi 
 

Do tej grupy należy zaliczyć przede wszystkim starostów, burmistrzów, wójtów, 

radnych oraz sołtysów. Do nich w dużej mierze należy podejmowanie działań z zakresu 
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planowania, programowania i rozwoju. Przekładają się one później na działania inwestycyjne 

i organizacyjne, związane z ochroną środowiska na obszarze danej jednostki organizacyjnej. 

Elementami edukacji ekologicznej tej grupy powinny być organizowane dla nich 

spotkania ze specjalistami, udział w konferencjach i szkoleniach, konsultacje z praktykami, 

którzy realizują podobne zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 

na własnym terenie. Należy podkreślić, że akcja edukacyjna prowadzona wśród tej grupy nie 

może mieć charakteru jednostkowego. Powinna być prowadzona w sposób cykliczny 

(uwzględniająca pozostałe obowiązki wynikające z pełnionych przez te osoby funkcji) 

zapewniająca ciągłe doskonalenie się i dokształcanie tej grupy osób. 

Interesującą formą edukacji są organizowane co roku Międzynarodowe Forum Edukacji 

Ekologicznej EKOMEDIA. Towarzyszą im konferencje i szkolenia o szeroko rozumianej 

tematyce ekologicznej. 

 

 

PROPOZYCJE: 

1. Szkolenia wybranej grupy na miejscu np. kompleksowe warsztaty 

2. Wyjazd danej grupy na specjalistyczne konferencje 

3. Prenumerata specjalistycznych pism 

4. Zakup specjalistycznych publikacji 

 

7.2.  Edukacja dorosłych 
 

 Edukacja osób dorosłych wymaga znalezienia właściwego sposobu kształtowania 

świadomości ekologicznej. Specjalnie organizowane spotkania, wykłady, czy kluby 

dyskusyjne nie zawsze przynoszą zamierzone rezultaty. Krąg odbiorców tego typu form 

edukacyjnych bywa bardzo zawężony (pojawiają się tylko zainteresowani). Z badań wynika, 

że na kształtowanie świadomości ekologicznej duży wpływ wywierają media. Przekazują one 

wiedzę na temat funkcjonowania, znaczenia i zagrożeń przyrody, ale również informują na 

bieżąco o problemach i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Dlatego też współpraca 

z mediami (prasa lokalna, telewizja, rozgłośnie radiowe) nie tylko poszerza znacznie krąg 

edukowanych, ale także przekazuje treści ekologiczne wraz z informacjami o konkretnych 

działaniach.  

 Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu rozbudzenie 

świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach  związanych 

z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. Ważny jest również wybór odpowiednich 

treści, położenie szczególnego nacisku na uświadomienie, że pojedyncze zachowania każdego 

z nas mają wielkie znaczenie w zachowaniu czystości i estetyki całego miasta. Dlatego 

niezbędna jest tematyka związana z odpadami, recyklingiem, oraz ze znaczeniem przyrody. 

Treści tych nie zaszkodzi przybliżać kilkakrotnie stosując odmienne, interesujące formy 

przekazu. Edukacja ekologiczna w mediach, przede wszystkim w prasie, jest stosunkowo 

prosta do przeprowadzenia. Wymaga odpowiedniego przygotowania dziennikarzy.  

 Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być połączona również z rozrywką 

mieszkańców gminy. Interesującymi przykładami są organizowane z powodzeniem przeróżne 

imprezy ekologiczne np.: festyny, wystawy, konkursy, wycieczki, koncerty itp. Imprezy tego 

typu zazwyczaj przeznaczone są dla całych rodzin. Tym samym jest sposobność do włączania 

się dzieci w prezentacje ekologiczne i przekazywanie wiedzy rodzicom zaangażowanym  

w występy dzieci. Elementy edukacji recyklingowej można włączać do wszystkich imprez 

kulturalnych odbywających się na terenie gminy. Taki sposób edukowania dorosłych 

(rodziców) jest bardzo skuteczną formą przekazywania treści ekologicznych. 

 Nie należy również zapomnieć o tzw. „akcjach ekologicznych”, najczęściej 

sezonowych. Stawiają sobie one za cel ochronę przyrody, ostrzegają przed zagrożeniami, 
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uświadamiają szkodliwość niektórych zachowań człowieka np. wystawy, konkury, festyny, 

spotkania tematyczne.  

Na omawianym terenie proponowane formy przekazu treści ekologicznych powinny mieć 

charakter cykliczny przechodzący z gminy do gminy. Można do ich organizacji wykorzystać 

Gminne Ośrodki Kultury czy remizy strażackie (wystawy) a także boiska czy sceny 

widowiskowe (festyny). 

 

7.3. Dziennikarze i nauczyciele 
 

Niezbędne dla pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest 

funkcjonowanie środków masowego przekazu. Spełniają one ważne miejsce w kształtowaniu 

świadomości proekologicznej. Posiadając spore możliwości oddziaływania, winny traktować 

edukację ekologiczną jako stały element działalności. Powinny w sposób rzetelny 

przedstawiać stan środowiska przyrodniczego okolic i w równie rzetelny sposób informować 

o zagrożeniach, jakie na danym terenie występują. Ważne jest nawiązanie bliskiej współpracy 

mediów z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, dla pełniejszego 

rozeznania w sprawach ekologii. Dziennikarze powinni tworzyć i udostępniać szeroki 

wachlarz materiałów ukazujących piękno przyrody, jako niebagatelnego bodźca ochrony 

środowiska, Powinni uczestniczyć w kampaniach na rzecz środowiska, czy wspierać lokalne 

inicjatywy na rzecz środowiska.  

Dla programu edukacji społeczeństwa gminy w zakresie segregacji odpadów 

komunalnych pomocne zapewne będą miejscowe media: prasa, radio. 

 

PROPOZYCJE: 

1. Organizacja szkoleń, wyjazdów, spotkań, festynów.  

2. Prenumerata specjalistycznych pism. 

3. Zakup specjalistycznych publikacji. 

4. Zakup innych materiałów edukacyjnych np. filmy wideo, kasety. 

5. Zamówienie specjalistycznych artykułów dla prasy (w wydawnictwach  i czasopismach 

ekologicznych). 

 

Działalność nauczycieli w ramach edukacji ekologicznej rozpoczyna się już w przedszkolu, 

następnie w szkole podstawowej, gimnazjum,  a później w szkołach zawodowych czy liceach. 

Edukacja ekologiczna  w zasadzie może być przeprowadzana na wszystkich przedmiotach. 

Stąd wszyscy nauczyciele powinni posiadać wiedzę z zakresu ochrony środowiska. 

Najczęściej jednak edukacją ekologiczną zajmują się nauczyciele biologii, geografii, chemii. 

 

 

PROPOZYCJE: 

1. Szkolenia nauczycieli. 

2. Zakup książek, publikacji ekologicznych 

3. Wyjazd wybranej grupy na targi Ekomedia. 

 

 

7.4. Edukacja dzieci i młodzieży  
 

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to najważniejszy 

segment działań edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego 

postępowania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, można się spodziewać, 

że wprowadzane inwestycje i zmiany, będą znajdowały przychylniejsze przyzwolenie 

społeczeństwa. 
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Jak wynika z doświadczeń dzieci i młodzież mogą stać się swoistym przekaźnikiem treści 

ekologicznych w swoich rodzinach. Mogą one „upominać” i nakłaniać rodziców do 

właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym, 

prowadzenia właściwej gospodarki wodno-ściekowej, itp. W pewnym stopniu poprzez swą 

świadomość ekologiczną dzieci i młodzież będą kształtować także model konsumpcyjny 

w rodzinie. Dzięki temu podczas zakupów będą wybierane np. opakowania wielokrotnego 

użytku. 

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w dużej mierze powinna opierać się na placówkach 

oświatowych wszystkich szczebli. Z uwagi na brak odrębnego przedmiotu obejmującego 

tylko zagadnienia edukacji ekologicznej treści te powinny być włączane w realizowane 

w ramach programów nauczania dla poszczególnych grup wiekowych. Dotyczy to większości 

nauczanych przedmiotów. Powinny to być krótkie „wtrącenia” w ramach danego przedmiotu 

np. fizyki, chemii, geografii, matematyki. Dodatkowo wskazane poświęcenie np. jednej 

godziny wychowawczej w miesiącu tylko (lub w większości) na zagadnienia związane z 

edukacja ekologiczną. 

Poza przekazywaniem treści ekologicznych w czasie lekcji konieczne jest właśnie w stosunku 

do dzieci i młodzieży zastosowanie także innych form przekazu. Powinny to być różnego 

rodzaju konkursy np. rywalizacje między klasami czy szkołami, wycieczki np. do ZZOUO 

(składowisko, sortownia), oczyszczalni ścieków, a jednocześnie na miejsca tzw. dzikich 

wysypisk odpadów. 

Aby prowadzone działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży przyniosły oczekiwane 

efekty niezbędna jest ścisła współpraca z władzami samorządowymi. Przekazywane 

informacje powinny w dużej mierze odnosić się do najbliższego otoczenia (miejsca 

zamieszkania) czyli gminy, powiatu. Przykłady właściwe oraz wymagające zmiany powinny 

pochodzić z „własnego podwórka”. Wymiernym efektem prowadzonej edukacji będzie 

ostatecznie poprawa stanu środowiska na terenie własnej gminy czy powiatu. 

Nie ulega wątpliwości, że nauczyciele i uczniowie, otrzymując wsparcie Związku, gminy lub 

powiatu w tym zakresie, mogą i podejmują w praktyce szereg działań na rzecz środowiska 

lokalnego, które znacznie przekraczają obowiązki programowe szkoły. Dotyczy to zarówno 

wsparcia programowego jak i finansowego, przygotowywanych działań przez poszczególnych 

nauczycieli czy całe placówki szkolne.  

Stosunkowo nieskomplikowanymi dla samorządów przykładami wspierania ekologicznych 

działań szkół jest między innymi współfinansowanie, wspólna organizacja i pomoc 

merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak np.: 

1. organizacja Dnia Ziemi, Sprzątania Świata czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska, 

2. prowadzenie programów autorskich czy innowacji pedagogicznych w szkołach, 

3. programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w gminie (powiecie) 

lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz środowiska, 

4. konkursy związane z tematyką lokalnej gospodarki odpadowej, 

5. udział pracowników samorządowych w zajęciach terenowych klas bądź kół 

przyrodniczych, w charakterze specjalistów, w zakresie określonym tematem zajęć 

terenowych, 

6. udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym także materiałów drukowanych, na 

temat zagrożeń i prośrodowiskowych działań gminy, celem wspólnej edukacji 

mieszkańców tego terenu, 

7. prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych, 

8. wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne w realizacji 

zagadnień związanych z gospodarką odpadową, ekologią i ochroną środowiska, 

9. wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce 

naukowe wykorzystywane podczas realizacji tych działań, 
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10. współorganizacja z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym form doskonalenia 

nauczycieli (np. warsztatowych) w zakresie edukacji ekologicznej. 

Przy prowadzeniu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży (i nie tylko) zasadne 

jest także podjęcie współpracy z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi tzw. NGO 

(Non Government Organization). Współpraca taka przyczyni się do wzbogacenia zakresu 

merytorycznego prowadzonych działań, z drugiej zaś strony pozwoli na obniżenie jej 

kosztów. Wielokrotnie bowiem z racji swych działań statutowych organizacje te świadczą 

swą pomoc w formie nieodpłatnej. 

Do największych organizacji ekologicznych działających na terenie całego kraju 

można zaliczyć między innymi: Ligę Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, 

Federacja Zielonych, Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. 

 

 

7.5.  Udział pozarządowych organizacji ekologicznych w edukacji 

dzieci i młodzieży 
 

Lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią stanowią często podstawowy 

czynnik w angażowaniu młodzieży w akcje edukacji ekologicznej. Gmina organizująca na 

swoim terenie selektywną zbiórkę odpadów powinien wspierać działania organizacji 

społecznych, co poprawi wizerunek akcji wśród mieszkańców i wpłynie pozytywnie na efekty 

akcji edukacyjnej. 

Lista społecznych organizacji ekologicznych jest bardzo długa. Do najważniejszych 

pozarządowych organizacji zajmujących się ekologią należą m.in.: Liga Ochrony Przyrody, 

Polski Klub Ekologiczny, Związek Harcerstwa Polskiego, Federacja Zielonych, Klub Gaja. 

Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin powinny współpracować z organizacjami 

ekologicznymi przy podejmowanych na swoich terenach działaniach nie tylko z zakresu 

gospodarki odpadami. Powinny zachęcać mieszkańców do zakładania organizacji 

społecznych oraz wspierać ich działalność. 

 

7.6.  Media w kampanii informacyjnej 
 

Współpraca z mediami ma na celu uzyskanie aktywnego poparcia mieszkańców dla 

realizowanych przez samorząd działań. Akcja informacyjna prowadzona przez media musi 

rozpocząć się dużo wcześniej niż wprowadzanie do realizacji programu segregacji odpadów. 

Chodzi o taką profesjonalną działalność z zakresu public relations, której celem jest nie tylko 

przeforsowanie trudnych decyzji lecz przede wszystkim promowanie postaw prospołecznych. 

Promocja za pośrednictwem mediów zachowań proekologicznych, a szczególnie selektywnej 

zbiórki odgrywa bardzo ważną rolę i jest jednym z podstawowych źródeł informacji. Dzięki 

pomocy mediów w trakcie realizacji programu możliwe będzie również przeprowadzenie 

rozmaitych akcji i kampanii edukacyjnych. 

 

7.6.1. Lokalne rozgłośnie radiowe 

 

 

Lokalne rozgłośnie radiowe: 

Radio Planeta 102,9 FM 

 

Proponowanymi sposobami wykorzystania rozgłośni radiowej w celu propagowania 

selektywnej zbiórki odpadów są: 

Wyprodukowanie przez agencję reklamową reklamy radiowej zachęcającej np. do 

selektywnej zbiórki odpadów w domu. Ważne by reklama ta była zrozumiała dla słuchaczy w 

różnym wieku (można emitować kilka różnych reklam kierowanych do różnych odbiorców, 
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należy jednak pamiętać o rosnących wtedy znacznie kosztach). Reklama powinna być 

emitowana najlepiej w najbardziej atrakcyjnych godzinach i podkreślać hasło kampanii 

edukacyjnej np. „Segregacja się opłaca”, „Mamy rady na odpady” itp. 

Zaproponowanie dziennikarzom przeprowadzenia w studio dyskusji z udziałem specjalistów 

i przedstawicieli władz gminnych. Goście odpowiadają na zadawane przez telefon pytania 

słuchaczy. Takie dyskusje przyciągają zazwyczaj uwagę społeczności. Dzięki takiemu 

sposobowi informowania władze poznają stosunek mieszkańców do decyzji samorządowców, 

którzy z kolei mają możliwość wyjaśnić społeczności wszelkie pojawiające się wątpliwości 

i niejasności.  

Ankieta radiowa. Jest to metoda zdobywania informacji na temat wiedzy mieszkańców 

o problematyce recyklingowej. Charakteryzuje się jednak stosunkowo wysokim stopniem 

anonimowości respondentów, a co za tym idzie maleje kontrola nad pomiarem. 

 

7.6.2. Prasa 

 

Lokalna prasa: 

Gazeta Słupecka 

Kurier Słupecki 

Wydawnictwa gminne i powiatowe 

 

Współpracując z prasą władze samorządowe mogą stosować omówione już środki takie jak 

notatka problemowa, czy komunikat prasowy. Innymi specyficznymi formami edukowania 

społeczeństwa mogą być: 

Ogłoszenie. Poprzez tę formę w prosty, hasłowy sposób promujemy np. wprowadzany system 

segregacji odpadów. Ogłoszenie powinno także zawierać informacje edukujące co do 

sposobów korzystania z pojemników na odpady.  

Wkładka informacyjna do gazety. Powinna zostać skonstruowana  w formie ulotki/broszury. 

Na zawartość wkładki muszą się złożyć np.: informacje na temat zasad funkcjonowania 

systemu segregacji, domowego punktu segregacji odpadów, ogólnej problematyki odpadowej. 

Wkładka ma za zadanie informować – jak unikać wytwarzania odpadów, jak je segregować, 

co robić, aby na składowisko trafiało jak najmniej odpadów. Ulotka ta stanowiłaby więc ABC 

kultury odpadowej, z którą powinni się zapoznać mieszkańcy gminy. Pomoże ona również 

społeczeństwu szerzej spojrzeć na różne aspekty produkcji odpadów i uzmysłowić jak mogą 

temu przeciwdziałać. Ta sama broszura powinna być również rozdana mieszkańcom gminy 

tuż przed bezpośrednim rozpoczęciem segregacji odpadów (np. około miesiąca wcześniej). 

 

7.6.3. Internet 

 

 Ważną inicjatywą służącą komunikacji społecznej i informowaniu mieszkańców 

o podejmowanych przez władze samorządowe działań jest wykorzystanie możliwości jakie 

daje Internet. Tą drogą istnieje duża szansa dotarcia do młodzieży, wśród której Internet jest 

coraz bardziej popularny. 

Jedną z form jest stworzenie strony internetowej, na której znalazłyby się wszystkie 

informacje dotyczące gospodarki odpadami. Jest to szczególnie atrakcyjna forma do 

prowadzania kampanii edukacyjnej wśród młodzieży, najczęstszych użytkowników Internetu. 

W przypadku tworzenia strony internetowej należy pamiętać o ograniczonym zasięgu 

oddziaływania tego medium. Gmina Słupca posiada już swoją stronę internetową 

(http://www.gmina.slupca.pl). Należy ją jedynie systematycznie uzupełniać o informacje 

dotyczące recyklingu i ochrony środowiska. 

 

 

 



 

 45 

7.7.  Festyny ekologiczne 
 

Festyn ekologiczny ma być w założeniu imprezą rodzinną, na której spotykają się 

mieszkańcy gminy. Gmina posiada duże możliwości w tym zakresie.  

Oprócz typowej rozrywki festyn taki powinien spełniać rolę edukacyjną np. turniej gier, rajd 

turystyczno-edukacyjny, koncerty muzyczne w połączeniu z działaniami edukacyjnymi, 

prezentacje, pokazy. Festyn powinie ściągać ludzi (np. koncert, rajd, dyskoteka, bitwy wojów) 

i nieść wartości edukacyjne (np. wystawy, prezentacje, pokazy). 

 

7.8. Ulotki i broszury informacyjne 
 

 

 Jednym z podstawowych narzędzi propagujących wprowadzanie systemu selektywnej 

zbiórki odpadów są ulotki i broszury. Powinny one zawierać wyjaśnienia podejmowanych 

działań i dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Treści ulotek i broszur, w głównej mierze 

powinny dotyczyć odpadów problemowych czy informacji o organizacji postępowania           

z różnymi formami odpadów. 

 

8. Monitoring i ocena skuteczności realizacji aktualizacji planu 

gospodarki odpadami 
 

 

Ocena skuteczności realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Słupca na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 będzie realizowana co 2 lata w 

ramach sporządzanego sprawozdania, z realizacji planu (zgodnie z art. 14, ust. 2 pkt 12b) 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach). 

Główne zadania związane z monitoringiem odpadów komunalnych obejmują: 

- monitoring kierunków przepływu różnych grup odpadów, 

- monitoring mieszkańców pod względem posiadania umów na odbiór odpadów, 

- monitoring podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów, 

- monitoring selektywnej zbiórki odpadów, 

- identyfikacja nielegalnych składowisk. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.z 2005r., Nr 236 poz.2008 z zm.): 

1. Gmina prowadzi ewidencję: 

 umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 

obowiązków wynikających z ustawy, 

 informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. 

2. Odbierający odpady komunalne przekazuje gminie: 

 wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na 

odbieranie odpadów komunalnych, 

 wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły 

 masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, 

 sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych, 

 masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 

składowisku odpadów, 
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 masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na 

składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 

Ocena realizacji aktualizacji planu gospodarki odpadami przeprowadzona będzie na postawie 

danych z następujących źródeł informacji: 

1. Baza danych „odpady”, prowadzona przez Urząd Marszałkowski woj. Wielkopolskiego – 

jako informacje podstawowe (UMWW). 

2. Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). 

4. Urząd Starostwa Powiatowego w Słupcy. 

5. Dane własne gminy. 

 

Tab. 8.1. Najważniejsze wskaźniki monitoringu i oceny skuteczności realizacji aktualizacji 

planu gospodarki odpadami. 

Nazwa Jednostka 

Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów 

komunalnych 
% 

Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem Mg 

Masa zebranych odpadów komunalnych - selektywnie Mg 

Masa zebranych odpadów komunalnych - zmieszanych Mg 

Masa odpadów wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych Mg 

Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów biodegradowalnych % 

Procent odpadków komunalnych poddanych unieszkodliwianiu % 

Procent odpadków komunalnych poddanych składowaniu % 

Masa zużytego sprzętu z gospodarstw domowych Mg 

Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów komunalnych szt. 

Liczba instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych szt. 

Ilość decyzji wydanych prze Wójtów, w zakresie gospodarki odpadami szt. 

Koszty utrzymani i budowy instalacji gospodarowania odpadami 

komunalnymi 
zł. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zł. 

Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych 

wyłączonych z odpadów komunalnych 
Mg 

Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów zawierających azbest Mg 

Masa wytworzonych i zagospodarowanych  baterii małogabarytowych Mg 

Masa wytworzonego i zagospodarowanego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego 
Mg 

Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów wielkogabarytowych Mg 

Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów budowlanych Mg 

Masa wytworzonych i zagospodarowanych komunalnych osadów 

ściekowych 
Mg 

Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów opakowaniowych Mg 

Liczba stacji zbierania i demontażu pojazdów szt. 

Liczba punktów zbierania i demontażu urządzeń elektrycznych  

i mechanicznych 
szt. 

 

9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Gmina Słupca  jest jednostką wiejską. Powierzchnia gminy wynosi 14 493 ha, w tym 

użytki rolne zajmują 11.477 ha, tereny leśne i zadrzewione 676 ha, wody - 460 ha. W skład 



 

 47 

gminy wchodzi 30 sołectw i 22 wsi. Gminę zamieszkuje 9321 mieszkańców w 2410 

gospodarstw domowych z czego 1400 to prywatne gospodarstwa rolne. 

Na terenie gminy nie ma skupisk większych zakładów przemysłowych. Przez gminę 

przebiega autostrada A-2, droga krajowa K-92, magistrala kolejowa E-20 oraz lotnisko 

wojskowe  w Powidzu. 

Na terenie Gminy Słupca powstaje rocznie blisko 3214 Mg odpadów komunalnych. Z 

czego w 2009r. zbierane było około 55%. Jest to wartość niższa niż w całym województwie 

szacowana na 77% odpadów wytwarzanych. W okresie tym wystąpił znaczny spadek 

zbieranych odpadów, który wcześniej wynosił około 100%. Ilość mieszkańców objętych 

zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych jest bardzo zbliżona do średniej 

wojewódzkiej  i wynosi 82% (na 2009 rok). Większość odpadów zbieranych jest w formie 

zmieszanej. Zbieranie selektywne odpadów komunalnych znajduje się obecnie na etapie prób 

i ma charakter głównie edukacyjny. Ogólnie ilość zebranych selektywnie odpadów 

komunalnych w 2009 roku wyniosła 30,22 Mg, co stanowi 2,04% odpadów zebranych i 

0,94% wytworzonych. Jest to wartość niższa niż w całej Wielkopolsce. Natomiast cały czas 

obserwuje się wzrost udziału odpadów zbieranych selektywnie. Obecnie prowadzone prace 

mają przede wszystkim doprowadzić do wyłączenia niektórych grup odpadów ze strumienia 

odpadów komunalnych. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

jest ich składowanie, dotyczy to 97% odpadów zebranych. Ze względu na zamknięcie nie 

spełniającego norm gminnego składowiska odpadów komunalnych większość odpadów 

komunalnych wywożona jest poza granice gminy. Dla potrzeb prognozowania roczny wzrost 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przyjęto za WPGO na poziomie 1%. 

Najważniejszym przedsięwzięciem jest organizacja ponadgminnego sytemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w formie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Konin. 

Inne grupy odpadów są wyławiane ze strumienia odpadów komunalnych przez organizowane 

akcje edukacyjno-informacyjne, konkursy na zbieranie niektórych grup odpadów, 

dofinansowanie do ich usuwania oraz działania punktów handlowych odbierających odpady 

powstające z produktów przez nich sprzedawanych.  
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Podmioty posiadające pozwolenie na odbieranie odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Słupca 
 

 

Słupeckie Gospodarstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 8, 62-400 Słupca,  

tel. 063 249 39 98 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” 
ul. Wyszyńskiego 23, 62-420 Strzałkowo,  

tel 063 2756199 

Zakład Handlowo-Usługowy „EKO SKÓRTEX” 

Tomice 

Tomice, ul. Wrzesińska 77, 63-308 Gizałki,  

tel. 062 741 12 52 

Zakład Handlowo-Usługowy „EKO SKÓRTEX” Sp. 

z o.o. 

Nowa Wieś 22 ul. Wrzesińska 77, 63-308 

Gizałki, 

 tel. 062 7411252 

Usługi Komunalne Paweł Blejwas 
Oś. Niepodległości 11/6, 62-400 Słupca,  

tel. 608 270 161 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-510 Konin, (63) 

242-82-76, 
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            Obszary i obiekty podlegające ochronie przyrody 

 na terenie Gminy Słupca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     -  granica powiatu    -  zabytkowe parki 

             -  -  granica gminy  -  pomniki przyrody 

                -  autostrada A2               -  trasa kolejowa 

                -  droga krajowa K92               -  drogi pozostałe 

      -  rekultywowane składowisko odpadów  

         i sortownia odpadów komunalnych 

              -  granica obszaru chronionego 

                 krajobrazu 

              -  granica obszaru NATURA 2000                 -  granica parku krajobrazowego 
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            Główne szlaki komunikacyjne na terenie Gminy Słupca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     -  granica powiatu               -  drogi wojewódzkie 

             -  -  granica gminy               -  drogi powiatowe 

                -  autostrada A2               -  trasa kolejowa 

                -  droga krajowa K92               -  drogi gminne 

      -  rekultywowane składowisko odpadów  

         i sortownia odpadów komunalnych 
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            Główne cieki i zbiorniki wodne na terenie Gminy Słupca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     -  granica powiatu                

             -  -  granica gminy  

                -  autostrada A2               -  trasa kolejowa 

                -  droga krajowa K92               -  drogi pozostałe 

      -  rekultywowane składowisko odpadów  

         i sortownia odpadów komunalnych 

              -  podstawowe cieki  

                 i zbiorniki wodne 


