
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
SPRAWOZDANIE

z dnia 16 marca 2011 r.
 Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

(uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 
2010 r.) DLA GMINY MURÓW

WPROWADZENIE

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania  jest  Sprawozdanie  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  
odpadami  dla  Gminy  Murów  na  lata  2009-2012  z  perspektywą  do  roku  2016 
i przedstawienie  aktualnego  sytemu  i  stanu  dla  poszczególnych  rodzajów  odpadów. 
Sprawozdanie obrazuje system gospodarki odpadami na terenie gminy w dniu 31 grudnia 
2010 r.  Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem gospodarki  odpadami  opisanym w 
planach  na  każdym  szczeblu,  powinno  dać  odpowiedź  na  pytanie:  w  jakim  stopniu 
postępuje realizacja każdego z zadań zapisanych w gminnym i krajowym planie. Wnioski 
uzyskane dzięki przeprowadzonej analizie powinny być uwzględnione w aktualizacji planu 
gospodarki odpadami dla gminy Murów.  

1.1 Podstawa prawna

Podstawą  prawną  sporządzenia  opracowania  jest  art.  14  ust.  13  ustawy  z  dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351.)

1.2 Organy, którym opracowanie zostanie przedłożone

Zgodnie  z  wyżej  wymienioną  ustawą,  Wójt  Gminy  Murów  jest  zobowiązany 
do  przedłożenia  Radzie  Gminy  Murów  i  Zarządowi  Powiatu  Opolskiego  sprawozdania 
z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami do dnia 31 marca 2011 r.

1.3 Data i numer uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu 
gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami dla gminy Murów na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 
2016  został przyjęty przez Radę Gminy Murów w dniu 30 grudnia 2010 r. uchwałą nr 
IV/16/2010  w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Murów

1.4 Okres jaki obejmuje sprawozdanie

Ustawodawca określił, że sprawozdanie określa okres dwóch lat kalendarzowych według 
stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy (art. 14 ust. 12b w/w 
ustawy), czyli w przedmiotowym przypadku jest to okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 
grudnia 2010 r. 

1.5 Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania

Zakres informacji  ujętych w  Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla 
Gminy Murów, odnosi się do treści przyjętego przez Radę Gminy Murów „Planu...”           
i obrazuje system gospodarki odpadami na terenie gminy od dnia 01 stycznia 2009 r. 
do dnia 31 grudnia 2010 r.
 
Sposób  przedstawienia  informacji  w  Sprawozdaniu  został  sporządzony  na  podstawie 
Wytycznych oraz wzoru sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
wydanym przez Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami wydanym 
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w styczniu 2011r.

Zakres informacji w Sprawozdaniu obejmuje:
1) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2010 r. w tym:

a. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,
b. Rodzaj  i  ilość  odpadów  poddawanych  poszczególnym  procesom 

unieszkodliwiania,
c. Istniejące systemy zbierania odpadów,
d. Stan formalno – prawny instalacji do unieszkodliwienia odpadów.

2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji 
w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a. Działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,
b. Działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko,
c. Działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie 

zbierania,  transportu  oraz  odzysku  i  unieszkodliwienia  odpadów 
komunalnych,

d. Działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.
4) Ocena  przyjętego  systemu  monitoringu,  w  tym  wartości  wskaźników 

pozwalających  na  określenie  sposobu  oraz  stopnia  realizacji  celów  i  zadań 
zdefiniowanych  w  planie  gospodarki  odpadami,  z  uwzględnieniem  ich  jakości 
i ilości.

1.6 Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

a. Dane przekazane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
odbierania odpadów

b. Plan gospodarki odpadami dla Gminy Murów
c. Wydane  decyzje  administracyjne  w  zakresie  gospodarki  odpadami  wraz 

z wnioskami o ich wydanie

2. Rodzaje  i  ilości  odpadów  poddawanych  poszczególnym  procesom 
unieszkodliwiania i odzysku

Miejscami odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wskazanym w decyzjach 
Wójta Gminy Murów z dnia 4 września 2006 r. i 14 grudnia 2006 r.,  zezwalających na 
prowadzenie  przez  przedsiębiorców  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości są: 

- Zakład  Produkcji  Paliwa  Alternatywnego  w  Opolu,  ul.  Podmiejska  69,  dla 
niesegregowanych  odpadów komunalnych  i  odpadów komunalnych  ulegających 
biodegradacji,

- Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu,

Informacje o ilościach i rodzajach odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania i odzysku na terenie Gminy Murów w latach 2009 - 2010 
uzyskano od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
Tabela  2.  Ilość  i  rodzaje  odpadów  komunalnych  odebranych,  zebranych  
i zagospodarowanych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym*

kod

Odpady 
odebrane

Odpady 
zebrane Odzysk Unieszkodliwienie

Masa [Mg] Masa [Mg]
Oznaczenie 

procesu Masa [Mg]
Oznaczenie 

procesu Masa [Mg]
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

20 03 01-odpady 
zmieszane 

niesegregowane 804  650 0 0  R15  480 460  D1 324 190 
 20 03 07- odpady 
wielkogabarytowe 33 6  0 0 R15 0 1  D1 33 5 

suma ogółem  837 656  0  0   480  461   357  195
Wszystkie  odpady  były  zagospodarowane  poza  terenem gminy.  Odzysk  następował  w  Zakładzie 
Produkcji Paliw Alternatywnych w Opolu, ul. Podmiejska 69.

Z danych zawartych w Tabeli nr 1 można zauważyć, że w roku 2010 nastąpiło 
obniżenie ilości zebranych odpadów komunalnych w stosunku do roku 2009 r. Tendencja 
ta utrzymuje się od kilku lat.

Tabela  2.  Ilość  i  rodzaje  odpadów,  które  podlegają  odrębnym przepisom prawnym, 
zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych 
na terenie gminy w okresie sprawozdawczym

kod Wytwarzanie 
odpadów Odzysk Unieszkodliwienie

Masa [Mg] Oznaczenie 
procesu Masa [Mg] Oznaczenie 

procesu
Masa 
[Mg]

2009 2010 2009 2010 2009 2010
Zużyte baterie i akumulatory

 160602 0,015 0,005 R15 0,015 0,005   0  0
Przeterminowane środki ochrony roślin

  0 0      
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

20 01 36  2,17  0,50 R-15 2,17 0,50
Odpady opakowaniowe

15 01 02 – opakowania z tworzyw 
sztucznych 8,300 12,235 R-14 1700 6,456   0  0

R-15 6,600 5,779
15 01 07 – opakowania z aluminium 0,003 0,125 R-14 0,003 0,125   0  0
15 01 04 – opakowania ze stali 0 0,921 R-14 0 0,921   0  0
15 01 02 – opakowania z papieru i 
tektury 22,105 14,165 R-14 6,000 3,746 0 0

R-15 16,105 10,419
15 01 07 – opakowania ze szkła 
gospodarczego 29,500 18,937 R-14 12,000 5,848 0 0

R-15 17,500 12,060

Razem odpady opakowaniowe 59,908 46,383 59,908 46,383

suma ogółem 62,093 46,888 62,093 46,888   0  0
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Zgodnie  z  obowiązującym  prawem  przedsiębiorcy  posiadający  zezwolenie  na 
prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  na  terenie  Gminy  Murów: 
REMONDIS Opole Sp. z o.o. i EKO TRANS Jan Kurowski mają obowiązek przekazywania 
Wójtowi Gminy Murów informacji o zawartych lub rozwiązanych umowach z właścicielami 
nieruchomości. Na podstawie przekazywanych danych w tut. Urzędzie Gminy prowadzona 
jest ewidencja umów. 

Tabela 3. Liczba podpisanych umów na odbiór odpadów w stosunku do liczby 
nieruchomości zamieszkałych.

Liczba 
nieruchomości 
zamieszkałych

Liczba 
podpisanych 
umów

Procent  nieruchomości 
objętych  systemem 
zbiórki odpadów

Rok 2009 1399 1220 87%

Rok 2010 1380 1219 88%

Osoby  które  nie  mają  podpisanych  umów tłumaczą  ten  fakt  na  ogół  brakiem 
przebywania w lokalu (osoby przebywające za granicą), brakiem funduszy na pokrycie 
kosztów  wywozu  odpadów  oraz  brakiem  odpadów  (całkowite  zagospodarowanie 
odpadów). W roku 2011 planuje się zrealizować zadanie mające na celu przymuszenie do 
zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych tych właścicieli  posesji,  którzy takiej 
umowy nie podpisali. 

3. Stan formalno – prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania 
odpadów 

3.1 Składowisko odpadów

mając  na  uwadze  zalecenia  ujęte  w  „Wytycznych...” Ministra  Środowiska,  poniżej 
przedstawiono  zestaw  informacji  określający  stan  formalno-prawny  oraz  techniczny 
składowiska  odpadów  na  terenie  Gminy  Murów  na  dzień  31.12.2010  r.  Składowisko 
odpadów planuje się zrekultywować do końca 2015 r. 

Tabela 5. Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2010 r.

L.p. Elementy charakterystyki składowiska 
odpadów

Informacje o składowisku odpadów

1. Ogólne informacje o składowisku
1.1. Nazwa i adres składowiska odpadów  Składowisko  odpadów  w  Starych 

Budkowicach 
1.2. Gmina Murów
1.3. Powiat opolski
1.4. Województwo opolskie
1.5. NIP -
1.6. Typ składowiska O
1.7. Nazwa i adres właściciela składowiska 

odpadów
Gmina  Murów  ul.  Dworcowa  2,  46-030 
Murów

1.8. NIP 754 12 77 611
1.9. Nazwa i adres właściciela gruntu pod 

składowiskiem odpadów
Gmina Murów

1.10
.

Nazwa  i  adres  zarządzającego 
składowiskiem odpadów

Gmina  Murów,   ul.  Dworcowa2,  46-030 
Murów

1.11
.

NIP 751 12 77 611
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
1.12
.

Czy  kierownik  składowiska  posiada 
wymagane kwalifikacje

-

1.13
.

Liczba kwater -

1.14
.

Liczba kwater eksploatowanych -

1.15
.

Liczba kwater zamkniętych -

1.16
.

Czy  składowisko  jest  w  trakcie 
budowy

Nie

1.17
.

Czy  składowisko  jest  w  trakcie 
eksploatacji (przed zamknięciem)

Nie

1.18
.

Czy  składowisko  jest  w  trakcie 
rekultywacji

Tak,  rekultywację  planuje  się  zakończyć 
do końca 2015 r.

1.19
.

Czy  składowisko  jest  w  trakcie 
monitoringu  po  zakończeniu 
rekultywacji

Tak

1.20
.

Czy  składowisko  jest  w  okresie  po 
zakończeniu monitoringu

Nie 

2. Decyzje administracyjne
2.1. Zgoda  na  zamknięcie  składowiska 

odpadów na podstawie art.54 ustawy 
o odpadach

Decyzja Starosty Opolskiego Nr OŚ.DLP – 
7647-55/04 z 20.08.2004 r. 
-  termin  zamknięcia  składowiska 
(zakończenia  wszystkich  prac 
rekultywacyjnych): 30.06.2008 r.
Decyzja  zmieniająca  decyzję  Starosty 
Opolskiego  Nr  OŚ.DLP  –  7647-139/04  z 
16.12.2004 r. 
Decyzja  Starosty  Opolskiego  Nr 
OŚ.MP.UKK. 7647-51/08 z 29.10.2008 r. 
-  termin  zamknięcia  składowiska 
(zakończenia  wszystkich  prac 
rekultywacyjnych): 31.12.2015 r.

2.2. Rok  faktycznego  zamknięcia 
składowiska

2004 r.

3. Bazy danych i wykazy
3.1. Czy składowisko jest ujęte w wykazie 

zamieszczonym  w  wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami?

Tak

3.2. Czy  w  wojewódzkim  planie 
gospodarki  odpadami  określono 
termin zamknięcia składowiska?

-

3.3. Czy  składowisko  jest  ujęte  w 
wojewódzkiej  bazie  o  gospodarce 
odpadami?

-

3.4. Czy  składowisko  jest  ujęte  w  bazie 
Wojewódzkiej  Inspekcji  Ochrony 
Środowiska?

Tak

3.5. Czy  składowisko  jest  ujęte  w  bazie 
Wojewódzkiego  Urzędu 
Statystycznego?

Nie

3.6. Czy  składowisko  zostało  ujęte  w 
wykazie  przekazywanym  prze  Urząd 
Wojewódzki  do  Ministerstwa 
Środowiska w 2004r.?

-

3.7. Czy  składowisko  zostało  ujęte  w -
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wykazie  przekazywanym  prze  Urząd 
Wojewódzki  do  Ministerstwa 
Środowiska?

3.8. Czy  składowisko  zostało  ujęte  w 
wykazie  przekazywanym  prze  Urząd 
Wojewódzki  do  Ministerstwa 
Środowiska?

-

4. Wymagania techniczne
4.1. Pojemność całkowita 
4.2. Pojemność zapełniona
4.3. Pojemność pozostała do zapełnienia
4.4. Powierzchnia w granicach korony  
4.5. Uszczelnienie Nie
4.6. Drenaż odcieków Nie

4.7. Gromadzenie odcieków Tak
4.8. Postępowanie z odciekami Wywóz do oczyszczalni ścieków w Murowie
4.9. Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego
Nie

4.10
.

Pas zieleni

4.11
.

Ogrodzenie Nie

4.12
.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej

Opad atmosferyczny

Wody odciekowe
Wody podziemne 
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

5. Dofinansowanie
5.1. Koszt rekultywacji składowiska  -

    
6. Odpady
6.1. Masa  odpadów  stosowana  do 

rekultywacji  po  zamknięciu 
składowiska w 2003r.

Nie dotyczy

4. Realizacja działań ujętych w gminnym i wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami na lata 2009 – 2010

Integralną  częścią  „Planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Murów”  jest  określony 
harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres od 2009-2010 zawierający:
- likwidację „dzikich wysypisk”,
- rekultywacja składowiska odpadów w Starych Budkowicach,
-  organizacja  akcji  szkoleniowych  i  promocja  postaw proekologicznych  w gospodarce 
odpadami, akcje „Sprzątanie świata”,
-  prowadzenie  rejestru  posiadaczy  odpadów,  w  tym  inwentaryzacja  ilości  i  jakości 
odpadów powstających w małych i średnich przedsiębiorstwie i rzemiośle,
- działania informacyjno-edukacyjne dla MŚP i rzemiosła w zakresie odzysku i segregacji 
odpadów,
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
- udział w tworzeniu woj. systemu informacji o odpadach przemysłowych i możliwościach 
ich odzysku,
- wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zbiórki odpadów z produkcji 
rolniczej i przetwórstwa żywności obejmującego przede wszystkim gospodarstwa i małe 
przedsiębiorstwa,
- działania informacyjno-edukacyjne w zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych,
-  opracowanie  i  wdrożenie  systemu  ewidencji  i  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych, 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz 
szkolnictwie i sektorze medycznym,
-  udział  w  upowszechnianiu  informacji  o  możliwościach  i  zasadach  gospodarczego 
wykorzystywania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego,
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych.
W planie gospodarki uwzględniono również zasadę zgodności planów niższego szczebla 
z planami wyższego szczebla poprzez uwzględnienie zapisów krajowego, wojewódzkiego 
i powiatowego planu gospodarki odpadami.
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Realizacja celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie 
gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  w  tym zadania  strategiczne  obejmujące  okres,  co  najmniej  8  lat,  rodzaje  przedsięwzięć  
i  harmonogram ich  realizacji  (obejmujący  okres  4  lat)  oraz  instrumenty  finansowe  służące  realizacji  celów  w  zakresie  gospodarki 
odpadami komunalnymi. 
Tabela 6. Zestawienia informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Murów w latach 2009-2010

Lp. Nazwa  zadania  w 
krajowym  planie 
gospodarki odpadami

Rok 
realizacji

Nazwa  zadania  w  planie 
gospodarki odpadami

Opis podjętych działań Koszt 
planowny/
poniesiony
[tys.PLN]
brutto

1. Dalsza organizacja 
i doskonalenie 
lokalnych systemów 
gospodarki odpadami 
komunalnymi. Rozwój 
selektywnej zbiórki.

Działania 
ciągłe – 
do 2016

Wzmożony  nadzór  nad 
gospodarką  odpadami  
w gospodarstwach domowych.

W  dniu  26  listopada  2009r.  uchwałą  nr 
XXIX/191/09 oraz w dniu 30 grudnia 2010 r. 
uchwałą  Rady  Gminy  Murów  Nr  IV/15/2010 
została podjęta uchwała w sprawie określenia 
górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez 
właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  oraz 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i 
transportu  nieczystości  płynnych  na  terenie 
Gminy Murów. Uchwały te umożliwiają również 
przejęcie  obowiązków  od  właścicieli 
nieruchomości,  którzy  nie  zawarli  umowy  na 
odbiór odpadów.

środki 
budżetu 
gminy 
i środki 
zewnętrzne

2. Zintensyfikowanie  działań 
organizacyjnych  umożliwiających 
rozwój  selektywnej  zbiórki 
odpadów  komunalnych  
z  wyodrębnieniem  surowców 
wtórnych  oraz  niebezpiecznych 
występujących  w  strumieniu 
odpadów komunalnych

Obowiązująca Uchwała w sprawie Regulaminu 
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie 
Gminy  Murów,  zobowiązuje  właścicieli 
nieruchomości  do  prowadzenia  selektywnej 
zbiórki  odpadów  komunalnych  i  określa 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
komunalnych  oraz  maksymalny  poziom 
odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji dopuszczonych do składowania.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
3. Kontynuacja 

i  intensyfikacja  akcji 
szkoleń  i  podnoszenia 
świadomości społecznej 

Działania 
ciągłe  – 
do 2016

 1) Edukacja ekologiczna Nie  opracowano  programu  edukacyjno-
promocyjnego.  Działania  edukacyjne 
prowadzone  są  przez  przedsiębiorców 
posiadających zezwolenie na odbiór odpadów.

-

4. Wdrażanie 
nowoczesnych 
technologii odzysku 
i unieszkodliwiania 
odpadów, w tym 
termicznych metod; 
intensyfikacja działań 
w tym okresie powinna 
spowodować 
zapewnienie 
przepustowości 
obiektów odzysku 
i unieszkodliwiania na 
poziomie 3 945 tys. Mg 
w roku 2010

2009-
2013

Nie dotyczy  Nie dotyczy -

5. Budowa instalacji 
unieszkodliwiania 
odpadów, które 
zapewnią odzysk 
i unieszkodliwienie 
(poza składowaniem) 
w roku 2010 ok. 3124 
tyś Mg odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
wytworzonych w kraju

2009-
2014

Nie dotyczy Nie dotyczy -
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6. Rozwój zbiórki, odzysku 
i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. 
Działania organizacyjne 
w celu zapewnienia 
zbiórki na poziomie 50 
% odpadów 
wielkogabarytowych 
w roku 2010

2009-
2014

Uzyskanie  50  %  odzysku 
odpadów wielkogabarytowych

1)  Obowiązujący  Regulamin  utrzymania 
czystości  porządku  na  terenie  Gminy  Murów, 
określa  następujące  wymagania  w  zakresie 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

- odpady  komunalne  wielkogabarytowe 
powinny  być  gromadzone  
w  wydzielonym  miejscu  na  terenie 
nieruchomości,  w  sposób 
nieutrudniający  korzystanie  
z  nieruchomości  przez  osoby  do  tego 
uprawnione  i  usuwane  w  terminach 
uzgodnionych  z  przedsiębiorstwem 
wywozowym 2 razy w roku

48tyś. Zł.

7. Instalacja  linii 
demontażu i  recyklingu 
odpadów 
wielkogabarytowych  
o  przepustowości  510 
tys.  Mg  w  roku  2010 
komunalnych 

- Nie dotyczy Nie dotyczy -

8. Działania  organizacyjne 
w  celu  zapewnienia 
zbiórki  na  poziomie 
40%  odpadów 
budowlanych  w  roku 
2010

Działania 
ciągłe – 
do 2015

Odzysk  40%  odpadów 
budowlanych.

Obowiązujący Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Murów zobowiązał 
właścicieli  nieruchomości  do  selektywnego 
zbierania odpadów  remontowych.

-

9. Instalacja  linii 
recyklingu  odpadów 
budowlanych  o 
przepustowości  1240 
tys. Mg w roku 2010

- Brak zapisu w planie o instalacji 
linii  recyklingu  odpadów 
budowlanych

Nie dotyczy -

10. Działania  organizacyjne 
w  celu  zapewnienia 
zbiórki  na  poziomie  50 
%  odpadów 
niebezpiecznych  w 
kraju  wytwarzanych  w 

2008-
2009

1)Dalszy rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych 

2) Osiągnięcie w 2010roku 

W  2009  i  2010  r.  zbierania  odpadów 
niebezpiecznych  było  realizowane  poprzez 
rozstawienie  3  zestawów  pojemników  o 
pojemności 120l i 240l, służących do zbierania 
przedmiotowych  odpadów  powstających  w 
gospodarstwach  domowych.  Zestawy 

6tyś  zł  w 
2009r., 
6tyś  zł  w 
2010r.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
grupie  odpadów 
komunalnych  w  roku 
2010

zakładanego limitu odzysku 
odpadów niebezpiecznych na 
poziomie 50%, a w 2015 na 
poziomie 80%

pojemników opróżniane są z częstotliwością raz 
na pół roku. 
Zbiórka  odpadów  niebezpiecznych 
komunalnych  w  systemie  kontenerowym  
z  częstotliwością  raz  w  roku  w  punktach 
zbiorczych  wyznaczonych  miejscowościach: 
Murów,  Zagwiździe,  Stare  Budkowice, 
Grabczok i Grabice.

11. Instalacja  linii 
unieszkodliwiania 
odpadów 
niebezpiecznych 
wytwarzanych w grupie 
odpadów  komunalnych 
o  przepustowości  60 
tys. Mg w roku 2010

- Brak zapisów w planie o instalacji 
linii unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych

Nie dotyczy -

12. Budowa  nowych 
składowisk  odpadów 
komunalnych  wg 
standardów  UE. 
Ostateczne zakończenie 
eksploatacji  składowisk 
nie  spełniających 
wymogów UE

- Brak zapisów w planie o budowie 
nowego składowiska odpadów

Nie dotyczy -

Inne zadania wyszczególnione w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 
13. Tworzenie i udział gmin 

w  strukturach 
ponadgminnych  – 
regionach  gospodarki 
odpadami komunalnymi

2008-
2009

Brak zapisów w planie Nie dotyczy -

14. Tworzenie  regionalnych 
zakładów 
zagospodarowania 
odpadów wyposażonych 
w  infrastrukturę  do 
segregacji  zmieszanych 
i  posegregowanych 

2008-
2016

Brak zapisów w planie Nie dotyczy -
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odpadów  komunalnych, 
mechaniczno  – 
biologicznej  obróbki 
odpadów oraz produkcji 
paliw  alternatywnych, 
stacji przeładunkowych

15. Objęcie 
zorganizowanym 
systemem  zbierania 
odpadów  komunalnych 
wszystkich 
mieszkańców 
województwa

2008-
2009

Objęcie wszystkich mieszkańców 
Gminy Murów zorganizowaną 
zbiórką odpadów komunalnych.

Z  danych  przekazanych  przez  REMONDIS  
i  EKO-TRANS wynika,  że w 2009r. systemem 
objętych było 87% gospodarstw domowych. W 
2010r podpisanych umów na odbiór odpadów 
było 88%. Osoby które nie mają podpisanych 
umów to na ogół przebywające za granicą lub 
nie  mające  funduszy  na  pokrycie  kosztów 
wywozu  odpadów.  W  roku  2011  planuje  się 
zrealizować  zadanie  mające  na  celu 
przymuszenie  do  zawarcia  umów  na  odbiór 
odpadów komunalnych tych właścicieli posesji, 
którzy takiej umowy nie podpisali.

-

15, Aktualizacja 
powiatowych  i 
gminnych  planów 
gospodarki odpadami

2013 Brak zapisów w planie. Aktualny  Plan  Gospodarki  odpadami 
obowiązuje do 2012 roku.

-

Inne zadania wyszczególnione w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Murów
16. Recykling odpadów 

biodegradowalnych
2005-
2015

Cele krótkookresowe i 
długookresowe 2005-2015 w 
zakresie odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji

Zgodnie z art. 13. ust. 3 ustawy o odpadach1 
Rada Gminy Murów w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy dopuściła 
zbieranie  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji  w  przydomowych 
kompostowniach.
Wójt Gminy Murów decyzją Nr RO. 7050-23/06 
z  4  września  2006  r.  zobowiązał  firmę 
REMONDIS Opole z siedzibą w Opolu oraz EKO 
TRANS  Jan  Kurowski  decyzją  Nr  RO.  7050-
28/06 z 14 grudnia 2006 r. do postępowania  
z  odpadami  biodegradowalnymi  poprzez 

-

1  Dz.U. Nr 62, poz. 628 z 2001r. z późn.zm. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
poddawanie odzyskowi poprzez kompostowanie 
oraz  poddawanie  procesowi  termicznego 
przekształcania  w  spalarni,  składowanie  na 
Miejskim  Składowisku  Odpadów  w  Opolu  
w  ilości  zgodnej  z  Regulaminem i  Planem 
Gospodarki Odpadami

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na 
terenie Gminy Murów w latach 2009-2010
Lp. Nazwa  zadania  w 

krajowym  planie 
gospodarki odpadami

Rok 
realizacji

Nazwa zadania w gminie Opis podjętych działań Koszt 
[tys. 
PLN]

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

2009-
2010

1)Objęcie  wszystkich 
mieszkańców selektywną zbiórką 
surowców wtórnych.

2)Osiągnięcie  w  roku  2014 
zakładanych  limitów  recyklingu 
poszczególnych odpadów w tym:
- opakowania z papieru i tektury 
55%
- opakowania ze szkła 50%
- opakowania z tworzyw 
sztucznych 35%
- opakowania metalowe 50%
-  opakowania  wielomateriałowe 
35 %

Wprowadzenie  zbiórki  surowców  wtórnych 
systemem  workowym  przez  obie  firmy 
posiadające stosowne zezwolenie

Zbiórka surowców wtórnych w 2009 r.:

Papier i tektura:
-  osiągnięty poziom: 21,930 Mg
Szkło:
– osiągnięty poziom: 30,175 Mg
Tworzywa sztuczne:
– osiągnięty poziom: 8,300Mg
Aluminium:
– osiągnięty poziom: 0,003Mg

Zbiórka surowców wtórnych w 2010 r.:

Papier i tektura:
-  osiągnięty poziom: 13,965 Mg
Szkło:
– osiągnięty poziom: 19,137 Mg
Tworzywa sztuczne:
– osiągnięty poziom: 12,235Mg
Aluminium:
– osiągnięty poziom: 0,125Mg
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2. Budowa  potencjału 
technicznego w zakresie 
selektywnego 
gromadzenia  odpadów 
opakowaniowych: 
zapewnienie 
odpowiedniej  ilości 
pojemników,  budowa 
punktów  gromadzenia 
odpadów 
opakowaniowych.

Brak takich zapisów w planie Zbiórka surowców wtórnych w workach na szkło 
białe  i  kolorowe,  tworzywa  sztuczne,  papier  
i  makulaturę  następuje  co  najmniej  raz  w 
miesiącu  wg  dostarczonego  mieszkańcom  na 
początku  roku  harmonogramu.  W  myśl  zasady 
„zanieczyszczający  płaci”,  będącą  jedną  
z podstaw prawa ochrony środowiska, opisaną  
w  art.  7  ust.  1  ustawy  prawo  ochrony 
środowiska,  koszty  obsługi  odbioru  worków 
pokrywane są przez mieszkańców.

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

- Nie dotyczy Nie dotyczy

4. Działania informacyjno –
edukacyjne  dla 
społeczności lokalnej.

Zadanie 
ciągłe

Kontynuacja i intensyfikacja akcji 
szkoleń  i  podnoszenia 
świadomości społecznej 

Edukacja  ekologiczna  prowadzone  jest  przez 
przedsiębiorców  posiadających  zezwolenia  na 
odbiór  odpadów.  Mieszkańcy  gminy  są 
informowani  o  celach  i  zasadach  prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów poprzez:
- ulotki  informacyjne  dostarczane 

mieszkańcom,
- harmonogramy zbiórek  wraz  z  instruktażem 

prawidłowej selekcji.

-

5. Opracowanie  gminnych 
planów  gospodarki 
odpadami 
opakowaniowymi.

2003-
2014

Brak zapisów w planie Nie dotyczy -
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
2. Uzgodnienia  pomiędzy 

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

2003-
2014

Brak zapisów w planie Nie dotyczy -

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie Gminy Murów w latach 2009-2010
Lp. Nazwa  zadania  w 

krajowym  planie 
gospodarki odpadami

Rok 
realizacji

Nazwa zadania w gminie Opis podjętych działań Koszt 
[tys. 
PLN]

1. Opracowanie  i 
wdrożenie  programu 
edukacyjno  – 
informacyjnego  dla 
społeczeństwa  i 
przedsiębiorstw

2003-
2014

Brak zapisu w planie Edukacja  ekologiczna  przez  przedsiębiorstwa 
posiadające  stosowne  zezwolenia  na  odbiór 
odpadów komunalnych

-

2. Budowa  gminnych 
punktów  zbiórki 
odpadów 
niebezpiecznych 
(GPZON) 

2003-
2010

Eliminacja  bądź  minimalizacja 
zagrożeń  wynikających  z 
gospodarowania  odpadami 
niebezpiecznymi

W  latach  2009-2010  organizowano  zbiórkę 
odpadów niebezpiecznych komunalnych poprzez 
wykorzystanie  Mobilnego  Punktu,  czyli  systemu 
kontenerowego  zbierania  odpadów 
niebezpiecznych  ustawionego  w  pięciu 
miejscowościach raz w roku.

24 tyś zł.
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3. Unieszkodliwianie 
odpadów 
niebezpiecznych

2003-
2014

Brak zapisu w planie Na terenie gminy nie powstała i nie funkcjonuje 
instalacja  do  unieszkodliwiania  odpadów 
niebezpiecznych.

-

Zadania dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi ujęte w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
4. Inwentaryzacja 

urządzeń  zawierających 
PCB,  inwentaryzacja 
przeterminowanych 
środków ochrony roślin.
Usunięcie  i 
unieszkodliwienie 
wyrobów  zawierających 
PCB.

2009-
2010

Brak zapisów w planie Nie dotyczy -

5. Inwentaryzacja 
budynków  i  urządzeń 
zawierających azbest

2009-
2010

Usuwanie odpadów zawierających 
azbest  zgodnie  z  przepisami 
obowiązującymi  przy  pracach  z 
azbestem  i  kierowanie  ich  do 
kwater  przeznaczonych  dla 
odpadów zawierających azbest na 
składowiska  odpadów 
komunalnych lub na składowiska 
odpadów niebezpiecznych

W  Gminie  Murów  w  2004  roku  dokonano 
inwentaryzacji  budynków  zawierających  azbest. 
Dane są co roku aktualizowane.

-

6. Budowa  wydzielonej 
części/składowiska  dla 
odpadów azbestowych

2009-
2032

Brak zapisów w planie Nie dotyczy -

7. Działalność  kontrolna 
związana  z  gospodarką 
wyrobami  i  odpadami 
zawierającymi azbest

2008-
2032

Brak zapisów w planie W  przypadku  zgłoszenia  naruszania  przepisów 
dotyczących  właściwego  postępowania  
z wyrobami zawierającymi azbest podejmowane 
są  odpowiednie  kroki  w  celu  zaniechania 
nieodpowiedniego postępowania. 

-
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
8. Likwidacja  miejsc 

gromadzenia 
przeterminowanych 
środków  ochrony  roślin 
oraz  przekazanie 
powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia

2009-
2010

1)  prowadzenie  akcji 
informacyjnej  wśród  rolników  i 
działkowców

2) Organizacja zbiórki 
przeterminowanych środków 
ochrony roślin i opakowań po 
nich wśród rolników i 
działkowców

Selektywna zbiórka przeterminowanych środków 
ochrony  roślin  i  opakowań  z  gospodarstw 
domowych następuje poprzez sklepy posiadające 
takie  artykuły  w  ofercie   sprzedaży  lub 
dystrybutorów pestycydów.

Inne zadania  dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi ujęte w gminnym planie gospodarki odpadami
9. Dotowanie 

mieszkańcom  usuwania 
azbestowych  pokryć 
dachowych

2007-
2008

Wspieranie osób fizycznych Zadanie nie wykonane. -
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5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Wydatkowanie środków na zadania z zakresu gospodarki odpadami podzielono na trzy 
następujące grupy:

1). Odpady komunalne,
2). Odpady opakowaniowe,
3). Odpady niebezpieczne.

Tabela 9. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie 
gospodarki odpadami w latach 2009-2010

Lp. Nazwa zadania

Kwota przewidziana 
na zadanie

w latach 2009-2010
[tyś. PLN]

Koszty poniesione 
w latach 2009-2010

[tyś. PLN]
Źródło finansowania Uwagi

I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

1. Edukacja  młodzieży  z  zakresu 
gospodarki odpadami

4,0 4,0 Środki własne -

2. Monitoring składowiska 21,0 21,0 środki własne -
3. Razem 25,0 25,0 -

II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

1. Wprowadzenie  selektywnej  zbiórki 
odpadów. 0

0 Od 2008 r. koszty 
związane z 
selektywną 
zbiórką w 
systemie 
workowym 
przeniesione 
zostały na 
mieszkańców 
gminy zgodnie z 
zasadą określoną 
w art. 7 ust. 1 
ustawy prawo 
ochrony 
środowiska 
„zanieczyszczający 
płaci”.

2. Razem 0 0 -

III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

1.

Wprowadzenie  ruchomego  punktu 
zbiórki  odpadów niebezpiecznych  i 
ustalenie  harmonogramu  odbioru 
odpadów.

24 24 Środki własne -

2. Działania  informacyjno-edukacyjne 
w  zakresie  odzysku  odpadów 
niebezpiecznych

0,0 0,0 - -

3. Razem 24 24

Ogółem I, II, III 49 49 Środki własne

6. Ocena systemu monitoringu

Ustawa o odpadach w art. 14 ust. 13, nakłada na organy wykonawcze powiatu obowiązek 
przygotowywania co 2 lata sprawozdania z realizacji celów i zadań określonych w planach 
gospodarki odpadami. W przypadku Gminy Murów obowiązek ten spoczywa na Wójcie 
Gminy Murów, Wójt ma obowiązek przedstawić  to sprawozdanie Radzie Gminy.  Jeżeli 
zaistnieje sytuacja, że zmiany warunków lokalnych spowodują konieczność modyfikacji 
uchwalonego  planu  gospodarki  odpadami  przed  upływem  ustawowych  4  lat,  należy 
uruchomić stosowne postępowanie w celu aktualizacji zapisów Planu.

Wdrażanie  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Murów  jest  procesem  ciągłym, 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY MURÓW

za okres od 1stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
wymagającym stałej obserwacji ilościowych i jakościowych zmian wybranych wskaźników 
środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, mającym na celu zapewnienie informacji 
zwrotnych na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań oraz inicjowanie 
ich zmian w przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją. Narzędziem ww. 
procesu jest monitoring. 

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie :
- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań,
- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
- analizy przyczyn ich rozbieżności.

Podstawą  właściwego  systemu  oceny  realizacji  Planu  jest  prawidłowy  system 
sprawozdawczości  oparty  na  wskaźnikach  stanu  środowiska  i  zmiany  presji  na 
środowisko,  a  także  na  wskaźnikach  świadomości  społecznej.  Odpowiedni  zestaw 
wskaźników zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz analiz 
porównawczych  i  tematycznych,  dostarczających  rzetelnej  informacji  o  wdrażanym 
Planie. Określenie tych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji:
- pochodzących  z  monitoringu  środowiska.  Informacje  te  powinny  być  opracowane 

przez odpowiednie służby środowiskowe poszczególnych szczebli samorządowych,
- pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz 

na  2  lata.  Badania  te  powinny  być  prowadzone  przez  wyspecjalizowane  jednostki 
badania opinii społecznej. Wskaźniki społecznych efektów programu są wielkościami 
wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań 
służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy 
stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez 
ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Urzędu Gminy.

Elementem  wspomagającym  system  sprawozdawczości  oparty  na  wskaźnikach 
środowiskowych  może  być  komputerowy  system  gospodarki  odpadami.  Opracowany  
i wdrożony system będzie nie tylko narzędziem do gromadzenia informacji dotyczących 
gospodarowania  odpadami,  ale  również  bardzo  użytecznym  narzędziem  dla  potrzeb 
kontroli  i  kształtowania  przyszłościowych  rozwiązań w zakresie  gospodarki  odpadami. 
Właściwe  ukierunkowanie  systemu  przepływu  informacji  z  przedsiębiorstw  do  bazy,  
w  celu  stałego  uaktualniania  danych,  a  także  obserwacja  zachodzących  zmian,  będą 
dawały aktualny obraz skuteczności wdrażania i stopnia realizacji w czasie, zamierzonych 
w planie celów. 
Natomiast  cykliczna  aktualizacja  danych  (w  cyklu  półrocznym  lub  rocznym)  stworzy 
korzystne  warunki  do  prowadzenia  stałego  bilansu  odpadów  komunalnych, 
niebezpiecznych i przemysłowych wytwarzanych bądź poddawanych procesom odzysku 
i unieszkodliwiania na terenie gminy. 
Zwiększanie ilości  i  tym samym łącznej  pojemności  pojemników na odpady w sposób 
zdecydowany  zmniejsza  zagrożenie  środowiska  na  terenach  zurbanizowanych  naszej 
gminy.
Eksport odpadów z terenu gminy ( zorganizowane wywożenie na wysypiska w sąsiednich 
gminach ) w dużym stopniu zmniejsza antropopresję na środowisko w gminie Murów.
Należy oczekiwać dalszej poprawy stanu gospodarowania odpadami na naszym terenie, 
jednak  konieczne  jest  dalsze  intensyfikowanie  inwestowania  w  elementy  składowe 
systemu gromadzenia i selektywnej zbiórki wszystkich odpadów.

7. Podsumowanie

Wdrażanie  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Murów”  jest  procesem  ciągłym, 
wymagającym stałej obserwacji zmian ilościowych i jakościowych wybranych wskaźników 
środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, mających na celu zapewnienie informacji 
zwrotnych  na  temat  słuszności  i  skuteczności  podejmowanych  działań  wraz  
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z inicjowaniem zachodzących zmian,  w przypadku rozbieżności  pomiędzy założeniem  
a  realizacją.  Wnioski  z  analizy  oddziaływania  projektu  planu  na  środowisko  zostały 
uwzględnione w planie (realizacja ww. celów). 

Wójt Gminy Murów

Sprawozdanie przygotował:
mgr inż. Marcin Kuśnierz
Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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