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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wstępną ocenę realizacji planu gospodarki odpadami w Bytomiu,  

a także propozycję jego monitorowania na podstawie rozszerzonego, w stosunku do przedstawionego  

w planie, zestawu wskaźników. Zgodnie z planem do monitorowania realizacji planu jest wykorzystywa-

nych 12 wskaźników (tabl. 1). W celu prowadzenia pełnego monitoringu gospodarki odpadami  
w mieście, a także łatwiejszego nią zarządzania, zaproponowano 57 wskaźników. Ich opis oraz jednostki 
miary zostały zawarte w tablicy 2. Mogą być one wykorzystane do monitorowania obszarów, którymi są: 
odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady z sektora gospodarczego, składowiska odpadów  
i edukacja ekologiczna. Analiza tak znacznej liczby wskaźników pozwoli na wyciągnięcie bardziej 
wnikliwych wniosków dotyczących sytuacji zachodzącej na danym obszarze, obejmujących całą 
gospodarkę odpadami w mieście. 

Analizując dane, uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Urzędu Marszałkowskiego w Katowi-

cach, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebez-

piecznych i Regionalnego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, i oszacowane 
na ich podstawie wskaźniki, stwierdzono, że system gospodarki odpadami nie funkcjonuje w mieście 
prawidłowo. 

Monitoring of the Plan of Waste Management on an example of Bytom 

Abstract 

In the paper an introductory evaluation of realisation of waste management plan for Bytom and  

a proposition of its monitoring on a basis of indices set, extended in comparison with the one presented in 

the plan, was presented. According to the plan, 12 indices is used for monitoring the plan realisation 

(Table 1). 57 indices were proposed to achieve the aim of full monitoring of waste management in the 

town. Their description and units of measure are contained in Table 2. They may be used for monitoring 

such areas as: municipal wastes, dangerous wastes, wastes from the economic sector, waste dumps and 

ecological education. An analysis of such abundant number of indices allows to draw more discerning 

(more discriminated) conclusions concerning state of affairs on a given area, including whole the waste 

management in a town. 

Analysing the data, obtained from the Municipality of Bytom, Marshal Office in Katowice, Bytom 

Municipal Enterprise, Municipal Collecting Point of Dangerous Wastes and Regional Plant of Utilisation 

and Rendering Municipal Wastes Harmless, and the indices assessed on their basis it was found that the 

system of waste management is not functioning properly in the town. 

                                                           
) Politechnika Śląska. 
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WPROWADZENIE 

Plan gospodarki odpadami (PGO) z założenia powinien przyczyniać się do pra-

widłowej gospodarki odpadami zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Jest 

on częścią programu ochrony środowiska. Dobrze opracowany, wdrożony oraz ciągle 

monitorowany, a także modernizowany umożliwia osiągnięcie efektów ekologicz-

nych, społecznych i ekonomicznych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Zobowiązanie każdej gminy, powiatu i województwa do sporządzenia planu go-

spodarki odpadami jest zawarte w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  

W Bytomiu taki plan opracowano w 2004 roku. Od tamtego czasu upłynęły 2 lata.  

W jakim stopniu zrealizowano cele i zadania w nim zapisane wykaże sprawozdanie, 

które powinno być przygotowane przez organ wykonawczy, w tym przypadku 

prezydenta miasta w 2006 roku. 

W artykule przedstawiono wstępną ocenę realizacji Planu Gospodarki Odpadami 

dla Miasta Bytom, a także propozycję monitorowania planu na podstawie rozszerzo-

nego, w stosunku do przedstawionego w planie, zestawu wskaźników pozwalających 

na kompleksową ocenę gospodarki odpadami w mieście. 

1. PODSTAWY PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

Plan gospodarki odpadami jest częścią gminnego programu ochrony środowiska 

(Bilitewski, Hardtle, Marek 2003; Plan… 2003). Powinien on zawierać informacje 

dotyczące: 

 aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie, 

 prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami, 

 działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 

 sposobów finansowania realizacji zamierzonych celów, 

 systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
 

1.1. Wymagania prawne 

Plan gospodarki odpadami powinien być aktualizowany nie rzadziej niż raz na  

4 lata. Sprawozdanie z realizacji planu jest przygotowywane co dwa lata i przedkłada-

ne w Sejmiku Województwa, Radzie Powiatu lub Radzie Gminy. W przypadku, gdy 

uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji – przed upływem wymaganych 

ustawowo 4 lat, powinno być przeprowadzone stosowne postępowanie w celu jego 

aktualizacji (Brinkmann, Kundegorski 2005; Komisja Europejska 2003; Plan… 2003). 
 

1.2. Monitoring i ocena wdrażania planu gospodarki odpadami 

Podstawę monitoringu i oceny wdrażania planu stanowią następujące działania: 

1. Przyjęcie wskaźników określających: 

 wielkość strumienia odpadów komunalnych, 

 stopień odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów, 
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 ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia 
odpadów i zwiększenie stopnia odzysku, 

 monitoring elementów środowiska związanych z gospodarką odpadami (zanie-

czyszczenia wód podziemnych, liczba i powierzchnia dzikich wysypisk). 
Wskaźniki te należy przyjąć, mając na uwadze: 
 limity wynikające z prognozy oraz wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej, 
 dotychczasowy stan środowiska. 

2. Systematyczne zbieranie informacji o stanie gospodarki wszystkimi rodzajami 

odpadów na terenie miasta, przez wyznaczoną komórkę organizacyjną (Komisja 
Europejska 2003). 

Obecnie w Polsce nie jest jeszcze prowadzone kompleksowe monitorowanie od-

padów, a strumienie odpadów nie są dokładnie ewidencjonowane w miejscu ich 
wytwarzania, bądź też znikają w kolejnych etapach cyklu życia odpadów również  
z uwagi na brak właściwej ich ewidencji. Ponadto, pozyskiwanie wszystkich danych  
o odpadach w pełnym zakresie w praktyce jest nieosiągalne. Z tego względu podstawę 

procesu tworzenia systemu monitoringu odpadów stanowi określenie priorytetów, 

zarówno w odniesieniu do strumieni odpadów, jak i podmiotów na rynku gospodarki 

odpadami, które należy monitorować (Latoszek 2006). 

Przy ustalaniu priorytetów należy wziąć pod uwagę kryteria bezpośrednio zwią-

zane z dwoma nadrzędnymi celami monitoringu, a mianowicie możliwością oceny 

wdrażania działań z zakresu gospodarki odpadami oraz dążeniem do regulacji  

i kontroli rynku w odniesieniu do występujących na nim podmiotów. 

Zalecane kryteria to: wielkość strumieni odpadów, szczególne właściwości stru-

mieni odpadów, wytwórcy odpadów, instalacje do unieszkodliwiania/odzysku 

odpadów, wymogi europejskie, cele, które są sprecyzowane w planach gospodarki 

odpadami na poszczególnych szczeblach. Powyższe kryteria są powiązane i należy je 

rozważać we wzajemnym kontekście. 

2. AKTUALNA SYTUACJA W ZAKRESIE GOSPODARKI W BYTOMIU 

Należy podkreślić, że nie ma wiarygodnych informacji na temat przepływu ilo-

ściowego i jakościowego poszczególnych strumieni odpadów wywożonych z terenu 

Bytomia oraz dostarczanych do odzysku lub unieszkodliwiania na jego terenie. 

Podstawowe zagrożenia ekologiczne w Bytomiu wynikają z: 

 istnienia dzikich składowisk odpadów, zlokalizowanych w lasach i na terenach 

poprzemysłowych, 

 braku w mieście zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania określone  

w przepisach o ochronie środowiska, 

 niekontrolowanego wywozu odpadów i nieczystości na miejsca to tego celu 

nieprzeznaczone, 

 małej efektywności selektywnej zbiórki odpadów, 
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 braku systemu gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi, remontowo- 

-budowlanymi oraz odpadami niebezpiecznymi (w tym bateriami i akumulatorami, 

sprzętem elektronicznym i elektrycznym, zużytymi olejami, oponami, odpadami 
weterynaryjnymi), 

 braku systemu gospodarki odpadami biodegradowalnymi (Plan… 2004). 

Zbiórką i wywozem odpadów są objęci prawie wszyscy mieszkańcy miasta. Spo-

sób zbiórki odpadów jest prowadzony w systemie „umownym”, tj. mieszkańcy 
powierzyli obowiązek wykonywania zadań z zakresu gospodarki odpadami podmio-

tom prawnym na drodze umowy. Wywóz odbywa się regularnie, z częstotliwością 
zgodną z zawartymi umowami, na ustalonych trasach wywozowych lub na żądanie. 
Transport na składowiska jest jednostopniowy (bezpośredni transport do miejsca 
odzysku lub unieszkodliwienia) (Czarnomski 1998; Latoszek 2006), specjalistycznymi 

samochodami. 

Odpady objęte zbiórką są odbierane na podstawie indywidualnych umów  
z mieszkańcami lub zarządcami nieruchomości oraz z podmiotami gospodarczymi 
przez wyspecjalizowane firmy. Wywozem odpadów na terenie miasta zajmują się 
wyspecjalizowane firmy. Według danych z 2005 roku 37 podmiotów ma zezwolenie 

na prowadzenie tego typu działalności1)
. Zgodnie z art. 9a, ust. 2 ustawy (Ustawa  

z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) każda z tych 
firm ma obowiązek przesyłania do Urzędu Miejskiego informacji o ilości odpadów 
komunalnych zebranych na terenie miasta oraz sposobie ich zagospodarowania. 

Dopiero na ich podstawie będzie można dokładnie ustalić liczbę mieszkańców 
objętych systemem zorganizowanej i selektywnej zbiórki odpadów. 

W gospodarce odpadami z sektora gospodarczego należy zwrócić uwagę na za-

grożenia wynikające z transportu odpadów (przede wszystkim niebezpiecznych). 
Przez miasto przebiega wiele głównych szlaków komunikacyjnych mogących być 
potencjalnym źródłem zagrożeń ekologicznych spowodowanych transportem 
odpadów do zakładu „Orzeł Biały” S.A., w którym znajduje się instalacja do odzysku 
odpadów niebezpiecznych (Plan… 2004). Kolejnym istotnym zagadnieniem jest 
przywrócenie użytkowego charakteru terenom poprzemysłowym (zwłaszcza pogórni-

czym i pohutniczym), co wymaga wykonania prac rekultywcyjnych na obszarze 

ponad 110 ha gruntów (Latoszek 2006). 
Urząd Miejski w Bytomiu przykłada dużą wagę do edukacji ekologicznej. Co-

rocznie są organizowane różne akcje między innymi „Sprzątanie Świata”, obchody 
„Dni Ziemi”. Dofinansowuje również wydawnictwa o tematyce ekologicznej oraz 
funduje nagrody przyznawane w konkursach o tej tematyce. 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Dane z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 



Górnictwo i Środowisko 

 107 

3. MONITORING PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  

DLA MIASTA BYTOM 

3.1. Wskaźniki do oceny stopnia realizacji PGO 

PGO dla Bytomia został opracowany w 2004 roku, a pierwsze sprawozdanie  

z jego realizacji powinno zostać sporządzone pod koniec 2006 roku. W planie tym 

znajduje się 12 wskaźników monitorowania jego realizacji (tabl. 1). 

Tablica. 1. Wskaźniki monitorowania realizacji PGO (Plan… 2004) 

Cel Wskaźniki Oczekiwany stan w 2010 roku 

Wdrożenie systemu 
gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] / ilość 
wytworzonych odpadów komunalnych obliczona wskaźnikowo 
[Mg/rok] 

Wzrost skuteczności zbiórki odpadów 
komunalnych 

Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: 
- wielkogabarytowych 
- budowlanych 

Osiągnięcie: 
- 50% odzysku 
- 40% odzysku 

Ilość wykorzystanych osadów ściekowych [Mg/rok] / ilość 
wytworzonych osadów ściekowych 

Wzrost wskaźnika 

Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg], w tym: 
- tworzywa sztuczne 
- papier i tektura 
- szkło 
- blacha stalowa i aluminium 
- opakowania wielomateriałowe 

Wzrost ilości odzyskiwanych 
surowców wtórnych 

Objęcie zbiórką 
wszystkich strumieni 
odpadów 
niebezpiecznych 

Ilość zebranych odpadów [Mg] niebezpiecznych ze strumienia 
odpadów komunalnych 

Osiągnięcie: 50% zebranych odpadów  
z ogólnej ilości wytworzonych 

Ilość odpadów powstających w placówkach medycznych 
[Mg/rok]: 
- odpady o charakterze komunalnym 
- odpady infekcyjne i specjalne 

Zmniejszenie ilości odpadów  
o charakterze infekcyjnym i specjalnym 

Ilość odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych 
[Mg]: 
- odpady infekcyjne 
- odpady specjalne 

Zmniejszenie ilości odpadów  
o charakterze infekcyjnym i specjalnym 

Ilość materiałów zawierających azbest [m2] Zmniejszenie ilości materiałów 
zawierających azbest na terenie miasta 

Minimalizacja ilości 
odpadów 
przemysłowych 

Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym  
[tys. Mg], w tym: 
- niebezpiecznych 

Zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów 

Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi 
lub unieszkodliwieniu [%], w tym: 
- odzysk 
- unieszkodliwianie (w tym składowanie) 

Zwiększanie stopnia odzysku odpadów 

Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu [%], w tym: 
- odzysk 
- unieszkodliwianie (w tym składowanie) 

Zwiększanie stopnia odzysku odpadów 

Rekultywacja 
składowisk odpadów 
przemysłowych 

Tereny poprzemysłowe do rekultywacji [ha] Zmniejszenie powierzchni 
przeznaczonej do rekultywacji 
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W celu pełnego monitoringu gospodarki odpadami w mieście, a także łatwiejsze-

go nią zarządzania zaproponowano 57 wskaźników. Ich lista, opis oraz jednostki 

miary zostały zawarte w tablicy 2. Zaproponowane wskaźniki można podzielić na 

dwie grupy: ilościowe i opisowe. Mogą one być wykorzystane do monitorowania 

następujących odpadów: komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z sektora 

gospodarczego, składowisk odpadów oraz edukacji ekologicznej. Analiza tak znacznej 

liczby wskaźników pozwala na wyciągnięcie bardziej wnikliwych wniosków 

dotyczących sytuacji zachodzącej na danym obszarze, obejmujących całą gospodarkę 

odpadami w mieście. 

Tablica 2. Zaproponowane wskaźniki monitorowania realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

Ob-
szar 

Wskaźnik Jednostka Informacje dodatkowe 

1 2 3 4 

 
Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] / ilość 
wytworzonych odpadów komunalnych obliczona 
wskaźnikowo [Mg/rok] · 100 

% 
Oczekiwany stan w 2010 r.: wzrost skuteczności zbiórki 
odpadów komunalnych (wskaźnik nagromadzenia 
435 kg odpadów na 1 mieszkańca) 

 
Udział odpadów komunalnych deponowanych  
na składowiskach 

Mg 

Zakłada się, że różnica między ilością zebranych  
a deponowanych odpadów na składowiskach wynika  
z wywożenia odpadów na inne składowiska  
niż w Bytomiu 

 
Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych 
[Mg/rok] /ilość zebranych odpadów komunalnych 
[Mg/rok] · 100 

% 
Oczekiwany stan w 2010 r.: wzrost selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 

 
Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych 
[Mg/rok] / ilość wytworzonych odpadów komunalnych 
[Mg/rok] · 100 

% 
Oczekiwany stan w 2010 r.: wzrost selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

 
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych  
na 1 mieszkańca na rok  

kg – 

O
dp

ad
y 

ko
m

un
al

ne
 

Ilość zebranych odpadów komunalnych  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca na rok  

kg – 

Ilość odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, w tym: 

- odzysk i unieszkodliwienie 

- składowanie 

- konieczny dodatkowy recykling 

Mg 

Oczekiwany stan w 2010 r.: 50% odzysku odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, 75% 
składowanych w stosunku do całkowitej ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych 
w 1995 r., zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 
Dyrektywy Rady 1999/31/EC 

Ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych,  
w tym odzysk 

Mg (%) 
Oczekiwany stan w 2010 r.: 50% odzysku odpadów 
wielkogabarytowych 

Ilość odpadów wielkogabarytowych wytworzonych  
na 1 mieszkańca na rok 

kg – 

Ilość wytworzonych odpadów budowlanych, w tym, 
odzysk 

Mg (%) 
Oczekiwany stan w 2010 r.: 40% odzysku odpadów 
budowlanych 

 
Ilość odpadów budowlanych wytworzonych  
na 1 mieszkańca na rok 

kg – 

 
Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych, w tym: 
tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło, blacha 
stalowa i aluminium, opakowania wielomateriałowe 

Mg 
Oczekiwany stan w 2010 r.: wzrost skuteczności 
systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych (do 
2006 r. powinna obejmować wszystkich mieszkańców) 

 

Ilość odpadów opakowaniowych w strumieniu 
odpadów komunalnych, w tym: papierowe i tekturowe, 
wielomateriałowe, z tworzyw sztucznych, szklane,  
z blachy stalowej, aluminiowe, drewniane  
i z materiałów naturalnych 

Mg – 
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1 2 3 4 

 

Ilość odpadów opakowaniowych poddanych 
recyklingowi, w tym: papierowe i tekturowe, 
wielomateriałowe, z tworzyw sztucznych, szklane,  
z blachy stalowej, aluminiowe, drewniane  
i z materiałów naturalnych  

Mg 

Oczekiwany stan w 2010 r.: wzrost ilości odpadów 
opakowaniowych poddanych recyklingowi (porównanie 
z ilościami odpadów opakowaniowych występujących  
w strumieniu odpadów komunalnych) 

 
Mieszkańcy miasta objęci zorganizowaną zbiórką 
odpadów 

tys. (%) 
Oczekiwany stan w 2006 r.: objęcie wszystkich miesz-
kańców systemem zorganizowanej zbiórki odpadów 

O
dp

ad
y 

ko
m

un
al

ne
 

Mieszkańcy objęci systemem selektywnej zbiórki tys. (%) 
Oczekiwany stan w 2006 r.: objęcie wszystkich 
mieszkańców systemem selektywnej zbiórki odpadów 

Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: 
linie do segregacji, kompostownie, linie do demontażu 
odpadów wielkogabarytowych, inne 

wskaźnik 
opisowy 

Należy się skupić na postępach prac nad każdym 
obiektem, w szczególności nad sortownią  
i kompostownią jako jednymi z obiektów systemu 
gospodarki odpadami w Bytomiu 

Ilość wykorzystanych osadów ściekowych [Mg/rok] / 
ilość wytworzonych osadów ściekowych [Mg/rok] · 100 

% 
Oczekiwany stan w 2010 r.: wzrost wykorzystania 
powstałych osadów ściekowych lub pełne 
wykorzystanie osadów ściekowych 

 

Sposób postępowania z osadami ściekowymi, 
wykorzystane, w tym: na cele przemysłowe, na cele 
rolnicze, kompostowane, przekształcone termicznie, 
składowane (miejsce składowania), inne 

Mg 

Osad ustabilizowany nie jest jednoznacznie 
zdefiniowany w Polsce i UE; w Polsce proponuje się 
przyjąć za miarę wystarczającego ustabilizowania 
osadu zmniejszenie zawartości suchej masy 
organicznej (s.m.o.) o 38% w wydzielonym urządzeniu 
stabilizacji [5] 

 Nakłady na gospodarkę odpadami komunalnymi PLN/rok Informacje dotyczą lat 2004–2007 

 Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych 

Mg 
Oczekiwany stan w 2010 r.: 50% zebranych odpadów 
niebezpiecznych z ogólnej ilości wytworzonych 

 
Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 
ze strumienia odpadów komunalnych 

Mg (%) – 

 
Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych na  
1 mieszkańca na rok 

kg – 

 
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych na  
1 mieszkańca na rok  kg – 

O
dp

ad
y 

ni
eb

ez
pi

ec
zn

e Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  
w sektorze gospodarczym, w tym: odzysk, 
unieszkodliwianie (w tym składowanie) 

tys. Mg 
(%) 

– 

Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  
w sektorze gospodarczym przez Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa (MŚP) 

tys. Mg – 

Ilość MŚP objętych systemem zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 

% – 

 
Ilość odpadów powstających w placówkach 
medycznych 

Mg Data ustalenia danych wyjściowych – 2007 r. 

 
Ilość odpadów powstających w placówkach 
weterynaryjnych 

Mg Data ustalenia danych wyjściowych – 2007 r. 

 
Ilość materiałów: 
- zawierających azbest 
- usuniętych i unieszkodliwionych 

m2 
Założenie: pełna inwentaryzacja, usunięcie  
i unieszkodliwienie wszystkich wyrobów zawierających 
azbest 

 
Urządzenia zawierające PCB: ilość i masa urządzeń, 
ilość i masa zdekontaminowanych oraz unieszkodli-
wionych urządzeń 

ilość (Mg) 
Założenie: pełna inwentaryzacja, zdekontaminowanie  
i unieszkodliwienie wszystkich urządzeń zawierających 
PCB 

 
Obiekty gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym: 
GPZON, zakład produkcji granulatów i kruszyw, inne 

wskaźnik 
opisowy 

Należy skupić się na postępach prac nad każdym 
obiektem, w szczególności nad GPZON jako jednym  
z obiektów systemu gospodarki odpadami w Bytomiu 

 Nakłady na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi PLN/rok Informacje dotyczą lat 2004–2007 
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Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym,  
w tym: przemysł wydobywczy, sektor energetyczny, hutnictwo 
ołowiu, budowlano-remontowe 

tys. Mg 
Założenie: monitorowanie wytwórców 
największych ilości odpadów 

Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzysko-
wi lub unieszkodliwieniu, w tym: odzysk i unieszkodliwianie 

tys. Mg  
lub % 

Oczekiwany stan w 2010 r.: zwiększenie stopnia 
odzysku odpadów z sektora gospodarczego 

Udział odpadów z sektora gospodarczego deponowanych  
na składowisku 

tys. Mg 
(%) 

– 

Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych, w tym: 
papierowe i tekturowe, wielomateriałowe, z tworzyw 
sztucznych, szklane, z blachy stalowej, aluminiowe,  
drewniane i z materiałów naturalnych 

Mg – 

Ilość odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi,  
w tym: papierowe i tekturowe, wielomateriałowe, z tworzyw 
sztucznych, szklane, z blachy stalowej, aluminiowe, drewniane 
i z materiałów naturalnych 

Mg 
Oczekiwany stan w 2010 r.: wzrost ilości odpadów 
opakowaniowych poddanych recyklingowi 

Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów 
przemysłowych 

% – 

 
Obiekty gospodarki odpadami z sektora gospodarczego 
innych niż niebezpieczne 

wskaźnik 
opisowy 

Zagospodarowanie tych odpadów leży w gestii 
przedsiębiorstw, które je wytwarzają 

 
Liczba MŚP objętych ewidencją i kontrolą pod kątem 
prowadzonej gospodarki odpadami 

% – 

 
Liczba podmiotów gospodarczych z wdrożonym systemem 
zarządzania środowiskiem ISO 14000 

liczba – 

 
Liczba podmiotów gospodarczych objętych systemem 
Czystszej Produkcji 

liczba – 

 Nakłady na gospodarkę odpadami z sektora gospodarczego PLN/rok Informacje dotyczą lat 2004-2006 
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Zamknięte i zrekultywowane składowiska odpadów 
niespełniające wymogów ochrony środowiska 

wskaźnik 
opisowy 

– 

Czynne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętnych 

wskaźnik 
opisowy 

– 

Czynne składowiska odpadów niebezpiecznych 
wskaźnik 
opisowy 

– 

Ilość dzikich składowisk odpadów 
wskaźnik 
opisowy 

– 

Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów 
wskaźnik 
opisowy 

– 

Tereny poprzemysłowe do rekultywacji 
wskaźnik 
opisowy 

– 

Nakłady na realizację zadań w ramach obszaru składowiska 
odpadów 

pln/rok Informacje dotyczą lat 2004–2006 
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Miejskie ośrodki edukacji ekologicznej 
wskaźnik 
opisowy 

– 

Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu ochrony 
środowiska, w tym gospodarki odpadami 

wskaźnik 
opisowy 

– 

Liczba, jakość i skuteczność akcji, konkursów itp. edukacyjno- 
-informacyjnych skierowanych do szkół 

wskaźnik 
opisowy 

– 

Przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-informacyjnym  
w zakresie gospodarki odpadami skierowanych do 
przedsiębiorstw  

wskaźnik 
opisowy 

– 

Inicjatywy społeczności lokalnych w zakresie gospodarki 
odpadami 

wskaźnik 
opisowy 

– 

Nakłady na realizację zadań w ramach obszaru edukacja 
ekologiczna 

PLN/rok Informacje dotyczą lat 2004–2006 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zdaniem autorów, monitoring prowadzony z wykorzystaniem zaproponowanych 

wskaźników obejmuje całościowo gospodarkę odpadami. Opracowany zestaw 

wskaźników ma charakter uniwersalny i umożliwia zastosowanie go do oceny sytuacji 
w innych gminach, a ewentualna korekta listy wskaźników, w celu lepszego dostoso-

wania do realiów danej gminy, jest prosta do przeprowadzenia. 
Monitoring gospodarki odpadami z wydzielonymi jak wyżej pięcioma obszarami 

umożliwia skupienie uwagi na najważniejszych problemach Bytomia, czyli budowie 
systemu gospodarki odpadami, likwidacji dzikich składowisk odpadów, rekultywacji  
i zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych, ciągłej i skutecznej edukacji 
ekologicznej mieszkańców. 
 

3.2. Monitoring gospodarki odpadami 

Dane do oszacowania powyższych wskaźników uzyskano z: 

 Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 

 Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, 

 Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (BPK) sp. z o.o., które zarządza 

między innymi składowiskiem odpadów przy Al. Jana Pawła II 10, oczyszczalnia-

mi ścieków oraz jest odpowiedzialne za budowę sortowni odpadów komunalnych, 

 Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), 

 kompostowni odpadów – infrastruktury Regionalnego Zakładu Odzysku i Unie-

szkodliwiania Odpadów Komunalnych (RZOiUOK). 

Przedstawiają one stan na koniec 2005 roku i na ich podstawie można stwierdzić, 

jak postępują prace nad wprowadzaniem kolejnych postanowień przepisów prawnych 

z zakresu gospodarki odpadami (Latoszek 2006). 

Analizując uzyskane dane i oszacowane z ich wykorzystaniem wskaźniki można 

stwierdzić, że system gospodarki odpadami w mieście nie funkcjonuje prawidłowo. 

Odpady są w większości zmieszane i takie trafiają na składowiska odpadów, gdyż nie 

ma w mieście sortowni. Jest prowadzona zbiórka na składowisku, ale tylko odpadów  

z tworzyw sztucznych (butelek PET). Wszelkie inne surowce wtórne trafiają do 

punktów skupu złomu i metali kolorowych. 

Odpady ulegające biodegradacji trafiają wraz z pozostałymi odpadami na składo-

wisko. Zresztą i tak nie byłoby możliwości ich zagospodarowania z powodu braku 

kompostowni. 

Nie został wdrożony system zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Sporadyczne 

akcje hipermarketów to za mało. Większość starego sprzętu AGD i RTV jest 

skupowana jako złom przez punkty skupu złomu i metali kolorowych. Pozostałe są 

wywożone na składowiska lub palone. 

Odpady budowlane razem z pozostałymi odpadami komunalnymi trafiają na skła-

dowiska odpadów lub dzikie składowiska. Jedynie w przypadku większych prac 

budowlano-remontowych lub używania osobnych kontenerów na ten rodzaj odpadów, 

są one zagospodarowywane przez firmy zajmujące się zbiórką i transportem tychże 

odpadów. Brak jednak informacji na czym to zagospodarowywanie polega. 
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Odpady niebezpieczne nie są oddzielane i wraz z pozostałymi odpadami komu-

nalnymi trafiają na składowiska odpadów. 

Duża część odpadów jest palona, w celu zaoszczędzenia na opale lub porzucana  

w lasach, na nieużytkach, gdzie z czasem tworzą się dzikie składowiska. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Podsumowując, należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami nie został 

wdrożony, a także że nie ma infrastruktury niezbędnej do jego prawidłowego 

funkcjonowania. W takim przypadku założenia dotyczące zadań ilościowych, które 

miały zostać osiągnięte do 2006 roku, nie zostaną zrealizowane. 

Należy także podkreślić znaczne trudności w monitorowaniu realizacji Planu 

Gospodarki Odpadami dla Miasta Bytom, co jest spowodowane brakiem rzeczywi-

stych danych, nieopartych jedynie na prognozach, dotyczących między innymi ilości 

zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, gdyż nie 

funkcjonują: system zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców oraz punkt 

ich segregacji i wywożenia do odpowiedniego zagospodarowania. 

Do monitorowania PGO zaproponowano 57 wskaźników, które mogą być wyko-

rzystywane do wspomagania zarządzania planem gospodarki odpadami. Ze względu 

na ich uniwersalny charakter można je zastosować do oceny gospodarki odpadami  

w każdym mieście. Wnioski, dotyczące gospodarki odpadami w Bytomiu, opracowane 

na podstawie analizy wskaźników, przedstawiono poniżej. 
 

OBSZAR – ODPADY KOMUNALNE 

Brak rzeczywistych danych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. 

Wynika to z braku sprawnego systemu zagospodarowywania odpadów komunalnych, 

mówiąc ogólnie odpady komunalne nie podlegają segregacji, czy to „u źródła”, czy 

też przez podmioty zajmujące się wywozem odpadów. Nie można jednak uogólniać 

tego na obszar całego miasta, w wielu punkach są poustawiane kolorowe pojemniki na 

oddzielne odpady. Działania te jednak nie przekładają się na konkretne wartości 

liczbowe. Założenie, że od 2005 roku wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem 

selektywnej zbiórki było błędne. Dobra sytuacja natomiast w zakresie gospodarki 

osadami ściekowymi jest zapewne spowodowana niedawnymi inwestycjami przepro-

wadzonymi w oczyszczalni ścieków Centralna. Informacje na temat budowy obiektów 

infrastruktury Regionalnego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów Komu-

nalnych są niepokojące; zadanie to nie jest realizowane. 

Wniosek: Nie można ocenić stanu gospodarki w zakresie odpadów komunalnych  

i ich poszczególnych frakcji ze względu na brak rzeczywistych danych.  

Dobrze przedstawia się sytuacja w zakresie osadów ściekowych i ich  

wykorzystania. 
 

OBSZAR – ODPADY NIEBEZPIECZNE 

Bardzo mała liczba danych do oceny gospodarki odpadami niebezpiecznymi po-

zwala na stwierdzenie, że nie są podejmowane żadne prace. Problem braku sprawnego 
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systemu gospodarki odpadami, w tym przypadku niebezpiecznymi, pojawia się po raz 
kolejny. Nie udało się uzyskać danych na temat Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych, w związku z tym założono, że nie rozpoczęto jeszcze prac nad jego 
budową. 
Wniosek: Brak działań dotyczących budowy systemu gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi. Spośród wszystkich monitorowanych obszarów ten  
prezentuje się najgorzej. Jedynie odpady niebezpieczne z sektora gospo-

darczego są zagospodarowywane. 
 

OBSZAR – ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO 

Gospodarka odpadami z sektora gospodarczego jest prowadzona dobrze, chociaż 
uzyskane dane nie były kompletne. Wystąpiły problemy z oceną Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw pod kątem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz problem  
z danymi na temat stosowanych przez przedsiębiorstwa systemów zarządzania 
środowiskowego i Czystszej Produkcji. 

W przypadku przedsiębiorstw reprezentujących cztery największe grupy wytwór-

ców odpadów nie można było określić, czy ilość odpadów zmniejsza się. Było to 
spowodowane brakiem kompletnych danych, to samo odnosiło się do sposobów ich 
zagospodarowywania. Informacja, że w 2003 roku poddano odzyskowi 99,6% 
odpadów jest mało wiarygodna, gdyż nie wiadomo, jakiej ilości wytworzonych 
odpadów dotyczy. Informacje o odpadach opakowaniowych bazowały na prognozach, 
co wskazuje na niepełne stosowanie przepisów ustawy z 11 maja 2001 roku  
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy z 11 maja 2001 roku  

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Sytuacja Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, dotycząca gospodarki odpadami z sektora gospodarczego, podobnie 
jak w przypadku gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jest zła. Można założyć,  
że nie wiadomo ile podmiotów inwestuje we wdrażanie systemów zarządzania 
środowiskowego i Czystszą Produkcję. Miasto powinno być tym zainteresowane, 
ponieważ ma to podstawowe znaczenie dla minimalizacji ilości wytwarzanych 
odpadów w sektorze gospodarczym. 
Wniosek: Miasto prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami z sektora gospodarczego. 
 

OBSZAR – SKŁADOWISKA ODPADÓW 

Prace na zamkniętym składowisku odpadów przy ul. Kamieńskiej zostały  
zakończone w terminie. Jest ono prawidłowo monitorowane przez Bytomskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. To samo dotyczy czynnego składowiska przy 
Al. Jana Pawła II 10. Prace rekultywacyjne na terenach pogórniczych zostały  
w większości przypadków zakończone lub będą zakończone z końcem 2006 roku. 
Odpady zlokalizowane na terenach pohutniczych są eksploatowane. 

Przy ryczałtowym systemie płacenia za usuwanie odpadów inwentaryzacja dzi-

kich składowisk jest utrudniona, nie ma także pewności, czy po pewnym czasie 
składowiska nie powstaną ponownie w tych samych miejscach. 
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Wniosek: Program eksploatacji, zamykania i monitorowania składowisk odpadów  

w mieście jest realizowany prawidłowo. Nie dotyczy to dzikich składo-

wisk, w przypadku których sytuacja jest niepokojąca. 
 

OBSZAR – EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Edukacja ekologiczna jest prowadzona wśród uczniów i młodzieży, chociaż nie 
ma danych dotyczących skuteczności akcji i konkursów, nie wiadomo, w ilu szkołach 
są prowadzone zajęcia z zakresu ochrony środowiska oraz w ilu placówkach jest 
omawiany problem odpadów. Uzyskane informacje o przedsięwzięciach edukacyjno- 

-informacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw są niewystarczające. Najgorzej 
prezentują się akcje edukacyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców. Tego typu 
działania nie są prowadzone. Nawet, jeżeli miasto rozpoczęło jakiekolwiek prace nad 
wdrażaniem systemu gospodarki odpadami, to lokalne społeczeństwo nie jest o tym 
informowane. 

Wniosek: Miasto nie dociera ze swoimi inicjatywami w zakresie edukacji ekologicz-

nej do znacznej liczby mieszkańców i przedsiębiorstw. 

Analiza i ocena zebranych informacji prowadzi do stwierdzenia, że system go-

spodarki odpadami w Bytomiu nie funkcjonuje sprawnie i efektywnie. 

Są prowadzone prace nad jego budową, ale zdecydowanie za wolno, żeby udało 
się osiągnąć zadania ilościowe założone na 2006 rok. Duży problem stanowi brak 
odpowiednich obiektów, mających go obsługiwać. Bytomskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne sp. z o.o. ubiega się o środki z Funduszu Spójności na sfinansowanie 
budowy sortowni odpadów. Jej budowa w znacznym stopniu ułatwi wdrożenie 
systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w szczególności wielkogabary-

towych, budowlanych, surowców wtórnych. Natomiast ewentualna frakcja biomasy 
nie będzie mogła zostać zagospodarowana, gdyż w mieście nie ma kompostowni i jak 
do tej pory nie rozpoczęto jej budowy. To samo dotyczy odpadów niebezpiecznych 
wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych. Bez zbudowania i funkcjono-

wania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych ich zbiórka nie będzie 
skuteczna i efektywna. 

Należy podkreślić, że postęp prac, a tym samym realizacji zadań zawartych  
w planie jest niezadowalający i z pewnością nie doprowadzi do osiągnięcia zadań 
ilościowych i jakościowych w zakresie gospodarki odpadami wymaganymi przez 
zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. 
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