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CZĘŚĆ I 
Gminny Program Ochrony Środowiska 

Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska 

 
Gminny Program Ochrony Środowiska opracowywany jest w oparciu o szereg przepisów 

prawnych, z których najważniejsze to: 

 ustawa o samorządzie gminnym 

 ustawa „Prawo ochrony środowiska” 

 ustawa o ochronie przyrody 

 ustawa o odpadach 

 ustawa o otrzymaniu czystości i porządku w gminie 

 ustawa o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

zmianie niektórych ustaw 

 ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

 ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

 ustawa „Prawo wodne” 

 ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 

 ustawa „Prawo budowlane” 

 ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” 

 ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

 ustawa o lasach 

 i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw 

oraz w oparciu o dokumenty: 

 II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r. 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  2010 – Ministerstwo Środowiska, 2006 r. 

 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-

2013 

 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na 

lata 2011-2014 (aktualizacja) 

 Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 

2002 r. 

 Polityka energetyczna Polski do 2025 roku 

 Polityka Leśna Państwa 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. (aktualizacja) 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z 

uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja)  

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu przysuskiego 

 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu 

przysuskiego 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół 
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I    GMINA ODRZYWÓŁ 

 
1.1. Podstawy i cel opracowania 

 

Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają na 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu 

Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. Dla samorządu 

gminy ustawodawca określił termin opracowania w/w dokumentów na  

30 czerwca 2004 r. oraz ustalił konieczność aktualizacji dokumentów w cyklu  

4-letnim. Program był opiniowany przez samorząd wojewódzki oraz samorząd 

powiatowy. 

Pierwszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Odrzywół przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych 

został zatwierdzony przez Radę Gminy w Odrzywole 28 lutego 2005r. uchwałą 

Nr XXI/156/2005 i obejmował zadania krótkoterminowe (2004-2007)  

i długoterminowe (2007-2011). Niniejszy Program Ochrony Środowiska i Plan 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół stanowi drugą edycję dokumentu 

programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska  

i gospodarki odpadami na terenie Gminy Odrzywół i jest aktualizacją 

dokumentu przyjętego w 2005r. 

Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska 

naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami w gminie oraz określenie 

kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony 

środowiska. 

 

1.2. Warunki geofizyczne gminy 

 

Gmina Odrzywół położona jest w północnej części powiatu przysuskiego i w 

południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego.  

 

 

Gmina graniczy z:  

- od południa z gminą Rusinów (powiat przysuski) i gminą Drzewica (powiat 

opoczyński, woj. łódzkie); 

- od północy z gminą Nowe Miasto nad Pilicą (powiat grójecki); 

- od wschodu z gminą Klwów (powiat przysuski); 

- od zachodu z gminami Poświętne i Rzeczyca (powiat opoczyński, woj. 

łódzkie). 

Gminną sieć osadniczą tworzy  16 sołectw (23 miejscowości). 

Gmina Odrzywół zajmuje powierzchnię 99 km
2
, ludność to 4240 

mieszkańców (stan na 31.12.2007). Gęstość zaludnienia wynosi 43 osoby/km². 

Użytki rolne stanowią około 62% (6042 ha), lasy i grunty leśne około 24 % 
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powierzchni ogólnej gminy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. 

Socjalne potrzeby ludności zaspokajają m.in. ośrodek zdrowia, apteka, ośrodek 

pomocy społecznej, oddział banku, urząd pocztowy, biblioteki, szkoły. 

Elementy systemu przyrodniczego o znaczeniu regionalnym reprezentują na 

obszarze gminy większe zespoły leśne (gmina leży w obszarze krajobrazu 

chronionego). 

 

1.2.1. Położenie i rzeźba terenu 

 

Gmina Odrzywół położona jest w widłach rzek Drzewiczki i Pilicy. Siedziba 

gminy mieści się w Odrzywole w odległości 45 km na zachód od Radomia. 

Naturalną granicę na północy z gminą Nowe Miasto stanowi rzeka Pilica. Przez 

teren Gminy przepływa mała rzeczka Korczanka, zbiegająca się z Drzewiczką w 

Odrzywole. Od strony zachodniej do terenu gminy przylegają duże tereny leśne-

Lasy Spalskie i Opoczyńskie. Powierzchnię znacznej części gminy pokrywają 

utwory czwartorzędowe zalegające bezpośrednio na utworach mezozoicznych. 

Im bardziej na północ, tym głębiej zalegają utwory jurajskie schodząc nawet do 

kilkudziesięciu metrów poniżej powierzchni terenu w dolinie rzeki Pilicy. W 

rejonie tarasu zalewowego Pilicy, miejscowo odsłaniają się wapienie, koło 

Odrzywołu w skarpie Pilicy ukazują się iłołupki.  

W dolinach Pilicy i Drzewiczki występują piaski rzeczne terasów 

akumulacyjnych o zróżnicowanej miąższości dochodzącej nawet do kilku 

metrów. W wielu miejscach na piaskach rzecznych lub wodnolodowcowych 

zalegają piaski eoliczne budujące pola piasków przewianych i wydmy.  

 

1.2.2. Warunki klimatyczne 

 

Obszar gminy Odrzywół leży w strefie przejściowej pomiędzy nizinami a pasem 

wyżyn.  

 średnia roczna opadu atmosferycznego wynosi 500-650 mm.  

 średnia ilość dni w roku z przymrozkami wynosi 100-118, dni mroźnych 

30-50.  

 średnie roczne temperatury wahają się od + 7,5
o
 do + 8,5

o
  

 okres wegetacyjny trwa od 210 do 217 dni w roku. 

Wpływ na warunki klimatyczne - szczególnie wilgotnościowe i termiczne w 

znacznej mierze wywiera rozległa dolina Pilicy. Przeważająca część terenu 

posiada korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju osadnictwa i rolnictwa. W 

sąsiedztwie lasów panują dogodne warunki klimatyczne sprzyjające rozwojowi 

funkcji rekreacyjnej, w tym budownictwa wypoczynkowego. 
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1.2.3. Hydrografia 

 

Teren gminy Odrzywół  leży w zlewni środkowej Wisły i jej lewobrzeżnego 

dopływu Pilicy. Większa część gminy położona jest w dorzeczu Drzewiczki i jej 

dopływu Korczanki, jedynie Kołcznica, płynąca w północnej części obszaru 

gminy wpływa bezpośrednio do Pilicy. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, za 

wyjątkiem obszaru centralnego gminy, który tworzy dział wodny między 

Drzewiczką i Pilicą.  

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa zbiorniki retencyjne. Pierwszy o 

powierzchni lustra wody 3,5 ha, znajduje się w Łęgonicach Małych. Drugi 

zbiornik retencyjny umiejscowiony jest w Odrzywole. Jego lustro wody ma 

powierzchnię 5,5 ha. Zbiornik ten pełni również funkcje rekreacyjną. 

 

Zbiorniki przeciwpożarowe w gminie Odrzywół  
 

Miejscowość 
Powierzchnia 

lustra wody w ha 

Kamienna Wola 0,46 

Wysokin 0,15 

Różanna 0,12 

                                             *www.odrzywol.ug.gov.pl 

 

1.2.4. Obszary chronione 

 

Wysokie walory naturalne gminy zostały potwierdzone objęciem całego terenu 

Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Pilicy i Drzewiczki. Występują tu 

wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach 

stwarzające zarazem możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 

wypoczynkiem. Północna część gminy objęta jest programem Natura 2000 - 

Dyrektywa Ptasia. 

Na terenie Gminy Odrzywół projektowany jest rezerwat "Przerwa". Rezerwat 

ten w północnej części gminy ma obejmować swym zasięgiem fragment 

korytarza rzeki wraz z wyspą. Wokół rezerwatu zaprojektowano otulinę 

obejmującą fragment starorzecza i przyległych łąk. Cały teren projektowanego 

rezerwatu znalazł się w granicach dwóch obszarów chronionych - OChK doliny 

Pilicy i Drzewiczki oraz Spalskiego Parku Krajobrazowego.  

Do najcenniejszych gatunków lęgowych należą:  

 rybitwy białoczelne,  

 siweczka obrożna,  

 rybitwa zwyczajna,  

 siweczka rzeczna. 
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Spośród roślin naczyniowych na terenie rezerwatu i jego otulinie stwierdzono:  

 niezapominajkę błotną,  

 krwiściąg mniejszy,  

 pszoniak drobnokwiatowy,  

 zawciąg pospolity. 

Ochrona gatunkowa roślin 
Pod ochroną całkowitą są:  

 widłak (Lycopodium),  

 grążel żółty (Nuphar luteum),  

 storczyk (Dactylorhiza). 

Pod ochroną częściową są:  

 bagno zwyczajne (Ledum palustre),  

 konwalia majowa (Convallaria maialis),  

 kacanki piaskowe (Helichrysum arenarium). 

Ochrona gatunkowa zwierząt  
Na terenie gminy Odrzywół stwierdzono występowanie, co najmniej 28 

gatunków ssaków, z czego 11 gatunków objętych jest ochroną prawną. Spośród 

ptaków 132 gatunki ze 141 stwierdzonych na terenie gminy - jest objęte 

ochroną. W Polskiej Czerwonej Księdze umieszczone zostały trzy gatunki: Z 

chronionych gadów na terenie gminy występuje tylko jaszczurka zwinka. 

 

 

1.3. Ogólna charakterystyka Gminy Odrzywół 

 

Gmina Odrzywół położona jest w województwie mazowieckim, w jego 

południowo-zachodniej części, w powiecie przysuskim. Od strony południowej i 

zachodniej graniczy z województwem łódzkim i jego powiatem opoczyńskim.  

Gmina posiada duże walory przyrodniczo - krajobrazowe. Liczba mieszkańców 

podlega wahaniom przy tendencji spadkowej. Średnia gęstość zaludnienia 

wynosi 43 osoby/km².  
 

 

1.3.1. Demografia i mieszkalnictwo 

 

Dane statystyczne dotyczące demografii i mieszkalnictwa przedstawiają 

poniższe zestawienia: 
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Liczbę ludności gminy Odrzywół przedstawia poniższa tabela: 

 

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 
      

Liczba 

ludności 

4198 4281 4223 4334 4240 

 * wg danych Urzędu Gminy Odrzywół 

 

Ruch naturalny ludności gminy w latach 2005 – 2007 przedstawia zestawienie: 

 
Rok Zgony Zameldowania  na 

pobyt stały 

Wymeldowania Urodzenia  Małżeństwa 

2005 51 44 87 42 35 

2006 44 44 93 33 37 

2007 60 84 91 36 59 

              *  wg danych Urzędu Gminy Odrzywół 

 

 

Liczbę mieszkańców gminy w latach 2003-2007 przedstawia wykres: 

 
 

 

Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych (w nawiasie w ‰) gminie 

Odrzywół: 

Lata 2004 2005 2006 
    

Przyrost - 9 (-2,13) -7 (-1,67) - 8 (-1,94) 

               *wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
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Liczba mieszkań i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Odrzywół: 

          2004         2005     2006  
Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

(m
2
) 

Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

(m
2
) 

Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

(m
2
) 

1392 100717 1392 100717 1396 101227 
         * wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
 

Wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 

wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych kształtują się następująco: 

 

Przeciętna 

Gmina 

Odrzywół 

Powiat 

Przysuski 

Subregion 

Radomski 

Województwo 

Mazowieckie 
     

Liczba izb w 1 

mieszkaniu 

3,45 3,50 3,55 3,51 

Osób w 1 mieszkaniu 3,96 3,22 3,18 2,72 

Osób na 1 izbę 0,86 0,92 0,89 0,78 

Powierzchnia 

użytkowa mieszkania 

(m
2
) 

72,5 72,9 70,5 67,5 

Powierzchnia 

użytkowa na 1 osobę 

(m
2
) 

24,5 22,7 22,2 24,8 

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
 

Przeciętna liczba osób w jednym mieszkaniu wynosi 3,96 i jest wyższa niż ta 

sama liczba w powiecie i w województwie. Średnia powierzchnia mieszkania w 

gminie wynosi 72,5 m
2
, a powierzchnia użytkowa, przypadająca na jedną osobę  

24,5 m
2
  - jest mniejsza od powierzchni użytkowej dla powiatu. 

 

1.3.2. Infrastruktura techniczna gminy Odrzywół 

 

Podstawowe wskaźniki dotyczące infrastruktury technicznej na terenie gminy 

Odrzywół przedstawiają poniższe zestawienia: 
 

Stan sieci wodociągowej w gminie:  

 
Ujęcia wody: 

Nazwa 

wodociągu 

Rodzaj 

uzdatniania  

Wydajność w 

m³/h 

Długość sieci 

wodociągowej w 

km 

Liczba gospodarstw i 

posesji 

posiadających 

przyłącza 

Odrzywół podchloryn 

sodu 

9 12  642 

Łęgonice podchloryn 

sodu 

24,5 8 87 
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Kłonna podchloryn 

sodu 

66 18 152 

Ossa podchloryn 

sodu 

23 16 203 

Lipiny podchloryn 

sodu 

17 11 87 

Dąbrowa podchloryn 

sodu 

17 32 257 

  RAZEM: 97 1428 
*  wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole 

 

Stan sieci drogowej w gminie Odrzywół:  

 

Drogi Długość 

(km) 

Nawierzchnia 

ulepszona nieulepszona 

Krajowe 8,3 8,3 - 

Wojewódzkie 9,8 9,8 - 

Powiatowe 33,7 20,9 12,8 

Odrzywół - ulice 7,3 7,3 - 

Ogółem: 59,1 46,3 12,8 

 

W aspekcie komunikacyjnym największe znaczenie dla gminy Odrzywół ma 

droga krajowa nr 48 (Łódź - Tomaszów Mazowiecki - Radom) - 12 km w 

gminie Odrzywół oraz droga wojewódzka nr 728 (Końskie - Warszawa) - 8,3 

km w gminie Odrzywół. Ponadto gminę wewnątrz jak i z sąsiednimi gminami, 

powiatami i województwami łączy sieć dróg powiatowych i gminnych, 

stanowiąc dopełnienie całości układu komunikacyjnego. 

Droga krajowa nr 48 - prowadząca od międzynarodowej trasy E67 (polska 

numeracja: DK8) z Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku wschodniej granicy 

Polski, do której jednak nie dobiega. Przebiega przez województwa: łódzkie, 

mazowieckie i lubelskie. Jest ważnym połączeniem dla południowego 

Mazowsza oraz zachodniej Lubelszczyzny, ponieważ łączy (za pośrednictwem 

innych dróg) Łódź z Lublinem bez przejazdu przez Radom lub Warszawę, co 

przyspiesza znacznie przejazd. 

Droga wojewódzka nr 728 - droga wojewódzka w województwie 

mazowieckim, łódzkim i w świętokrzyskim o długości 158 km łącząca Grójec z 

DK7 w Jędrzejowie. Droga przebiega przez powiaty: grójecki, opoczyński, 

przysuski, konecki, kielecki i jędrzejowski. W gminie Odrzywół biegnie na 

długości 9 km. 

Drogi gminne - łączna długość dróg gminnych wynosi 47,42 km - są to głównie 

drogi tłuczniowe oraz gruntowe. Ruch tranzytowy przebiega głównie na trasie 

Radom - Tomaszów Mazowiecki oraz Grójec - Końskie. 
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Wykaz dróg gminnych: 

 

L.p. Nr drogi Kierunek Długość 

(km) 

Nawierzchnia Stan 

nawierzchni 

1. 330401 

W 

Ossa - Kolonia 

Ossa - Wandzinów 

- Lipiny-Badulki 

7,400 asfaltowa dobry 

2. 330402 

W 

Kłonna - Kamienna 

Wola - Las 

Kamiennowski 

4,700 żwirowa zły 

3. 330403 

W 

Mysłakowice 

Kolonia - 

Domaniewice 

0,700 Z tłucznia dobry 

4. 330404 

W 

Radzice – 

Walerianów - Ossa 
1,750 żwirowa zły 

5. 330405 

W 

Domaszno – 

Kłonna - Janówek 
5,900 asfaltowa, 

piaszczysta 

dobry 

zły 

6. 330406 

W 

Dąbrowa– 

Różanna – 

Łęgonice Małe – 

gr. Gminy Nowe 

Miasto n/Pilicą 

7,750 1200m asfalt + 

żwirowa 

dobry/zły 

7. 330407 

W 

Nieznamierowice – 

Jelonek – Nowy 

Świat – Odrzywół - 

Janówek 

3,400 piaszczysta/żw

irowa 

zły 

8. 330408 

W 

Odrzywół 

ul. Wspólna 
0,500 asfaltowa dobry 

9. 330409 

W 

Odrzywół 

ul. Polna 
0,700 asfaltowa dobry 

10. 330410 

W 

Odrzywół 

ul. Praga 
0,800 asfaltowa dobry 

11. 330411 

W 

Odrzywół 

ul. Ogrodowa 
0,250 asfaltowa dobry 

12. 330412 

W 

Odrzywół 

ul. Łąkowa 
0,900 asfaltowa dobry 

13. 330413 

W 

Odrzywół 

ul. Kościelna 
0,150 asfaltowa dobry 

14. 330414 

W 

Wysokin 

ul. Ogrodowa 
0,800 asfaltowa dobry 

15. 330415 

W 

Wysokin 

ul. Brzeska 
0,500 asfaltowa dobry 
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16. 330416 

W 

Wysokin 

ul. Wesoła 
1,000 asfaltowa dobry 

17. 330417 

W 

Wysokin 

ul. Polna 
0,300 asfaltowa dobry 

18. 330418 

W 

Wysokin 

ul. Źródłowa 

0,200 asfaltowa dobry 

19. 330419 

W 

Ceteń 1,200 asfaltowa dobry 

20. 330420 

W 

Drążno – Górki 

(Drążno) dz. ew. w 

miejsc. Jelonek nr 

97 

2,050 piaszczysta zły 

21. 330421 

W 

Nieznamierowice 

gr. Gminy – 

Jelonek (dz. ew. w 

miejsc. Jelonek) 

2,400 piaszczysta zły 

22. 330422 

W 

od dz. Nr 97 do 

powiatowej (do dz. 

202) dz. ew. w 

miejsc. Jelonek 

0,240 piaszczysta zły 

23. 330423 

W 

od dz. Nr 202 do 

dz. Nr 154 (dz. ew. 

w miejsc. Jelonek 

nr 180) 

0,150 piaszczysta zły 

24. 330424 

W 

od dz. Nr 180 do 

Nr 74 (dz. ew. w 

miejsc. Jelonek 

154) 

0,750 piaszczysta zły 

25. 330425 

W 

od dz. Nr 74 do Nr 

54 (dz. ew. w 

miejsc. Jelonek Nr 

73) 

0,100 piaszczysta zły 

26. 330426 

W 

od dz. Nr 73 do 

rzeki (dz. ew. w 

miejsc. Jelonek Nr 

54) 

0,250 piaszczysta zły 

27. 330427 

W 

od dz. Nr 97 do 

granicy z gruntami 

wsi Drążno (dz. w 

miejsc. Jelonek nr 

477) 

0,850 piaszczysta zły 

28. 330428 

W 

od dz. Nr 74 do 

rzeki (dz. ew. w 

miejsc. Jelonek nr 

56) 

0,100 piaszczysta zły 
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29. 330429 

W 

od dz. Nr 54 do 

rzeki (dz. ew. w 

miejsc. Jelonek Nr 

20) 

1,400 piaszczysta zły 

30. 330430 

W 

między działką nr 

83 i nr 85 (dz. ew. 

w miejsc. Jelonek 

nr 84) 

0,130 piaszczysta zły 

31. 330431 

W 

między działką nr 

66 i nr 68 (dz. ew. 

w miejsc. Jelonek 

Nr 67) 

0,100 piaszczysta zły 

 

Komunikacja publiczna  
W ramach środków komunikacji publicznej mieszkańcy gminy mogą korzystać 

z autobusów PKS. Komunikacja publiczna nie obsługuje następujących 

miejscowości: Wandzinów, Stanisławów, Różanna, Dąbrowa, Myślakowice, 

Myślakowice Kolonia, Łęgonice Małe, Jelonek, Janówek, Dębowa Góra, 

Kolonia Kłonna, Walerianów. 

Alternatywą dla mieszkańców są prywatni przewoźnicy oferujący przewozy 

osobowe. Pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności na terenie gminy 

Odrzywół uzyskało trzy firmy: 

 "Zbyszko-LP" - Zbigniew Wiaderny  

 "Comfort Lines sp. z o.o."  

 "PKS Końskie" 

Mosty 
Na terenie gminy znajduje się pięć mostów: 

Odrzywół – 3 

Wysokin – 1 

Łęgonice Małe - 1 

 

1.4. Działalność Samorządu Gminy w latach 2004 - 2007 
 

Dochody gminy Odrzywół w latach 2004 – 2007 przedstawia poniższe 

zestawienie:  

 

Struktura dochodów budżetu gminy w latach 2004-2007 (w  tys. zł): 

 2004 2005 2006 2007 
     

Dochody własne 1278 1310 1335 1138 

Udziały w podatkach 356 396 492 648 

Subwencja 4501 4599 5146 5291 

Dotacje 1355 1162 3659 2438 

RAZEM 7490 7467 10632 9515 
*  wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole 
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Najistotniejszą grupę dochodów gminy stanowią dotacje i subwencje. 

Otrzymywane od państwa kwoty subwencji rosną i dzięki nim gmina może 

pozwolić sobie na inwestycje. Stosunkowo wysoki jest również udział gminy w 

podatkach.   

 

WYDATKI 

 

Wykonanie wydatków gminy w latach 2004 – 2007 przedstawia poniższe 

zestawienie: 

 

 2004 2005 2006 2007  

Wydatki 

ogółem 

7066 8563 11964 9428 

Wydatki 

inwestycyjne 

1504 2159 4289 1389 

           *wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole 

 

 
 

1.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska 

 

Działania inwestycyjne samorządu gminy Odrzywół z zakresu ochrony 

środowiska dotyczyły głównie budowy wodociągów, kanalizacji i studni 

głębinowych. 

 

Nakłady na ochronę środowiska w latach 2004-2007 w Gminie Odrzywół 

(według najważniejszych inwestycji) przedstawia poniższa tabela: 
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Charakterystyka 2004 2005 2006 2007 
  

Nakłady inwestycyjne na 

ochronę środowiska [tys. zł] 
150 1641 489 240 

Nakłady inwestycyjne na 

ochronę środowiska w 

przeliczeniu na 1-go 

mieszkańca [w zł] 

35 389 113 57 

* wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole 

 

 

Inwestycje w przedstawionych latach dotyczyły głównie finansowania przez 

gminę: 

 rok 2004 

- budowa kanalizacji sanitarnej – 128 tys. zł; 

- budowa sieci wodociągowej – 22 tys. zł; 

 rok 2005 

- budowa kanalizacji sanitarnej – 1477 tys. zł; 

- budowa sieci wodociągowej – 14 tys. zł; 

- budowa studni głębinowej – 102 tys. zł; 

- budowa kotłowni ekologicznej – 23 tys. zł; 

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 25 tys. zł; 

 rok 2006 

- budowa kanalizacji sanitarnej – 121 tys. zł; 

- budowa sieci wodociągowej – 294 tys. zł; 

- budowa studni głębinowej – 74 tys. zł; 

 rok 2007 

- budowa kanalizacji sanitarnej – 240 tys. zł. 

 

W 2005 i 2006 roku na gospodarkę wodną przeznaczono: 

Charaktery

styka 

2005 2006 

Województ

wo 

Powiat Gmina Województ

wo 

Powiat Gmina 

Nakłady 

inwestycyjne 

na gospodarkę 

wodną [tys. zł] 

232.624,9 1796,5 101,0 244.363,2 3850,2 64,0 

Nakłady 

inwestycyjne 

na gospodarkę 

wodną w 

przeliczeniu 

na 1-go 

mieszkańca [w 

zł] 

45,10 40,90 23,92 47,25 88,04 15,48 

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
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II  DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 
 

2.1. Powietrze atmosferyczne 

 

2.1.1. Przepisy prawne 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy „Prawo ochrony 

środowiska” (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. z Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) 

dokonuje corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu we wszystkich 

strefach województwa. Klasyfikacja stref jest dokonywana w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 

281) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, 

alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów 

tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Klasyfikacji 

stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając następujące klasy 

stref: 

 Klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy 

margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy 

docelowe, poziomy celów długoterminowych. 

 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 

powiększonych o margines tolerancji.  

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych. 

 

2.1.2. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 

 

Roczna ocena jakości powietrza za 2007 r. została wykonana w oparciu o nowy 

układ stref określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 marca 

2008r. w sprawie stref. Według zapisów ww. rozporządzenia w województwie 

mazowieckim klasyfikacje wykonuje się w 18 strefach: 4 powiatach grodzkich 

(miasto Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka), 5 powiatach ziemskich 

(legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, wołomiński), 8 obszarach 

łączonych z kilku powiatów (strefa ciechanowsko-mławska, kozienicko-

grójecka, ostrołęcko-ostrowska, płocko-płońska, pruszkowsko-żyrardowska, 

radomsko-zwoleńska, siedlecko-mińska, warszawsko-sochaczewska oraz w 

Aglomeracji Warszawskiej. Cały powiat przysuski ze względu na podział stref 

dla SO2, NO2, PM10, CO, benzenu, ołowiu, As, Ni, Cd i B/a/P przydzielony 
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został do strefy radomsko-zwoleńskiej. Natomiast ze względu na podział stref 

dla O3 należy do strefy mazowieckiej. 

W 2007r. zakres oceny jakości powietrza w strefach  został poszerzony o arsen, 

nikiel, kadm, i benzo/a/piren, czyli zanieczyszczenia objęte dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004r. w 

sprawie arsenu, kadmu, rtęci niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w otaczającym powietrzu. 

Klasyfikacja strefy radomsko-zwoleńskiej według parametrów, z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia: 

 

Nazwa 

strefy: 

radomsko-

zwoleńska 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO Ni As Cd B/a/P 

Rok 2007 A A A A A A A A A C 
*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 

2007 rok” 

 

Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w 

celu ochrony zdrowia dla substancji ozon troposferyczny: 
 

Nazwa strefy: 

mazowiecka 

Klasa ogólna strefy dla– ozonu troposferycznego O3 

Rok 2007 C 
*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim.  

Raport za 2007 rok” 

 

Klasyfikacja strefy radomsko-zwoleńskiej według parametrów, z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin: 
 

Nazwa 

strefy: 

radomsko-

zwoleńska 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO Ni As Cd B/a/P 

Rok 2007 A A A A A A A A A C 
*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2007 rok” 

 

Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w 

celu ochrony roślin dla substancji ozon troposferyczny: 
 

Nazwa strefy: 

mazowiecka 

Klasa ogólna strefy dla– ozonu troposferycznego O3 

Rok 2007 A 
*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim.  

Raport za 2007 rok” 
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2.1.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza 
 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Odrzywół są: 

 Procesy technologiczne i procesy energetycznego spalania paliw (na 

terenie gminy funkcjonują kotłownie komunalne) 

 Emisja komunikacyjna (ze względu na znaczne natężenie ruchu pojazdy 

przemieszczające się drogą krajową nr 48 oraz wojewódzką nr 728 są 

podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza) 

 Emisja niska (większość indywidualnych gospodarstw domowych 

ogrzewanych jest z własnych  kotłowni węglowych lub pieców) 

 Emisje uciążliwych zapachów (składowisko odpadów komunalnych)  
 

Wykaz obiektów mogących pogorszyć stan środowiska: 

Rodzaj obiektu Ilość 

Składowisko odpadów komunalnych 1 

Ubojnie zwierząt 1 

Garbarnie i zakłady uszlachetniania skór 1 

Stacje paliw płynnych 5 

Oczyszczalnie ścieków 1 

Stacje obsługi samochodów 3 

Piekarnie 7 

Ośrodki zdrowia 1 

Szkoły gminne 3 

Kotłownie komunalne 4 

                                                         Razem 27 
* wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole 

 

2.1.4. Wnioski 
 

Strefa radomsko-zwoleńska, do której należy gmina Odrzywół, w wyniku 

rocznej oceny jakości powietrza za 2007r. otrzymała klasę C ze względu na 

przekroczenie poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu według kryterium 

ochrony zdrowia i ochrony roślin. Na obszarze całego województwa (strefa 

mazowiecka) wystąpiło również przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu 

według kryterium ochrony zdrowia, w wyniku klasyfikacji strefa mazowiecka, 

do której należy gmina Odrzywół (bez Aglomeracji Warszawskiej) otrzymała 

klasę C. W związku z powyższym istnieje ustawowy wymóg opracowania 

Programów Ochrony Powietrza: 

 dla benzo/a/piranu (cały obszar województwa), 

 dla ozonu (strefa mazowiecka bez Aglomeracji Warszawskiej) 

Dla pozostałych zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy docelowe 

(arsen, kadm, nikiel oznaczone w pyle PM10) normy były dotrzymane. 
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2.2. Hałas 

 

2.2.1. Wprowadzenie 

 

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. 

Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o 

wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), reguluje 

przepisy dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem 

nowej, spójnej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie 

ochrony środowiska. W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane 

akty prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności 

znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie 

oceny i zarządzania hałasem w środowisku ( 2002 / 49 / EC).  

Podstawę prawną określenia wymogów w zakresie emisji hałasu maszyn  

i urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń stanowi rozporządzenie 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r.  

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Z dnia 7 sierpnia 

2003 r., nr 138, poz. 1316) oraz  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  

15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r., nr 32, poz. 223).  Ponadto przepisy 

określają  również dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od 

przeznaczenia danego terenu podlegającego ochronie m.in. dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy też dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co zostało 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r.,  

nr 120, poz. 826). Metody pomiarów mocy akustycznej określa  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z dnia  

30 grudnia 2004 r., nr 283, poz. 2842). 

Hałas - dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający w 

danych warunkach (zależy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia 

odbiorcy).  

Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy 

równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa: 

Laeqdop = 55 dB dla pory dziennej (od  6
oo

 - 22
oo 

) 

Laeqdop = 45 dB dla pory nocnej (od 22
oo

 - 6
oo 

) 
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2.2.2 Pomiary hałasu   

 

Ocena stanu akustycznego środowiska prowadzona jest w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu akustycznego środowiska, a realizowana jest przez 

instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska, 

takie jak pozwolenia, programy ochrony środowiska,  w tym programy ochrony 

przed hałasem. Dokonywane pomiary i oceny mają umożliwiać wyznaczanie 

obszarów o ponad normatywnym poziomie hałasu, na których należy 

skoncentrować działania naprawcze.  

Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego 

rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz  

instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do 

tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia 

obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne). Taki hałas ma  

charakter lokalny. Na terenie gminy Odrzywół nie prowadzono pomiarów 

hałasu.  

 

2.2.3. Źródła hałasu 

 

Hałas komunikacyjny 

 

Źródłem hałasu na terenie gminy Odrzywół jest przede wszystkim transport 

drogowy. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 48 i wojewódzka nr 

728. 

Hałas zwany powszechnie „komunikacyjnym” jest zjawiskiem  

o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników jak: wskaźnik 

presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale zamieszkiwanych 

od dróg o dużym natężeniu.  

Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych  

z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą: 

- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie 

komunikacyjnym, 

- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych), 

- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny, 

- płynność ruchu, 

- rodzaj i stan nawierzchni. 

 

Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach 

klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.  

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu 

można przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa 
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natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Przyczyną wzrostu 

uciążliwości jest również zła jakość nawierzchni dróg. 

 

Hałas przemysłowy 

 

Na ternie gminy Odrzywół nie występują zakłady uciążliwe, które zawierają 

systemy wentylacyjne i urządzenia technologiczne.  

Na terenie gminy istnieje jedynie sieć usługowa. Znajdują się tutaj niewielkie 

zakłady rzemieślnicze mechaniki pojazdowej, remontowo-budowlane, 

ciesielsko-stolarskie, zakłady usług transportowych, instalatorstwo 

energetyczne, zakłady szewskie, piekarnie oraz sieć sklepów spożywczo-

przemysłowych i niewielkich zakładów usługowych dla ludności.  

Hałas przemysłowy nie stwarza większych problemów mieszkańcom gminy ze  

względu na niewielkie rozmiary źródeł tego rodzaju hałasu.  

 

2.2.4 Wnioski  

 

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze gminy Odrzywół, jest 

komunikacja drogowa. Z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów 

mechanicznych natężenie hałasu będzie stopniowo wzrastać. 

Pozostałe źródła hałasu nie są zbyt uciążliwe z racji braku dużych skupisk 

zakładów przemysłowych lub innych mogących niekorzystnie wpływać na 

klimat akustyczny gminy. 

 

2.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa 
 

2.3.1. Wprowadzenie  

 

Teren gminy leży w widłach rzek Pilicy i Drzewiczki. Pilica jest rzeką graniczną 

na niewielkim, kilkukilometrowym odcinku z gminą Nowe Miasto n/Pilicą. 

Najwyższe stany wód obserwuje się na wiosnę. Tereny zalewowe (zagrożone 

"wodą stuletnią") związane są z Pilicą i Drzewiczką. 

Przez teren gminy przepływają również niewielkie rzeczki: Korczanka i 

Kołcznica. 

 

2.3.2. Wody powierzchniowe 

 

W obrębie gminy Odrzywół nie prowadzi się monitoringu czystości wód 

powierzchniowych. Punkt pomiarowy na Pilicy znajduje się powyżej Nowego 

Miasta, wody mają tam III klasę czystości. Punkt pomiarowy na Drzewiczce 

znajduje się tuż u jej ujścia do Pilicy, również poza obszarem  gminy. Według 

badań przeprowadzonych w 2007r. wody tej rzeki odpowiadały IV klasie 

czystości. 
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Podstawowym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są  ścieki 

(surowe lub niedostatecznie oczyszczone) oraz spływ powierzchniowy z 

terenów rolniczych (głównie związków biogennych z nawożenia organicznego), 

co powoduje nadmierną ilość bakterii i związków azotowych. Do Drzewiczki 

odprowadza się ścieki z oczyszczalni w Odrzywole. 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych wskutek nieracjonalnej gospodarki 

ich zasobami oraz odprowadzanie do nich ścieków nadal ogranicza ich 

znaczenie gospodarcze i turystyczne.  

 

2.3.3. Wody podziemne 

 

Na obszarze gminy Odrzywół występują wody podziemne związane z utworami 

wodonośnymi czwartorzędowymi i jurajskimi. 

Zasadnicze znaczenie ma będący pod szczególną ochroną poziom wodonośny 

jury środkowej i górnej. Północno-wschodnia część gminy znajduje się w 

obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Polski GZWP nr 412 – 

Goszczewice, gdzie występują wody szczelinowo - porowe  w piaskowcach 

środkowojurajskich i wody szczelinowo – krasowe w osadach węglanowych 

jury górnej. Odwiercone studnie w  Odrzywole charakteryzują się wodami pod 

ciśnieniem hydrostatycznym, o dobrym składzie chemicznym (jedynie lokalnie 

zażelazione) i zróżnicowanych  wydajnościach (6,0 – 17,3 m
3
/h).    

Wody czwartorzędowe występują na terenie całej gminy, związane są z 

utworami piaszczysto – żwirowymi, których miąższość wzrasta w strefach dolin 

rzecznych Pilicy i Drzewiczki. Wody tego poziomu pozostają w łączności 

hydraulicznej z wodami jurajskimi. Ujęte są w studni wierconej w Lipinach i 

Kłonnej (wydajność 3,6 – 21,6 m
3
/h)

 
, gdzie charakteryzują się napięciem 

hydrostatycznym i dobrą jakością pod względem chemicznym, ale nadmiernym 

zanieczyszczeniem bakteriologicznym. Przed budową wodociągów ludność 

całej gminy zaopatrywała się w wodę z tego poziomu, który wykazywał duże 

wahania wodonośności i zanieczyszczenia (związki żelaza).   

Najbardziej narażonymi na zanieczyszczenia są wody gruntowe (poziom 

czwartorzędowy holoceński i plejstoceński), występujące najpłycej i nie 

izolowane od powierzchni utworami trudno przepuszczalnymi, są one zasilane 

intensywnie przez infiltrujące opady atmosferyczne, mają kontakt z ciekami o 

różnym stanie sanitarnym i niestety najczęściej kontakt hydrauliczny z  wodami 

głębszych poziomów jurajskich.  

Wody podziemne  z powodu ich użytkowego znaczenia oraz powszechnego 

zagrożenia jakości zostały objęte monitoringiem. Punkt obserwacyjny 

monitoringu krajowego GZWP Goszczewice – Szydłowiec znajduje się w 

Klwowie. Jakość tych wód w latach 2006-2007 odpowiadała III klasie czystości. 

Na terenie gminy Odrzywół nie występują punkty pomiarowe objęte 

monitoringiem krajowym i regionalnym. 
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2.3.4. Gospodarka wodno – ściekowa 
 

2.3.4.1. Regulacje prawne gospodarki wodno - ściekowej 
 

Gospodarka ściekowa regulowana jest Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 

jedn. z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140). Zgodnie z art. 3 

ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ścieki (substancje ciekłe, wprowadzone 

bezpośrednio lub za pomocą urządzeń kanalizacyjnych do wód ) zmieniają stan 

fizyczny, chemiczny lub biologiczny wód, działając niszcząco na świat roślinny 

lub zwierzęcy. Ścieki powstają w wyniku bytowania człowieka oraz 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i rolniczej (ścieki bytowo – 

gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, wody opadowe, 

zanieczyszczenia, wody podgrzane, skażone promieniotwórczo i zasolone). 
 

2.3.4.2. Sieć wodociągowa 
 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia gminy Odrzywół w wodę jest wodociąg 

grupowy oraz ujęcia indywidualne w części gminy. Długość sieci wodociągowej 

w gminie wynosi 97 km. Do sieci przyłączonych jest 1428 budynków.  

W gminie znajdują się następujące ujęcia wody:  

 Odrzywół – ujęcie o wydajności 9 m³/h, 

 Łęgonice - ujęcie o wydajności 24,5 m³/h, 

 Kłonna - ujęcie o wydajności 66 m³/h,  

 Ossa - ujęcie o wydajności 23 m³/h, 

 Lipiny - ujęcie o wydajności 17 m³/h, 

 Dąbrowa - ujęcie o wydajności 17 m³/h, 

Wskaźnik długości sieci wodociągowej na 1 km
2
 powierzchni dla gminy 

Odrzywół wynosi 0,70 km/km
2
 i jest wyższy niż ten sam wskaźnik dla powiatu 

przysuskiego (0,61 km/km
2
).  

 

2.3.4.3. System melioracyjny 

 

Większe fragmenty łąk zmeliorowanych występują w rejonie Kolonii 

Myślakowice, oraz na wschód od Wielkopola i na zachód od Różannej. 

W związku ze spadkiem poziomu wód gruntowych nie występuje obecnie 

potrzeba budowy urządzeń melioracyjnych. Istnieje natomiast pilna potrzeba 

oczyszczenia i pogłębienia cieku wodnego Korczanka oraz remont i renowacja 

infrastruktury melioracyjnej w miejscowości Kolonia Myślakowice. 
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2.3.4.4. Sieć kanalizacyjna 

 

W ciągu ostatnich kilku lat sieć kanalizacyjna w gminie została znacznie 

rozbudowana. Obecnie jej długość wynosi 13,6 km. Liczba podłączeń do 

budynków wynosi 270 szt. Liczba mieszkańców bez dostępu do sieci 

kanalizacyjnej wynosi 3420, co stanowi prawie 81% wszystkich mieszkańców w 

gminie.  

Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków. Jest ona 

umiejscowiona w Odrzywole. Jest to automatyczny reaktor biologiczny typu 

ARBF. F-150. Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 

150 m³/d.  Ścieki surowe na teren oczyszczalni dopływają grawitacyjnie oraz są 

dowożone taborem asenizacyjnym. Do pompowni trafiają także odcieki ze 

składowiska odpadów stałych. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka 

Drzewiczka. Stan techniczny oczyszczalni ścieków ocenia się jako dobry. 

 

2.3.4.5. Główne źródła zanieczyszczeń  

 

Do głównych źródeł zanieczyszczeń istniejących na terenie gminy Odrzywół   

należą: 

- nieszczelne szamba, 

- wykorzystywanie nieczynnych studni kopanych jako miejsc do 

odprowadzania ścieków komunalnych, 

- odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, cieków wodnych, na 

pola itp., 

- stosowanie nawozów chemicznych na terenach dolinnych w miejscach 

gdzie wody gruntowe zalegają płytko pod powierzchnią terenu oraz 

gruntach o większych spadkach w kierunku cieków wodnych, 

- niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń  pochodzących ze 

pływów powierzchniowych,  

- odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących 

działalność produkcyjną, zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego. 

Ponadto istotnym problem stanowi duża dysproporcja pomiędzy długością sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. 
 

2.3.5. Wnioski 

 

Gmina Odrzywół posiada zasoby wodne o niezbyt dobrym stanie sanitarnym. 

Ścieki na terenie gminy w większości gromadzone są w przydomowych 

zbiornikach (szambach) i według zapotrzebowania wywożone do oczyszczalni 

w Odrzywole. Konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych zwiększających 

zasięg systemów kanalizacyjnych, a także oczyszczalni ścieków.  
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2.4. Odpady 

 

2.4.1. Przepisy prawne 

 

Obowiązek planowania gospodarki odpadami został sformułowany w 

uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.). Powszechna zasada 

gospodarowania odpadami (Rozdział 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi  „Kto 

podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie 

odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 

podczas i po zakończeniu ich użytkowania,  

  zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie 

udało się zapobiec ich powstaniu,  

 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało 

się poddać odzyskowi”.  

 

Zgodnie z Dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej 

zabronione będzie składowanie odpadów bez wcześniejszego ich przetworzenia. 

Podstawowymi kierunkami działań będzie zmniejszanie ilości odpadów do 

wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz 

stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających 

odpady. Wizja unijnych składowisk przewiduje deponowanie odpadów 

wyłącznie przetworzonych, tzn. takich, w których zawartość frakcji 

organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa niż 6000 

kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. 

 

2.4.2. Odpady niebezpieczne 

 

Głównym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych na terenie gminy są: 

działalność medyczna i weterynaryjna, a także zużywanie urządzeń – 

akumulatory, baterie, świetlówki, sprzęt komputerowy, AGD, RTV, telefony 

komórkowe, wykorzystane chemikalia, farby, oleje, zużyte środki ochrony 

roślin, farmaceutyki, azbest.  

Na terenie gminy odpady niebezpieczne od podmiotów gospodarczych 

odbierane są i wywożone do miejsc ich unieszkodliwiania przez firmę 

posiadającą odpowiednie zezwolenie.  

Istotne znacznie ma oddzielenie odpadów niebezpiecznych  ze strumienia 

odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.  

Istotnym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami jest:  
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 właściwe unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych poprzez 

zorganizowanie punktu odbioru, 

 rekultywacja  terenów po „dzikich” wysypiskach, 

 rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

 szerzenie  edukacji ekologicznej. 
 

2.4.3. Odpady z sektora gospodarczego  
 

Podstawowym źródłem  powstawania odpadów w sektorze gospodarczym jest  

działalność przemysłowa, rolnicza i usługowa (usług komunalnych i 

budowlanych). Na terenie gminy nie występują większe ilości odpadów tego 

typu. Istnieje natomiast szereg placówek  usługowych i produkcyjnych,  które  w 

efekcie swej działalności wytwarzają odpady przemysłowe. Nie jest jednak  

możliwe określenie ich ilości, gdyż nie prowadzi się ewidencji. Odbiorem 

odpadów od poszczególnych wytwórców zajmują się wyspecjalizowane firmy 

na podstawie  indywidualnych umów.  
 

2.4.4. Odpady komunalne 
 

Dominującym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi na terenie 

gminy jest składowanie. Gmina posiada własne urządzone składowisko 

odpadów, położone 2,5 km  na wschód od Odrzywołu. Gromadzone są tutaj 

niesegregowane odpady komunalne.  

Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 9595m
2
 , obwałowane jest 3245m

2
. 

Obiekt jest uszczelniony i zdrenowany, odcieki są wywożone do oczyszczalni w 

Odrzywole. 

Odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych gromadzone są w 

pojemnikach o pojemności 120 l, które są odbierane raz w miesiącu przez firmę 

Hak i wywożone na składowisko w Odrzywole.  

Odpady zmieszane pochodzące ze szkół gminnych, Urzędu Gminy i cmentarzy 

gromadzone są w kontenerach o pojemności 5,0 m³, skąd są odbierane przez 

komunalną jednostkę oczyszczania w Odrzywole, ul. Warszawska 53  

i wywożone na składowisko samochodem śmieciarką.  

Od 2008r. realizowana jest poprzez wyspecjalizowaną firmę HAK z Piotrkowa 

Trybunalskiego, z którą Gmina Odrzywół ma podpisaną umowę. Selektywna 

zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych prowadzona jest do 3 worków 

na:  

- szkło,  

- plastik (PET-y),  

- makulaturę i metale.  

Na terenie gminy organizowana jest również zbiórka zużytego sprzętu RTV i 

AGD oraz odpadów wielkogabarytowych. Brak jest selektywnej zbiórki 

odpadów do recyklingu organicznego, zbiórki odpadów niebezpiecznych i 

poremontowych.  
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2.4.5. Wnioski 

 

Zdecydowana większość odpadów jest składowana na składowisku bez 

segregacji i bez odzysku surowców wtórnych (około 98%). Gmina prowadzi 

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w wyniku której zbiera się około 

2% odpadów. Istniejące składowisko odpadów w Odrzywole zabezpiecza 

potrzeby gminy tylko na kilka najbliższych lat.  

 

2.5. Gleby 

 

2.5.1. Wprowadzenie 

 

Na stan gleb ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, m.in.: procesy 

erozyjne, emisja gazów i pyłów, oraz prowadzona gospodarka rolna (nawożenie, 

stosowanie środków ochrony roślin). Niebagatelne znaczenie ma również 

świadomość ekologiczna użytkowników gruntów. 

 

Struktura użytkowania gruntów w gminie Odrzywół: 
 

Powierzchnia 

ogólna 

Użytki rolne Lasy i 

grunty leśne 

Pozostałe 

grunty Razem Grunty 

orne 

Sady Łąki i 

pastwiska 

w ha 

9822 6042 5028 30 984 2200 1580 

w % 

100 61,5 83 0,5 16,5 22,4 16,1 

*www.odrzywol.ug.gov.pl 

 

Największe powierzchniowo tereny użytków rolnych w gminie zajmują grunty 

orne, mimo znaczącej ilości słabszych bonitacyjnie klas gleby. Gmina posiada 

również znaczne tereny leśne.  

 

2.5.2. Typy gleb 

 

Znaczną część obszaru gminy Odrzywół pokrywają gleby bielicowe, 

wytworzone na utworach piaszczystych. Zdecydowanie mało jest gleb 

brunatnych wyługowanych, które związane są z piaskami gliniastymi i glinami. 

Niewielką powierzchnię zajmują gleby czarne zdegradowane oraz mady 

piaszczyste i płytkie gleby organiczne, powstałe na torfach i murszach. 

Najlepsze grunty orne na terenie gminy (gleby brunatne właściwe i 

czarne ziemie zdegradowane) występują w okolicy wsi Wysokie, Kłonna i 

Kolonia Ossa, gdzie uprawia się warzywa. Mady i gleby torfowe występują w 

dolinie Drzewiczki i Pilicy, są wykorzystywane jako łąki i pastwiska. 
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Klasyfikacja gleb 

Klasa gleb Powierzchnia [ha] 

IIIb 245 

IV 1558 

V 1946 

VI 2820 

VIz 361 
*www.odrzywol.ug.gov.pl 

Klasa gleb determinuje charakter upraw. Ogólna powierzchnia upraw zajmuje 

2908 ha. Dominujący kierunek produkcji rolniczej (roślinnej) w gminie 

Odrzywół to uprawy zbóż (żyta) i ziemniaków oraz warzywnictwo w tunelach 

foliowych (papryka), owoce jagodowe (truskawki ), a w produkcji zwierzęcej 

hodowla trzody chlewnej, krów mlecznych i mięsnych, na bazie własnych pasz.  

Na skutek skumulowania się kilku czynników takich jak: nienajlepszej jakości 

gleb, rozdrobnienia gospodarstw oraz uprawiania po sobie zbóż - zwiększenie 

plonów jest trudne do uzyskania. 

 

 

2.5.3. Odczyn gleb 

 

Badania odczynu gleb wykazały nadmierne ich zakwaszenie w całym rejonie 

radomskim. Gleby bardzo kwaśne stanowiące ponad 80% użytków posiadają 

powiaty zwoleński i szydłowiecki. Pozostała część rejonu z wyjątkiem powiatu 

lipskiego charakteryzuje się 60-80 % udziałem gleb kwaśnych. Ocenę stopnia 

zakwaszenia gleby wykonano na podstawie liczb granicznych obowiązujących 

w Stacjach Chemiczno-Rolniczych, opracowanych przez Instytut Nawożenia i 

Gleboznawstwa w Puławach. Oceniono także potrzeby wapnowania gleb oraz 

przeprowadzono wycenę zawartości przyswajalnych form makroelementów  

(P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn). 

 

Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi jest stosunkowo niewielkie i kształtuje 

się na poziomie naturalnym. Istotnymi elementami wpływającymi na jakość 

gleb są zanieczyszczenia powietrza emitowane przez przemysł oraz środki 

komunikacji.  

Zakwaszenie gleb wpływa nie tylko na zmniejszenie plonów, lecz także sprzyja 

przyswajaniu przez rośliny metali ciężkich, co wymusza zwiększenie nakładów 

na zabiegi agrotechniczne gleb - wapnowanie i nawożenie. 

 

2.5.4. Monitoring gleb 

 

Badania właściwości agrochemicznych gleb w Polsce prowadzi Krajowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza w Wesołej. Wraz z 17 Okręgowymi Stacjami obejmuje 
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swoim zasięgiem obszar całego kraju. Obszarem przysuskim zajmuje się 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach. 

Do zadań Stacji należy między innymi: 

 wykonywanie analiza gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; 

 doradztwo w sprawach nawożenia; 

 wykonywanie badań jakości nawozów; 

 wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, 

składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania 

nawozów; 

 prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie. 

 

2.5.5. Wnioski  

 

Jakość gleb w Odrzywole nie jest najlepsza. Gleby klas od IV - VI zajmują 

powierzchnię 6324 ha, czyli ponad 64% całkowitej powierzchni gminy. 

Konieczne jest nawożenie, wapnowanie i stosowanie odpowiednich zabiegów 

agrotechnicznych, ze względu na kwaśny odczyn gleb. 

 

 

2.6. Surowce mineralne 
 

2.6.1. Wprowadzenie 

 

Kopalinami występującymi na terenie województwa mazowieckiego są głównie 

czwartorzędowe utwory okruchowe oraz trzeciorzędowe i czwartorzędowe 

surowce ilaste. Związane jest to czwartorzędowymi formami działalności 

lodowców bądź akumulacyjnej działalności rzecznej i procesów eolicznych.  

Gmina Odrzywół posiada złoża surowców skalnych w postaci piasków, żwirów 

i kamienia do utwardzania dróg.  

 

2.6.2. Surowce naturalne gminy 

 

Teren gminy Odrzywół jest bogaty w złoża piasku, żwiru oraz kamienia 

wykorzystywanego do utwardzania dróg. Wielkość złóż pisaku jest trudna do 

określenia, ponieważ występują one praktycznie na całym obszarze gminy. 

Jednym ze zdiagnozowanych i zmierzonych złóż jest złoże, "Kłonna" o 

zasobach ok. 3200 tys. ton na powierzchni 9,6 ha. To złoże jest położone na 

Obszarze Krajobrazu Chronionego i jest nieeksploatowane. Złoża żwiru i 

kamienia występują w okolicach miejscowości: Dębowa Góra, Dąbrowa, 

Stanisławów oraz Różanna. W przygotowaniu do eksploatacji jest kopalnia 

żwiru „Stanisławów” o powierzchni 14 ha. 

Występujące w dolinach Pilicy i Drzewiczki złoża torfu, nie podlegają 

eksploatacji.  
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2.7. Pola elektromagnetyczne 

 

Źródłem pól elektromagnetycznych są linie elektromagnetyczne wysokiego 

napięcia 110 kV, 220 kV i 400kV, oraz związane z nim stacje 

elektroenergetyczne. 

Teren gminy w zakresie istniejącej zabudowy jest zelektryfikowany w 100 %. 

Przez jej obszar przebiegają dwie linie średniego napięcia 15 kV do stacji 

transformatorowych. Łączna długość linii energetycznych napowietrznych i 

kablowych wynosi 95,843 km, w tym linia niskiego napięcia – 40,723 km, linia 

średniego napięcia – 46,12 km. Na terenie gminy znajduje się 41 stacji 

transferowych o napięciu 0,4/15kV. 

System rozdzielczy i odbiorczy wraz z przyłączami na obszarze gminy, nie 

powoduje negatywnego oddziaływania elektromagnetycznego. 

Telefoniczną obsługę mieszkańców gminy Odrzywół zapewniają dwie centrale. 

Jedna z nich znajduje się w budynku Urzędu Gminy. Abonentów 

zamieszkujących miejscowości: Łęgonice Małe, Kolonia Myślakowice, 

Myślakowice, Dąbrowa, Różanna – obsługuje centrala znajdująca się w Nowym 

Mieście nad Pilicą. Obecnie zapotrzebowanie na telefonię stacjonarną 

sukcesywnie maleje, ponieważ wypiera ją, co raz bardziej popularna sieć 

komórkowa - tańsza w eksploatacji oraz łatwiejsza w dostępie. Na terenie gminy 

znajduje się 1 maszt telefonii komórkowej w Odrzywole, przy ul. Radomskiej. 

 

2.8. Przyroda 

 

2.8.1. Wprowadzenie 

 

Cały teren gminy Odrzywół położony jest w obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Pilicy i Drzewiczki. W granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu znalazła się cała dolina Pilicy wraz z jej dopływem Drzewiczką. 

Dolina Pilicy jest niezwykle urozmaicona krajobrazowo z licznymi punktami 

widokowymi na rozległą terasę zalewową rzeki, w której zachowały się 

zbiorowiska leśne rzadko spotykane w innych częściach Polski (fr. olsów i 

lasów łęgowych). O ile północny brzeg jest ubogi w kompleksy leśne, 

południowy ma ich bardzo wiele. Są to pozostałości dawnych puszcz: Pilickiej i 

Stromieckiej. Północny brzeg porastają zbiorowiska roślinności kserotermicznej 

z licznymi rzadkimi gatunkami. 

 

2.8.2. Stan zasobów przyrody 

 

Najciekawsze przyrodniczo na terenie gminy Odrzywół są doliny rzeczne – 

cenne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe charakteryzujące się dużą 

różnorodnością geomorfologiczną.  
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W Dolinie rzeki Pilicy występują fragmenty rzadko spotykanych zbiorowisk 

leśnych (olsy i łęgi), biocenotyczne łąki (61 zespołów i 10 zbiorowisk 

florystycznych), szuwary i bagna wzbogacone zadrzewieniami 

i zakrzewieniami, liczne cieki i oczka wodne. Jest to obszar bogaty                               

i zróżnicowany faunistycznie, gniazduje tutaj około 140 gatunków ptaków, żyje 

40 gatunków ssaków (w tym 11 gatunków nietoperzy) oraz 16 gatunków 

herpetofauny.   

Dolina Drzewiczki zalesiona jest borami sosnowymi i niżej położonymi łęgami                 

i olsami oraz łąkami zalewowymi z trzcinowiskami, turzycowiskami z kępami 

wierzb. Terenami wyróżniającymi się pod względem botanicznym są lasy                   

w dolinie Drzewiczki na zachód od wsi Brzeski, „Moczary Osica” oraz 

fragmenty łąk koło Wielkopola. Bogatą faunę łęgową i liczne stanowiska 

grążela zaobserwowano  w starorzeczu koło Łęgonic Małych. Dolina rzeki jest 

silnie meandrująca, z odciętymi starorzeczami i wysokimi skarpami. Dolina 

stanowi ważny korytarz ekologiczny łączący obszar Świętokrzyski z Doliną 

Pilicy. Łąki zajmują ok. 8% powierzchni gminy Odrzywół. Większe fragmenty 

łąk zmeliorowanych występują w rejonie Kolonii Myślakowice, oraz na wschód 

od Wielkopola i na zachód od Różannej.  

 

Dolina Pilicy 

Część terenu gminy Odrzywół obejmuje obszar chroniony Natura 2000 - 

obszar chroniony „Dolina Pilicy” (kod obszaru PLB140003), o całkowitej 

powierzchni 35.356,3 ha, z czego na terenie gminy Odrzywół – 4.310,3 ha. 

Obszar obejmuje 80-cio kilometrowej długości odcinek Pilicy, od Inowłodza a 

ujściem rzeki do Wisły. Koryto rzeki ma szerokość do 150 m, a dolina nie 

przekracza 5 km szerokości. Pilica silnie meandruje, tworząc liczne starorzecza, 

wyspy, ławice i łachy piaskowe. Północny skraj ostoi wyznacza skarpa, o 

względnej wysokości ok. 20 m., miejscami porośnięta murawami 

kserotermicznymi. Część południowa ostoi jest płaska, w wielu miejscach 

porośnięta głównie lasami iglastymi. Znaczną część doliny zajmują łąki i 

pastwiska. Niegdyś były to tereny zalewowe, lecz od czasu utworzenia 

Zbiornika Sulejowskiego, który zmniejszył przepływ wody w rzece o jedna 

czwartą, wylewy zdarzają się sporadycznie. W wielu miejscach spotyka się 

zarastające wierzbą i olszą lub zabagniające się obniżenia terenu. Zarastanie 

zaroślami wierzbowymi obserwuje się również na części zmeliorowanych łąk, 

których obecnie się nie użytkuje. Największe torfowisko, zwane Błotami 

Brudzewskimi, znajduje się w połudnowo-zachodniej części ostoi. W rejonie 

miejscowość Promna, znajduje się natomiast kompleks torfianek, a teren 

pomiędzy Gapinem a Grzmiącą porasta największy w ostoi kompleks leśny, w 

którym m.in. spotyka się siedliska łęgowe i olsy. Obszar jest uznawany za ostoje 

ptasią o randze krajowej. Stwierdzono tu występowanie 32 gatunków ptaków 

wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jest to również miejsce 

występowania 11 gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi 
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Zwierząt. Ostoja ma duże znaczenie dla ptaków środowisk podmokłych. 

Odnotowano tu lęgi aż 56 gatunków ptaków związanych z takimi terenami. Na 

terenie ostoi do lęgów przystępuje ok. 7-10% krajowej populacji sieweczki 

obrożnej, 5-10% populacji piskliwca, 5% krwawodzioba, 2-4,5% dudka, ok. 2% 

rycyka i przynajmniej 1% krajowej populacji: bataliona, bączka, bąka, błotniaka 

stawowego, cyranki, czernicy, gąsiorka, lelka, nurogęsia, podróżniczka, rybitwy 

białoczelnej, rybitwy czarnej, sieweczki rzecznej, trzmielojada i zimorodka. W 

znacznych zagęszczeniach występują też bociany białe i czarne, krzyżówki, 

załuszniki, błotniaki łąkowe derkacze, jarzębatki kropiatki, lerki i świergotki 

polne. Ponadto w granicach obszaru odnotowano występowanie 2 gatunków 

ssaków i 6 gatunków ryb znajdujących się w Załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej. Stwierdzono też 575 gatunków roślin naczyniowych, z których 18 

podlega ochronie prawnej. Na terenie ostoi występuje 9 siedlisk z Załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej.  

 

Dolina Dolnej Pilicy 

Obszar obejmuje 80- kilometrowy, równoleżnikowo biegnący odcinek 

doliny Pilicy, szeroki na 1-5 km, pomiędzy Inowłodzem a Ostrówkiem-

Mniszewem (ujście do Wisły) oraz dolinę Drzewiczki. Północną granicę obszaru 

stanowi stroma skarpa, o wysokości względnej do 20 m, miejscami pokryta 

roślinnością kserotermiczną. Część południowa doliny Pilicy jest płaska, w 

znacznym stopniu pokryta lasami. Rzeka na tym odcinku meandruje, tworząc 

liczne wysepki, łachy i ławice piasku. Niskie wyspy są nagie, wyższe porośnięte 

zaroślami wierzbowymi. Koryto Pilicy ma tu szerokość 100-150 m i łączy się z 

licznymi starorzeczami, zarośniętymi w różnym stopniu. Po wybudowaniu w 

1973 r. zbiornika Sulejowskiego przepływ wody w rzece zmniejszył się o około 

25%. Naturalne zalewanie doliny podczas wezbrań powodziowych należą do 

rzadkości, co ma wpływ na zmniejszenie nawodnienia doliny. Terasa zalewowa 

jest częściowo zmeliorowana, dominują na niej łąki i pastwiska o różnym 

stopniu wilgotności, zbiorowiska turzyc i trzcin. Wilgotne zagłębienia terenu 

porośnięte są wierzbami i olszą. Część łąk i pastwisk, w tym zmeliorowanych, 

na skutek braku użytkowania porasta krzewami i drzewami lub zabagnia się. W 

części południowo-zachodniej na powierzchni kilkuset ha rozciągają się tzw. 

Błota Brudzewskie, największe torfowisko w dolinie, zmeliorowane i osuszone 

w znacznej części w poprzednich latach. Na południu, w okolicy miejscowości 

Promna, występuje kompleks trofianek (ponad 16 ha). Na obrzeżu obszaru, po 

południowej stronie rzeki pomiędzy Gapinem i Grzmiącą rozciąga się 

największy i najcenniejszy kompleks leśny obejmujący zróżnicowane siedliska 

leśne, od boru świeżego poprzez lasy łęgowe do olsu jesionowego. W okolicach 

Duckiej Woli znajduje się kompleks leśny Majdan. Są to głownie lasy sosnowe 

na piaszczystych glebach oraz płaty drzewostanów liściastych z olszą i dębem, 

zajmujące bogate siedliska grądowe i bagienne. Dominującym typem 
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użytkowania ziemi są tereny związane z rolnictwem, a lasy zajmują niewiele 

ponad 20% obszaru. 

Zróżnicowana pod względem składu i wilgotności gleba, a także 

ekstensywne użytkowanie użytków zielonych stworzyły bardzo ciekawy, 

mozaikowy układ siedlisk, poczynając od kserotermicznych po bagienne. W 

ostoi utrzymują się duże kompleksy łąk. Obszar obejmuje pozostałości 

naturalnych lasów "spalskich", z których najcenniejsze są płaty starych dąbrów. 

W dolinie dobrze zachowały się także lasy łęgowe. Z tego obszaru podawanych 

jest 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 9 gatunków 

z Załącznika II tej dyrektywy. Ostoja charakteryzuje się bogatą florą - 

stwierdzono tu występowanie 575 gatunków roślin naczyniowych, w tym 

rzadkie, zagrożone i prawnie chronione. Dolina jest od 1984 r. zasiedlona przez 

bobry, a od połowy lat 1990 przez wydry. Pilica jest jedną z ważniejszych w 

Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofauny (występuje tu 7 gatunków 

ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Ostoja w znacznej części 

pokrywa się z OSOP Dolina Pilicy. Jest to ważna ostoja ptasia o randze krajowej 

K68. Występują tu co najmniej 32 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Rady 79/409/EWG, oraz 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 

 

Tereny pod ochroną 

Cały teren gminy Odrzywół położony jest w obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Pilicy i Drzewiczki.  

Projektowany Rezerwat „Przerwa” – rezerwat ornitologiczny, na obszarze 

gmin: Odrzywół, Rzeczyca i Nowe Miasto, powierzchnia ok. 10 ha (wyspa, 

leżąca na Pilicy, koryto rzeki, starorzecza i  przylegające łąki). Cały ten obszar 

jest stanowiskiem lęgowym rybitwy białoczelnej i zwyczajnej oraz sieweczki 

rzecznej i obrożnej. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie i ochrona 

stanowisk rzadkich gatunków ptaków i roślin. 

Projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Drzewiczki”                         

z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi łąk zalewowych, lasów 

łęgowo – olsowych i borów sosnowych. Celem ochrony jest „dzikie” 

starorzecze i jego naturalna forma.  

Projektowany użytek ekologiczny „Moczary Osica”, obejmujący naturalne 

ekosystemy zbiorników wodnych, szuwary, bagniska, torfowiska, leżące 

w dolinie Drzewiczki na wschód od Odrzywołu. W miejscach odsłoniętych 

występują fragmenty roślinności charakterystyczne dla torfowisk: żurawina 

błotna, borówka bagienna, bagno zwyczajne, torfowiec. Torfowisko wyróżnia 

się bogactwem awifauny lęgowej reprezentowanej przez około 60 gatunków 

charakterystycznych dla lasów łęgowych dolin rzecznych. 

Jest to zarastające brzozą, olszą czarną i wierzbą torfowisko niskie w dolinie 

rzeki Drzewiczki.  
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Projektowane stanowisko dokumentacyjne „Dąbrowa” – stanowisko obejmuje 

nieczynne wiejskie wyrobisko pospółki znajdujące się na północnym-zachodzie 

gminy. Ściany wyrobiska ukazują interesujące pod względem geologicznym 

odsłonięcie chalcedonitów w formie cienkich ławic i rumoszu. 
 

2.8.3. Wnioski 

 

Środowisko przyrodnicze na terenie powiatu jest chronione przepisami 

ogólnymi i prawem miejscowym. Realizacja strategicznych planów gminy musi 

uwzględniać uwarunkowania środowiskowe.  

 

2.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

 

Zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić awarie lub katastrofy. 

Potencjalne zagrożenie na terenie gminy Odrzywół stwarzają: 

 transport drogą krajową nr 48 i wojewódzką nr 728 oraz drogami 

lokalnymi materiałów niebezpiecznych, 

 firmy zajmujące się magazynowaniem i dystrybucją paliw, 

 firmy przetwórcze,  

 składowisko odpadów komunalnych w Odrzywole. 

 

Najbardziej realne zagrożenie dla środowiska stanowi transport drogowy. 

Możliwość wycieku substancji niebezpiecznych i toksycznych tj.: amoniak, 

kwasy, chlor, dwutlenek siarki, gazy płynne, etylina, oleje opałowe i napędowe 

stale przewożonych przez teren gminy.  Poza stacjami paliw na terenie gminy 

nie ma innych obiektów mogących stwarzać nadzwyczajne zagrożenie dla 

środowiska.  

W Starostwie Powiatowym  w Przysusze funkcjonuje Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, w zakresie jego obowiązków jest monitorowanie potencjalnych 

zagrożeń, przeciwdziałanie im oraz koordynacja działań we wszystkich gminach 

powiatu przysuskiego. 
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III. CELE  I  ZADANIA W  ZAKRESIE  OCHRONY        

ŚRODOWISKA W GMINIE ODRZYWÓŁ 
 

3.1. Cele polityki ekologicznej  

 

Cele polityki politycznej państwa 

 

Celami realizacyjnymi „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” są: 

1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska. 

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody. 

3. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla 

ochrony zdrowia mieszkańców Polski. 

5. Ochrona klimatu. 

 

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej 

 

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej województwa mazowieckiego jest: 

„OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I POPRAWA 

STANDARDÓW ŚRODOWISKA” 

 

Cele główne Programu : 

- Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska (dotyczy wód powierzchniowych i 

podziemnych, gleb, odpadów, powietrza atmosferycznego, hałasu i 

promieniowania elektromagnetycznego). 

- Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

- Rozwój proekologicznych form działalności w gospodarce (w szczególności w 

rolnictwie, transporcie i eksploatacji kopalin). 

- Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, ochronę ekosystemów 

cennych pod względem przyrodniczym, ochronę i rozwój ekosystemów leśnych. 

- Poprawę bezpieczeństwa ekologicznego (w zakresie ochrony przed powodzią, 

suszą, osuwiskami i pożarami, a także zmniejszenia ryzyka związanego z 

transportem substancji niebezpiecznych oraz występowaniem awarii 

przemysłowych). 

- Wzrost poziomu wiedzy ekologicznej.  

 

Cele polityki ekologicznej powiatu 
 

Misja powiatu Przysuskiego: 
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Integracja społeczności lokalnej Powiatu Przysuskiego oraz wspieranie 

gminnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego 

 

Cele strategiczne dla powiatu przysuskiego: 
 

I. Rozwój usług publicznych 

II. Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej 

III. Aktywizacja gospodarcza powiatu 

IV. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu 

 

Cele operacyjne : 
 

 Podniesienie jakości kształcenia na terenie powiatu 

 Dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy 

 Poprawa systemu ochrony zdrowia 

 Zmniejszenie stopy bezrobocia 

 Budowa systemu opieki społecznej odpowiadającego lokalnym potrzebom 

 Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych  

 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

 Stymulacja działalności kulturalnej i sportowej 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej 

 Wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury technicznej 

 Podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez urzędy 

 Wspieranie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 

 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 Podniesienie estetyki powiatu 

 Ochrona obiektów kulturowych i przyrodniczych 

 Wzbogacenie oferty turystycznej 

 Informacja i promocja turystyczna  

 

 

3.2. Analiza SWOT dla środowiska w gminie Odrzywół 

 

W ramach opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Odrzywół sporządzono analizę SWOT sfery ekologicznej dla gminy: 
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Mocne strony: 

 

L.p. TEMAT 

1 Walory środowiska naturalnego gminy 

2 Istniejąca infrastruktura (wodociągi, oczyszczalnia, kanalizacja) 

3 System zbierania odpadów zmieszanych i uruchomiony system segregacji 

odpadów 

4 Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska 

5 Tradycja rolnicza 

 

Słabe strony: 

 

L.p. TEMAT 

1 Zły stan nawierzchni części dróg w gminie 

2 Zanieczyszczenie środowiska poprzez nieszczelność przydomowych 

zbiorników oraz wywożenie ścieków w niedozwolone miejsca 

3 Gospodarka odpadami (składowisko, dzikie wysypiska) 

 

Zagrożenia: 

 

L.p. TEMAT 

1 Niska świadomość ekologiczna wśród mieszkańców gminy 

2 Wzrastające zanieczyszczenie środowiska 

3 Niedostępność i utrudnione pozyskiwanie środków pomocowych 

 

 

Szanse: 

 

L.p. TEMAT 

1 Propagowanie rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego 

2 Zalesianie słabszych bonitacyjnie gruntów i racjonalne wykorzystywanie 

istniejących zasobów leśnych 

3 Dobrze zorganizowana promocja gminy 

4 Pozyskanie zewnętrznych środków na rozwój gminy oraz umiejętne ich 

wykorzystanie 

 

KIERUNKI ROZWOJU 

Kierunki rozwoju (ochrona środowiska): 

 podnoszenie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy, 

 uwzględnienie przy sporządzeniu planów zagospodarowania 

przestrzennego działań z zakresu ochrony środowiska, 
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 rozbudowa infrastruktury z zakresu ochrony środowiska: 

 oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, 

 składowisko, 

 wodociągi, 

 gazyfikacja. 

 promocja i reklama gminy, 

 umiejętne gospodarowanie środkami własnymi i pozyskanymi na 

ochronę środowiska. 

 

3.3. Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony 

środowiska dla gminy Odrzywół 

 

W ramach prac nad aktualizacją gminnego Programu Ochrony Środowiska 

przeprowadzono ocenę celów strategicznych i celów operacyjnych oraz 

programów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska w 2005 r. Po 

dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska w gminie Odrzywół oraz 

przeprowadzeniu analizy SWOT dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, 

których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości (lata 2009 - 2012) 

do poprawy stanu środowiska na terenie gminy i rozwiązania najistotniejszych 

kwestii związanych z tą dziedziną. 

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu 

poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowań 

zewnętrznych i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości 

środowiska. 

 

 

Cele Strategiczne  

 

I.  Czyste środowisko naturalne warunkujące rozwój gminy 

 

Priorytetowym celem działań Samorządu Gminy Odrzywół powinna być 

poprawa lub niedopuszczenie do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Z 

racji swojego położenia gmina ma możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki 

(znaczące walory rekreacyjne: duże obszary leśne, rezerwaty i pomniki 

przyrody, obszar chronionego krajobrazu), a także rolnictwa. Dlatego też 

działania Samorządu Gminy powinny sprzyjać zwiększaniu atrakcyjności 

regionu.  
 

II.  Rozwój gminy przyjazny środowisku  

 

Lokalne strategie rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odrzywół powinny zakładać lokalizację przedsięwzięć gospodarczych 

neutralnych dla środowiska. Dla zrównoważonego rozwoju gminy ważny jest 
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rozwój dominującego sektora gospodarki gminnej - rolnictwa, oraz działania 

inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej i działania gospodarcze 

zmierzające do poprawa stanu środowiska oraz warunków życia mieszkańców. 

Zadania, jakie powinna podjąć gmina w  zakresie rozbudowy infrastruktury 

technicznej to głównie: dokończenie wodociągowania gminy, budowa systemu 

kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz termomodernizacja budynków. 

Ważnym działaniem jest również zamknięcie i rekultywacja składowiska 

odpadów, a także likwidacja istniejących oraz zapobieganie powstawaniu 

nowych „dzikich wysypisk”.  
 

 

CELE 

STRATEGICZNE 

(Główne) 

CELE OPERACYJNE 

(Szczegółowe) 

PROGRAMY 

(Działania) 

 

 

 

 

 

 

I. 

Czyste środowisko 

naturalne 

warunkujące rozwój 

gminy 

Racjonalna gospodarka 

odpadami 
 Program gospodarki odpadami 

Poprawa atrakcyjności 

turystyczno-rekreacyjnej 

gminy  

 Program rozwoju rekreacji, turystyki i 

agroturystyki 

 Program zalesiania i ochrony terenów 

leśnych. 

 Program budowy zbiorników wodnych 

 Program modernizacji systemów 

melioracyjnych 

Wysoka świadomość 

ekologiczna 
 Program edukacji ekologicznej 

 Program popularyzacji alternatywnych 

źródeł energii 

 

II 

Rozwój gminy 

przyjazny 

środowisku 

Rozbudowa systemów 

infrastruktury technicznej 
 Program rozbudowy sieci 

wodociągowej 

 Program kanalizacji i oczyszczania 

ścieków 

 Program termomodernizacji budynków 

 Program budowy i modernizacji dróg 

Rozwój ekologicznego 

rolnictwa i przetwórstwa 
 Program rozwoju nowoczesnego 

rolnictwa 

Program  wspierania 

inicjatyw proekologicznych 
 Program pozyskania środków na 

inwestycje związane z ochroną 

środowiska 

 Program wspierania lokalnych 

inicjatyw proekologicznych 

 Program wspierania technologii 

przyjaznych środowisku 
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Opis celów operacyjnych wraz z  przyporządkowanymi im programami: 

 

I. C.S. Czyste środowisko naturalne warunkujące rozwój gminy  

 

C.O. Racjonalna gospodarka odpadami 

 

Sprawnie działający system zbiórki, unieszkodliwiania i składowania odpadów 

w gminie Odrzywół zapewni poprawę stanu środowiska przyrodniczego. 

Rozszerzenie segregacji odpadów „u źródła” zmniejszy strumień odpadów, 

trafiający na składowisko oraz, przez odzysk i przetwarzanie surowców 

wtórnych, zmniejszy koszty gospodarki odpadami. Konieczne jest również 

rozwiązanie problemu powstawania „dzikich” wysypisk na terenie gminy. 

 

 Program gospodarki odpadami  

 

Program zakłada opracowanie systemu gospodarowania odpadami, który 

obejmowałby realizację zadania rozszerzenia wstępnej segregacji oraz odzysku 

surowców wtórnych.  

Na terenie gminy Odrzywół znajduje się składowisko odpadów, które zostało 

uruchomione w 1993r. Składowisko ma zostać zamknięte w 2014 r. Zamknięcie 

tego obiektu nie rozwiązuje problemu, konieczny jest plan zagospodarowania 

terenu – rekultywacja zapewniająca pełne bezpieczeństwo oraz monitorowanie 

terenu wokół składowiska.  

Program zakłada opracowanie systemu gospodarowania odpadami, który 

obejmowałby realizację zadania rozszerzenia wstępnej segregacji oraz odzysku 

surowców wtórnych.  

 

C.O. Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy 

 

Znaczące walory przyrodnicze gminy Odrzywół powinny zostać wykorzystane 

dla rozwoju turystyki i rekreacji. Osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia starań 

o poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

 Program rozwoju rekreacji, turystyki i agroturystyki 
 

Gmina Odrzywół ma bardzo dużo walorów, które mogłyby przyciągnąć 

turystów należą do nich m.in.: stan środowiska, zasobność w wodę i lasy, 

rozmaitość krajobrazowa. Wszystko to stanowi dobrą podstawę dla rozwoju 

turystyki, rekreacji i agroturystyki – umożliwia aktywny wypoczynek „bliżej 

natury”.  

Rozwój turystyki  i rekreacji wymaga rozbudowy odpowiedniej infrastruktury  

(baza noclegowa i gastronomiczna) oraz zwiększeniu atrakcyjności gminy 

(zagospodarowanie nieużytków, zalesianie, budowa zbiorników wodnych, 
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utworzenie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych). Program zakłada 

pozyskanie inwestorów z zewnątrz, którzy zainteresowani byliby stworzeniem 

infrastruktury turystycznej.   

Agroturystyka ma szanse  wspomóc rozwój ogólny gminy, ponieważ nie jest to 

tylko tworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej, ale również rozwój 

gospodarstw ekologicznych, które będą produkować i przetwarzać produkty 

rolne zgodnie z zasadami produkcji zdrowej żywności. Stanowić ona może 

dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstw przy małych nakładach 

inwestycyjnych. Budowa takiej bazy nie należy bezpośrednio do zadań gminy, 

ale samorząd powinien wspierać inwestycje w tym zakresie przez 

przystosowanie planów zagospodarowania przestrzennego, rozbudowę sieci 

infrastruktury technicznej, promocję lokalnej oferty rekreacyjnej.  

W najbliższym czasie planuje się budowę ścieżek rowerowych od 

Nieznamierowic (gmina Rusinów) do Myślakowic i Łęgonic Małych – około 

20 km. 
 

 Program zalesiania i ochrony terenów leśnych 

 

Lasy i grunty leśne zajmują 2337,63 ha, co stanowi około 24% powierzchni 

ogólnej gminy Odrzywół. Jest to wskaźnik niższy od średniej powiatu (30%) i 

od średniej krajowej (28%), ale wyższy od średniej wojewódzkiej (22%). 

Estetykę gminy poprawi zalesienie nieużytków oraz nie wykorzystywanych 

rolniczo gleby klas V i VI, co stanowi optymalny sposób ich wykorzystania. 

Ponadto zalesianie poprawia stosunki wodne w glebie i daje możliwość 

(perspektywicznie) gospodarczego  wykorzystanie lasu. 

 

 Program budowy zbiorników wodnych  

 

Budowa zbiorników retencyjno–rekreacyjnych zwiększy atrakcyjność 

turystyczną gminy oraz poprawi stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.  

Do tego celu mogą być wykorzystane nieużytki rolne lub tereny gleb z niższych 

klas boniacyjnych. Analiza możliwości budowy takich obiektów pozwoli 

opracować harmonogramy pozyskania terenów i podjęcia działań 

inwestycyjnych. Program powinien obejmować również analizę stanu obecnego 

funkcjonujących na terenie gminy Odrzywół sztucznych oraz naturalnych 

zbiorników wodnych  (terenów podmokłych, bagien, torfowisk) oraz propozycje 

działań, zmierzających do utrzymania w dobrym stanie budowli i urządzeń 

piętrzących oraz ochrony terenów naturalnych zbiorników wodnych.  

W najbliższym czasie planuje się budowę zbiornika retencyjnego w Wysokinie. 

Obecnie opracowywana jest dokumentacja na budowę zbiornika. 
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 Program modernizacji systemów melioracyjnych 
 

Istniejący na terenie gminy system melioracyjny wymaga podjęcia działań 

modernizacyjnych. Melioracja spełnia istotną rolę w regulacji stosunków 

wodnych w glebie.  

 

C.O. Wysoka świadomość ekologiczna  
 

Jednym z ważniejszych warunków osiągnięcia powodzenia w realizacji 

programu jest wysoka świadomość społeczna w kwestii ekologii. Dlatego też 

należy prowadzić odpowiednie działania, których celem jest zmiana 

dotychczasowego postępowania oraz nawyków mieszkańców gminy m.in. w 

sferze korzystania z „ekologicznych” rozwiązań technicznych, konsumpcji i 

postępowania z odpadami. Większa świadomość ekologiczna społeczeństwa 

niewątpliwie przysłuży się poprawie stanu środowiska naturalnego gminy 

Odrzywół w przyszłości.  
 

 Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży 
 

Edukacja proekologiczna prowadzona wśród dzieci i młodzieży ma na celu 

kształtowanie właściwych postaw. Powinna być prowadzona w ramach zajęć 

szkolnych oraz dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz opierać się na  

propagowaniu zasady: „każdy dba o swoje otoczenie”. Służą temu doskonale np. 

wszelkie organizowane akcje zbierania odpadów wybranego rodzaju (baterii, 

puszek metalowych, makulatury itp.). Na terenie gminy organizowane są 

corocznie „Zielone Szkoły” dla gimnazjalistów. 
  

 Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii 
 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument Ministerstwa Ochrony 

Środowiska – zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w roku 2010 i do 14% w roku 

2020. Obecnie udział ten dla Polski szacuje się na około 5 % (w gospodarce 

światowej – około 18 %). Realizacja tych założeń wymaga wsparcia energetyki 

ekologicznej przez samorządy lokalne. 

 

II. C.S. Rozwój gminy przyjazny środowisku 
 

C.O. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej 
 

Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej stanowi najistotniejszą pozycję w 

planowanych wydatkach z budżetu gminy. Program powinien zawierać: objęcie 

zasięgiem sieci wodociągowej całej gminy, system oczyszczania ścieków 

(budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków i oczyszczalni przydomowych). 

Zadania realizowane będą ze środków własnych gminy, funduszy ochrony 

środowiska oraz środków pomocowych.  
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 Program rozbudowy sieci wodociągowej 
 

Obecnie przyłącza wodociągowe posiada 1428 gospodarstw domowych na 

terenie gminy. Celem programu jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom 

gminy stałego dostępu do wody o odpowiednim standardzie jakościowym. 

Właściwe jest również racjonalne gospodarowanie wodą – odpłatność za wodę 

wymusza oszczędne nią gospodarowanie. Budowa wodociągów jest zadaniem 

samorządów gminnych, a koszty ponoszą wspólnie zainteresowani mieszkańcy 

oraz gmina. W najbliższych planach inwestycyjnych gminy planuje się budowę 

sieci wodociągowej w miejscowościach: Kłonna, Kłonna Kolonia, Dębowa 

Góra oraz Odrzywół – ul. Radomska. 

 

 Program kanalizacji i oczyszczania ścieków 

 

Działaniami równoległymi do procesu rozbudowy systemu wodociągów 

powinna być budowa lokalnego systemu kanalizacyjnego. Budowa systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków winna być poprzedzona opracowaniem 

gminnej koncepcji kanalizacji. Zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie 

powinny być budowane na obszarach spełniających kryteria techniczne i 

ekonomiczne (gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu, planów rozwojowych 

itp.). Na terenach o rozproszonej zabudowie konieczna jest popularyzacja 

lokalnych oraz przydomowych oczyszczalni. Osiągnięcie stanu docelowego, 

jakim jest całkowite wyeliminowanie przydomowych zbiorników ścieków 

(szamb) jest bardzo kosztowne, dlatego konieczne jest zabieganie o zewnętrzne 

wsparcie dla inwestycji oraz podział zadania na etapy. 

 

 Program termomodernizacji budynków 

 

Popularyzacja termomodernizacji budynków może przyczynić się pośrednio do 

podniesienia czystości powietrza (ograniczenie „niskiej emisji” z kotłowni 

węglowych). W najbliższym czasie planuje się termomodernizację budynku 

szkolnego w Odrzywole oraz budynku Urzędu Gminy. 

 

C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 

 

Rolnictwo jest dominującą gałęzią gospodarki gminnej, a jego rozwój 

polegający na poprawie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych, 

przygotowaniu do działania w warunkach gospodarki rynkowej (poszukiwanie 

nowych rynków zbytu, promocji) będzie miał znaczny wpływ nie tylko na 

poziom życia mieszkańców, ale również na możliwości współfinansowania 

inwestycji infrastrukturalnych, chroniących środowisko.  
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 Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa  

 

Gmina Odrzywół jest gminą typowo rolniczą, podobnie jak większość gmin w 

regionie. Należy podjąć działania umożliwiające rozwój tego sektora. Jednym z 

działań, które mogą realizować rolnicy, jest tworzenie grup producenckich, 

które pozyskiwałyby nowe rynki zbytu oraz koncentrowały się na 

specjalistycznym prowadzeniu upraw. Należy popularyzować nowe rodzaje 

upraw i hodowli, produkcję zdrowej żywności (np. przy gospodarstwach 

agroturystycznych), itp. Realizacja głównych działań prowadzona będzie przede 

wszystkim przez rolników i instytucje wspierające rozwój rolnictwa, a 

Samorząd gminy powinien rozwijać systemy infrastruktury technicznej, 

umożliwiającej powstawanie specjalistycznych gospodarstw rolnych, a dla 

innych działań pełnić rolę pomocniczą i wspierającą. 

 

C.O.  Wspieranie inicjatyw proekologicznych  

 

 Program pozyskania środków na inwestycje proekologiczne 

 

Ochrona środowiska gminy jest sprawą istotną dla wszystkich mieszkańców, 

przyszłych turystów i inwestorów. Samorząd gminy nie jest w stanie sam, z 

własnego budżetu, sfinansować wszelkich działań inwestycyjnych w tym 

zakresie. Konieczne jest więc zabieganie o środki zewnętrzne. Obecnie 

funkcjonuje szereg programów, które mogą wspierać różnorodne inicjatywy, 

zarówno samorządowe, jak i prowadzone przez działające w gminie organizacje 

pozarządowe. Dla poprawy skuteczności takich starań gmina powinna posiadać 

zespół osób, które będą w stanie w sposób profesjonalny przygotować aplikacje 

o środki zewnętrzne.  

 

 Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych 
 

Lokalne inicjatywy proekologiczne, dotyczące np. budowy sieci infrastruktury 

technicznej, ochrony obszarów o walorach przyrodniczych, pomników 

przyrody, popularyzacji ekologicznych systemów grzewczych i 

termomodernizacji itp. powinny być wspierane przez samorząd gminy, np. 

poprzez stworzenie rezerwy w budżecie gminy przeznaczonej na 

dofinansowanie tych działań.  

 

 Program wspierania technologii przyjaznych środowisku 
 

W celu ochrony zasobów naturalnych samorząd gminy może stosować ulgi 

podatkowe dla podmiotów, które podjęłyby się inwestycji przyjaznych 

środowisku oraz upowszechniać informacje na temat źródeł finansowania 

inwestycji ekologicznych. 
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IV   PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2009 - 2012 
 

4.1. Założenia planu działań na lata 2009-2012 
 

Po przeprowadzeniu szeregu analiz dotyczących stanu środowiska naturalnego 

oraz jego zagrożeń w gminie Odrzywół można przedstawić zadania 

priorytetowe na lata 2009-2012. Konsultacje z Urzędem Gminy pozwoliły 

ocenić potrzeby mieszkańców oraz zadania dotyczące poprawy środowiska 

naturalnego. Inwestycje, które zostały ujęte w programie dotyczą: 

- gospodarki wodno-ściekowej, 

- gospodarki odpadami. 

Dla zrealizowania tych działań konieczne będzie wsparcie budżetu gminy 

środkami z zewnątrz. Pozostałe działania, o mniejszych nakładach finansowych, 

dotyczą: 

- zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, 

- wprowadzenia rozwiązań promujących ekologiczne technologie. 

 

4.2. Poprawa jakości środowiska 
 

Zadania zmierzające do poprawy jakości środowiska są kosztownymi 

inwestycjami. Zadania te dotyczą przede wszystkim budowy, rozbudowy lub 

modernizacji systemów infrastruktury technicznej. Znaczna część zadań to 

działania organizacyjne – wymagające mniejszych nakładów finansowych. 

Zadania te mogą być realizowane przy współpracy samorządu gminnego oraz 

współpracy z instytucjami działającymi w sektorze gospodarki komunalnej, 

placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi. 

 

4.2.1.  Ochrona powietrza 

 

Z zadań do realizacji w sprawie ochrony powietrza dotyczyć będą:  

- zmniejszenia zapotrzebowania na energię, 

- termomodernizacji budynków, 

- popularyzacji ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, 

 

4.2.2. Ochrona wód 

 

Z zadań inwestycyjnych na terenie gminy, w sferze gospodarki wodnej i 

ochrony wód powinny zostać zrealizowane:  

- modernizacja ujęć wody i rozbudowa sieci wodociągowych, 

- budowa kanalizacji i systemu oczyszczania ścieków. 

Gmina nie należy do terenów zasobnych w dobrej jakości wody 

powierzchniowe. Planowane są działania budowy zbiornika wodnego na rzece 
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Drzewiczce w miejscowości Wysokin o powierzchni 8,10 ha i pojemności 

retencyjnej 60-80 tys. W latach 2011-2013 planuje się oczyszczenie zbiornika 

retencyjnego w Odrzywole i Łęgonicach Małych oraz zbiornika 

przeciwpożarowego w Wysokinie. 

 

4.2.3.  Gospodarka odpadami 

 

W sferze gospodarki odpadami działania na lata 2009-2012 będą dotyczyć 

głównie rozszerzenia selektywnej zbiórki odpadów, które umożliwią odzysk 

surowców wtórnych. Pozostałe zadania, z tego zakresu, dotyczyć będą: 

- zorganizowanie odbioru z gospodarstw domowych i innych obiektów 

odpadów niebezpiecznych – zorganizowanie przejazdu mobilnego punktu 

zbiórki odpadów niebezpiecznych lub budowa PDGO na terenie gminy 

Odrzywół, 

- opracowanie i wdrożenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

wraz z wymianą na nowe pokrycia, 

- podjęcie działań w celu likwidacji „dzikich” wysypisk na terenie gminy, 

- organizacja zbiórki padłych zwierząt. 

 

4.2.4.  Zmniejszenie hałasu 

 

W  zakresie zmniejszenia emisji hałasu główne zadania dotyczyć będą poprawy 

stanu technicznego sieci drogowej, ponieważ to właśnie hałas komunikacyjny 

jest najbardziej uciążliwy dla mieszkańców gminy.   

4.2.5.  Ochrona przyrody 

 

Działania z zakresu ochrony przyrody obejmują wszystkie powyżej 

przedstawione plany. W latach 2009-2012 na terenie gminy Odrzywół działania 

w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować: 

- realizację programu ochrony lasów, 

- realizację programu ochrony istniejących zbiorników wodnych, 

- realizację programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju 

turystyki, agroturystyki i rekreacji. 
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V   ZARYS PLANU DZIAŁAŃ NA LATA 2013 - 2016 
 

5.1. Założenia planu działań na lata 2013-2016 

 

Założeniem planu działań na lata 2013-2016 jest kontynuacja realizacji celów 

strategicznych i celów operacyjnych, rozpoczętych we wcześniejszym okresie. 

Przed przystąpieniem do tego etapu gmina powinna mieć już opracowane 

szczegółowe plany działań dla poszczególnych inwestycji, przygotowaną 

dokumentację i niezbędne pozwolenia oraz zabezpieczone środki – własne i 

zewnętrzne – na realizację zamierzeń.  

 

5.2. Poprawa jakości środowiska 

 

Konieczna jest kontynuacja działań z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód, 

racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia hałasu oraz ochrony zasobów 

przyrody, prowadzonych w latach 2009-2012. Szczególnie ważnym zadaniem 

jest budowa systemów oczyszczania ścieków oraz wprowadzenie docelowego 

systemu gospodarki odpadami. 

 

5.2.1.  Ochrona powietrza 

 

Działania z zakresu ochrony powietrza, przewidywane na lata 2013-2016 

obejmują kontynuację zadań dotyczących popularyzacja odnawialnych, 

alternatywnych źródeł energii i termomodernizacji budynków. 

 

5.2.2.  Ochrona wód 

 

Działania inwestycyjne, planowane na lata 2013-2016 zakładają kontynuacje 

budowy etapowo prowadzonej kanalizacji i systemu przyzakładowych 

oczyszczalni ścieków.  

 

5.2.3.  Gospodarka odpadami 

 

Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest 

kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki. Głównym zadaniem będzie 

kontynuacja powszechnego systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru 

odpadów posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy, realizacja 

programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe 

pokrycia, a także kontynuacja zbiórki padłych zwierząt. W 2014 r. planowane 

jest zamknięcie składowiska odpadów w Odrzywole oraz rozpoczęcie procesu 

rekultywacji tego terenu. 
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5.2.4.  Zmniejszenie hałasu 

 

Program przewiduje kontynuacje inwestycji modernizacyjnych sieci drogowej 

na terenie gminy.  

 

5.2.5.  Ochrona przyrody 

 

Działania w zakresie ochrony przyrody będą obejmować kontynuację:  

 realizacji programu ochrony lasów 

 realizacji programu ochrony istniejących zbiorników wodnych 

 realizacji programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju 

turystyki 

 

 

Zestawienie zadań priorytetowych dla Gminy Odrzywół na lata 

2009-2012 i zadań na lata 2013-2016 w układzie celów 

strategicznych i celów operacyjnych 
 

I.C. S. Czyste środowisko naturalne warunkujące rozwój gminy 
 

C.O. Racjonalna gospodarka odpadami  

 

 Program gospodarki odpadami 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie aktualizacji gminnego 

programu ochrony środowiska i planu 

gospodarki odpadami  

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

 

2 Wdrożenie systemu odbioru odpadów 

posegregowanych i zmieszanych od 

mieszkańców 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 Unowocześnienie istniejącego 

specjalistycznego taboru 

samochodowego 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

4 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 

zorganizowanym systemem zbierania 

odpadów komunalnych oraz systemem 

selektywnej zbiórki odpadów 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

5 Inwentaryzacja wyrobów zawierających 

azbest 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
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6 Opracowanie i wdrożenie programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest  

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

7 Organizacja zbiórki padłych zwierząt Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

8 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 

terenie gminy 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

9 Edukacja na temat szkodliwości PCB, 

olejów odpadowych, baterii i 

akumulatorów, azbestu, sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

10 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 

na temat prawidłowych sposobów 

postępowania z pojazdami wycofanymi z 

eksploatacji, odpadami medycznymi i 

weterynaryjnymi w służbie zdrowia i 

gabinetach weterynaryjnych, ze 

zużytymi urządzeniami zawierającymi 

substancje zubożające warstwę ozonową 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

11 Rozwój systemów zbierania 

małogabarytowych baterii i 

akumulatorów oraz zużytych olejów 

odpadowych ze źródeł rozproszonych, w 

tym od ludności 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

12 Coroczna aktualizacja inwentaryzacji 

wyrobów zawierających PCB 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 

 

Zwiększanie odzysku surowców 

wtórnych w wyniku wstępnej segregacji 

odpadów 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 Realizacja programu eliminowania 

wyrobów zawierających azbest wraz z 

wymianą na nowe pokrycia 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

4 Zamknięcie i rekultywacja składowiska 

odpadów w Odrzywole 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

5 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 

terenie gminy 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
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C. O. Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy 
 

 Program rozwoju rekreacji, turystyki i agroturystyki  

 Zadania priorytetowe na lata 2009 - 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie gminnego planu wspierania 

agroturystyki i ekologicznego rolnictwa  
Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 Tworzenie ścieżek przyrodniczo 

dydaktycznych w obrębie obszarów 

przyrodniczo cennych i atrakcyjnych 

krajobrazowo 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 Budowa ścieżki rowerowej od 

Nieznamierowic (gmina Rusinów) do 

Myślakowic i Łęgonic Małych – około  

20 km. 
 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Zadania na lata 2013 - 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie i realizacja programu 

wspierania rozwoju bazy turystyczno-

rekreacyjnej na terenie gminy 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

Środki inwestorów 

2 Realizacja gminnego planu wspierania 

agroturystyki i ekologicznego rolnictwa  
Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 

 

Budowa platform widokowych w obrębie 

ekspozycji atrakcyjnych krajobrazowo, 

panoram i punktów widokowych 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Program zalesiania i ochrony terenów leśnych 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie programu ochrony lasów Lasy Państwowe 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2  Inwentaryzacja terenów pod zalesienie Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

3 Opracowanie harmonogramu zalesień  Zarząd Powiatu 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 
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4 

 

Zalesienie gruntów na terenie gminy  Właściciele Środki rolników 

Środki pomocowe 

 

 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Wdrażanie programu ochrony lasów Lasy Państwowe 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 Realizacja harmonogramu zalesień  Zarząd Powiatu Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 

 

Kontynuacja zalesienia gruntów na 

terenie gminy Odrzywół 

Właściciele Środki rolników 

Środki pomocowe 

 

 Program budowy zbiorników wodnych 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Analiza możliwości budowy zbiorników 

retencyjnych na terenie gminy – 

opracowanie programu budowy 

zbiorników retencyjnych 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe  

 

2 Budowa zbiornika wodnego w 

Wysokinie 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 

 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Budowa zbiornika wodnego w 

Wysokinie - kontynuacja 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 

 Program modernizacji systemów melioracyjnych 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie programu budowy i 

renowacji urządzeń melioracyjnych 

Spółki Wodne WZMiUW Radom 

Gmina 
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 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Realizacja programu budowy i renowacji 

urządzeń melioracyjnych 

Spółki Wodne WZMiUW Radom 

 

C.O. Wysoka świadomość ekologiczna  
 

 Program edukacji ekologicznej 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie i wdrożenie programów 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Zarząd Powiatu 

Wójt Gminy 

Odrzywół  

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Zadania na lata 2013 - 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Realizacja programów edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży 

Zarząd Powiatu 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie programu popularyzacji 

alternatywnych źródeł energii 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Zarząd Powiatu 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 Budowa turbiny na piętrzeniu rzeki 

Drzewiczki 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Popularyzacja alternatywnych źródeł 

energii 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
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II. C. S. Rozwój gminy przyjazny środowisku 

 

C.O. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej 
 

 Program rozbudowy sieci wodociągowej 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowościach: Kłonna Kolonia –

Kłonna, Dębowa Góra, 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 Budowa sieci wodociągowej w ul. 

Radomskiej w Odrzywole 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 Modernizacja dwóch Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowościach: Kłonna i 

Ossa 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Program kanalizacji i oczyszczania ścieków 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 

1 Budowa sieci kanalizacyjnej w 

miejscowościach Kamienna Wola i 

Odrzywół, ul. Łąkowa 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 Budowa oczyszczalni ścieków w 

Myślakowicach 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
 

 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Budowa sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Kłonna 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
 

 

 Program termomodernizacji budynków 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Termomodernizacja budynku szkoły w 

Odrzywole 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 

 

Termomodernizacja Budynku Urzędu 

Gminy w Odrzywole 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
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 Program budowy i modernizacji dróg 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 

 

Modernizacja drogi krajowej nr 48 Generalna 

Dyrekcja Dróg 

Krajowych 

Zarząd 

Województwa 

Mazowieckiego 

Budżet GDDK 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

2 Budowa i modernizacja dróg 

powiatowych: 

- Wysokin – Myślakowice - 

Kolonia 

Zarząd Powiatu 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 Budowa i modernizacja dróg gminnych: 

- Dąbrowa – Łęgonice Małe 

- Odrzywół 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

4 Modernizacja 2 km dróg gminnych Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Modernizacja dróg gminnych 

 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 

 

Modernizacja dróg powiatowych 
 

Zarząd Powiatu 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 
 

 Program rozwoju nowoczesnego  rolnictwa 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Popularyzacja ekologicznego rolnictwa Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 

 

Poprawa jakości produktów w 

gospodarstwach ekologicznych – 

uzyskanie odpowiednich certyfikatów 

Rolnicy Środki rolników 

Środki pomocowe 
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 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Popularyzacja ekologicznego rolnictwa - 

kontynuacja 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

2 

 

Poprawa jakości produktów w 

gospodarstwach ekologicznych – 

uzyskanie odpowiednich certyfikatów 

Rolnicy Środki rolników 

Środki pomocowe 

 

C. O. Program  wspierania inicjatyw proekologicznych 
 

 Program pozyskania środków na inwestycje związane z ochroną 

środowiska  

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Powołanie gminnego zespołu ds. 

pozyskiwania środków zewnętrznych na 

rozwój gminy 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

 

2 Opracowanie wniosków o środki 

zewnętrzne na inwestycje proekologiczne 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

 

 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie wniosków o środki 

zewnętrzne na inwestycje 

proekologiczne 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

 

 Program  wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie programu współpracy w 

zakresie ochrony środowiska z 

organizacjami pozarządowymi 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 

 

Opracowanie programu popularyzacji 

inwestycji proekologicznych 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 
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 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Realizacja programu współpracy Zarząd Powiatu 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 

 

Realizacja programu popularyzacji 

inwestycji proekologicznych 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

 

 Program wspierania technologii przyjaznych środowisku 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie programu ulg i zachęt dla 

osób i firm stosujących technologie 

przyjazne dla środowiska 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Realizacja programu Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół na lata 

2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 (aktualizacja)  

________________________________________________________________________ 

59 

 

VI   ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA 
 

6.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska 

 

Zarządzanie ochroną środowiska powinno opierać się na następujących 

zasadach, wynikających z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej: 

 zasada przezorności 

 zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi 

 zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego 

 zasada regionalizacji 

 zasada uspołecznienia 

 zasada „zanieczyszczający płaci” 

 zasada prewencji 

 zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) 

 zasada subsydiarności  

 zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej. 

Na szczeblu gminy zarządzanie ochroną środowiska dotyczy zadań własnych 

gminy oraz koordynacji zadań realizowanych przez, jednostki organizacyjne, 

podmioty gospodarcze - uznanych za ważne dla stanu środowiska naturalnego w 

gminie. 

W realizacji programu uczestniczą: 

 podmioty prowadzące działania organizacyjne i zarządzające programem, 

 podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań, 

 jednostki kontrolujące realizację programu oraz efekty, 

 mieszkańcy powiatu, jako końcowy beneficjent programu. 
 

Organem odpowiedzialnym za realizację programu jest Wójt Gminy, 

zobowiązany do składania cyklicznych raportów Samorządowi Gminy. 

Realizacja programu wymaga współdziałania z organami administracji rządowej 

i samorządowej (szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gmin 

wchodzących w skład powiatu), administracji specjalnej, w kompetencjach 

której znajdują się sprawy kontroli stanu środowiska. 

 

Schemat zarządzania ochroną środowiska w gminie przedstawia się następująco: 

 

      Rada Gminy 

          Powiat 

          Sejmik 

     Wójt Gminy           Wojewoda 

            

 

Instytucje kontrolujące     Jednostki realizujące       Instytucje finansujące 
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6.2. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska 

 

Ustawy regulujące sprawy związane z ochroną środowiska dają szczegółowe 

kompetencje organom gminy. Ważniejsze uprawnienia Wójta (Burmistrza, 

Prezydenta) oraz Rady Gminy przedstawiono poniżej: 

 

Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.               

W szczególności zadania własne obejmują sprawy (art. 7 ustawy o samorządzie 

gminnym, Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.): 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 

oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i 

porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 

cieplną oraz gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 

5) ochrony zdrowia, 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

8) edukacji publicznej, 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek 

upowszechniania kultury, 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych, 

11) targowisk i hal targowych 

12) zieleni gminnej i zadrzewień, 

13) cmentarzy gminnych 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych, 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki 

socjalnej, medycznej i prawnej, 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

18) promocji gminy, 

19) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw. 
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Do zadań gmin należy także (art. 3 ust. 6a Ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.): 

udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającej: 

a)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

b)  adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

 

Kompetencje Wójta (Burmistrza, Prezydenta): 

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):  

 wójt przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich 

realizacji 

  wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i 

odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy oraz może zarządzać 

ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych 

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 

z późn. zm.):  

 wydaje zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w 

zakresie:  

1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych,  

3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  

 określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym 

mowa w pkt. 3. i 4. 

 określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym 

mowa w pkt.1. i 2., uwzględniając: 

o opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji 

zadania, 
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o w przypadku zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości – również miejsca odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których 

odpady mają być przekazane.  

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):  

 w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminne 

programy ochrony środowiska, uwzględniające: 

o cele ekologiczne 

o priorytety ekologiczne 

o rodzaj i harmonogram działań proekologicznych 

o środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy 

prawno-ekonomiczne i środki finansowe 

 realizuje uchwalony przez radę gminy program ochrony środowiska 

 sporządza co 2 lata raport z programu ochrony środowiska, który 

przedstawia radzie gminy 

 wydaje decyzje środowiskowe zgody na realizację przedsięwzięć 

mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, nie będące w 

kompetencjach wojewody, starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji 

Lasów Państwowych 

 może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność 

negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie 

czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na 

środowisko 

 w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne 

niebędące przedsiębiorcami: 

o wydaje decyzje w sprawie  

- nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia 

obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji 

wykraczających poza obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli 

wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych, 

- wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji 

instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to 

uzasadnione koniecznością ochrony środowiska 

o przyjmuje wyniki pomiarów, jeżeli pomiary te mają szczególne 

znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej 

kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze 

środowiska lub jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika że 

nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych 
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o przyjmuje zgłoszenia dotyczące instalacji, z której emisja nie 

wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 

środowisko 

 sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 

środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów 

 występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 

odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku 

kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot 

przepisów o ochroni środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, 

że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy 

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm):  

 wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które nie są wpisane 

do rejestru zabytków  

 wymierza administracyjną karę pieniężną za: 

1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane 

niewłaściwym wykorzystaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem 

sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem 

środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności 

2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia 

3. zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, 

zadrzewień lub krzewów 

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.): 

 sporządza projekt gminnego planu gospodarki odpadami 

 przekazuje projekt gminnego planu gospodarki odpadami do 

zaopiniowania przez zarząd województwa i zarząd powiatu. 

 realizuje uchwalony przez radę gminy plan gospodarki odpadami 

 opiniuje program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

 opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

 opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania lub transportu odpadów 

 wydaje decyzje w sprawie usunięcia odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania 

 nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując 

sposób wykonania tej decyzji 
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Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 

2005 Nr 239, poz.2019 z późn. zm.): 

 jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na 

gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu 

przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń 

zapobiegających szkodom.  

 

Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 

123, poz. 858): 

 sprawdza, czy taryfy dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 

plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje 

koszty, pod względem celowości ich ponoszenia 

 ogłasza uchwalone ceny i stawki opłat w miejscowej prasie lub w sposób 

zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały 

 

Kompetencje Rady Gminy 

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):  

 uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 uchwalanie programów gospodarczych, 

 ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad 

przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad 

przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te 

jednostki. 

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 

z późn. zm.):  

 uchwala, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

który jest aktem prawa miejscowego i dotyczy:  

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości obejmujących:  

 prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, 

odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów, 

 uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń                    

z części nieruchomości służących do użytku publicznego,  



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół na lata 

2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 (aktualizacja)  

________________________________________________________________________ 

65 

 

 mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 

i warsztatami naprawczymi. 

2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 

publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich  

utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym,  przy uwzględnieniu: 

 średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w 

gospodarstwach domowych, bądź w innych źródłach, 

 liczby osób korzystających z tych urządzeń, 

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego,  

4. maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów, 

5. innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami, 

6. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 

ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,  

7. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 

utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach,  

8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji                       

i terminów jej przeprowadzania.  

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150):  

 uchwala gminny program ochrony środowiska 

 może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu 

funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których 

emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. 

 

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm):  

 likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje 

na drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez 

wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin 

 projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru 

chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą 

gminy 
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 rada gminy może wyznaczyć obszar chronionego krajobrazu, likwidacja 

lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje na drodze 

uchwały rady gminy 

 rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie 

tereny zieleni i zadrzewienia 

 

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.): 

 uchwala gminny plan gospodarki odpadami  

 

Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. 

Nr 123, poz. 858): 

 po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, opracowanych przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne, uchwala 

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 uchwala wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

 podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie 

zatwierdzenia taryf przedstawionych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, 

 na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, rada gminy, w drodze uchwały przedłuża 

czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej 

niż na 1 rok, 
   

6.3. Instrumenty zarządzania środowiskiem 

 

Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu: 

 instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie 

kompetencje organom administracji rządowej i samorządowej oraz 

organom administracji specjalnej 

 instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych 

 instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji 

ekologicznej, komunikacji społecznej 

 instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych 
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VII  WDRAŻANIE PROGRAMU 

 

7.1. Środki finansowe na realizację programu 

 

Na wdrażanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami mogą 

być przeznaczone: 

 środki własne, 

 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

 kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez 

instytucje wspierające rozwój gmin i powiatów, 

 obligacje  

 dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych 

 

Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać 

samorządy dla realizacji programów ochrony środowiska to: 

 Budżet Państwa 

 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, 

Wojewódzki, Powiatowy, Gminny) 

 Fundusze UE 

 Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska (Ekofundusz, 

Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony 

Środowiska i inne) 

 

Własne środki samorządu terytorialnego 

Własne środki są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji. Fundusze 

samorządu terytorialnego pochodzą ze środków, takich jak: podatki i opłaty 

lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Fundusze takie wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są 

także na: edukację ekologiczną, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy 

dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje 

przedsięwzięcia, które są podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia 

zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Fundusz stosuje trzy formy 

dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, dotacyjne i kapitałowe. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dofinansowuje pożyczki z opcją częściowego umorzenia i dotacje na realizację 

zadań dotyczących: 

- ochrony wód i gospodarki wodnej 

- ochrony atmosfery 
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- ochrony powierzchni ziemi 

- przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 

- edukacji ekologicznej 

- ochrony przyrody 

- monitoringu środowiska 

Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 50 %, dotacja może być wyższa 

w uzasadnionych przypadkach. 

 

Fundusze UE 

Fundusze UE pochodzą z budżetu UE i są przeznaczone na pomoc w 

restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw najbiedniejszych państw 

członkowskich. Zasadą współfinansowania jest to, iż część środków 

finansowych musi pochodzić z budżetu krajowego. 

Źródłami finansowania krajów UE są trzy fundusze: 

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

2. Europejski Fundusz Społeczny 

3. Fundusz Spójności 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Jest to jeden z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie 

ochrony środowiska i kraju. Na ten Program środki unijne będą pochodziły z 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 

zakresie ochrony środowiska finansowanie dotyczyło będzie dużych inwestycji 

komunalnych, inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów 

ochrony przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego i edukacji ekologicznej. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Program ten wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Stanowi główny instrument realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego. Jednym z priorytetów określony w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego są 

inwestycje w ochronę środowiska. Dotyczy to działań inwestycyjnych w 

zakresie wodociągów i kanalizacji, ochrony powietrza oraz gospodarki 

odpadami. 

 

Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Są to środki na ochronę gruntów rolnych i leśnych na obszarach wiejskich, które 

mogą być pozyskiwane przez właścicieli gruntów i lasów. Wsparcie finansowe 

przeznaczone będzie na zadania dotyczące zagospodarowania gruntami i lasami 

zgodnych z potrzebą zachowania środowiska naturalnego i krajobrazu oraz 

ochrony i poprawy zasobów naturalnych. 
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Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 

Finansuje projekty w dotyczące:  

- ochrony środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez redukcję 

zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii 

- promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i 

zarządzanie zasobami 

 

EkoFundusz 

Celem funduszu jest administrowanie środkami pochodzącymi z ekokonwersji 

polskiego długu. Dofinansowuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, 

poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek lub bezzwrotnych dotacji. 

 

Kredyty preferencyjne 

Są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje 

proekologiczne bez możliwości umorzenia. Kredytobiorca musi posiadać co 

najmniej 50% własnych środków na sfinansowanie zadania. 

 

Kredyty komercyjne 

Nie należy traktować kredytów  komercyjnych jako podstawowe źródło 

finansowania inwestycji. Ze względu na oprocentowanie, powinny stanowić 

jedynie uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych.  

 

Własne środki inwestorów prywatnych 

Koszty niektórych inwestycji pokrywają z własnych środków podmioty 

gospodarcze  i prywatni inwestorzy. Inwestycje finansowane przez podmioty 

gospodarcze mogą być dofinansowane z kredytów komercyjnych i funduszy 

ochrony środowiska. 

 

7.2. Koszty realizacji przedsięwzięć 

 

Kalkulacja szacunkowych kosztów realizacji programów została 

przeprowadzona w oparciu o plany inwestycyjne Samorządu Gminny oraz 

koszty porównywalnych inwestycji i działań realizowanych przez te jednostki. 

 
Cele operacyjne i Programy Szacunkowe koszty 

realizacji 

2009-2012 

Szacunkowe koszty 

realizacji 

2013-2016 
   

Racjonalna gospodarka odpadami 

Program  gospodarki odpadami  34                                 

5.000 

680.000 

Poprawa atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej gminy 

Program rozwoju turystyki, rekreacji i 

agroturystyki 

50.000 200.000 
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Program zalesiania i ochrony terenów  

leśnych. 

koszty zostaną oszacowane 

po opracowaniu programu 
koszty zostaną oszacowane 

po opracowaniu programu 

Program budowy zbiorników  

wodnych 

1.300.000 2.700.000 

Program modernizacji  

systemów melioracyjnych 

koszty zostaną oszacowane 

po opracowaniu programu 
koszty zostaną oszacowane 

po opracowaniu programu 

Wysoka świadomość ekologiczna 

Program edukacji ekologicznej 50.000 50.000 

Program popularyzacji  

alternatywnych źródeł energii 

120.000 50.000 

 

Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej 

Program rozbudowy sieci wodociągowej 1.100.000 - 

Program kanalizacji i oczyszczania 

ścieków 

1.500.000   4.000.000 

Program termomodernizacji budynków 

 

500.000 - 

Program budowy i modernizacji dróg 6.000.000 5.000.000 

Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 

 Program rozwoju   nowoczesnego 

rolnictwa   

3.000 3.000 

Wspieranie inicjatyw proekologicznych 

Program pozyskania środków na 

inwestycje związane z ochroną  

środowiska 

20.000 W ramach pracy 

Urzędu Gminy 

Program wspierania lokalnych inicjatyw 

proekologicznych 

20.000  30.000 

Program wspierania technologii 

przyjaznych środowisku 

20.000 20.000 

 

Źródłami finansowania poszczególnych programów będą głównie:  

- Środki własne z budżetu gminy na dany rok, 

- Pomoc z budżetu państwa, 

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- Fundusze UE, 

- Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska. 
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VIII  MONITORING 
 

Osiągnięcie celów, wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska wymaga 

prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu realizacji programu. Stały 

monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz 

wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich 

korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat: 

 

Działanie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
         

Monitoring stanu 

środowiska 
x x x x x x x x 

Raporty z realizacji 

programu 
  x  x  x  

Aktualizacja 

programu 
  x    x  

 

Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, 

określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można 

podzielić na grupy: 

 wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny 

podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, 

wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, 

stopień odzysku surowców wtórnych itp.) 

 wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego 

efektu ekologicznego,  

 wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania 

związane z ochroną środowiska, udział w realizacji sieci infrastruktury 

technicznej, skuteczność selektywnej zbiórki odpadów itp. 

Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez 

porównanie wskaźników charakteryzujących stan środowiska oraz stan 

infrastruktury technicznej, wpływającej na stan środowiska: 

 jakość wód powierzchniowych (klasy czystości) 

 jakość wód podziemnych 

 stężenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

 zawartość metali ciężkich w glebach 

 wskaźnik lesistości 

 powierzchnia terenów objętych ochrona prawną 

 udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych 

 długość sieci kanalizacyjnej 

 stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej 

 ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca 
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 udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów 

 nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 

oraz wskaźniki społeczne: 

 udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska 

 uspołecznienie procesów decyzyjnych 

 lokalne inicjatywy proekologiczne 

 ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska 
 

Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji 

programu powinny być na bieżąco gromadzone i przetwarzane przez właściwy 

wydział Urzędu Gminy. 
 

Przykładowe wskaźniki: 

Wskaźnik Jednostka Wartość  
Długość dróg krajowych o nawierzchni ulepszonej  km 8,3* 

Długość dróg krajowych o nawierzchni nieulepszonej  km - 

Długość dróg wojewódzkich o nawierzchni ulepszonej  km 9,8* 

Długość dróg wojewódzkich o nawierzchni nieulepszonej  km - 

Długość dróg powiatowych o nawierzchni ulepszonej  km 20,9* 

Długość dróg powiatowych o nawierzchni nieulepszonej  km 12,8* 

Długość dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej  km b.d. 

Długość dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej  km b.d. 

Długość sieci wodociągowej  km 58* 

Liczba przyłączy do sieci wodociągowej  szt. 923* 

Ilość stacji uzdatniania wody pitnej  szt. 2* 

Ilość studni głębinowych  szt. 4* 

Długość sieci kanalizacyjnej km 0* 

Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej  szt. 0* 

Ilość oczyszczalni ścieków  szt. 0* 

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków  szt. 3* 

Ilość przyzakładowych oczyszczalni ścieków  szt. 2* 

Długość sieci gazociągowej  km 0* 

Ilości odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki Mg 45,40* 

Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu zbieranych odpadów  % 2** 

Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach  % 98** 

Ilość czynnych składowisk odpadów komunalnych szt. 1** 

Powierzchnia całkowita czynnych składowisk odpadów  m² 9595** 

Ilość masztów telefonii komórkowej  szt. 1* 

Powierzchnia lasów ha 2337,63*** 

Ilość zbiorników retencyjnych  szt. 2* 

Powierzchnia zbiorników retencyjnych  ha 9,0* 

Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu  ha 9483,0**** 

Ilość pomników przyrody  szt. 1**** 

*wg danych z Urzędu Gminy w Odrzywole, stan na październik  2007 r. 

** wg „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w gminie Odrzywół za okres od 01 stycznia 

2005r. do dnia 31 grudnia 2006r.” 

*** wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 – stan na koniec 2006 r. 

****wg danych GUS – stan na koniec 2007r. 
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CZĘŚĆ II 
 

Gminny Plan Gospodarki Odpadami  
 

Przepisy prawne 

 

Opracowanie planu gospodarki odpadami dla gminy jest realizacją przepisów 

uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach      

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), która w rozdziale 

3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planu na szczeblu gminnym. 

Określone w ustawie o odpadach w rozdziale 2 art. 5 zasady postępowania z 

odpadami, stanowią podstawę do formułowania zadań w planie gospodarki 

odpadami. Zasada gospodarowania odpadami brzmi: „Kto podejmuje działania 

powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie 

działania planować, projektować i prowadzić tak aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 

podczas i po zakończeniu ich użytkowania,  

 zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie 

udało się zapobiec ich powstaniu,  

 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało 

się poddać odzyskowi”.  

 

Gospodarka odpadami regulowana jest następującymi aktami prawnymi:  

 Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) z dnia 

27 kwietnia 2001 roku 

 Ustawą – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 

późn. zm.) z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

 Ustawą o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 

późn. zm.) z dnia 27 lipca 2001 roku 

 Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 

638 z późn. zm.) z dnia 11 maja 2001 roku 

 Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z poen. zm.) z dnia 7 czerwca 2001 roku 

 Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 

199, poz. 1671 z późn. zm.) z dnia 28 października 2002 roku 
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oraz szeregiem rozporządzeń wydanych do ustaw: 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów 

gospodarki odpadami (Dz. U. 03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r. z 

późn. zm.) z dnia 9 kwietnia 2003 roku 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) z 

dnia 14 lutego 2006 roku 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat 

za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. Nr 68, poz. 754) z dnia 

20 września 2007 roku 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, 

które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 

1595) z dnia 30 października 2002 roku 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobów 

bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) z 2004 roku 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.) z dnia 27 września 2001 roku 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego 

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. Nr 71, poz. 649) 2004 roku   

W związku z wejściem Polski do struktur państw UE istnieje konieczność 

spełnienia jej wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczących 

gospodarki odpadami. Dyrektywa UE nr 91/156 EEC zabrania od roku 2002 

roku deponowania na składowiskach odpadów nie przetworzonych                   

(o zawartości substancji organicznych powyżej 5% i kaloryczności powyżej 

6000 kJ/kg). Podstawowymi kierunkami działań będą: zmniejszanie ilości 

odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie 

odpadów oraz stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i 

unieszkodliwiających odpady. Odpady organiczne powinny być w całości 

kompostowane. Długość okresu dostosowawczego dla spełnienia przez Polskę 

wszystkich wymagań UE, dotyczących ochrony środowiska można 

optymistycznie szacować na 5 do 10 lat. Po tym okresie będziemy musieli 

spełnić wszystkie  wymogi prawa UE, a w tym również wymogi w/w 

dyrektywy. 

Ze względu na źródło powstawania odpadów można je podzielić na: 

 odpady komunalne, pochodzące w większości z gospodarstw domowych 

 odpady przemysłowe, pochodzące z procesów technologicznych w 

przemyśle 

 odpady niebezpieczne powstające w oczyszczalniach ścieków, w sektorze 

medycznym oraz znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych i 
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gospodarczych (akumulatory, baterie, świetlówki, odpady zawierające 

azbest itp.) 

 

I. Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie 

 

Pierwszym opracowaniem dotyczącym gospodarki odpadami na terenie gminy 

był Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół , zatwierdzony przez Radę 

Gminy w 2005 roku.  

W ramach realizacji zadań własnych gmina prowadzi gospodarkę odpadami 

organizując system zbiórki i składowania odpadów.   

System gospodarowania odpadami stanowią: zbieranie, odbiór (transport), 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również  nadzór nad takimi działaniami 

oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki 

odpadami na terenie gminy Odrzywół obejmuje rodzaje, ilość i źródła 

powstawania wszystkich odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych.  

 

1.1. Zakres i metodyka prac rozpoznawczych 

 

Wstępna analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie gminy 

Odrzywół została przeprowadzona w oparciu o: 

 informacje z Urzędu Gminy Odrzywół 

 Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w gminie 

Odrzywół za okres od 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006r. 

 

1.2. Opis infrastruktury związanej z gospodarką odpadami 

 

1.2.1. Opis składowiska odpadów z terenu gminy 

 

Na terenie gminy Odrzywół znajduje się gminne składowisko odpadów 

komunalnych, położone około 2,5 km na wschód od Odrzywołu. Na 

składowisku, w wydzielonych kwaterach można składować odpady o kodach: 

190501, 190503, 190801,190802, 190805, 190901, 190902, 190999, 191209, 

191212, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200306, 200399. 

Do gromadzenia odpadów zmieszanych wykorzystywane są kontenery o 

pojemności 5,0 m³ w ilości 44 sztuki, rozmieszczone równomiernie na terenie 

gminy. Transport odpadów komunalnych z terenu gminy realizowany jest we 

własnym zakresie – samochodem śmieciarką.  
 

Stan formalno – prawny 

- właściciel – Urząd Gminy Odrzywół,  

- zarządzający – Urząd Gminy Odrzywół, 

- lokalizacja – ul. Radomska, Odrzywół,  
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- pozwolenie na budowę i modernizację BGK 7351/90/97 

- pozwolenie na użytkowanie –  Starosta Przysuski AB 7353/11/00/02 

Z dnia 16.12.2002r. 

- decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego – Starosta Przysuski 

RSV.7630/2/2001 z dnia 12.12.2001r. 

- decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji – Starosta Przysuski 

01.02.2005r. ŚL.7643/1/2005 

Parametry składowiska 
- rok uruchomienia składowiska 1993, termin zamknięcia 2014 rok, 

- liczba kwater – 10, 

- liczba kwater eksploatowanych – 2, 

- liczba kwater zamkniętych – 8, 

- pojemność całkowita – 27420 m³,  

- pojemność zapełniona – 21864 m³,  

- pojemność pozostała do wypełnienia – 8045 m³ 

 

Elementy zabezpieczające środowisko 
- uszczelnienie: dno – glina 85cm, folia na obwałowaniach czaszy o 

grubości 0,2 cm, 

- drenaż odcieków – sączki ceramiczne Ø 0,10 m, kolektory – rury 

kamienne Ø 0,15 m, odcieki wywożone do oczyszczalni ścieków w 

Odrzywole, 

 

Zagospodarowanie terenu 

- waga (poza składowiskiem) 

- brodzik dezynfekcyjny 

- ogrodzenie terenu 

 

Na składowisku dopuszczone do odzysku są odpady o kodach: 19 12 09, 19 12 

05, 17 01 01, 20 02 02 – jako warstwa izolacyjna. Masa odpadów poddana 

odzyskowi na składowisku w 2006r. wyniosła 750 Mg. 

 

Ilość odpadów komunalnych składowanych na składowisku w Odrzywole w 

latach 2004-2006: 

 
 

Gmina 
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

  

Masa [Mg] 

 

Masa [Mg] 

 

Masa [Mg] 

Odrzywół 991,2 3538,0 3031,9 
* wg „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół” 
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Ilość (niesegregowanych – zmieszanych oraz wykorzystanych do odzysku) 

odpadów komunalnych, które zostały zdeponowane na składowisku odpadów 

komunalnych w Odrzywole w 2005 r. wynosiła 3538,0 Mg, a w 2006r. – 3031,9 

Mg. Z tego ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które zostały 

unieszkodliwione poprzez składowanie w 2005r. wyniosła 2788,0 Mg, a w 

2006r. – 2281,9 Mg. W latach 2004-2006  odpady składowane na składowisku 

nie były ważone, masa została określona szacunkowo na podstawie liczby 

wyznaczonych kontenerów. Z uwagi na to, że nie wszystkie kontenery były 

całkowicie zapełnione podane liczby ocenia się jako zawyżone.  

Na składowisku deponowane są odpady z terenu gminy Odrzywół, a także 

odpady przywożone przez firmy: „HAK”, „Przysucha” i „Yuko”.  

 

1.3. Charakterystyka wytwarzanych odpadów 

 

Ze względu na źródło powstawania odpadów można je podzielić na: 

 odpady komunalne, pochodzące w większości z gospodarstw domowych 

 odpady przemysłowe, pochodzące z procesów technologicznych w 

przemyśle 

 odpady niebezpieczne powstające w oczyszczalniach ścieków, w sektorze 

medycznym oraz znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych i 

gospodarczych (akumulatory, baterie, świetlówki, odpady zawierające 

azbest itp.) 

 

1.3.1. Odpady komunalne 

 

W wielu gospodarstwach domowych mieszkańcy gminy Odrzywół segregują 

odpady: 

- z przeznaczeniem na kompost – odpady kuchenne, z uprawy polowej, 

przydomowych działek,  

- do spalania w warunkach domowych – odpady z tworzyw sztucznych, 

tkaniny, papier itp.  

Często w grupach tych odpadów znajdują się również odpady niebezpieczne 

typu: opakowania po lekach, środki medyczne, opatrunkowe, opakowania i 

resztki środków chemicznych i ochrony roślin. Unieszkodliwianie ich w 

przydomowych kotłowniach ma degradujący wpływ na środowisko. 

Nieświadomość mieszkańców sprawia, że tylko niewielka część odpadów 

komunalnych – gospodarskich (zazwyczaj są to: puszki, metal, szkło itp.) czyli  

około 10 – 15% jest wywożona na zbiorowe punkty deponowania. Ilość 

odpadów komunalnych zmieszanych, oraz zbieranych selektywnie z terenu 

gminy Odrzywół w latach 2005-2007 przedstawia poniższa tabela: 
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Rodzaj odpadów Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

zmieszane 530* 510* 692,9 

opakowania z papieru i tektury 9,45 11,50 23,20 

opakowania z tworzyw sztucznych 7,70 8,40 21,48 

opakowania ze szkła 0,51 0,60 0,72 

Razem: 547,66 530,50 738,30 
*szacunkowa masa odpadów zmieszanych składowanych na składowisku w Odrzywole, 

uwzględniająca średni współczynnik wypełnienia kontenera (odpady nie były ważone) 

 

Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na obszarach wiejskich (%): 

 

Rodzaj odpadów Skład morfologiczny (%) 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji 18 

odpady zielone 4 

papier i tektura 12 

drewno 2 

odpady wielomateriałowe 3 

tworzywa sztuczne 12 

szkło 8 

metal 5 

odzież, tekstylia 1 

odpady mineralne 34 

odpady niebezpieczne 1 
*wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 

 

Wskaźniki emisji odpadów w roku 2008 dla gmin wiejskich Powiatu 

Przysuskiego 
 

Lp. Strumień odpadów komunalnych w roku 2008 Gminy 

wiejskie 

[kg/M/rok] 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 26,27 

2. Odpady zielone 5,10 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 9,61 

4. Opakowania z papieru i tektury 10,06 

5. Opakowania wielomateriałowe 2,23 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 14,87 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 6,71 

8. Tekstylia 4,93 

9. Szkło (nieopakowaniowe) 1,99 

10. Opakowania ze szkła 11,28 

11. Metale 4,55 

12. Opakowania z blachy stalowej 1,34 
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Lp. Strumień odpadów komunalnych w roku 2008 Gminy 

wiejskie 

[kg/M/rok] 

13. Opakowania z aluminium 0,66 

14. Odpady mineralne 16,26 

15. Drobna frakcja popiołowa 52,14 

16. Odpady wielkogabarytowe 15,45 

17. Odpady budowlane 30,90 

18. Odpady niebezpieczne 2,00 

RAZEM 216,35 
              *Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego 

 

Szacunkowa ilość poszczególnych typów odpadów komunalnych wytworzonych 

na terenie gminy Odrzywół w roku 2008: 

 
Lp. Strumień odpadów komunalnych w roku 2008 Ilość  

[Mg] 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 114 

2. Odpady zielone 22 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 42 

4. Opakowania z papieru i tektury 44 

5. Opakowania wielomateriałowe 10 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 65 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 29 

8. Tekstylia 21 

9. Szkło (nieopakowaniowe) 8 

10. Opakowania ze szkła 49 

11. Metale 20 

12. Opakowania z blachy stalowej 6 

13. Opakowania z aluminium 3 

14. Odpady mineralne 71 

15. Drobna frakcja popiołowa 226 

16. Odpady wielkogabarytowe 67 

17. Odpady budowlane 134 

18. Odpady niebezpieczne 9 

RAZEM 940 
*obliczenia własne na podstawie wskaźników przedstawionych w Aktualizacji Planu Gospodarki 

Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego 

 

Osady ściekowe 

 

Komunalne osady ściekowe to w rozumieniu ustawy o odpadach, pochodzący  

z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji 

służących do oczyszczania ścieków komunalnych jak również innych ścieków  

o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. 

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych stosowanych w praktyce  

w dużej skali jest niewielkie. Problem gospodarki osadami ściekowymi jest 
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najczęściej rozwiązywany poprzez: składowanie, unieszkodliwianie, mokre 

utlenianie, fermentację metanową, kompostowanie, spalanie z wykorzystaniem 

osadów do wytwarzania energii, wykorzystanie przyrodnicze. 

 

Na terenie gminy w Odrzywole działa jedna oczyszczalnia ścieków 

o przepustowości 150m³/d.  Powstające  tutaj w procesie utylizacji suche odpady 

są wywożone na składowisko odpadów, natomiast ścieki po oczyszczeniu 

wpuszcza się do rzeki Drzewiczki. Gmina przewiduje również rolnicze 

wykorzystanie osadów. 
 

Ilość ścieków komunalnych w gminie Odrzywół odprowadzanych do kanalizacji 

w latach 2004-2006: 

 

Rok Ścieki odprowadzone  

[w dam³] 

2004 7,3 

2005 7,5 

2006 15,5 
            *wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007r. 

 

Odpady wielkogabarytowe 

 

Szacunkowa ilość wytworzonych na terenie Gminy Odrzywół odpadów 

wielkogabarytowych (liczona wskaźnikowo) w roku 2008 wynosi 67 Mg.  

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizowana jest dwa razy w roku 

przez firmę HAK w ramach umów z właścicielami posesji. 

Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów 

wielkogabarytowych.  

 

Odpady budowlane i odpady z infrastruktury drogowej 

 

Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów 

budowlanych i odpadów z infrastruktury drogowej.  
 

Szacunkowa ilość wytworzonych na terenie Gminy Odrzywół odpadów 

budowlanych (liczona wskaźnikowo) w roku 2008 wynosi 134 Mg.  

 

Zdecydowana większość tych odpadów jest wykorzystywana do niwelacji i 

rekultywacji terenu oraz odzyskiwana w procesie budowy dróg i fundamentów 

na terenie gminy i poza jej terenem, a tylko niewielka część trafia na 

składowisko.   
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1.3.2. Odpady niebezpieczne 

 

Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi regulują zapisy w ustawach i 

rozporządzeniach: 

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony 

Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 

100, poz. 1085 z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 

2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ,  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 

251 z późn. zm.)  

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 

Nr 30, poz. 213)   

Z powyższych ustaw wynika, że wytwórcy lub odbiorcy odpadów 

niebezpiecznych mogą tymczasowo magazynować na swoim terenie odpady, 

przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwienia (bez składowania).  

Transport ich  ma być zgodny z przepisami dotyczącymi transportu materiałów 

niebezpiecznych. Ewidencja odpadów ma być prowadzona zgodnie z 

rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.   

Odpady niebezpieczne występują także w strumieniu odpadów komunalnych. Są 

to m.in.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, 

kwasy i alkalia, środki ochrony roślin. Przyjmuje się, że obecnie około 95% 

odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia 

do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania na 

składowiskach komunalnych.  

Na obszarze gminy Odrzywół nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych, 

mogilnika ani Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. 

 

Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 

komunalnych na terenie gminy Odrzywół oszacowano na podstawie 

wskaźników na 9 Mg/rok.  

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 

komunalnych w gminie nie jest realizowana przez gospodarstwa domowe. 

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych trafiają na składowisko 

odpadów komunalnych łącznie z odpadami komunalnymi. Zbiórkę zużytych 

akumulatorów prowadzi sklep MOTO AGROMAX S. Michoń Odrzywół ul. 

Tomaszowska 28.  
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Ponadto na terenie gminy funkcjonuje obwoźny system zbierania złomu i 

odpadów niebezpiecznych (akumulatory, baterie, lampy), prowadzony przez 

podmioty posiadające stosowne pozwolenia. Między innymi przez: 

- Krzysztofa Romańczuka (skup i sprzedaż surowców wtórnych i złomu, żelaza) 

- Krzysztofa Nitzkiego ( skup i sprzedaż surowców wtórnych i złomu), 

- Hydrobudowa Śląsk S.A. (odbiór lamp fluorescencyjnych i materiałów 

zawierających 

  azbest), 

- PPHU „Arka” (odbiór i transport baterii i akumulatorów, olei odpadowych, 

opon).  
 

Odpady medyczne i weterynaryjne 
 

Na terenie gminy Odrzywół znajdują się:  

Gminny Ośrodek Zdrowia, gabinety stomatologiczne, apteka oraz lecznica dla 

zwierząt.  

Odpady medyczne odbierane są przez firmę Trangot ul. Miła 24 w Radomiu i 

wywożone do unieszkodliwiania poza teren gminy. 
 

Baterie i akumulatory 

 

Obecnie na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zbiórki baterii                 

i akumulatorów. Część odpadów tego typu jest oddawana w punktach sprzedaży 

(oddanie starego akumulatora przy zakupie nowego). Gmina nie posiada danych 

dotyczących ilości wytwarzanych odpadów tego typu. 

Firmy zajmujące się usługami handlowymi mają podpisane umowy z firmami 

dotyczące odbioru zużytych akumulatorów i transportu ich w celu 

unieszkodliwienia. Zbiórkę zużytych akumulatorów prowadzi sklep MOTO 

AGROMAX S. Michoń Odrzywół ul. Tomaszowska 28.  

Część odpadów (baterie) trafia wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na 

składowisko.  

 

Odpady zawierające azbest 

 

Na terenie gminy i powiatu nie ma składowiska odpadów azbestowych. Na 

terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonuje 1 składowisko przyjmujące 

odpady zawierające azbest w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat 

sierpecki). Gmina nie posiada „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest”.  

Wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Odrzywół przedstawia zestawienie: 
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Miejsce 

występowania 

wyrobów 

zawierających 

azbest 

Rodzaj wyrobu 

zawierającego 

azbest i miejsce 

jego 

występowania 

Ilość 

obiektów 

Ilość wyrobów zawierających azbest 

m² Mg 

Gospodarstwa 

domowe 

Eternit płaski i 

falisty na 

budynkach 

mieszkalnych 

510 47 857 832 711,8 

Eternit falisty na 

obiektach 

gospodarczych i 

garażach 

1 368 198 371 3 451 

Eternit falisty na 

obiektach 

inwentarskich 

375 35 195 612 410 

Inne obiekty, 

zadaszenia, 

wykończenia 

ogrodzenia 

28 1 188 20 288,4 

Razem: 2 281 282 614 4 569 

Obiekty 

przemysłowe 

Elewacja z płyt 

cementowo-

azbestowych 

4 296 5,15 

Inne Rury 

wodociągowo-

kanalizacyjne 

0,8 km   

*wg danych Gminy Odrzywół – stan na listopad 2008r. 

 

Pestycydy 

 

Na terenie gminy i powiatu nie są zlokalizowane składowiska odpadów 

niebezpiecznych. W gminie nie ma także magazynów nieprzydatnych środków 

ochrony roślin. Opakowania po środkach ochrony roślin (o kodzie 15 01 10) są 

odbierane przez firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia na zbieranie 

odpadów opakowaniowych. Niewielka część odpadów tego typu trafia do 

pojemników na odpady zmieszane. 
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Odpady zawierające PCB 

 

Jednym z głównych problemów jest unieszkodliwianie odpadów 

niebezpiecznych zawierających PCB. Obecnie w kraju nie ma instalacji mogącej 

bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające 

PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Termiczne 

unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących                                     

z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich 

dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach 

zlokalizowanych w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym 

oraz Zakładach Azotowych ANWIL S.A we Włocławku. Dekontaminacja 

urządzeń zawierających PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług 

Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku. 

Wszystkie urządzenia zawierające PCB, które zostaną zidentyfikowane podczas 

przeprowadzonej inwentaryzacji i kontroli powinny być przekazane do tych 

podmiotów gospodarczych. 

Szacuje się, że ilość odpadów zawierających PCB na terenie powiatu 

przysuskiego wynosi ok. 3 Mg. Gmina nie posiada danych dotyczących ilości 

odpadów zawierających PCB.  

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

Źródłem powstawania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są 

instytucje użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe i gospodarstwa 

domowe. Ilość poszczególnych urządzeń wycofywanych z użytku jest trudna do 

określenia ze względu na fakt, że aktualnie na terenie powiatu i gminy nie 

funkcjonuje zorganizowany system zbiórki. Na podstawie analizy wskaźnikowej 

szacuje się, że rocznie na terenie powiatu przysuskiego powstaje ok. 362 Mg 

odpadów elektrycznych i elektronicznych z czego ok. 260 to urządzenia AGD. 

Na terenie Gminy Odrzywół nie funkcjonuje zorganizowany system selektywnej 

zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z tym 

część sprzętu trafia do składnic złomu oraz na składowiska odpadów 

komunalnych. 

W 2008r. przeprowadzono jedną zbiórkę zużytego sprzętu RTV i AGD. W 

2009r. planuje się organizację dwóch takich zbiórek. Zbiórkę na zlecenie 

Urzędu Gminy przeprowadziła firma HAK. 

Na terenie województwa działalność związaną z recyklingiem odpadów 

elektrycznych i elektronicznych prowadzi firma Thornmann Recycling w 

Warszawie oraz Maklers Sp. z o. o. w Jabłonnej. Instalację do regeneracji 

czynników chłodniczych posiada Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej 

„PROZON” w Warszawie. 
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Wraki samochodowe i opony 

 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym samochód po zakończeniu swojego 

użytkowania staje się tzw. odpadem poużytkowym i należy do kategorii 

odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na swój charakter stanowi wartościowy 

odpad, który jest źródłem cennych materiałów. Około 85 % masy samochodu to 

metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu. Zawierają 

jednak szereg substancji niebezpiecznych (np. oleje, płyn hamulcowy  

i akumulatory ołowiowe),  które mogą dostać się do środowiska w przypadku 

niekontrolowanego postępowania z zużytymi pojazdami lub nie zapewnienia 

odpowiednich zabezpieczeń przed dostaniem się tych substancji do gleby, wód 

gruntowych czy atmosfery. Dlatego też demontażem zużytych pojazdów 

powinny zajmować się  wyłącznie uprawnione firmy, zwane stacjami 

demontażu, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania 

substancji niebezpiecznych, demontażu i segregacji materiałów, części oraz 

podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. 

W powiecie przysuskim nie ma żadnych stacji demontażu upoważnionych przez 

Wojewodę Mazowieckiego do wydawania zaświadczeń niezbędnych do 

wyrejestrowania pojazdów,  ani nie ma też punktów zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji posiadających stosowne zezwolenia starosty 

przysuskiego. 

 

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów 

mechanicznych, a także w wyniku demontażu wraków samochodowych. Ilość 

wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na 

wymianę lub na podstawie zarejestrowanych pojazdów, z uwzględnieniem czasu 

zużycia opon. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2007, poz. 607) nałożyła na przedsiębiorców 

obowiązek recyklingu odpadów poużytkowych wraz z osiągnięciem do dnia  

31 grudnia 2014 r. docelowego poziomu odzysku odpadów poużytkowych, do 

których należą zużyte opony, a powinien on wynosić co najmniej 75%. 

Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane i 

gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami tych 

odpadów. Opony objęte są opłatą produktową i część trafia do odzysku. Do 

systemu odpadów komunalnych trafiają opony z przypadków samodzielnej 

wymiany oraz opony zalegające w gospodarstwach. 

Urząd Gminy w Odrzywole nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości zużytych 

opon powstających na terenie gminy.  
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Oleje odpadowe 

 

Oleje odpadowe, w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje 

przekładnikowe, a także oleje hydrauliczne, stanowią grupę 13. 

W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany: 

- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych, 

- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe), 

- olejów transformowanych. 

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych 

i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji 

pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w 

separatorach. 

Na terenie powiatu w roku 2006 wytworzono ok. 2000 Mg omawianych 

odpadów. Oleje odpadowe poddawane były w znacznej mierze procesowi 

unieszkodliwiania. Na terenie powiatu jest prowadzona zbiórka zużytych olejów 

odpadowych. Brak jest bliższych danych dotyczących placówek gromadzących 

zużyte oleje. 

Firmy zajmujące się usługami handlowymi mają podpisane umowy z firmami 

dotyczące odbioru przepracowanych olejów i transportu ich w celu 

unieszkodliwienia. Brak jest danych dotyczących ilości wytwarzanych olejów 

odpadowych na terenie gminy. 

 

1.3.3. Odpady z sektora gospodarczego 

 

Na odpady powstające w przemyśle składają się odpady komunalne oraz odpady 

z przemysłowych procesów produkcyjnych tzw. odpady technologiczne w tym 

odpady niebezpieczne. Z uwagi na brak zakładów przemysłowych na terenie 

gminy typowe odpady przemysłowe tu nie powstają (np. oleje przepracowane, 

osady z filtrów). 

Głównymi wytwórcami odpadów  poprodukcyjnych na terenie gminy są   

niewielkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność głównie usługową. 

Na terenie gminy działają firmy: remontowo-budowlane, transportowe 

i świadczące usługi w zakresie napraw samochodów, ślusarstwa, krawiectwa, 

szewstwa, cholewkarstwa itp. 

Ilość wytworzonych przez  te podmioty gospodarcze odpadów zarówno 

komunalnych jak i produkcyjnych  nie jest możliwa do określenia, ze względu 

na brak ewidencji ich ilości. Z poszczególnych zakładów odpady te są odbierane 

w systemie obwoźnym.  
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1.3.4. Odpady poddawane procesom odzysku i unieszkodliwiania 

 

Selektywna zbiórka odpadów obejmuje odpady przeznaczone do procesu 

odzysku: szkło, plastiki (PET-y), makulatura i metale. Od 2008r. realizowana 

jest poprzez wyspecjalizowaną firmę HAK z Piotrkowa Trybunalskiego, z którą 

Gmina Odrzywół ma podpisaną umowę. Selektywna zbiórka odpadów w 

gospodarstwach domowych prowadzona jest do 3 worków na:  

- szkło,  

- plastik (PET-y),  

- makulaturę i metale.  

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje jedynie odpady  

opakowaniowe do recyklingu materiałowego. Na terenie gminy organizowana 

jest również zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów 

wielkogabarytowych. Brak jest selektywnej zbiórki odpadów do recyklingu 

organicznego, zbiórki odpadów niebezpiecznych i poremontowych.  

 

Ilość wysegregowanych odpadów na terenie gminy w latach 2005-2007 

przedstawia poniższa tabela: 

 

 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
 

Masa [Mg] 

 

Masa [Mg] 

 

Masa [Mg] 

papier i tektura 9,45 11,50 23,2 

tworzywa sztuczne 7,70 8,40 21,48 

szkło 0,51 0,60 0,72 

Razem: 17,66 20,5 45,5 
*wg Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego 

 

1.4. Instalacje oraz podmioty gospodarcze zajmujące się przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów 

 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku lub 

unieszkodliwienia odpadów: 

 

Podmioty zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych:  

 Urząd Gminy – komunalna jednostka oczyszczania, Odrzywół, ul. 

Warszawska 53. Zakres działalności - wywóz komunalnych 

nieczystości stałych,  

 PGKiM, Przysucha, ul. Targowa 52, nr zezwolenia 1/2007, data 

wydania 12.03.2007r., okres ważności – 31.03.2017r., wydane przez 

Wójta Gminy Odrzywół. Zakres działalności – odbiór i transport 

odpadów komunalnych,  
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 HAK – Zakład Usług Komunalnych, Stanisław Burczyński, 97-300 

Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie.  

Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów 

innych niż komunalne:  

 „Hydrobudowa” Śląsk SA, Mikołów Oddział Radom, zezwolenie 

wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych 

oraz innych niż niebezpieczne – odbiór lamp fluorescencyjnych i 

innych materiałów posiadających azbest,  

 Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Karolczak, Łódź, ul. 

Przełajowa 10/56, zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. 

Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – 

odbiór i transport odpadów zawierających azbest, 

 Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych 

„TERMO EXPORT”, Warszawa ul. Żurawia 24/7, zezwolenie wydane 

przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz 

innych niż niebezpieczne – odbiór, transport i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest, 

 Firma „AWANS” Sp z o.o, Warszawa, ul. Żagańska 1, zezwolenie 

wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych 

oraz innych niż niebezpieczne – odbiór, transport i unieszkodliwianie 

odpadów z piaskowników, szlamów z kolektorów, odpadów 

zawierających azbest, 

 PUH EXPORT-IMPORT „PEWJOL”, Opoczno, ul. Kopernika 8/5, 

zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów 

niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odbiór, transport i 

unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest i odpady 

azbestopodobne, 

 Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO”, 

Zamość, ul. Bohaterów Monte Casino 4/12 , zezwolenie wydane przez 

Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych 

niż niebezpieczne – odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest, odpadów budowlanych, 

 PPHU „Arka”, Przysucha, ul. Radom 30, zezwolenie wydane przez 

Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych 

niż niebezpieczne – odbiór, transport baterii i akumulatorów, olei 

odpadowych, świetlówek i lamp fluorescencyjnych, opon, opakowań 

tekturowych, tworzyw sztucznych, 

 Stacja Paliw i Usług Motoryzacyjnych Spółka Jawna, Potworów 69, 

zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów 

niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – zbieranie 

akumulatorów ołowiowych, 
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 „Motozbyt” T. Kos, Przysucha, ul. Radomska 16 zezwolenie wydane 

przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz 

innych niż niebezpieczne – zbieranie akumulatorów ołowiowych, 

 Firma Handlowa „DAKO”, Potworów 157 zezwolenie wydane przez 

Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych 

niż niebezpieczne – zbieranie akumulatorów ołowiowych, 

 Sklep „MOTO AGROMAX” S. Michoń, Odrzywół, ul. Tomaszowska 

28 zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów 

niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – zbieranie 

akumulatorów ołowiowych, 

 Rzuców Zakład Maszyn Rolniczych i Odlewni Żeliwa (p. Szcześniak, 

Stępień, Sokół, Madej, Rec) Spółka Jawna w Rzucowie, ul. Staszica 36 

zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów 

niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odzysk 

wybrakowanych odpadów żeliwnych 

100980 – wybrakowanie żeliwa 

120117 – odpady poszlifierskie 

120113 – odpady spawalnicze 

120101 – odpady z tłocznia i piłowania żelaza i jego stopów  

100101 – żużle i popioły paleniskowe  

100903 – żużle odlewnicze  

100908 – rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania 

100910 – pyły z gazów odlotowych  

100906 – rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania  

 Rdzów 18 Zakład produkcyjno Handlowo-Usługowy „Bumis” 

Mirosław Iskrzyński gm. Potworów zezwolenie wydane przez Starostę 

przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż 

niebezpieczne – odzysk żużli i popiołów paleniskowych 100101, 

Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów: 

 Odrzywół, właściciel- Gmina Odrzywół, rodzaj: składowisko odpadów 

komunalnych, 

1.5. Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami 

 

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, mimo to 

większość odpadów trafia na lokalne składowisko w formie zmieszanej, co 

uniemożliwia odzyskiwanie surowców wtórnych. Istniejące składowisko 

odpadów zabezpiecza potrzeby gminy tylko na kilka najbliższych lat, dlatego 

należy wprowadzić skuteczny system odzysku surowców wtórnych.  Z uwagi na 

założenia dalszego rozwoju gminy należy liczyć się ze wzrostem 

zapotrzebowania na składowanie i zabezpieczanie odpadów z różnych sektorów: 

komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych.  
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1.6. Wnioski 

 

Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie Odrzywół pozwala na 

przedstawienie następujących wniosków: 

- Konieczne jest rozszerzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na 

terenie całej gminy. 

- Należy podjąć działania w celu zamknięcia i rekultywacji składowiska 

odpadów w Odrzywole. 

- Należy wzmocnić kontrolę podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

- Należy podjąć działania w celu lokalizacji i likwidacji „dzikich wysypisk” 

istniejących na terenie gminy. 

- Konieczne jest podjęcie działań z zakresu edukacji proekologicznej 

adresowanej do dzieci oraz dorosłych. 
 

II. Plan Gospodarki Odpadami 

 

2.1. Prognozowane zmiany wpływające na gospodarkę odpadami 

 

Wpływ na gospodarkę odpadami w regionie w najbliższych latach będą miały: 

zmiany demograficzne, rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój 

gospodarczy gminy oraz zmiany struktury odpadów komunalnych. 

 

2.1.1. Demografia 

 

Wg stanu na 31 grudnia 2007 roku w gminie było zameldowanych 4240 

mieszkańców.  

 

Prognozowana liczba mieszkańców gminy Odrzywół w latach 2009 – 2016  

wyniesie:  

 

Gmina 

Odrzywół 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

         

  

4427 

 

4369 

 

4480 

 

4386 

 

4491 

 

4446 

 

4482 

 

4532 

 

2.1.2. Rozwój gospodarczy 

 

Głównym celem gminy Odrzywół jest rozwój gospodarczy gminy z 

wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i w tym celu przewiduje 

lokalizację różnych form działalności gospodarczej na terenie gminy.  

Preferowana ma być działalność nieuciążliwa dla środowiska. Zamierzeniem 

gminy jest utworzenie atrakcyjnych terenów pod inwestycje oraz rozwój 
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turystyki. Program gospodarki odpadami powinien uwzględniać 

perspektywiczne zwiększenie ilości odpadów bytowych (turystyka i rekreacja) 

oraz odpadów z sektora gospodarczego.  

 

2.1.3. Mieszkalnictwo 

 

Wzrost liczby mieszkań na terenie gminy szacowany jest przy założeniu 

utrzymania dotychczasowego tempa przyrostu.  

 

Prognoza liczby mieszkań i powierzchni użytkowa mieszkań w gminie  

Odrzywół: 

 

2009 2011 2015 

Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

(m
2
) 

Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

(m
2
) 

Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

(m
2
) 

1415 103697 1427 105257 1452 108507 

 

2.1.4. Prognoza ilości i struktury odpadów 

 

Poniższe zestawienie przedstawia ilość odpadów komunalnych wywiezionych 

na składowisko z terenu gminy w roku 2007. 

 
 Ilość wywiezionych 

odpadów komunalnych  

(Mg) 

Odpady odzyskane w wyniku 

wstępnej segregacji (u źródła) 

(Mg) 
   

Odrzywół 738,30 45,40 
* wg Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami w gminie Odrzywół  

 

Na terenie gminy Odrzywół w roku 2007 wywieziono (wg danych 

przedstawionych przez Gminę) około 738,30 Mg odpadów komunalnych, z 

czego unieszkodliwiono na składowisku 692,90 Mg.  Dane te obejmują jednak 

tylko odpady wywiezione na składowisko przez wyspecjalizowaną firmę 

działającą na zlecenie Urzędu Gminy. W statystyce tej nie są uwzględnione 

odpady spalane w gospodarstwach domowych, zagospodarowywane na 

kompostownikach przydomowych czy wywożone na „dzikie wysypiska”. 

Dlatego bliższe rzeczywistej ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów 

komunalnych są dane szacunkowe wyliczone na podstawie wskaźników ilości 

odpadów wytwarzanych rocznie przez jednego mieszkańca (szacuje się, że na 

terenie gminy  powstanie w roku 2008 około 940 Mg odpadów).  
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W zamieszczonej niżej tabeli  przedstawiono za PGO dla Powiatu Przysuskiego 

wskaźniki emisji odpadów w latach 2008 i 2012 dla terenów wiejskich 

[kg/M/rok] 

 
Lp. Nazwa strumienia odpadów Rok 2008 Rok 2012 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 26,27 26,53 

2. Odpady zielone 5,10 5,20 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 9,61 9,71 

4. Opakowania z papieru i tektury 10,06 10,74 

5. Opakowania wielomateriałowe 2,23 2,38 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 14,87 14,87 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 6,71 7,17 

8. Tekstylia 4,93 4,98 

9. Szkło (nieopakowaniowe) 1,99 2,05 

10. Opakowania ze szkła 11,28 11,82 

11. Metale 4,55 4,55 

12. Opakowania z blachy stalowej 1,34 1,39 

13. Opakowania z aluminium 0,66 0,68 

14. Odpady mineralne 16,26 16,58 

15. Drobna frakcja popiołowa 52,14 50,57 

16. Odpady wielkogabarytowe 15,45 15,60 

17. Odpady budowlane 30,90 31,52 

18. Odpady niebezpieczne 2,00 2,00 

RAZEM 216,345 218,34 
*wg Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego 

 

 

 

Prognoza szacunkowa ilości wytworzonych odpadów na terenie gminy 

Odrzywół w latach 2008 i 2012: 

 
Lp. Nazwa strumienia odpadów Ilość [Mg] 

Rok 2008 Rok 2012 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 114 116 

2. Odpady zielone 22 23 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 42 43 

4. Opakowania z papieru i tektury 44 47 

5. Opakowania wielomateriałowe 10 10 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 65 65 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 29 31 

8. Tekstylia 21 22 

9. Szkło (nieopakowaniowe) 8 9 

10. Opakowania ze szkła 49 52 

11. Metale 20 20 

12. Opakowania z blachy stalowej 6 6 

13. Opakowania z aluminium 3 3 
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Lp. Nazwa strumienia odpadów Ilość [Mg] 

Rok 2008 Rok 2012 

14. Odpady mineralne 71 73 

15. Drobna frakcja popiołowa 226 222 

16. Odpady wielkogabarytowe 67 68 

17. Odpady budowlane 134 138 

18. Odpady niebezpieczne 9 9 

RAZEM 940 957 
*obliczenia własne na podstawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla 

powiatu przysuskiego 

 

Ilość odpadów zebranych na terenie gminy Odrzywół w 2007 r. wyniosła 738,30 

Mg. Szacunkowe dane wynoszą 940 Mg – wartości te są bliższe prawdy. W 

gminach wiejskich część odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych 

przeznacza się na kompost, część jest również spalana. Do przydomowych 

pojemników trafiają również odpady opakowaniowe lub niebezpieczne.  

 

2.2. Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów 

  

Podstawowym warunkiem racjonalnej gospodarki odpadami jest selektywna 

zbiórka. Pozwala ona na: 

- pozyskiwanie surowców wtórnych bez nadmiernego obciążania linii w 

sortowniach, 

- zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowiska (wydłużenie 

czasu ich eksploatacji),  

- umożliwia tworzenie stabilnego rynku surowców wtórnych i przemysłu 

przetwarzającego te surowce.  

 

Schemat racjonalnego gospodarowania odpadami: 

 

  Minimalizacja     Recykling    Unieszkodliwianie Składowanie 

 

Minimalizacja ilości odpadów – osiągana przez wstępną segregację 

Recykling – wykorzystanie odzyskanych surowców wtórnych w gospodarce 

Unieszkodliwianie – pozbawienie pozostałych odpadów właściwości 

szkodliwych dla środowiska 

Składowanie – docelowe składowanie odpadów obojętnych dla środowiska  

 

Podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów to: 

 System zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia (tzw. kontener 

w sąsiedztwie) - ustawienie w wybranych punktach gminy specjalnie 

oznakowanych kontenerów przeznaczonych do zbierania: szkła, papieru, 

tworzyw sztucznych, metali. Odpady zmieszane (frakcja mokra) gromadzi 
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się  w osobnych pojemnikach. System ten stosuje się w rejonach o 

wysokim stopniu urbanizacji. 

 System zbiórki „u źródła” - rozstawienie pojemników na poszczególne 

frakcje odpadów w miejscu ich powstawania (gospodarstwa domowe, 

posesje przy punktach usługowych itp.). Rozróżnia się 3 systemy: 

- dwupojemnikowy – pojemniki na frakcję suchą i frakcję mokrą 

- trójpojemnikowy – pojemnik na surowce wtórne, pojemnik na odpady  

do kompostowania, pojemnik na pozostałe odpady 

- wielopojemnikowy – pojemniki na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, 

odpady do kompostowania oraz pozostałe odpady 

 System centralnych punktów selektywnego gromadzenia, opiera się na 

stworzeniu ogrodzonych, nadzorowanych miejsc wyposażonych w 

zestawy kilku pojemników i kontenerów. Punkty mogą odbierać również 

odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, motoryzacyjne, 

budowlane. System taki obsługuje skupiska ludności około 20 tys. 

mieszkańców.  

 

Wojewódzki plan gospodarki odpadami przewiduje utworzenie Regionalnych 

Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), dysponującymi nowoczesnymi 

systemami segregacji i unieszkodliwiania odpadów (np. unieszkodliwianie 

termiczne, biochemiczne, fizykochemiczne) oraz spełniającymi wymogi 

bezpieczeństwa składowiskami obojętnego chemicznie i biologicznie balastu. 

Zgodnie z przepisami, regulującymi składowanie odpadów komunalnych 

konieczne będzie uzyskanie tzw. pozwolenia zintegrowanego, co w praktyce 

oznacza, że za kilka lat nie będzie możliwe docelowe składowanie odpadów na 

istniejących składowiskach.  

 

2.3. Możliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 

 

Z uwagi na rosnącą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych występuje 

konieczność zmniejszania ich objętości przed ostatecznym składowaniem. 

Istnieje również szansa na odzyskanie możliwych do odzyskania surowców i 

energii. Najpopularniejsze sposoby unieszkodliwiania pozostałych po segregacji 

odpadów komunalnych to: 

 spalanie – termiczne unieszkodliwianie zmniejszające masę odpadów 

składowanych. Ciąg technologiczny do spalania składa się z urządzeń do 

przygotowania odpadów: pieca z systemem do odzysku ciepła, instalacji 

do oczyszczania spalin, systemu kontroli toksyczności spalin oraz 

urządzeń do usuwania popiołu i żużla 

 wykorzystanie niektórych frakcji odpadów jako paliwa alternatywne – 

spalanie odpadów odbywa się nie w piecu do spalania odpadów, ale w 

palenisku funkcjonującej instalacji przemysłowej (kotły fluidalne i 
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paleniska rusztowe w zakładach energetycznych, siłowniach 

przemysłowych, cementowniach itp.). Paliwami mogą być np. guma, 

makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne. W  

systemie tym konieczny jest ciągły monitoring spalin. 

 piroliza – polega na odgazowaniu różnego rodzaju odpadów (guma, 

makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne) i 

spalanie produktów gazowych procesu.  

 ekobetonowanie – wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako 

domieszki do betonów, stosowanych do budowy m.in. podbudowy dróg i 

ulic, budowy obwałowań składowiska odpadów, budowy barier 

dzwiękochłonnych itp. 

 kompostowanie – proces, który może być prowadzony w warunkach 

naturalnych (pryzmy) lub w bioreaktorach. Kompostowaniu mogą być 

poddane odpady organiczne z gospodarstw domowych, targowisk, 

pielęgnacji zieleni itp. 

 pryzma energetyczna – odpady ulegające biodegradacji składowane są w 

pryzmach, w których odbywa się beztlenowy proces ich rozkładu. 

Powstający w wyniku procesu rozkładu biogaz wykorzystuje się do 

wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej. 

 

Na terenie gminy trudno byłoby zastosować którąś z wymienionych powyżej 

technologii. Możliwa jest natomiast budowa „czystej” kompostowni – pryzmy, 

na której byłyby przerabiane wyłącznie czyste odpady biologiczne.  

 

2.4. Cele strategiczne i system gospodarki odpadami 

 

Główne rodzaje odpadów, jakie powstają na terenie gminy można podzielić na: 

 komunalne: stałe i ciekłe odpady z gospodarstw domowych i obiektów 

użyteczności publicznej, odpady z ogrodów i parków, odpady uliczne 

(tzw. zmiotki), nieczystości ze zbiorników bezodpływowych 

 inne: wraki samochodowe, odpady z zakładów opieki zdrowotnej i 

weterynaryjnej, odpady budowlane (gruz, ziemia), odpady z działalności 

usługowej i produkcyjnej. 

 

Główne cele planu gospodarki odpadami to: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów 

 zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia powstałych 

odpadów 

 

Realizacja głównych celów wymaga podjęcia szeregu działań, m.in.: 

 wprowadzenia powszechnego systemu segregacji odpadów podniesienia 

świadomości ekologicznej mieszkańców 
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2.4.1. Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy 

 

Docelowy system zbierania, segregacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych przedstawia poniższy schemat: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wytwórcy odpadów 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Segregacja u źródła          

               surowce wtórne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                                    surowce wtórne 

RZGO                      kompost 

                                   frakcja energetyczna      

               

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Składowisko 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Planowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Odrzywół 

przewiduje: 

 

Gromadzenie odpadów w miejscu ich powstawania co stanowi pierwsze 

ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. 

Selektywna zbiórka – odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach 

domowych oraz w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą 

poddawane będą wstępnej segregacji „u źródła”. W wyniku wstępnej segregacji 

oddzielona zostanie frakcja sucha (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 

metale), która będzie odbierana przez firmę, z którą gmina podpisze umowę w 

zakresie odbioru odpadów. Surowce wtórne mogą być gromadzone w workach 

lub pojemnikach (gospodarstwa domowe) lub w specjalnych kontenerach do 
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selektywnej zbiórki, które powinny być ustawione w miejscach widocznych i 

uczęszczanych przez mieszkańców. 

RZGO – Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami 

Odpady zmieszane odbierane z gospodarstw domowych do 2014 roku będą 

składowane na składowisku w Odrzywole. Po zamknięciu składowiska odpady 

zmieszane będą przewożone do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w 

Radomiu-Wincentowie gdzie będą poddane procesowi wtórnej segregacji.  

Odzyskane surowce wtórne będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy w 

celu ich zagospodarowania, odpad zostanie zagospodarowany poprzez 

oddzielenie odpadów organicznych (do kompostowania), frakcji energetycznej 

(do spalenia) oraz balastu.  

Odpady komunalne będą kierowane do RZGO w Radomiu za pośrednictwem 

stacji przeładunkowej odpadów, ze względu na odległość gminy Odrzywół do 

tego Zakładu, która przekracza 30 km. Zadaniem stacji przeładunkowej 

odpadów będzie magazynowanie i przygotowanie odpowiednich partii odpadów 

do przekazania do RZGO.  

Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne odbierane będą poprzez przejazdy 

mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych. 

Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów zmieszanych w ciągu 

technologicznym RZGO będą czasowo magazynowane w Rotacyjnym 

Magazynie Odpadów Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne, a następnie 

będą transportowane poza RZGO w celu unieszkodliwienia.  

 

2.5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami 

 

Z analizy danych zbiórki, odzysku, recyklingu poszczególnych rodzajów 

odpadów wynika, że najgorsza sytuacja jest w sektorze odpadów komunalnych 

– większość tych odpadów składowana jest bez segregacji. Konieczne jest 

podjęcie działań, które zmienią tę sytuację. Działania powinny dotyczyć 

następujących obszarów: 

- zapobieganie powstawaniu odpadów (optymalizacja gospodarki 

materiałowej, modernizacja urządzeń – poprawa wydajności, nowe 

technologie, recykling i ponowne użycie), 

- poprawa gospodarki odpadami (optymalizacja transportu, intensyfikacja 

odzysku, unieszkodliwianie), 

- optymalizacja sieci instalacji do unieszkodliwiania odpadów i 

docelowych składowisk, 

- edukacji ekologicznej mieszkańców gminy.  
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2.5.1. Odpady komunalne 

 

Podstawowym działaniem poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi 

na terenie gminy będzie rozszerzenie powszechnej segregacji odpadów już w 

miejscu ich powstawania (program segregacji „u źródła”).  

Po zamknięciu składowiska odpadów w Odrzywole odpady komunalne 

przyjmowane będą na instalacje eksploatowane przez PPUH „RADKOM” Sp. z 

o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76:  

  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK), w skład którego 

wchodzi:  

     - sortownia odpadów komunalnych  

     - kompostownia odpadów organicznych i biodegradowalnych  

     - linia przygotowania komponentów do frakcji RDF  

     - zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

     - linia przerobu odpadów budowlanych  

     - linia przerobu odpadów wielkogabarytowych  

 Rotacyjny Magazyn Odpadów Niebezpiecznych i innych niż  

Niebezpieczne  

 Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego (ZSEE)  

Wprowadzenie systemu segregacji „u źródła” poprzedzone będzie szeroką 

kampanią informacyjną i edukacyjną. Odpady komunalne, które nie będą 

zbierane w sposób selektywny, gromadzone będą w pojemnikach lub 

kontenerach o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania. 

Wysegregowane surowce (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale) 

będą zbierane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w workach lub 

pojemnikach, a na terenach otwartych i przy obiektach użyteczności publicznej 

w specjalnych kontenerach do selektywnej zbiórki, które powinny być 

ustawione w miejscach widocznych i uczęszczanych przez mieszkańców. 
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2.5.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

 

W gminie Odrzywół źródłem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

są głównie odpady kuchenne, odpady z ogródków i pól. Szacunkowe dane ilości 

wytwarzanych tego rodzaju odpadów w roku 2008 wynoszą 114 Mg. Zawartość 

odpadów organicznych, w masie odpadów komunalnych, dla terenów wiejskich 

wynosi 18%, a dla miast – 33%. Odpady ulegające biodegradacji w większości 

zagospodarowywane są w miejscu ich powstawania, czyli przy gospodarstwach 

domowych jako kompost oraz jako pasze dla zwierząt. Część odpadów 

kuchennych z pewnością trafia na składowisko docelowe jako odpady 

zmieszane.  

Zmniejszenie ilości tego typu odpadów trafiających na lokalne składowisko 

powinno przynieść propagowanie przydomowych kompostowników oraz 

zagospodarowanie przetworzonych w nich odpadów w działalności rolniczej. 

Właściciele gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych większych, ekologicznych, 

mogliby używać wyprodukowany przez siebie kompost jako nawóz naturalny. 

W planowanym systemie gospodarki odpadami bioodpady z zabudowy 

jednorodzinnej będą trafiały na przydomowe kompostowniki. Zakup 

specjalnych pojemników służących do kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji ma być współfinansowany przez gminę od roku 2010. Odpady z 

zabudowy wielorodzinnej oraz odpady zielone z parków i ogrodów będą trafiały 

również do specjalnych pojemników na odpady ulegające biodegradacji, skąd 

będą wywożone przez wyspecjalizowane firmy do kompostownika 

zlokalizowanego przy ZUOK w Radomiu. Wytworzony kompost będzie 

zagospodarowywany przez miejskie firmy komunalne. 
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Celem w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi jest zmniejszenie 

ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowisko, aby nie było składowanych: 

- w 2010 r. więcej niż 75% 

- w 2013 r. więcej niż 50% 

- w 2020 r. więcej niż 35% 

masy tych odpadów  w stosunku do wytworzonych w 1995 r. 

 

2.5.3. Odpady niebezpieczne 

 

Proponowany system zbiórki odpadów niebezpiecznych przewiduje, po 

uprzednim poinformowaniu mieszkańców, przejazdy specjalistycznych 

samochodów MPZON („mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych”), 

które będą odbierały odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe bezpośrednio od 

mieszkańców.  

 

Planowany system gospodarki poszczególnymi rodzajami odpadów 

niebezpiecznych w gminie Odrzywół: 

 Odpady medyczne i weterynaryjne – odpady z ośrodka zdrowia, gabinetu 

stomatologicznego, apteki oraz lecznicy dla zwierząt odbierane są przez 

wyspecjalizowane firmy na podstawie zawartych z nimi umów. Nie 

przewiduje się zmiany funkcjonującego systemu.  

 Przeterminowane leki -  będą zbierane w pojemnikach ustawionych w 

aptece i Zakładzie Opieki Zdrowotnej i wywożone poza teren gminy 

przez wyspecjalizowane firmy. Termometry rtęciowe również będzie 

można oddawać w aptekach, które będą posiadały pojemniki na tego typu 

odpady. Zebrane termometry rtęciowe następnie trafią do 

przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w ich utylizacji. 

 Wyeksploatowane pojazdy – pojazdy będą odbierane przez 

wyspecjalizowane firmy zajmujące się demontażem wraków 

samochodowych. Wykaz takich firm jest dostępny w Mazowieckim 

Urzędzie Wojewódzkim. 

 Opony – Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są 

wymieniane i gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają 

się posiadaczami tych odpadów. Ilość zużytych opon będzie wzrastać 

wraz ze wzrostem ilości rejestrowanych samochodów. Mieszkańcy gminy 

będą mogli oddawać zużyte opony do mobilnego punktu zbiórki odpadów 

niebezpiecznych. 

 Oleje – odpadowe oleje z procesów produkcyjnych oraz zbierane w 

punktach obsługi samochodów i na stacjach benzynowych będą nadal 

odbierane od wytwórców przez wyspecjalizowane firmy. Zbiórka tych 
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odpadów odbywać się będzie także poprzez przejazdy specjalistycznych 

samochodów – „mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych”. 

 Zużyte baterie i akumulatory – podstawową formą zbiórki akumulatorów 

będzie przyjmowanie przez punkty sprzedaży wraz z zakupem nowego. 

Zbieranie zużytych baterii będzie zorganizowane przez bezpośrednie 

dostarczenie odpadów do MPZON, a także poprzez odbiór w punktach 

sprzedaży, gdzie będą rozstawione pojemniki na zużyte baterie. Odpady 

te zostaną wywiezione przez wyspecjalizowaną firmę poza teren gminy w 

celu unieszkodliwienia.  

 Odpady elektryczne i elektroniczne - odpady te będą odbierane przez 

wyspecjalizowaną firmę i transportowane do punktu zbiórki zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) zlokalizowanego w 

Radomiu-Wincentowie. Zużyte świetlówki będą także oddawane w 

każdym sklepie lub hurtowni przy zakupie nowej. Zgodnie z art. 42 ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) w zbiórkę zużytego sprzętu 

włączone są placówki handlu detalicznego i hurtowego. Przy sprzedaży 

urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego sprzedawcy detaliczni i 

hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia tego samego rodzaju 

zużytego sprzętu na zasadzie 1:1. 

 Odpady zawierające PCB - obecnie w kraju realizowany jest program 

likwidacji PCB z terminem zakończenia w 2010 roku. Zgodnie                         

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 24.06.2002 (Dz.U.96 

poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek przeprowadzenia 

inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB (eksploatowanych                         

i wycofanych z eksploatacji) oraz magazynowanych odpadów PCB                 

w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji                        

o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie. Obecnie brak jest danych o 

ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB 

na terenie Gminy Odrzywół. W związku z tym na terenie gminy należy 

zinwentaryzować lokalizacje wszelkich instalacji zawierających PCB, 

opracować harmonogram ich usunięcia oraz przeprowadzić likwidację i 

dekontaminację urządzeń zawierających PCB (przede wszystkim 

transformatory i kondensatory z olejem zawierającym domieszkę PCB). 

Do 2010 roku urządzenia zawierające PCB powinny zostać zlikwidowane 

i unieszkodliwione przez wyspecjalizowane firmy.  

 Opakowania po środkach ochrony roślin – odpady tego typu będą nadal 

odbierane przez firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia na 

zbieranie odpadów opakowaniowych. Zbiórka tego rodzaju odpadów 

odbywać się będzie także poprzez przejazdy MPZON. 
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 Chemikalia - zbiórka tego typu odpadów odbywać się będzie poprzez 

zorganizowane przejazdy MPZON. 

 Odpady zubożające warstwę ozonową - zbieranie odpadów tego typu 

będzie organizowane przez odbieranie zużytych urządzeń w punktach 

sprzedaży. Zbiórka tego typu odpadów odbywać się będzie także poprzez 

zorganizowane przejazdy MPZON. 

 Azbest – na terenie gminy należy przeprowadzić inwentaryzację azbestu. 

Akcja informacyjna o szkodliwości tego produktu powinna przyczynić się 

do usuwania wyrobów azbestowych z budynków i instalacji. Odpady 

zawierające azbest będą transportowane przez wyspecjalizowane firmy na 

składowisko w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat sierpecki) 

lub na inne składowiska zlokalizowane poza terenem województwa, 

posiadające odpowiednie zezwolenia. 

 Pozostałe odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów 

komunalnych – zbiórka będzie organizowana (po uprzednim 

poinformowaniu mieszkańców) przez przejazdy specjalistycznych 

samochodów MPZON. 

 

2.5.4. Odpady z sektora gospodarczego 

 

Plan zakłada podjęcie działań, których efektem będzie zmniejszenie ilości 

odpadów z  tego sektora oraz całkowite ich zagospodarowanie. Cele te można 

osiągnąć dzięki: 

- promocji nowoczesnych „czystych” technologii, 

- promocji termomodernizacji budynków i modernizacji systemów 

grzewczych,  

- wzmocnienie kontroli przestrzegania warunków postępowania z 

odpadami przez podmioty gospodarcze, 

- optymalizacji gospodarki materiałowej, modernizacji urządzeń – poprawa  

ich wydajności,  

- racjonalnej gospodarki odpadami opakowaniowymi, 

- wykorzystanie odpadów z przetwórstwa.  

 

 

2.5.5. Osady ściekowe 

  

Ścieki z terenu gminy Odrzywół dowożone są do Oczyszczalni Ścieków 

Komunalnych w Odrzywole. Powstające  tutaj w procesie utylizacji suche 

odpady są wywożone na składowisko odpadów, natomiast ścieki po neutralizacji 

wpuszcza się do rzeki Drzewiczki.  
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W Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu przysuskiego proponowanym 

rozwiązaniem w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych jest zwożenie 

ich do kompostowni i poddanie tam zbiegom higienizacji na poletkach 

osadowych. Jeżeli zawartość metali ciężkich w tych osadach nie przekracza 

dopuszczalnych norm sugeruje się rolnicze ich wykorzystanie. Jeżeli natomiast 

poziom metali ciężkich jest zbyt wysoki, należy spalać je w spalarni odpadów 

komunalnych. 

Zgodnie z WPGO dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-

2015 należy dążyć do:  

 sukcesywnego wykorzystywania osadów ściekowych nagromadzonych na 

terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania 

nagromadzonych osadów w roku 2011; 

 całkowitego ograniczenia składowania osadów ściekowych do roku 2015. 

 

2.5.6. Odpady z rozbiórki obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej 

 

Odpady budowlane umieszczane będą na terenie nieruchomości odrębnie od 

pozostałych odpadów komunalnych, w kontenerach/pojemnikach dostarczonych 

przez uprawniony podmiot, w miejscach dostępnych do odbioru przez jednostkę 

wywozową. Zbiórka odpadów budowlanych prowadzona będzie według potrzeb 

zgłaszanych przez mieszkańców. Na terenach wiejskich odpady tego typu są 

często wykorzystywane na własne potrzeby remontowo-budowlane. 

Odpady powstające podczas rozbiórki lub remontów obiektów budowlanych, a 

także odpady z infrastruktury drogowej nadające się do zagospodarowania (gruz 

budowlany) będą transportowane przez wyspecjalizowane firmy do ZUOK w 

Radomiu-Wincentowie, gdzie będzie znajdowała się linia przerobu odpadów 

budowlanych. Odpady te również mogą być sprzedawane zainteresowanym 

osobom lub podmiotom gospodarczym.  

Azbest (eternit) podczas rozbiórki obiektów budowlanych będzie demontowany 

i odbierany przez specjalistyczne firmy.  

 

2.5.7. Odpady opakowaniowe 
 

Strategia gospodarki odpadami opakowaniowymi, przyjęta w krajowym planie 

gospodarki odpadami zakłada m.in.: 

- rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu 

odpadów opakowaniowych, 

- kontrolę działania wprowadzających produkty w opakowaniach, 

organizacji odzysku i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym 

recyklingiem odpadów opakowaniowych,  

- wprowadzenie instrumentów monitorowania przepływu odpadów 

opakowaniowych i działania systemu 
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Ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Odrzywół, na 

podstawie danych szacunkowych, wynosi ok. 141 Mg. W skład tego strumienia 

odpadów komunalnych wchodzą głównie opakowania papierowe i szklane, w 

mniejszym stopniu opakowania tekstylne i metalowe. Należy zmniejszyć ilość 

deponowanych odpadów opakowaniowych na składowiskach. Na terenie gminy 

segreguje się: papier i tekturę, szkło i tworzywa sztuczne. Ilość 

wysegregowanych odpadów jest wciąż minimalna. 

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jego 

efektywności wykorzystywane będą następujące działania: 

 Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na 

gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 

Nr 39 poz. 251 z 2007 r. z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 

2008 z 2005 r. z późn. zm.). 

 Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne może być 

wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, 

poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych 

wytwórców odpadów obejmujące sposób zbierania, typy pojemników 

oraz częstotliwość. 

 Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych 

stanowi zasadniczą część wdrażania planów gospodarki odpadami. Jej 

celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości 

wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”. 

Ważnym elementem planu jest również zbiórka opakowań po środkach ochrony 

roślin, które zawierają szkodliwe substancje. Tego rodzaju opakowania należy 

traktować jako odpad niebezpieczny, który powinien być gromadzony osobno, a 

następnie transportowane z zachowaniem wymogów prawa do punktów 

unieszkodliwiania. 

 

 

2.6. Zdania strategiczne obejmujące lata 2009-2016 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Odrzywół definiuje cele strategiczne 

które obejmują okres 8 lat - zadania priorytetowe na lata 2009-2012 oraz 

zadania perspektywiczne na lata 2013-2016. 

 

 

Do zadań strategicznych, które będą realizowane w latach 2009-2016 należą: 

 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem 

zbierania odpadów komunalnych i systemem selektywnej zbiórki 

 Zorganizowanie systemu odbioru odpadów ulegających biodegradacji 

(propagowanie przydomowych kompostowników) 
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 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie i 

wdrożenie programu usuwania azbestu 

 Organizacja systemu zbiórki padłych zwierząt 

 Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 

MPZON  

 Organizacja zbierania zużytych urządzeń zawierających substancje 

zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych 

 Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów 

oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od 

ludności 

 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole 

 Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy 

 Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB 

 

Zadania dotyczące edukacji ekologicznej na terenie gminy Odrzywół: 

 Edukacja na temat szkodliwości i prawidłowych sposobów postępowania 

z olejami odpadowymi, bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym. 

Edukacja w zakresie metod unieszkodliwiania PCB oraz bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat prawidłowych sposobów 

postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadami 

medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach 

weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje 

zubożające warstwę ozonową 

 

2.6.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 – 2012)  

 

Podstawowym zadaniem samorządu gminy Odrzywół będzie rozpoczęcie 

procesu wprowadzenia systemu gospodarki odpadami.  

 

CELE 

 

 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

 popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

 objęcie 100% gminy systemem selektywnego zbierania (do końca 2009 r.) 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: 

- odpadów zielonych z parków i ogrodów, 

- papieru i tektury, 

- odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na kolory 

- tworzyw sztucznych i metali, 
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- odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w 

tym: zużyte baterie i akumulatory, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów) 

- odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych. 

 

 

DZIAŁANIA 

 

 opracowanie programu informacyjnego o selektywnej zbiórce odpadów 

 opracowanie i wdrożenie gminnego programu usuwania materiałów 

zawierających azbest 

 rozszerzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na terenie całej 

gminy 

 organizacja systemu zbiórki padłych zwierząt 

 zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych 

(przejazdy mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych) 

 

OCZEKIWANE EFEKTY 

 

Realizacja planowanych działań powinna doprowadzić do: 

 wprowadzenia – w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno-

popularyzacyjnej – spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci)  

 objęcie całej gminy systemem segregacji odpadów 

 osiągnięcia (do 2011 roku) limitów odzysku i recyklingu na poziomie: 

odpadów wielkogabarytowych – 45% 

odpadów budowlanych –54% 

odpadów niebezpiecznych – 20% 

odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55-80%  

 skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej 

ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 

roku 1995), 

 

Najważniejsze zadania z zakresu gospodarki odpadami do zrealizowania przez 

Samorząd Gminy Odrzywół na lata 2009-2012: 

 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 

odpowiedzialna 

1 Opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony 

środowiska i planu gospodarki odpadami  

Wójt gminy 

2 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym 

systemem zbierania odpadów komunalnych 

Wójt gminy 
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3 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem 

selektywnej zbiórki odpadów 

Wójt gminy 

4 Zorganizowanie systemu odbioru odpadów ulegających 

biodegradacji (propagowanie przydomowych 

kompostowników) 

Wójt gminy 

5 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i 

opracowanie programu usuwania azbestu 

Wójt gminy 

6 Usuwanie wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą 

na nowe pokrycia 

Wójt gminy  

7 Organizacja systemu zbiórki padłych zwierząt Wójt gminy 

8 Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych i 

niebezpiecznych – MPZON 

Wójt gminy 

9 Organizacja zbierania zużytych urządzeń zawierających 

substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw 

domowych (do 2011r.) 

Wójt gminy 

Producenci 

10 Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy Wójt gminy 

11 Edukacja na temat szkodliwości i prawidłowych sposobów 

postępowania z olejami odpadowymi, bateriami i 

akumulatorami, zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym. 

Edukacja w zakresie metod unieszkodliwiania PCB oraz 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

Wójt gminy 

12 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat 

prawidłowych sposobów postępowania z pojazdami 

wycofanymi z eksploatacji, odpadami medycznymi i 

weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach 

weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami zawierającymi 

substancje zubożające warstwę ozonową 

Wójt gminy 

13 Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i 

akumulatorów oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł 

rozproszonych, w tym od ludności 

Wójt gminy 

14 Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 

zawierających PCB 

Wójt gminy 

15 Monitoring systemu gospodarki odpadami Wójt gminy 

 

Za realizacje wszystkich działań z zakresu gospodarki odpadami będą 

odpowiedzialne władze gminy Odrzywół.  

Środki finansowe na wyżej przedstawione cele będą pochodzić z: 

- Funduszy Ochrony Środowiska, 

- Budżetu Państwa, 

- Budżetu Gminy, 

- Funduszy UE. 
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2.6.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2013 – 2016  

 

Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest 

kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki. 

 

CELE 

 

 kontynuacja powszechnego systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru 

odpadów posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy 

 wymiana pokryć dachowych zawierających azbest  

 

DZIAŁANIA 

 

 kontynuacja działań informacyjnych na temat segregacji odpadów  

 objęcie całej gminy zorganizowaną zbiórką odpadów oraz systemem 

segregacji odpadów „u źródła” 

 kontynuacja programu wymiany pokryć dachowych zawierających azbest 

 kontynuacja zbiórki padłych zwierząt 

 

OCZEKIWANE EFEKTY 

 

 minimalizacja ilości odpadów poza systemem (składowanych na „dzikich 

wysypiskach”) 

 zwiększenie zainteresowania mieszkańców gminy wymianą pokryć 

dachowych, zawierających azbest 

 osiągnięcie (do 2015 roku) limitów odzysku i recyklingu na poziomie: 

o odpadów wielkogabarytowych – 65% 

o odpadów budowlanych – 70% 

o odpadów niebezpiecznych – 35% 

o odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55-80% 

 skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej 

ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 

roku 1995), 
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Harmonogram rzeczowy najważniejszych zadań na lata 2013-2016 przedstawia 

poniższa tabela : 

 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 

odpowiedzialna 

1 Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku 

wstępnej segregacji odpadów 

Wójt gminy 

2 Eliminowanie wyrobów zawierających  azbest Wójt gminy 

3 Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt Wójt gminy 

4 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w 

Odrzywole 

Wójt gminy 

5 Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy Wójt gminy 

6 Monitoring systemu gospodarki odpadami Wójt gminy 

 

Środki finansowe na wyżej przedstawione cele będą pochodzić z: 

- Budżetu Powiatu, 

- Budżetu Gminy, 

- Funduszy Ochrony Środowiska, 

- Budżetu Państwa, 

- Funduszy UE.  

 

2.7. Zadania z zakresu gospodarki odpadami w Gminnym Programie 

Ochrony Środowiska  

 

Gminny Program Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół definiuje cele 

strategiczne (główne) i cele operacyjne (szczegółowe), które odpowiadają celom 

Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.  

Dla realizacji celu strategicznego, którym zdefiniowano: Czyste środowisko 

naturalne warunkujące rozwój gminy – definiuje się cel operacyjny – 

Racjonalna gospodarka odpadami. Dla realizacji niezbędne jest opracowanie 

szczegółowych programów realizacyjnych i zadań. Poniżej przedstawione są 

programy i odpowiadające im działania w układzie zadań priorytetowych i 

działań w dłuższym okresie czasu. 

Za realizację poniżej przedstawionych programów odpowiedzialny będzie Wójt 

Gminy Odrzywół, a źródłami finansowania zamierzeń będą: 

- Fundusz Ochrony Środowiska, 

- Budżet gminy, 

- Budżet powiatu, 

- Budżet Państwa, 

- Fundusze UE. 

Poniżej zamieszczono opis zadań, związanych z gospodarką odpadami, 

wpisanych do Programu Gospodarki Odpadami dla gminy Odrzywół. 
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C.O. Racjonalna gospodarka odpadami  

 

 Program gospodarki odpadami 

 Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie aktualizacji gminnego 

programu ochrony środowiska i planu 

gospodarki odpadami  

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

 

2 Wdrożenie systemu odbioru odpadów 

posegregowanych i zmieszanych od 

mieszkańców 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 Unowocześnienie istniejącego 

specjalistycznego taboru 

samochodowego 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

4 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 

zorganizowanym systemem zbierania 

odpadów komunalnych oraz systemem 

selektywnej zbiórki odpadów 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

5 Zorganizowanie systemu odbioru 

odpadów ulegających biodegradacji 

(propagowanie przydomowych 

kompostowników) 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

6 Organizacja zbierania zużytych urządzeń 

zawierających substancje zubożające 

warstwę ozonową z gospodarstw 

domowych (do 2011r.) 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Przedsiębiorcy 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

7 Inwentaryzacja wyrobów zawierających 

azbest i opracowanie programu usuwania 

azbestu 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

8 Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest wraz z wymianą na nowe 

pokrycia 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

9 Organizacja zbiórki padłych zwierząt Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

10 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 

terenie gminy 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
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11 Edukacja na temat szkodliwości i 

prawidłowych sposobów postępowania z 

olejami odpadowymi, bateriami i 

akumulatorami, zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym. 

Edukacja w zakresie metod 

unieszkodliwiania PCB oraz 

bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

12 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 

na temat prawidłowych sposobów 

postępowania z pojazdami wycofanymi z 

eksploatacji, odpadami medycznymi i 

weterynaryjnymi w służbie zdrowia i 

gabinetach weterynaryjnych, ze 

zużytymi urządzeniami zawierającymi 

substancje zubożające warstwę ozonową 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

13 Rozwój systemów zbierania 

małogabarytowych baterii i 

akumulatorów oraz zużytych olejów 

odpadowych ze źródeł rozproszonych, w 

tym od ludności 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

14 Coroczna aktualizacja inwentaryzacji 

wyrobów zawierających PCB 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

15 Monitoring systemu gospodarki 

odpadami 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

 Zadania na lata 2013 – 2016   

L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 

 

Zwiększanie odzysku surowców 

wtórnych w wyniku wstępnej segregacji 

odpadów 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

2 Realizacja programu eliminowania 

wyrobów zawierających azbest wraz z 

wymianą na nowe pokrycia 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

4 Zamknięcie i rekultywacja składowiska 

odpadów w Odrzywole 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
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5 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 

terenie gminy 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

6 Monitoring systemu gospodarki 

odpadami 

Wójt Gminy 

Odrzywół 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

 

Szacunkowe koszty realizacji programów z zakresu gospodarki odpadami 

przedstawiają poniższe zestawienia. 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadań w latach 2009-2012: 

 

L.p. Przedsięwzięcie Koszt 

przedsięwzięcia 

Źródła środków 

1 Opracowanie aktualizacji gminnego 

programu ochrony środowiska i 

planu gospodarki odpadami  

30.000 Środki własne JST 

 

2 Wdrożenie systemu odbioru 

odpadów posegregowanych i 

zmieszanych od mieszkańców 

5.000 

 

Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 Unowocześnienie istniejącego 

specjalistycznego taboru 

samochodowego 

150.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

4 Zorganizowanie systemu odbioru 

odpadów ulegających biodegradacji 

(propagowanie przydomowych 

kompostowników) 

5.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

5 Organizacja zbierania zużytych 

urządzeń zawierających substancje 

zubożające warstwę ozonową z 

gospodarstw domowych (do 2011r.) 

5.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

6 Inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest i opracowanie 

programu usuwania azbestu 

5.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

7 Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest wraz z wymianą na nowe 

pokrycia 

10.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

8 Organizacja zbiórki padłych 

zwierząt 

10.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
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9 Edukacja na temat szkodliwości i 

prawidłowych sposobów 

postępowania z olejami 

odpadowymi, bateriami i 

akumulatorami, zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym. 

Edukacja w zakresie metod 

unieszkodliwiania PCB oraz 

bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających 

azbest 

5.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

10 Przeprowadzenie kampanii 

edukacyjnej na temat prawidłowych 

sposobów postępowania z 

pojazdami wycofanymi z 

eksploatacji, odpadami medycznymi 

i weterynaryjnymi w służbie 

zdrowia i gabinetach 

weterynaryjnych, ze zużytymi 

urządzeniami zawierającymi 

substancje zubożające warstwę 

ozonową 

5.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

11 Rozwój systemów zbierania 

małogabarytowych baterii i 

akumulatorów oraz zużytych olejów 

odpadowych ze źródeł 

rozproszonych, w tym od ludności 

10.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

12 Coroczna aktualizacja 

inwentaryzacji wyrobów 

zawierających PCB 

5.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

13 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 

terenie gminy 

50.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

14 Monitoring systemu gospodarki 

odpadami 

50.000 Środki własne JST 

 

 

 RAZEM 345.000  

 

Szacunkowe koszty realizacji zadań w latach 2013-2016: 

 

L.p. Przedsięwzięcie Koszt 

przedsięwzięcia 

Źródła środków 

1 Realizacja zadań zaplanowanych w 

programie  

20.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
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2 Zwiększanie odzysku surowców 

wtórnych w wyniku wstępnej 

segregacji odpadów 

10.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

3 Realizacja programu eliminowania 

wyrobów zawierających azbest wraz 

z wymianą na nowe pokrycia 

13.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

4 Kontynuacja zbiórki padłych 

zwierząt 

12.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

5 Zamknięcie i rekultywacja  

składowiska odpadów w Odrzywole 

500.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

6 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 

terenie gminy 

65.000 Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

7 Monitoring realizacji planu 

gospodarki odpadami 

60.000 Środki własne JST 

 RAZEM 680.000  

 

 

2.8. Wnioski z analizy oddziaływania projektu na środowisko 

 

Funkcjonujący obecnie w gminie Odrzywół system zbierania odpadów 

komunalnych nie odpowiada wymogom ochrony środowiska i racjonalnej 

gospodarki odpadami. Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych na terenie 

gminy (liczona wskaźnikowo) jest znacznie wyższa niż odpady deponowane na 

składowisku. Niewłaściwe pozbywanie się odpadów przez mieszkańców gminy 

(spalanie w gospodarstwach domowych, wywożenie na „dzikie wysypiska”) 

wymagają podjęcia natychmiastowych działań.  
 

Przewidywane w ramach Planu Gospodarki Odpadami działania powinny 

przynieść następujące efekty: 
 

 Najważniejszym zadaniem jest podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy Odrzywół. Rezultatem tych działań powinno być: 

- zmniejszenie zagrożenia dla środowiska  naturalnego, 

- ograniczenie spalania odpadów w gospodarstwach, 

- eliminacja „dzikich” wysypisk odpadów.  

 Zadania dotyczące kwestii działania składowisk odpadów powinny przynieść 

efekty w postaci: 

- zmniejszenie zagrożenia dla wód podziemnych (rekultywacja i 

monitoring terenu składowiska). 

 Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy powinny 

zmierzać do: 

- zmniejszenia ilości odpadów komunalnych trafiających na docelowe 

składowisko poprzez selekcję odpadów „u źródła”, 
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- zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych z odpadów 

metalowych, szklanych, plastikowych i papieru (w wyniku wstępnej 

segregacji i segregacji w ZUOK), 

- zwiększenia ilości wydzielonych odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych (w wyniku przeprowadzanych segregacji), 

- odzysk, do poziomu limitów odzysku i recyklingu, odpadów 

wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i opakowaniowych, 

- eliminacji odpadów niebezpiecznych (t.j.; azbest, akumulatory, sprzęt 

AGD, opony itp.) trafiających na „dzikie wysypiska”. Cel ten zostanie 

osiągnięty po przeprowadzeniu akcji informacyjnej wśród mieszkańców 

gminy oraz poprzez przejazdy MPZON,  

- zmniejszenia emisji metanu do atmosfery (kompostowanie odpadów i ich 

zagospodarowywanie, kierowanie resztek odpadów ulegających 

biodegradacji do RZGO). 

 

2.9. Edukacja  
 

Ważnym elementem wspomagającym skuteczność wdrażania programu 

gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej edukacji społeczeństwa. 

Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, który będzie wspierał 

działania inwestycyjne i zwiększał poparcie społeczne dla tych działań. Wiele 

osób, z uwagi na wysokość opłat za wytwarzanie odpadów, negatywnie reagują 

na ten fakt i stara się we własnym zakresie pozbywać się odpadów (spalanie, 

zakopywanie, korzystanie z dzikich wysypisk). Kampania informacyjno-

edukacyjna musi być prowadzona wielotorowo. Musi docierać do wszystkich 

mieszkańców (dzieci – lekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach, dorośli – 

materiały informacyjne). Kampania może wykorzystywać wszystkie dostępne 

środki komunikowania społecznego, takich jak: 

 

Materiały drukowane 

 materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów: (ulotki, 

broszury,  obwieszczenia itp., 

 publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych: (artykuły, 

komentarze, stałe rubryki, wywiady, artykuły redakcyjne) 

 materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb 

komunalnych, 

 okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.). 
 

Materiały audiowizualne: 

 wywiady dla radia i telewizji, 

 ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji, 

 filmy, 

 wystawy. 
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Imprezy promocyjne: 

 konferencje prasowe, 

 zebrania mieszkańców, 

 imprezy specjalne (festiwale, akcje), 

 warsztaty, seminaria, konferencje. 
 

Wybór odpowiednich form kontaktu z mieszkańcami powinien zapewnić 

optymalną skuteczność przy istniejących możliwościach finansowych. 

 

2.10. System monitoringu i oceny realizacji programu 

 

Sprawne funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu umożliwiającego ocenę 

skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia 

takiej konieczności – odpowiednich korekt.  

 

Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat: 

 

Działanie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
         

Bieżący monitoring 

funkcjonowania 

systemu 

x x x x x x x x 

Raporty z realizacji 

programu 
  x  x  x  

Aktualizacja 

programu 
  x    x  

 

Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien być jednym z elementów 

kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska, w związku z powyższym 

proponuje się harmonogram przedstawiania raportów samorządowi gminy 

zbieżny z harmonogramem monitorowania realizacji Programu Ochrony 

Środowiska. 

Główne zadania związane z monitorowaniem gospodarki odpadami na obszarze 

gminy, to: 

- kontrola instalacji, 

- kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), 

- kontrola instalacji nie posiadających wymaganych zezwoleń, 

- identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań, 

- kontrolowanie przemieszczania się niektórych rodzajów odpadów, 

- egzekwowanie ogólnych i lokalnych przepisów gospodarowania 

odpadami (niedotrzymanie warunków posiadanych pozwoleń, 

przekroczenie obowiązujących norm).  
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Rutynowy monitoring powinien obejmować regularne kontrole przedstawicieli 

kompetentnych władz, które miałyby: 

- jasno określone zasady egzekwowania istniejących przepisów, 

- ustalony system kar za niestosowanie się przez wytwórców lub 

pośredników do istniejących przepisów, 

- opracowany system procedur operacyjnych, a także systemy uzyskiwania 

danych i tworzenia raportów i baz danych niezbędnych do prowadzenia 

krótkoterminowych planów działań.  

Dobry system sprawozdawczości oparty na miernikach (wskaźnikach) stanu 

środowiska jest podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu 

Gospodarki Odpadami.  

 

Poniżej przedstawiono propozycje istotnych wskaźników, w oparciu o które 

będzie prowadzony monitoring PGO: 
 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość 

* 

1. Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania 

odpadów komunalnych 

% 100** 

2. Masa odpadów wytworzonych - ogółem Mg 940 

3. Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem Mg 738,30** 

4. Masa zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca/rok Mg/M/rok 0,17 

5. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 45,40** 

6. Ilość surowców wtórnych wydzielonych ze strumienie odpadów komunalnych w 

wyniku selektywnej zbiórki (%) 

% 6,1 

7. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne Mg 692,9 

8. Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach % 74 

9. Masa wytworzonych osadów ściekowych Mg brak 

danych 

10. Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym Mg brak 

danych 

11. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady 

komunalne 

szt. 1 

12. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych Mg brak 

danych 

13. Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji szt. 0 

* wg Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami w gminie Odrzywół za okres od 01 

stycznia 2005r. do dnia 31grudnia 2006r. 

** wg danych z Urzędu Gminy w Odrzywole - dane za rok 2007 

 

 

2.11. Streszczenie 
 

Gmina Odrzywół wchodzi w skład powiatu przysuskiego. Jest gminą o 

charakterze rolniczym oraz możliwościami do rozwoju gospodarki i sektora 

turystycznego.  

Liczba mieszkańców gminy wyniosła w roku 2007 – 4240, prognoza na rok 

2016 zakłada minimalny wzrost liczby mieszkańców. 
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Opis stanu obecnego – Plan Gospodarki Odpadami 

Na terenie gminy znajduje się składowisko odpadów komunalnych w 

Odrzywole, którego zamknięcie przewidziane jest na rok 2014.  

Łączna  ilość (niesegregowanych – zmieszanych oraz wykorzystanych do 

odzysku) odpadów komunalnych, które zostały zdeponowane na składowisku 

odpadów komunalnych w Odrzywole w 2006r. wyniosła 3031,9 Mg. Z tego 

ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które zostały 

unieszkodliwione poprzez składowanie w 2006r. – 2281,9 Mg. Na składowisku 

oprócz odpadów zbieranych z terenu gminy Odrzywół deponowane są również 

odpady przywożone przez firmy: Hak, Przysucha i Yuko.  

 

Od 2008r. selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy obejmuje odpady 

przeznaczone do procesu odzysku, a mianowicie: recyklingu tj. szkło, PET-y, 

makulatura i metale. Realizowana jest poprzez wyspecjalizowaną firmę HAK z 

Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) z którą Gmina Odrzywół ma 

podpisaną umowę. 

Do końca 2007r. segregacja odpadów na terenie gminy prowadzona była przez 

firmę P.W.N.S. „ALMAX” Sp. z o/o w Radomiu z siedzibą: ul. Wrocławska 3. 

 

Ilość wysegregowanych odpadów komunalnych w 2007 r. wyniosła 25,40 tony, 

w tym: 

 szkło - 0,72 tony,  

 papier i tektura - 23,20 tony,  

 tworzywa sztuczne - 21,48 tony. 

 

Plan Gospodarki Odpadami 

Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Odrzywół będzie polegało na: 

 Gromadzeniu odpadów w miejscu ich powstawania co stanowi pierwsze 

ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. 

 Selektywnej zbiórce – odpady komunalne wytwarzane w 

gospodarstwach domowych oraz w jednostkach prowadzących 

działalność gospodarczą poddawane będą wstępnej segregacji „u źródła”. 

W wyniku wstępnej segregacji oddzielona zostanie frakcja sucha (papier, 

tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale), która będzie odbierana przez 

firmę, z którą gmina podpisze umowę w zakresie odbioru odpadów. 

Surowce wtórne mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach 

(gospodarstwa domowe) lub w specjalnych kontenerach do selektywnej 

zbiórki, które powinny być ustawione w miejscach widocznych i 

uczęszczanych przez mieszkańców. 

 Transporcie odpadów do RZGO - odpady zmieszane odbierane z 

gospodarstw domowych do 2014 roku będą składowane na składowisku 

odpadów w Odrzywole. Po zamknięciu składowiska odpady zmieszane 
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będą przewożone do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami. 

Odzyskane surowce wtórne będą odbierane przez wyspecjalizowane 

firmy w celu ich zagospodarowania. Odpad zostanie zagospodarowany 

poprzez oddzielenie odpadów organicznych (do kompostowania), frakcji 

energetycznej (do spalenia) oraz balastu.  

Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne odbierane będą poprzez 

przejazdy mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych. 

Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów zmieszanych w ciągu 

technologicznym RZGO będą czasowo magazynowane w Rotacyjnym 

Magazynie Odpadów Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne, a 

następnie będą transportowane poza RZGO w celu unieszkodliwienia.  

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada utworzenie na terenie 

województwa 9 Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami, które 

posiadałyby wymagane pozwolenia i spełniały wymogi ochrony 

środowiska. Dla subregionu radomskiego przewiduje się lokalizację 

RZGO na istniejącym składowisku w Radomiu-Wincentowie.  

 

Ważnym elementem planu gospodarki odpadami jest prowadzenie 

systematycznej pracy informacyjnej i edukacyjnej, zaadresowanej do dzieci i 

młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców gminy. Efektem prowadzonych 

działań powinno być rozszerzenie powszechnego systemu segregacji odpadów 

„u źródła” oraz wyeliminowanie niekorzystnych dla środowiska nawyków 

(spalanie śmieci w gospodarstwach domowych, wywożenie odpadów do lasów 

itp.).  

 

2.12. Wykaz materiałów źródłowych 

 

 Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego 

rozwoju, 

 II Polityka ekologiczna państwa, grudzień 2000 r., 

 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z  uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2011 – 2014, Warszawa grudzień 2006 r., 

 Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 

2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002 r., 

 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Rada Ministrów, Warszawa 2006r., 

 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia) 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2006r., 

 Polityka leśna państwa – dokument przyjęty przez Radę Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa (1997) – dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 22.04.1997 r., 

 Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005r., 
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 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010– Ministerstwo Środowiska, 

grudzień 2006 r., 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 

na terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r., 

 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 – Sejmik 

Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2006 r., 

 Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny 

w Warszawie 2007 r., 

 Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego, Warszawa 

2007 r., 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-

2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, Warszawa 2007 r., 

 Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 2002 r., 

 Stan środowiska w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 

2007 r., 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport 

za 2007r. – WIOŚ, Warszawa 2008 r., 

 Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 

2002 r., 

 Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu 

regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa lipiec 

2002r., 

 Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w gminie 

Odrzywół za okres od 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006r., 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2015 dla 

powiatu przysuskiego, Przysucha 2007, 

 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu 

przysuskiego, Przysucha 2007, 

 Program Ochrony Środowiska wraz z  Planem Gospodarki Odpadami na 

lata 2004-2011 dla gminy Odrzywół, 2004r., 

 Plan Rozwoju lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2004-2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 


