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II. WPROWADZENIEWPROWADZENIE
Ochrona  środowiska  naturalnego,  w  tym gospodarka  odpadami,  jest  obowiązkiem

obywateli  i  władz publicznych, które poprzez politykę zrównoważonego rozwoju powinny

zapewnić  nie  tylko  bezpieczeństwo  ekologiczne,  ale  i  dostęp  do  zasobów  przyszłemu

pokoleniu,  zapisanym  w  Konstytucji  Rzeczpospolitej  Polskiej  z  2  kwietnia  1997  roku.

Uszczegółowienie  zapisów  Konstytucji  stanowi  ustawa  o  samorządzie  powiatowym

wskazując,  że  powiat  wykonuje  określone  ustawami  zadania  publiczne  o  charakterze

ponadgminnym, w tym między innymi zadania z  zakresu ochrony przyrody i  środowiska,

leśnictwa,  gospodarki  wodnej,  rybactwa  śródlądowego,  zapobiegania  nadzwyczajnym

zagrożeniom środowiska. Powiat w pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, szuka

takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania ilości odpadów, ich segregacji 

i  recyklingu  oraz  utylizacji  i  składowaniu  z  zachowaniem  bezpieczeństwa  środowiska

naturalnego.  Polskie  przepisy  z  zakresu  ochrony  środowiska  przewidują  tworzenie  kilku

różnych typów planów i programów redukcji zanieczyszczeń. Jednymi z takich dokumentów

są lub mają być: Polityka ekologiczna państwa i plany gospodarki odpadami. 

Polityka proekologiczna  prowadzona  przez  władze  powiatu  chełmińskiego w pełni

wyraża  poparcie  dla  idei  Ekorozwoju,   widoczna  jest  w  planowaniu  i  realizacji  zadań

strategicznych. Niniejszy dokument „Plan gospodarki odpadami w powiecie chełmińskim do

2013 r.” stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu gospodarki odpadami,

jest  zarazem źródłem informacji  o  stanie  gospodarki  odpadami  w powiecie  i  wskazówką

kierunku sporządzania gminnych planów gospodarki odpadami. 

Program  jest  skorelowany  z  „Planem  gospodarki  odpadami  województwa  kujawsko-

pomorskiego”  oraz  „Polityką  ekologiczną  państwa  na  lata  2003-2006  z  uwzględnieniem

perspektywy na lata 2007-2010”..

Wzorem krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dokonano podziału

odpadów na trzy zasadnicze grupy:

1. odpady  powstające  w  sektorze  komunalnym:  odpady  komunalne,  opakowaniowe  

i komunalne osady ściekowe,

2. odpady powstające w sektorze gospodarczym,

3. odpady niebezpieczne.

Uwzględniono regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, których podstawy

zawarte zostały w:
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 ustawie o odpadach (Dz.  U Nr 62,  poz.  628 z  późniejszymi zmianami)  z  dnia 27

kwietnia 2001 roku,

 ustawie o utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach (Dz.  U.  Nr 132,  poz.622 :

z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996 r.

Dodatkowo problematyka ta regulowana jest również przez następujące akty prawne:

 ustawę -  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  Nr 62,  poz.  627,  z  póź  zm)  z  dnia  

27 kwietnia 2001 r.,

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

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) z dnia 27 lipca 2001 r.,

 ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638) z dnia

11 maja 2001 r.,

 ustawę  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639)

z dnia 11 maja 2001 r.,

 ustawę o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) z

dnia 5 czerwca 1998 r.,

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

 z dnia 8 marca 1990 r.,

 ustawę o zmianie  ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 7,  

poz. 78) z dnia 19 grudnia 2002 r.

oraz przez szereg rozporządzeń wydanych do ustaw.

Plan uwzględnia uwarunkowania wojewódzkie wynikające z następujących dokumentów:

 „Program ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego”,

 „Plan gospodarki odpadami dla województwa kujawsko-pomorskiego” (2003 r.),

 „Strategia  Rozwoju  Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego,  Diagnoza

perspektywa”, Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Toruń, październik

1999,

 „Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Wizja  rozwoju do

2010  roku”,  Zarząd  Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego,  Toruń,  czerwiec

2000,

 „Projekt  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  kujawsko  –

pomorskiego”  Kujawsko  –  Pomorskie  Biuro  Planowania  Przestrzennego  i

Regionalnego we Włocławku, Toruń , grudzień 2002,
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 „Raport  o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, Bibl.  Monit.

Środowiska, Bydgoszcz 1999, 2000, 2001, 2002 r.,

 „Przyroda  województwa  kujawsko-pomorskiego”,  praca  zbiorowa,  Bydgoszcz

2001 r.,

 „Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami”, Ministerstwo Środowiska,

Warszawa, 2002.

Plan skoordynowany został również ze „Strategią rozwoju powiatu chełmińskiego” (2003 r.)

„Plan  gospodarki  odpadami”  stanowi  część  „Programu  ochrony  środowiska”,  

w szczególności powinien określać:

- aktualny  stan  gospodarki  odpadami  w  powiecie,  ich  charakterystykę  jakościową  

i ilościową, 

- istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów,

koszty gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

- cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

„Plan  gospodarki  odpadami  powiatu  chełmińskiego”  winien  być,  zgodnie  z  ustawą,

zaopiniowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz burmistrza i wójtów

gmin  powiatu  chełmińskiego.  Zarząd  Powiatu  składać  będzie  co  2  lata  Radzie  Powiatu

sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami”, a nie rzadziej niż co 4 lata, Plan ten

powinien ulegać aktualizacji.

1.1. CEL I ZAKRES PLANUCEL I ZAKRES PLANU
Program  w  pełni  odzwierciedla  tendencje  europejskiej  polityki  ekologicznej,  jej

główne cele to :

 zasada zrównoważonego rozwoju,

 zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:

- sprawiedliwości międzypokoleniowej,

- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,
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 zasada przezorności ,

 zasada uspołecznienia i subsydiarności,

 zasada prewencji,

 zasada „zanieczyszczający” płaci,

 zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

„Plan  gospodarki  odpadami”  przedstawia  aktualną  sytuację  ekologiczną  powiatu  i  określa

priorytetowe działania z zakresu gospodarki odpadami. 

Poniżej  przedstawiony  jest  także  dokładny  opis  uwarunkowań  realizacyjnych  „Planu

gospodarki odpadami”, jego wdrożenie, ewaluacja i monitoring. 

Plan  przygotowany  został  z  udziałem  szerokich  konsultacji  społecznych,  przy

uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i

pozarządowego. 

 

2.2. FUNKCJE PLANUFUNKCJE PLANU
Główne  funkcje Planu to:

- strategiczne zarządzanie powiatem w zakresie gospodarki odpadami,

- wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju powiatu ,

- przekazanie informacji na temat  gospodarki odpadami,

 przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych związanych z odpadami, proponując

sposoby ich rozwiązania  w określonym czasie,

- pomoc przy konstruowaniu budżetu powiatu,

- koordynacja  polityki  gospodarki  odpadami  dla  gmin  -  ukierunkowanie  gminnych

planów gospodarki odpadami.

 

3.3. HORYZONT CZASOWYHORYZONT CZASOWY
 Zgodnie z „Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw

na lata 2007 – 2010” oraz „Wojewódzkim planem gospodarki odpadami”, „Plan gospodarki

odpadami  powiatu chełmińskiego” obejmuje lata 2004 – 2013. Prawo ochrony środowiska,

określa w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata, i że przewiduje

się  w  niej  działania  w  perspektywie  obejmującej  kolejne  cztery  lata.  Plany  gospodarki

odpadami  powinny  obejmować  okres  8  lat  planowania  strategicznego  i  w  tym  4  lata

planowania operacyjnego.
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Ocena i weryfikacja realizacji zadań Planu dokonywana będzie zgodnie z wymogami ustawy

co 2 lata od przyjęcia Planu, stwarzając możliwości jego weryfikacji i aktualizacji.  

4.4. METODA OPRACOWANIAMETODA OPRACOWANIA
„Plan  gospodarki  odpadami  powiatu  chełmińskiego”  został  opracowany  według

metodologii  planowania strategicznego.  Główne działania   zmierzające w kierunku

powstania niniejszego planu to:

1. zbieranie i analiza danych dotyczących powiatu i znajdujących się w nim gmin,

2. określeniu diagnozy stanu obecnego wraz z oceną stanu,

3.  opracowanie systemu gospodarki odpadami,

4. opracowanie systemu monitorowania  planu.

Plan  przygotowany  został  z  udziałem  szerokich  konsultacji  społecznych,  przy

uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i

pozarządowego.  Projekt  jego  był  zaopiniowany  przez  Zarząd  województwa  kujawsko  –

pomorskiego, wójtów gmin powiatu oraz burmistrza miasta Chełmna.

III. PODSTAWOWE DANE O POWIECIE CHEŁMIŃSKIMPODSTAWOWE DANE O POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

OBJĘTYM PLANEM GOSPODARKI ODPADAMIOBJĘTYM PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
Podstawowe dane o powiecie chełmińskim objętym „Planem gospodarki odpadami”

zostały umieszczone  w  „Programie  ochrony środowiska  powiatu  chełmińskiego”,  którego

integralną częścią jest niniejszy dokument.

IV. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMIAKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI
Masa  nagromadzonych  odpadów  komunalnych  jak  i  przemysłowych  stanowi  duże

zagrożenie  dla  środowiska  przyrodniczego.  Sposób  w  jaki  są  zbierane,  składowane  

i unieszkodliwiane nie zawsze jest właściwy.

W ostatnich latach wielkość nagromadzonych odpadów uległa podwojeniu. Tak więc

problem racjonalnej gospodarki odpadami jest niezmiernie istotny.

1.1. RRODZAJODZAJ, , ILOŚĆILOŚĆ  II  ŹRÓDŁAŹRÓDŁA  POWSTAWANIAPOWSTAWANIA  WSZYSTKICHWSZYSTKICH  ODPADÓWODPADÓW

Odpady,  w  zależności  do  źródła  ich  powstawania,  można  podzielić  na  odpady

komunalne, odpady przemysłowe i odpady niebezpieczne. 

Odpady powstające w sektorze komunalnym to odpady komunalne, opakowaniowe,

komunalne  osady  ściekowe,  odpady  przemysłowe  to  odpady  powstające  w  sektorze

gospodarczym,  przede  wszystkim  popioły  i  żużle  z  energetyki,  fosfogipsy,  odpady
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poflotacyjne, odpady medyczne, weterynaryjne i inne. Do odpadów niebezpiecznych można

zaliczyć między innymi, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Powiat chełmiński  należy do powiatów rolniczych. Nie ma na jego terenie dużego

przemysłu.  Największą grupą odpadów są więc odpady komunalne,  związane z  codzienną

egzystencją człowieka. _

Na terenie gmin rolniczych problem stanowią przeterminowane środki ochrony roślin 

i opakowania po nich.

1.1.1.1.Odpady komunalneOdpady komunalne

Zgodnie z treścią ustawy o odpadach odpadami komunalnymi są: "odpady powstające

w gospodarstwach  domowych,  a  także  odpady nie  zawierające  odpadów niebezpiecznych

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych"1. 

W skład odpadów komunalnych poza odpadami z gospodarstw domowych wchodzą

odpady z  obiektów użyteczności  publicznej  i  obsługi  ludności  oraz  odpady z  pielęgnacji

terenów zieleni. Odpady komunalne zawierają także odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte

baterie,  akumulatory,  świetlówki,  termometry,  opakowania  po  farbach,  lakierach,

rozpuszczalniki,  smary,  oleje,  przeterminowane  i  nie  wykorzystane  leki.  Szacuje  się,  że  

w Polsce stanowią one około 0,76% ogólnej masy odpadów.

Tabela 0.1.Tabela 0.1.  Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, wŚredni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, w
[%][%]

Odpady domowe

frakcje odpadów [%]
duże

miasta
małe

miasta wieś

Odpady 
z obiektów

infrastruktury [%]
odpady organiczne pochodzenia
roślinnego 32 29 13 10

odpady organiczne pochodzenia
zwierzęcego 2 2 1

inne odpady organiczne 2 2 2

papier i tektura 19 17 13 30

tworzywa sztuczne 14 13 13 30

materiały tekstylne 4 3 3 3

szkło 8 8 8 10

metale 4 4 4 5

1 Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 628 z dnia 20.06.2001) 
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odpady mineralne 5 8 10 5

frakcja drobna (pon. 10 mm) 10 14 33 7
Razem: 100 100 100 100

Źródło: na podstawie badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  w Katowicach (IETU)

Tabela 0.2.Tabela 0.2.Bilans odpadów komunalnych w powiecie Bilans odpadów komunalnych w powiecie chełmińskichełmińskim w 2003 roku w Mg. m w 2003 roku w Mg. 

Strumień odpadów:
Obszar
miejski

Obszar
wiejski Ogółem

2003
odpady organiczne 907,2 611,9 1 519,0
odpady zielone 128,1 117,2 245,3
papier i tektura (nieopak.) 289,2 307,6 596,8
opak. z papieru i tektury 434,6 427,6 862,2
opak. wielomateriałowe 48,3 49,8 98,1
tworzywa sztuczne (nieop.) 504,6 598,9 1 103,5
opakow. z tw. sztucznych 166,5 179,7 346,2
tekstylia 122,8 124,3 247,1
szkło nieopakowaniowe 14,9 16,0 30,9
opakowania ze szkła 296,5 538,6 835,1
metale 130,8 119,7 250,5
opakowania z blachy stal. 48,3 46,8 95,1
opakowania z aluminium 13,9 14,5 28,3
odpady mineralne 149,1 367,6 516,7
drobna frakcja popiołowa 482,6 1 121,3 1 603,9
odpady wielkogabarytowe 206,2 417,4 623,6
odpady budowlane 412,4 1 115,1 1 527,5
odpady niebezpieczne 30,7 55,7 86,4
RAZEM [Mg/rok] 4 386,6 6 229,6 10 616,2

Bilansu  dokonano  w  oparciu  o  wskaźniki  generowania  strumieni  odpadów

komunalnych wg KPGO.
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Procentowy udział poszczególnych frakcji w odpadach komunalnych w powiecie chełmińskim

na podstawie danych z tabeli  1.2.

Skład ilościowo - jakościowy odpadów komunalnych [Mg] 2003r.

30,7

311,4

1 035,2

723,8
48,2122,8 671,1

149,1
193,0

482,5

206,2
412,3

Odpady ulegające biodegradacji Papier i tektura Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne Tekstylia Szkło
Metale Odpady mineralne Drobna frakcja popiołowa 
Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady niebezpieczne

W  Wojewódzkim  „Planie  gospodarki  odpadami  województwa  kujawsko  –  pomorskiego”

przyjęto niższe wskaźniki emisji odpadów komunalnych niż w „Krajowym planie gospodarki

odpadami”.  W  WPGO  na  podstawie  przyjętych  wskaźników  założono,  że  w powiecie

chełmińskim w roku 2001 wytworzono 5 331 Mg odpadów komunalnych. 

1.2.1.2.Odpady przemysłoweOdpady przemysłowe

Za odpady przemysłowe uciążliwe dla środowiska uważa się powstające w procesach

produkcyjnych  stałe  i  ciekłe  substancje  oraz  przedmioty  poużytkowe  uciążliwe  dla

środowiska i nieużyteczne bez dodatkowych zabiegów technologicznych.

Odpady  przemysłowe,  powstające  w  wyniku  działalności  gospodarczej,  pochodzą

głównie z przemysłu rolno-spożywczego.

Tabela 0.1.Tabela 0.1.Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego w powiecie Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego w powiecie chełmińskichełmińskim m 
w 2002 rokuw 2002 roku
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Powiat
chełmiński

Sposób zagospodarowania odpadów 2 [Mg]

wytworzone odzysk Unieszkodliwione
bez składowania Składowane Magazynowane

Odpady z sektora
gospodarczego
ogółem

96 000,799 90 786,681 11,929 526,190 4 726,000

Odpady
niebezpieczne 10,919 7,290 3,629 0 0

Głównymi „producentami” odpadów przemysłowych na terenie powiatu, w tym odpadów

niebezpiecznych, są następujące przedsiębiorstwa:

- Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.,

- Adriana S.A.,

- HF Helvetica Furniture,

- Zakłady Sprzętu Mechanicznego URSUS,

- Grupa Provimi Holding Polska ,

- Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Kazimierz Ritter” w Lisewie,

- Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 

- „SUGARPOL”  Toruń Sp. z o.o. – Cukrownia w  Unisławiu,

- Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Unisławiu.

Osady ściekowe

W  wyniku  procesów  oczyszczania  ścieków  powstają  osady  ściekowe,  które  są

odpadem  wymagającym  oddzielnego  ujęcia  w  systemie  gospodarki  odpadami,  z  racji

powszechności  wytwarzania,  wzrastającej  rokrocznie  masy raz niekorzystnych parametrów

fizycznych,  chemicznych  i  biologicznych.  Osady  ściekowe  powstające  w  komunalnych

oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są w strumieniu odpadów z grupy 19.

Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków można zaliczyć:

 skratki, 

 odpady z piaskowników, 

 odpady z procesów stabilizacji  i  odwadniania osadów w tym ustabilizowane

komunalne osady ściekowe. 

Ilość i jakość osadów powstających podczas procesu oczyszczania ścieków są zmienne, przy

czym do głównych czynników powodujących zróżnicowanie ich właściwości zalicza się: 

2 dane z bazy SIGOP WIOŚ
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 rodzaj  ścieków  doprowadzanych  do  oczyszczalni  (komunalne,  przemysłowe,

spływowe), 

 wielkość ładunku zanieczyszczeń, jakimi obciążone są ścieki, 

 rodzaj zastosowanych procesów oczyszczania (mechaniczne, biologiczne, chemiczne),

 sposób końcowej przeróbki osadów (procesy stabilizacji, zagęszczania i odwadniania).

Do podstawowych cech osadów ściekowych zalicza się:

 wysokie  uwodnienie,  wynoszące  od  ponad  99%  w  przypadku  osadów  surowych

do 80 – 55% dla osadów odwodnionych, 

 płynną, mazistą lub ziemistą konsystencję,

 wysoką  zawartość  związków  organicznych,  od  80%  dla  osadów  surowych  

do 25 –65 % dla osadów stabilizowanych, 

 dużą zawartość związków nawozowych: azotu, fosforu i potasu,

 zmienną zawartość substancji toksycznych, głównie związków metali ciężkich, 

 zróżnicowany stopień  zagrożenia  sanitarnego,  wynikający z  zawartości  w  osadach

znacznych ilości mikroorganizmów chorobotwórczych. 

Jedną z głównych form unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Składowiska

odpadów  powinny  być  odpowiednio  do  tego  przygotowane  –  wyposażone  w  membrany

zabezpieczające przed przenikaniem osadów do gleb i warstwy wód podziemnych.  

W najbliższych latach ilość osadów ściekowych ulegnie znacznemu zwiększeniu, 

w wyniku realizacji budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w powiecie chełmińskim.

1.3.1.3.Odpady niebezpieczneOdpady niebezpieczne

Źródłem  odpadów  niebezpiecznych  są  procesy  przemysłowe,  rolnictwo  a  także  część

odpadów komunalnych. Oznacza to,  że znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter

rozproszony,  co  stwarza  określone  trudności  przy  sporządzaniu  bilansu  poszczególnych

odpadów. Do odpadów niebezpiecznych  zaliczamy:

 odpady zawierające PCB,

 oleje odpadowe,

 odpady zawierające azbest,

 odpady medyczne, 

 odpady weterynaryjne.

Kolejnym  źródłem  wytwarzania  odpadów  niebezpiecznych  (poza  sektorem

gospodarczym)  są  gospodarstwa  domowe.  Do  strumienia  odpadów  komunalnych  trafiają:

przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po olejach i farbach, klejach,
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środkach  ochrony  roślin,  świetlówki.  W  roku  2002  w  powiecie  chełmińskim  zostało

wytworzonych 383,29 Mg odpadów niebezpiecznych. Większość z nich była jednak poddana

procesom odzysku. Zaś niewielki jest % ich unieszkodliwiania.

Tabela 0.1.Tabela 0.1.Bilans odpadów niebezpiecznych w 2002 roku z uwzględnieniem odpadówBilans odpadów niebezpiecznych w 2002 roku z uwzględnieniem odpadów
zagospodarowanych z ubiegłych lat. (wg WIOŚ SIGOP-W)zagospodarowanych z ubiegłych lat. (wg WIOŚ SIGOP-W)

Powiat
Ilości

wytworzone
[Mg]

Ilości
magazynowane

[Mg]

Ilości poddane
procesom

odzysku [Mg]

Ilości
unieszkodliwione

[Mg]

Ilości
składowane

[Mg]

chełmiński 10,919 7,290 3,629 0 0

1.4.1.4.Odpady medyczne i weterynaryjneOdpady medyczne i weterynaryjne

Odpady  medyczne  powstają  w  procesach  diagnozowania,  leczenia  i  profilaktyki

medycznej  i  weterynaryjnej.  Głównym źródłem tych odpadów są  ośrodki  służby zdrowia,

prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne, ambulatoria, instytuty i laboratoria badawcze

i  analityczne,  zakłady  kosmetyczne.  Do  tej  grupy  zalicza  się  również  pozostałości  

z  domowego leczenia  (dializy,  podawanie  insuliny,  opatrunki,  farmaceutyki  itp.).  Odpady

weterynaryjne powstają głównie w gabinetach weterynaryjnych.

Skład morfologiczny odpadów medycznych jest bardzo zróżnicowany, brak jest również

ujednoliconych metod ich badania. Trudności oznaczania wynikają z przestrzegania wymagań

BHP. Średnio ilościowy skład tych odpadów kształtuje się następująco:

 papiery i karton około 20 %,

 materiały opatrunkowe (bandaże i wata) około 40 %,

 odpady z tworzyw sztucznych około 20% ,

 szczątki ludzkie około 10% ,

 pozostałe odpady około 10 %.

Z ustawy o odpadach wynika, że do obowiązków wytwórców odpadów niebezpiecznych

należy uzyskanie pozwolenia bądź decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 

(w zależności od ilości powstających odpadów). Wytwórca odpadów formułując wniosek 

o  uzyskanie  w/w pozwolenia  bądź  decyzji  winien  między innymi  określić  ilość  odpadów

poszczególnych rodzajów planowanych do wytworzenia.

Ustawa o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. (Dz. Ust.

Nr 8, poz. 104) w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów

medycznych i weterynaryjnych nakłada obowiązek unieszkodliwiania, a także określa wymogi
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dotyczące gromadzenia, przechowywania i metod unieszkodliwiania odpadów o kodach 18 01

i 18 02. Sposoby unieszkodliwiania odpadów powstających 

w  działalności  służb  medycznych  i  weterynaryjnych sprowadzają  się  w  szczególności  do

zabicia życia biologicznego, czyli zniszczenia drobnoustrojów (bakterii, prątków, wirusów,

grzybów, pasożytów, form przetrwalnikowych i zarodników) za pomocą:

 spalania,

 dezynfekcji i sterylizacji parowej,

 działania mikro lub makro fal,

 dezynfekcji chemicznej lub gazowej,

 metod radiacyjnych (promieniowanie jonizujące).

Ich ilość jest  ściśle  uzależniona od zakresu świadczonych usług zdrowotnych. Według

danych literaturowych wskaźnik ilości powstających odpadów waha się od 0,02 do 1,2. 

Tabela 0.1.Tabela 0.1.Wskaźnik ilości odpadów powstających w prywatnych gabinetach lekarskich Wskaźnik ilości odpadów powstających w prywatnych gabinetach lekarskich 

Tabela 0.2.Tabela 0.2.i weterynaryjnych.( wg Wandrasza)i weterynaryjnych.( wg Wandrasza)

L.p. Gabinety Razem
(kg/dobę)

1 Chirurg 0,1831
2 Ginekolog 0,4200
3 Internista 0,0250
4 Laboratorium analityczne 0,0984
5 Laryngolog 0,0830
6 Okulista 0,0340
7 Ortopeda 0,1469
8 Pediatra 0,0600
9 Protetyk 1,1200
10 Radiolog 0,0380
11 Rehabilitant 0,0220
12 Stomatolog 0,5701
13 Urolog 0,3690
14 Weterynarz 0,7980

Na terenie powiatu  chełmińskiego głównymi „producentami” odpadów medycznych,

weterynaryjnych są ZOZ w Chełmnie oraz  gabinety lekarskie i lecznice weterynaryjne.

Odpady zawierające PCB

Ustawa o odpadach zakazuje odzysku PCB, a także spalania PCB na statkach. Definicja

PCB brzmi „PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle,

monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan,
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monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych

substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”. Jeżeli usunięcie z odpadów PCB jest

niemożliwe, to odpady zawierające PCB powinny być unieszkodliwiane poprzez spalanie 

w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB

są operacje: 

 wymiany płynów w transformatorach,

 wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń

zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku.

Pomimo, ze obowiązek inwentaryzacji PCB w naszym kraju został wprowadzony 

na mocy w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z terminem wykonania do dnia 31.12.2002

r.,  niestety do  chwili  obecnej  nie  zinwentaryzowano  wszystkich  będących w  eksploatacji

urządzeń zawierających PCB.

Szacuje się, że unieszkodliwieniu i dekontaminacji podlegać będzie ok. 250 tys. sztuk

kondensatorów  oraz  ok.  1000  sztuk  transformatorów.  Przy  założeniu,  że  średnia  masa

kondensatora wynosi 0,03 Mg, a masa płynu eksploatacyjnego w transformatorze małej mocy

wynosi  średnio  1,0  Mg,  ilość  odpadów  przeznaczona  do  unieszkodliwienia  wyniesie

odpowiednio:

- kondensatory - 7 500 Mg,

- płyny usunięte z transformatorów - 1 000 Mg,

- oleje  odpadowe  i  ciecze  z  dekontaminacji  transformatorów  -  2  000  Mg  (przy

założeniu dwukrotnego płukania).

Dodatkowo szacuje się, że w wyniku dekontaminacji innych urządzeń energetycznych

(m.in. kable olejowe, wyłączniki) powstanie ok. 1 000 Mg płynów usuniętych z urządzeń oraz

2000 Mg płynów z procesu ich dekontaminacji.

Łączna  ilość  odpadów z  PCB wymagających unieszkodliwienia  do  2010 r.  w skali  kraju

wyniesie więc ok. 13 500 Mg.

Powstające na terenie powiatu chełmińskiego odpady zawierające PCB przekazywane

są uprawnionym do odbioru tego typu odpadów firmom.

Oleje odpadowe

Oleje  odpadowe  to  wszystkie  oleje  smarowe  lub  przemysłowe  nie  nadające  się  już  do

zastosowania,  do  którego  były pierwotnie  przeznaczone.  Głównym źródłem  powstawania
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olejów  odpadowych  jest  motoryzacja  oraz  przemysł.  W  motoryzacji  powstają  

w  szczególności  zużyte  oleje  silników  spalinowych  i  oleje  przekładniowe,  natomiast  

w  przemyśle  powstają  zanieczyszczone  oleje  hydrauliczne,  przekładniowe,  turbinowe,

sprężarkowe  oraz  grzewcze.  Ponadto  występują  również  odpady zanieczyszczone  olejami

takie  jak:  zużyte  filtry  olejowe,  zanieczyszczone  olejami  trociny,  zaolejone  szlamy  

z separatorów olejowych i odstojników.

Baterie i akumulatory 

Posiadacz  odpadów  w  postaci  baterii  lub  akumulatorów,  powstałych  w  wyniku

prowadzonej  działalności  gospodarczej,  jest  obowiązany  do  ich  selektywnej  zbiórki,

umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwianie tych odpadów. Obowiązki, dotyczą

posiadaczy odpadów w postaci baterii lub akumulatorów, które zawierają:

 powyżej 0,0005 % wagowo rtęci, lub

 powyżej 0,025 % wagowo kadmu, lub

 powyżej 0,4 % wagowo ołowiu,

 powyżej  25  mg rtęci  na  celę,  z  wyjątkiem baterii  manganowo – alkalicznych,  

w których poziom wagowo rtęci nie powinien przekraczać 0,025%.

Na terenie powiatu nie była prowadzona zbiórka baterii, zaś akumulatory były zbierane

przez detaliczne punkty sprzedaży akumulatorów. Niestety ilości tych odpadów nie są znane.

Wraki samochodowe

Ilość złomowanych samochodów można oszacować na podstawie liczby samochodów

wprowadzonych na rynek w kolejnych latach oraz w oparciu o stworzoną na tej podstawie

strukturę wieku używanych w Polsce samochodów. Do analizy wykorzystano także  dane  

o ilości wyrejestrowanych i przekazanych do złomowania samochodów. 

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze,

zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne.  Większość tych elementów

można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny. 

Materiały przeznaczone  do recyklingu stanowią  około  85% masy wraku samochodowego.

Należą do nich przede wszystkim:

- złom stalowy,

- zużyte opony i guma,

- oleje i niezużyte resztki paliwa,

- szkło,
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- płyny hamulcowe i chłodnicze.

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku

samochodowego.  Można do nich  zaliczyć np.  pianki  poliuretanowe,  dla  których brak jest

odpowiedniej  technologii  odzysku  lub  unieszkodliwiania,  zanieczyszczona  guma,  masy

tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych).

Azbest 

Azbest  znalazł  bardzo  szerokie  gospodarcze  zastosowanie  przede  wszystkim  

w budownictwie. Stosowany był do produkcji  szerokiej gamy wyrobów budowlanych oraz

różnego  rodzaju  rur  wykorzystywanych  w  budowie  np.  instalacji  wodociągowych  

i kanalizacyjnych, przewodów kominowych czy zsypów, jak również w mniejszej skali  do

produkcji  między  innymi  koców  gaśniczych,  ubrań  ochronnych,  do  produkcji  szczeliwa

plecionego, tektury uszczelkowej np. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  od  1997  r.  zaprzestano  produkcji,

przetwarzania i stosowania wyrobów zawierających azbest. Odpady azbestowe nie mogą być

więc odzyskiwane. Są one unieszkodliwiane przez składowanie. Odpady zawierające azbest

są  deponowane  na  składowiskach  przemysłowych  oraz  w  wydzielonych  kwaterach

składowisk odpadów komunalnych.

Środki ochrony roślin 

Składowiska  przeterminowanych  środków  ochrony  środowiska  są  jednymi  

z  najbardziej  niebezpiecznych obiektów zagrażających środowisku  naturalnemu w Polsce.

Powstawanie  obiektów,  które  z  czasem  zaczęto  nazywać  mogilnikami,  rozpoczęło  się  

w latach 60-tych, kiedy to zaczęto zakopywać bezpośrednio w grunt stosunkowo niewielkie

ilości przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań. 

W  mogilnikach,  oprócz  przeterminowanych  środków  ochrony  roślin  deponowano

przeterminowane  leki,  niekiedy  również  odczynniki  chemiczne  pochodzące  głównie  

ze szkolnych laboratoriów.

Lokalizacji mogilników nie poprzedzano żadnymi badaniami geologicznymi.

Na terenie powiatu chełmińskiego nie ma zlokalizowanych żadnych mogilników.

W  2000  roku  nastąpiła   likwidacja  mogilnika  w  Stolnie.  W  latach  1976  –  1986  

w  bunkrze  z  okresu  I  wojny  światowej  składowano  środki  ochrony  roślin,  środki

owadobójcze, grzybobójcze i zaprawy nasienno wodne o łącznej masie 72 Mg. 

W  wyniku  prac  rekultywacyjnych  bunkier  (w  którym  zdeponowane  było  około  

60 Mg odpadów) został opróżniony. Wewnętrzne powierzchnie budowli zostały oczyszczone,
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drzwi wejściowe zamurowano, odkryto także otwory wentylacyjne. Przed frontem budowli

nasadzono  drzewa.  Teren  ogrodzono  i  oznakowano.  Wyniki  analiz  laboratoryjnych

zakwalifikowały  wody  podziemne  do  klasy  III  (wody  niskiej  jakości).  Poza  normy

przewidziane  dla  klasy  III  wykraczały  następujące  wskaźniki:  przewodnictwo  właściwe,

twardość ogólna, wodorowęglany i zawiesina łatwoopadająca. Stwierdzono również obecność

śladowych  ilości  wszystkich  analizowanych  form  pestycydów  chloroorganicznych.  

Na  podstawie  analizy  wyników  badań  gleb  stwierdzono  największe  przekroczenia

dopuszczalnych stężeń, a w szczególności pestycydów chloroorganicznych: DDD (407 razy)

 i  DDT(377  razy).  Na  terenie  zrekultywowanym  stwierdzono  nieznaczne  przekroczenie

dopuszczalnych  stężeń  cynku,  benzo(g,h,i)perylenu,  PCB  i  WWA.Wyniki  te  świadczą  

o zanieczyszczeniu gruntu.

2.2. RRODZAJODZAJ  II  ILOŚĆILOŚĆ  ODPADÓWODPADÓW  PODDAWANYCHPODDAWANYCH  POSZCZEGÓLNYMPOSZCZEGÓLNYM  PROCESOMPROCESOM  ODZYSKUODZYSKU

Odpady w pierwszej kolejności poddawane są odzyskowi. 

Procesy  odzysku,  którym  poddawane  są  odpady  komunalne  bądź  ich  wydzielone

frakcje to:

 recykling materiałowy (surowce wtórne),

 recykling organiczny (kompostowanie).

Recykling materiałowy

Procesom  odzysku  poddawane  są  odpady  pochodzące  z  selektywnej  zbiórki  oraz

frakcje wydzielone z odpadów komunalnych mieszanych w procesach sortowania. Odpady

 z  selektywnej  zbiórki  poddawane są również często procesom oczyszczania w zakładach

sortowniczych.

Wyselekcjonowane odpady wykorzystywane są jako surowce wtórne.

Recykling organiczny (kompostowanie)

Procesowi kompostowania  poddawane są  odpady zielone  pochodzące z  pielęgnacji

terenów zielonych oraz  odpady komunalne mieszane po wstępnej segregacji np. usunięciu

elementów metalicznych.

Wyselekcjonowane odpady wykorzystywane są jako surowce wtórne.

3.3. RRODZAJODZAJ  II  ILOŚĆILOŚĆ  ODPADÓWODPADÓW  PODDAWANYCHPODDAWANYCH  POSZCZEGÓLNYMPOSZCZEGÓLNYM  PROCESOMPROCESOM

UNIESZKODLIWIANIAUNIESZKODLIWIANIA
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3.1.3.1.Istniejące systemy zbierania odpadówIstniejące systemy zbierania odpadów

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich

usuwania i unieszkodliwiania. Jak najszybsze usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich

przechowywania  na  terenie  nieruchomości  ma  znaczący  wpływ  na  stan  sanitarny.

Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Odpady gromadzi

się  w  różnego  rodzaju  zbiornikach  przenośnych,  przetaczanych  lub  przesypowych  oraz

w workach foliowych. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez działalność bytową

stale wzrasta. Wzrasta także ilość odpadów deponowanych na składowisku. Stąd założono, 

że należy minimalizować ilość odpadów przekazywaną na składowisko poprzez selektywną

zbiórkę odpadów.

Zbieranie selektywne odpadów odbywać się może zgodnie z niżej podanymi metodami:

 zbieranie selektywne "u źródła",

 kontenery (centra zbierania),

 zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu).

Oprócz podstawowych tradycyjnie selektywnie zbieranych odpadów użytkowych (makulatura,

szkło,  tworzywa,  złom  metalowy)  powinny  być  zbierane  również  następujące  rodzaje

odpadów:

 odpady niebezpieczne,

 odpady wielkogabarytowe,

 odpady budowlane,

 odpady ulegające biodegradacji.

Do zbierania odpadów wielkogabarytowych stosowane będą następujące systemy:

 okresowy  odbiór  bezpośrednio  od  ich  właścicieli  oraz  stworzenie  warunków  do

zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”,

 dostarczanie sprzętu do zakładu zagospodarowania odpadów lub centrum recyklingu

przez właścicieli własnym transportem,

 bezpośredni  odbiór  przez  producenta  (dotyczy przede  wszystkim zbierania  sprzętu

elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego).

Zbiórka odpadów mieszanych (jednopojemnikowe) 

Zbiórka odpadów mieszanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych

na terenie powiatu. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o

różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (tereny miejskie, wiejskie,

zabudowa jedno lub wielorodzinna).
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Selektywna zbiórka odpadów

Przedmiotem zbiórki są głównie odpady przeznaczone do recyklingu materiałowego takie jak:

szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne.

Selektywna zbiórka odpadów zielonych przeznaczonych do kompostowania realizowana jest

w niewielkim stopniu. 

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w dwóch gminach powiatu chełmińskiego:

- Miasto Chełmno,

- Stolno.

3.2.3.2.Rodzaj,  rozmieszczenie  oraz  moc  przerobowa  instalacji  do  odzysku  Rodzaj,  rozmieszczenie  oraz  moc  przerobowa  instalacji  do  odzysku  

i unieszkodliwiania odpadówi unieszkodliwiania odpadów

Obecnie odpady komunalne ze wszystkich gmin powiatu kierowane są do międzygminnego

składowiska odpadów komunalnych w Osnowie w gminie Chełmno .  

Właścicielem  w/w  składowiska  jest:  Urząd  Miasta  Chełmno,  zarządcą

składowiska  UM  Chełmno  - rok  oddania  do  eksploatacji  1998;  przewidywany  rok

zakończenia eksploatacji – 2024.

Podstawowe parametry składowiska:

- powierzchnia składowiska 7,4 ha

- całkowita pojemność składowiska  154 824 m3

- pojemność wykorzystana 40 198 Mg 

- roczna ilość odpadów deponowana na składowisku 10 285,0 Mg

- ilość odpadów przyjmowanych w ciągu doby – 28,3 Mg/d

- rodzaj uszczelnienia folia HDPE 1,5mm

- składowisko wyposażone jest w: zbiornik na odcieki, brodzik dezynfekcyjny, wagę,

budynek socjalny, wiatę stalową, ogrodzenie, drenaż odcieków, boksy depozytowe do

odpadów  segregowanych,  kruszarkę  do  szkła,  prasę  do  balotowania  makulatury,

plastyku i odpadów metalowych, 

- składowisko jest dozorowane3.

3.3.3.3.  Wykaz podmiotów prowadzących działalność  w zakresie zbierania,Wykaz podmiotów prowadzących działalność  w zakresie zbierania,

odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczneodzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne

3 Dane na podstawie Przeglądu Ekologicznego Składowiska Odpadów Komunalnych w Osnowie.
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Wykaz  podmiotów  prowadzących  działalność  w  zakresie  zbierania,  odzysku  oraz

unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie powiatu chełmińskiego:

lp Podmiot  prowadzący działalność Rodzaj prowadzonej
działalności

Termin
prowadzenia
działalności

1.
Usługi Transportowe Handel Obwoźny 
Zbigniew Gargol
Nowa wieś Chełmińska

zbieranie 31.12.2010 r.

2.

Zakład Usług Transportowych i Handlowych 
Józef Groszewski
Paparzyn
86-212 Stolno

zbieranie 31.12.2010 r.

3.

„P.Typiak” Handel – Usługi 
Piotr Typiak 
ul. Wodna 1 
86-200 Chełmno

zbieranie 31.12.2010 r.

4.
Ireneusz Jambor 
ul. Toruńska 25
86-200 Chełmno

zbieranie 31.12.2012 r.

5.
„Tworzywa Sztuczne” 
Rafał Adamczyk
86-230 Lisewo

zbieranie 31.12.2012 r.

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KORA”
Lilianna Stachulska
Kolno
86-208 Podwiesk

zbieranie 31.12.2010 r.

7.

Usługi Transportowe, Handel
Andrzej Gruszczyński
Robakowo
86-212 Stolno

zbieranie 31.12.2010 r.

8.

Usługi Transportowe, Handel
Jan Katlewski
Paparzyn
86-212 Stolno

zbieranie 31.12.2010 r.

9.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WTÓREX” 
Waldemar Góreczny 
ul. Osnowska 48 
86-200 Chełmno

odzysk 31.12.2007 r.

10.

Zakład Produkcyjny w Dubielnie
Jacek Celiński, Ewa Celińska
„Narew” 
ul. Gospodarcza 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

odzysk 31.12.2004 r.

11. Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
86-253 Kijewo Królewskie odzysk 31.12.2012 r.

12.

„Tworzywa Sztuczne”
Rafał Adamczyk
Dubielno
86-221 Papowo Biskupie

odzysk 31.08.2012 r.
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13.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie
ul. Nad Groblą 2 
86-200 Chełmno

unieszkodliwianie 31.12.2008 r.

V. PROGNOZOWANE  ZMIANY  W  ZAKRESIEPROGNOZOWANE  ZMIANY  W  ZAKRESIE

GOSPODARKI ODPADAMIGOSPODARKI ODPADAMI
Do  istotnych  czynników  ekonomicznych  mogących  mieć  wpływ  na  wytwarzanie

odpadów w przyszłości należy demografia i PKB. 

W  roku  2002  r.  Polskę  zamieszkiwało  38  milionów  632  tysiące  osób,  czyli  

o dwanaście tysięcy mniej niż w 2000 roku. Demografowie oceniają, że  rok 2003 będzie

kolejnym,  w  którym liczba  ludności  Polski  zmaleje.  Wynikać  to  będzie  z  ujemnego  lub

bliskiego  zera  przyrostu  naturalnego  oraz  ujemnego  salda  migracji  zagranicznych4.  Nadal

utrzymują  się  tendencje  z  ostatnich  lat,  jak  czyli  spadek  liczby urodzeń  i  systematyczne

obniżanie się liczby zgonów.  Według najnowszej prognozy nie przewiduje się w Polsce do

roku 2010 znacznie zwiększonej liczby urodzeń, czyli wystąpienia wyżu demograficznego.

Demografowie  przewidują,  że  po  2010  roku  liczba  ludności  w  kraju  ustabilizuje  się,  

a  obserwując  tendencje  zachodzące  w  krajach  Unii  Europejskiej,  nieznacznie  wzrośnie.

Podobnie kształtuje się sytuacja w powiecie chełmińskim. 

Tabela 1.1. Prognoza zmian ludności w powiecie chełmińskim do 2010 roku wg

GUS [%]

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

53 292 53 274 53 260 53 266 53 278 53 282 53 264 53 277 53 284 53 300 53 315

Obliczeń  dokonano  na  podstawie  prognoz  demograficznych  zawartych w  „Wojewódzkim

planie gospodarki odpadami”. Dane na temat liczby ludności w gminie w roku 2002 pochodzą

z Rocznika Statystycznego (GUS)

4 Dane GUS
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Tabela 0.1.Tabela 0.1.Prognoza emisji strumieni odpadów komunalnych [Mg/rok] - ogółem [miasto+wieś]Prognoza emisji strumieni odpadów komunalnych [Mg/rok] - ogółem [miasto+wieś]

Strumień odpadu: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 odpady organiczne 1 519,0 1 538,8 1 559,3 1 565,8 1 572,6 1 579,8 1 588,0 1 593,3 1 593,9 1 595,8 1 596,5
2 odpady zielone 245,3 257,7 262,8 267,8 273,4 278,6 284,2 289,8 292,7 295,6 298,6
3 papier i tektura (nieopak.) 596,8 610,1 622,0 627,6 633,8 640,1 646,1 652,8 652,8 652,9 653,3
4 opakow. z papieru i tektury 862,2 887,6 911,3 928,1 945,7 964,1 983,2 1 003,0 1 016,0 1 030,2 1 045,7
5 opakow. Wielomateriałowe 98,1 100,3 103,0 104,9 106,8 108,8 110,9 113,0 115,3 116,7 118,3
6 tworzywa sztuczne (nieop.) 1 103,5 1 135,3 1 146,5 1 146,0 1 145,8 1 145,7 1 145,1 1 144,9 1 122,1 1 100,0 1 078,3
7 opakow. z tw. Sztucznych 346,2 357,3 363,0 365,0 367,3 369,9 372,4 375,2 371,3 368,2 365,9
8 tekstylia 247,1 274,6 279,9 262,0 264,5 267,0 269,4 272,4 274,9 277,5 280,7
9 szkło nieopakowaniowe 30,9 31,9 32,8 33,8 34,7 35,7 36,7 37,8 38,1 38,5 38,9
1
0 opakowania ze szkła 835,1 846,9 869,6 890,3 913,8 937,4 961,4 987,8 996,5 1 007,7 1 019,3
1
1 metale 250,5 256,6 259,2 259,1 259,0 259,0 258,9 258,8 258,8 258,8 259,0
1
2 opakowania z blachy stal. 95,1 98,1 99,2 100,0 100,7 101,5 102,3 103,2 104,1 105,1 106,1
1
3 opakowania z aluminium 28,3 29,5 29,7 29,8 30,0 30,3 30,5 30,7 31,0 31,2 31,5
1
4 odpady mineralne 516,7 516,6 516,3 521,2 526,5 531,5 536,7 542,1 547,5 553,1 558,8
1
5 drobna frakcja popiołowa 1 603,9 1 571,4 1 539,2 1 492,5 1 447,5 1 403,9 1 361,0 1 320,1 1 280,4 1 242,3 1 205,6
1
6 odpady wielkogabarytowe 623,6 661,6 701,7 701,4 701,3 701,3 700,9 700,8 700,8 700,9 701,3
1
7 odpady budowlane 1 527,5 1 656,1 1 795,2 1 900,6 2 012,7 2 131,9 2 256,9 2 390,0 2 547,4 2 715,5 2 895,6
1
8 odpady niebezpieczne 86,4 92,4 95,6 95,6 95,6 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5

RAZEM [Mg/rok] 10 616,2 10 922,9 11 186,4 11 291,5 11 431,7 11 581,9 11 740,0 11 911,1 12 038,8 12 185,6 12 348,9
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Produkt Krajowy Brutto z kolei zależy od różnych czynników, takich jak bezrobocie,

siła  nabywcza  konsumentów,  inflacja  i  zmiany (bieżące  i  przewidywane)  w  kluczowych

sektorach  gospodarki,  mogących  mieć  wpływ  na  wytwarzanie  odpadów  (wskaźniki

nagromadzenia  etc.).  Istotne  znaczenie  przy  opracowywaniu  planu  gospodarki  odpadami

odgrywają  zmiany ilości  i  struktury wytwarzanych odpadów pod wpływem zachodzących

zmian społeczno-gospodarczych. W przypadku Polski zmiany te trudno jest oszacować, gdyż

przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 r. może w pierwszym okresie wywołać trudne 

do  przewidzenia  zmiany  w  gospodarce  Polski.  Prawdopodobnie  zmieni  się  struktura

przemysłu przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości gospodarstw rolnych. Im zamożniejsze

jest  społeczeństwo,  tym  więcej  odpadów  komunalnych  jest  wytwarzanych.  Zmienia  się

również  ich  struktura  (zwiększenie  ilości  odpadów  opakowaniowych,  głównie  plastików,

zmniejszenie  ilości  odpadów  organicznych,  rośnie  ilość  odpadów  wielkogabarytowych,

sprzętu TV, AGD oraz elektronicznego). Znaczącą rolę odgrywa także struktura  gospodarki

krajowej. Wzrost produkcji w tym przypadku nie musi wpływać bezpośrednio na wzrost ilości

wytwarzanych  odpadów,  gdyż  zastosowanie  nowoczesnych  technologii  przyjaznych

środowisku,  może  prowadzić  do  zmniejszenia  ilości  wytwarzanych odpadów.  Szacuje  się

tempo wzrostu gospodarczego na przedział od 2% do 3%.

Do  istotnych  czynników  mogących  mieć  wpływ  na  wytwarzanie  odpadów

i  gospodarowanie  nimi  w przyszłości  należy  również  sytuacja  prawna.  Dyrektywa Rady

75/442/EEC  w  sprawie  odpadów,  zmieniona  dyrektywą  Rady 91/156/EEC,  określa  ramy

prawne dla  gospodarki  odpadami  w Unii  Europejskiej,  nakłada  na  państwa członkowskie

wymóg  zapewnienia  odzysku  lub  usuwania  odpadów  w  sposób  nie  zagrażający  życiu

ludzkiemu i  nie powodujący szkód w środowisku. Państwa członkowskie mają obowiązek

wprowadzenia  zakazu  wyrzucania  i  składowania  odpadów  oraz  zakazu  funkcjonowania

niekontrolowanych składowisk odpadów. Dyrektywa ustanawia w szczególności następującą

hierarchię zasad5:

1. państwa członkowskie mają obowiązek zapobiegać tworzeniu się odpadów lub ograniczać

ilość odpadów i ich szkodliwość,

1. jeżeli  działania  wymienione  w  pkt.1  nie  są  możliwe,  państwa  członkowskie  powinny

propagować odzysk odpadów poprzez takie działania, jak np. recykling,

2. w ostateczności składowanie odpadów na składowiskach lub ich spalanie.

Państwa  członkowskie  mają  obowiązek  utworzenia  zintegrowanego  systemu  urządzeń

technicznych do  usuwania  odpadów,  aby umożliwić  Wspólnocie  jako  całości  osiągnięcie

5 Dyrektywa Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów, zmieniona dyrektywą Rady 91/156/EEC
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samowystarczalności  w  usuwaniu  odpadów,  zgodnie  z  zasadą  „zanieczyszczający  płaci”

koszty  usuwania  odpadów  muszą  być  pokryte  przez  jednostki  posiadające  odpady  i/lub

producentów wyrobów, z których odpady pochodzą.

W związku z  akcesją Polski  do Unii  Europejskiej  koniecznością  jest  dostosowanie

polskiego prawa do wymogów Wspólnoty. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

i  akty wykonawcze  do  niej  określają  okresy przejściowe,   na  zintensyfikowanie  działań  

w kierunku poprawy gospodarki odpadami.  Rozłożenie w czasie głównych zadań w zakresie

gospodarki odpadami spowoduje zmiany w zakresie ilości i składu wytwarzanych odpadów.

Główne  terminy  okresów  przejściowych  wpływających  na  stan  gospodarki  odpadami  

w powiecie to:

 do 30.06.2003 r. opracowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami, które w sposób

istotny wpływają na założenia planów gospodarki odpadami w powiatach,

 do 31.12.03 r. opracowanie powiatowych planów gospodarki odpadami,

 do 31.12.2003 r. na podstawie przeglądów ekologicznych należy wydać decyzje:

o o zamknięciu  składowiska,  gdy brak  jest  możliwości  dostosowania  obiektu  do

wymogów prawa, 

o określające sposób dostosowania składowiska do wymogów prawa,

o zobowiązujące  zarządzającego  składowiskiem  do  wystąpienia  z  wnioskiem  o

wydanie  pozwolenia  na  budowę  lub  jego  zmianę,  której  przedmiotem  będzie

przebudowa składowiska,

 do  30.04.2007  r.  uzyskanie  pozwoleń  zintegrowanych  dla  składowisk  przyjmujących

powyżej  10  t/dobę  lub  o  pojemności  powyżej  25  000  t.  Minister  Środowiska  może

określić późniejsze terminy uzyskania pozwoleń zintegrowanych,

 do 30.06 2004 muszą zostać opracowane gminne plany gospodarki odpadami,

 do 30.06.2004 r. wytwórcy odpadów muszą uzyskać decyzje na wytwarzanie odpadów,  

o ile wydane na podstawie poprzednich przepisów decyzje wcześniej nie straciły mocy,

 do  31.12.2005  r.  należy  przeprowadzić  „modernizację  prostą”  składowisk  zgodnie  

z decyzją „dostosowawczą”,

 od 1.07.2003 wprowadzony został zakaz składowania opon a od 01.07.2006 części opon

 do 31.12.2009 r.  należy wykonać  „modernizację  przebudowy” składowisk  zgodnie   z

decyzją dostosowawczą, (dostosowanie składowisk do wymogów unijnych),

 do 31.12.2009 r.  – zamknięcie składowisk odpadów, dla których brak jest  możliwości

dostosowania do wymogów prawa lub które pomimo wykonania obowiązków określonych

w decyzji oddziałują negatywnie na środowisko,
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 do 31.12.2010 r. unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami

oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nakłada na importerów oraz wytwórców

produktów  obowiązki  związane  z  wprowadzaniem  na  rynek  krajowy  produktów  

w  opakowaniach  oraz  produktów  urządzeń  klimatyzacyjnych  zawierających  substancje

zubażające warstwę ozonową (CFC  i HCFC), urządzeń chłodniczych i zamrażających oraz

pomp  ciepła  poza  urządzeniami  dla  gospodarstw  domowych  zawierające  substancje

zubażające  warstwę  ozonową  (CFC  i  HCFC),  akumulatorów  ołowiowych  (kwasowe),

akumulatorów  niklowo  -  kadmowych,  ogniw  i  baterii  galwanicznych,  olei  smarowych,  

z wyłączeniem olei bazowych, olei przepracowanych, lamp wyładowczych, z wyłączeniem

świetlówek kompaktowych, opon nowych, używanych regenerowanych (bieżnikowanych).  

Przedsiębiorcy  ci  mają  obowiązek  prowadzenia  odzysku  i  recyklingu  odpadów

opakowaniowych oraz  poużytkowych.  Rada  Ministrów określiła  w drodze  rozporządzenia

poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Wdrożenie ustawy

pozwala  na  znaczną  redukcję  ilości  odpadów  opakowaniowych  deponowanych  na

składowiskach odpadów.

W oparciu o analizy ilości i jakości odpadów komunalnych  w  powiecie chełmińskim

szacuje  się  zmniejszenie  ilości  odpadów.  Uwzględniając  wskaźniki  realnego  odzysku

odpadów użytecznych z odpadów komunalnych, można prognozować, iż odpady komunalne

wysegregowane będą stanowić potencjalne źródło surowców wtórnych. 

Zmiany  w  ilości  i  jakości  odpadów  wytwarzanych  w  sektorze  handlowym  

i publicznym zależeć będą od rozwoju usług handlowych i publicznych. Obecnie ta dziedzina

życia gospodarczego należy do rozwijających się. Z danych szacunkowych wynika, że wzrost

odpadów  w  ww.  działach  będzie  nieznaczny,  a   ich  skład  będzie  zbliżony do  odpadów

komunalnych.  Zgodnie  z  założeniami  całość  wytworzonych  odpadów  będzie  objętych

zorganizowanym systemem gospodarki  odpadami.  Za podstawę obliczenia  ilości  odpadów

wytwarzanych  w  poszczególnych  działach  gospodarki  przyjmuje  się  szacunkowy  wzrost

gospodarczy na poziomie 1% . 

W  związku  z  rozwojem  edukacji  ekologicznej  oraz  rozszerzeniem  wdrażania

technologii  małoodpadowych  powinno  być  mniej  odpadów  wytwarzanych,  zwłaszcza  

z tworzyw sztucznych. Wzrost powinien nastąpić w odzysku  i recyklingu opakowań.
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W ciągu najbliższych lat wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, którzy korzystać będą

z usług medycznych. Szacuje się,  że ilość powstających odpadów medycznych w powiecie

pozostanie na obecnym poziomie. 

Ze  względu  na  niewielkie  zainteresowanie  zezwoleniami  na  wytwarzanie  odpadów

weterynaryjnych ilość tych odpadów wzrośnie.

Zmiany ilości i  jakości odpadów wytwarzanych w sektorze produkcyjnym wzrosną,

jednak  zależeć  będą  przede  wszystkim  od  rozwoju  poszczególnych  gałęzi  przemysłu,

rzemiosła  i  usług.   Z  doświadczeń  światowych  wynika,  że  na  każdy  1%  wzrostu  PKB

przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Zakładany wzrost ilości wytwarzanych

odpadów do roku 2006 wynikać będzie z następujących czynników:

 powstanie nowych instalacji podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów,

 zwiększenie produkcji lub jej asortymentu poprzez istniejących wytwórców, co w okresie

poprzedzającym wprowadzenie  nowych  technologii  można  spowodować  wzrost  ilości

wytwarzanych  odpadów  (pamiętać  należy  o  wprowadzaniu  technologii

małoodpadowych).6

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w „Krajowym planie gospodarki odpadami”

do 2006 r. ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych utrzyma się na zbliżonym poziomie

lub  nastąpi  ich  nieznaczny  wzrost  (około  1%).  W  dalszej  przyszłości  przewiduje  się

zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do wielkości produkcji, ze względu

na rozwój nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku. Jednakże istnieją też prognozy

szacujące, że stały wzrost rozwoju gospodarczego może w efekcie spowodować nieznaczny

wzrost ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych na poziomie 1% w latach 2007-2010. 

Prognoza wzrostu i redukcji odpadów pobudowlanych uzależniona jest od rozwoju lub recesji

w budownictwie przemysłowym, komunalnym, drogownictwie. Należy się liczyć 

ze  zwiększeniem  ilości  powstających  odpadów,  zwłaszcza  powstających  z  modernizacji

starych obiektów budowlanych przemysłowych i  komunalnych. Przyjęto wskaźnik  wzrostu

1%  

w roku.  Jednakże  wzrost  podatku VAT na  materiały budowlane w roku 2004 spowoduje

najprawdopodobniej stagnacja rynku budowlanego, mogącą mieć znaczący wpływ 

na zmniejszenie ilości odpadów.  

Zagrożenie  dla  środowiska  stanowią  także  wycofane  z  eksploatacji  samochody,

zawierają bowiem, oprócz metali, inne substancje niebezpieczne w postaci przepracowanych

olejów,  płynów eksploatacyjnych,  akumulatorów,  a  także  zużyte  opony,  szkło,  tworzywa

6 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
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sztuczne.  Większość  z  elementów  wycofanych  z  eksploatacji  pojazdów  ma  wartość

surowców.  Zgodnie  z  założeniami  „Krajowego  planu  gospodarki  odpadami” ilość

wyeksploatowanych  pojazdów  będzie  systematycznie  rosła,  przy  czym  do  2006  r.  ilość

wyeksploatowanych pojazdów podwoi się, natomiast do roku 2010 wzrośnie o dalsze 30%.7 

Zgodnie z założeniami „Krajowego planu gospodarki odpadami” prognozuje się, że

wzrost  ilości  osadów  ściekowych  będzie  następował  sukcesywnie  i  do  2006  r.  ilość

produkowanego odpadu wzrośnie o około 70%, natomiast do 2010 r. o dalszych 20%.8

VI. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI 

W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMIW ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

1.1. ZZAPOBIEGANIEAPOBIEGANIE  POWSTAWANIAPOWSTAWANIA  ODPADÓWODPADÓW

Selektywna  zbiórka  odpadów  zielonych  przeznaczonych  do  kompostowania

realizowana jest w niewielkim stopniu. Działania w tym zakresie ograniczają się głównie  

do zorganizowanego usuwania odpadów z pielęgnacji miejskich terenów zielonych. Działania

zmierzające  do  zmniejszenia  ilości  powstających  odpadów  komunalnych  

oraz  ich  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  w  praktyce  gospodarczej  polegają

 na działaniach zmierzających do prawidłowego postępowania z odpadami, a w szczególności

na  wydzielaniu  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  takich  odpadów  które  mogą  być

powtórnie użyte oraz wydzieleniu odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z KPGO oraz celami

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami ze strumienia odpadów komunalnych wydzielane

będą odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz odpady niebezpieczne. 

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

Zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez wspieranie czystszej produkcji.

Należy przyjąć zasadę zwiększonej  odpowiedzialności producenta, według której głównym

przedmiotem zainteresowania jest  wyrób, a nie produkcja.  Zgodnie z  tą zasadą,  producent

ponosi część odpowiedzialności za całość oddziaływania własnego wyrobu na środowisko. 

Minimalizacja powstających odpadów,  co oznacza zmniejszenie ich ilości i  /  lub

toksyczności, wytwarzanych przez dane źródło. 

7 KPGO
8 KPGO
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2.2. OOGRANICZENIEGRANICZENIE  ILOŚCIILOŚCI  ODPADÓWODPADÓW  II  ICHICH  NEGATYWNEGONEGATYWNEGO  WPŁYWUWPŁYWU  NANA  ŚRODOWISKOŚRODOWISKO

Gromadzenie  odpadów  komunalnych  w  miejscu  ich  powstawania  stanowi  pierwsze

ogniwo  systemu  ich  usuwania  i  unieszkodliwiania.  Usuwanie  odpadów  oraz  sposób  ich

przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny,

a tym samym na poziom bytowania mieszkańców.

Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Ideałem jest

szybkie i higieniczne usuwanie odpadów. Szybkość ta jest wskazana z uwagi na powstawanie

nieprzyjemnych  zapachów  wywołanych  procesami  fermentacyjnymi  oraz  rozwój

mikroorganizmów, insektów i żerowanie gryzoni.

Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się:

 dla centrów usługowo – handlowych - codziennie,

 dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu,

 dla budownictwa rozproszonego - 1 raz w tygodniu,

 dla terenów wiejskich - 1 raz w miesiącu.

W okresach wysokich temperatur powietrza częstotliwości wywozu odpadów powinny być

większe.

Odpady komunalne gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach zamykanych, utrudniających

żerowanie owadom i gryzoniom.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju i wielkości zbiornikach przenośnych, przetaczanych

lub  przesypowych  oraz  w  workach  foliowych.  Korzystanie  ze  zbiorników  stałych  ze

względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

Przeciwdziałanie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce

odpadowej. W celu zachęty mieszkańców do redukowania ilości produkowanych odpadów

stosować należy następujące działania:

1. Edukacja społeczna:

 edukacja  w  szkołach  w  podstawowych,  gimnazjach  i  szkołach

ponadgimnazjalnych,

 za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa i telewizja),

 za  pomocą  ulotek,  akcji  plakatowej,  kampanii  edukacyjno  -   informacyjnej

 w  zakresie  selektywnej  zbiórki  odpadów oraz  recyklingu materiałowego /

surowce wtórne / 

Działania powinny mieć charakter informacyjno – edukacyjny. Poza przekazywaniem

treści  edukacyjnych  (np.  jak  zmniejszyć  ilość  odpadów)  należy  informować  np.

o  ilości  zebranych  odpadów  niebezpiecznych,  miejscach  i  sposobach  zbiórki
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selektywnej  odpadów,  terminach  odbioru,  oznakowaniach  umieszczanych  na

opakowaniach.

W ramach prowadzonej  edukacji  należy np.  zachęcać  mieszkańców do kupowania

towarów  w  opakowaniach  wielokrotnego  użytku  oraz  w  opakowaniach

biodegradowalnych,  rezygnacji  z  przedmiotów  jednokrotnego  użytku,

wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np.farb i lakierów) itp.

2. Kompostowanie  przydomowe  frakcji  odpadów  komunalnych  ulegających

biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

3.3. DDZIAŁANIAZIAŁANIA  WSPOMAGAJĄCEWSPOMAGAJĄCE  PRAWIDŁOWĄPRAWIDŁOWĄ  GOSPODRKĘGOSPODRKĘ  ODPADAMIODPADAMI  
Zbiórka selektywna odpadów powinna się odbywać jednym z niżej podanych systemów:

I. Zbiórka selektywna "u źródła":

Jest  to  najskuteczniejsza,  a  zarazem najtrudniejsza forma selektywnej  zbiórki  odpadów tj.

indywidualna  zbiórka  na  każdej  posesji.  Zaletą  tej  formy  jest  otrzymanie  czystych,

jednorodnych odpadów, natomiast  wadą -  duża liczba zbiorników lub worków foliowych  

i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą

stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. W rozwiązaniu tym

stosować można system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy. 

II. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki)

Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach

miasta,  osiedla,  wsi  specjalnych  zbiorników  odpowiednio  oznakowanych  na  selektywną

zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi

budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach

handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu

powinien obsługiwać 500 – 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m. 

W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych o specjalnej

konstrukcji. 

III. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu)

Są to miejsca ogrodzone,  strzeżone,  wyposażone w szereg kontenerów oraz  pojemników  

i  obsługujące  znaczny teren  (do 10  -  25  tys.  gospodarstw domowych).  Do punktów tych

mieszkańcy mogą  przynosić  -  dowozić,  przeważnie  bezpłatnie,  różnego  rodzaju  odpady  

z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych,
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umożliwiające  odbiór  znacznie  większej  gamy  surowców  niż  system  "kontener  

w sąsiedztwie". Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa,

złom metalowy) odbierane są tu: 

 odpady niebezpieczne, 

 odpady wielkogabarytowe,

 odpady budowlane, 

 odpady z ogrodów i terenów zielonych, 

Ustawa o odpadach stanowi, że plan gospodarki odpadami powinien określać aktualny

stan gospodarki odpadami, w tym lokalizację istniejących instalacji i  urządzeń do odzysku

unieszkodliwiania  odpadów  oraz  wykaz  podmiotów  prowadzących  działalność  w  tym

zakresie.

Posiadacz odpadów zobowiązany jest prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów

zgodnie z katalogiem odpadów i z innymi wymogami (art. 36 ustawy o odpadach). Posiadacz

odpadów jest  ponadto  zobowiązany sporządzić  zbiorcze  zestawienie  danych o  rodzajach  

i ilości odpadów.

Na podstawie informacji  uzyskanych dzięki analizie istniejących systemów transportowych

i  przeładunkowych  można  ocenić   wydajność  oraz  stopień  spełniania  wymogów  przez

eksploatujących je posiadaczy. Można również dokonać oceny jakości świadczonych usług,

kosztów i konkurencyjności. 

Odpady budowlane transportowane są głównie przez firmy budowlane prowadzące aktualnie

prace  remontowo-naprawcze  i  budowlane.  Odpady przemysłowe  transportowane  są  przez

uprawnionych odbiorców odpadów (również niebezpiecznych) do miejsca magazynowania,

odzysku lub unieszkodliwiania.

Za optymalne pod względem przepustowości uważa się instalacje przekształcania odpadów,

które przerabiają co najmniej 100 000 Mg odpadów w skali roku. Instalacja o wydajności  

60  000  Mg  traktowane  są,  z  punktu  widzenia  opłacalności  ekonomicznej,  jako  obiekty

o  dolnej  granicy  przepustowości.  Oznacza  to,  że  obszar  „obsługiwany”  przez  instalację

przekształcania  odpadów  powinien  być  zamieszkały,  przez  co  najmniej  250  tys.

mieszkańców, a optymalnie 400 tys. mieszkańców. 

Dzikie wysypiska powstają często wówczas, gdy mieszkańcy mają utrudniony dostęp do

pojemników  na  odpady  lub  z  powodu  niskiej  świadomości  ekologicznej.  Nielegalne

wysypiska  mają  negatywny  wpływ  na  środowisko,  tym  bardziej,  że  mogą  się  na  nich

znajdować niebezpieczne odpady budowlane (np.  płyty azbestowe, resztki  farb i  lakierów,
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oleje),  odpady z  rzemiosła  (np.  oleje)  i  opakowania  po  pestycydach. Istotne  jest,  aby nie

dopuszczać do powstawania nowych punktów nielegalnego składowania odpadów. 

3.1.3.1.Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

kierowanych na składowisko odpadówkierowanych na składowisko odpadów

Odpady  komunalne  podlegające  biodegradacji  to  w  głównej  mierze  odpady

organiczne,  które  powinny  podlegać  kompostowaniu.  Dzięki  kompostowaniu  odpadów

organicznych część odpadów organicznych może być przerobiona na kompost, co powoduje

zmniejszenie ilość odpadów tego typu deponowanych na składowisku. Ma to wpływ 

na sposób funkcjonowania składowiska, jednocześnie zmniejszając uciążliwość składowania

organicznych odpadów, przejawiającą się przez emisję odorów, odcieków i gazów, co może

powodować problemy środowiskowe. Ważne jest także oddzielenie odpadów organicznych od

strumienia odpadów deponowanych na składowisku, przez co zmniejsza się jego uciążliwość

dla  otoczenia.  Uzyskany kompost  posiadający niektóre  cechy nawozów mineralnych,  jest

wykorzystywany do kondycjonowania gleby.

Proponowany  w  niniejszym  Planie  system  uwzględnia  aktualnie  obowiązujące  

i  przewidywane  uwarunkowania  krajowe  prowadzenia  gospodarki  odpadami,  a  także

ewentualne  możliwe  zmiany  sytuacji  prawnej  w  przypadku  przystąpienia  Polski  do  Unii

Europejskiej. W tym aspekcie przeanalizowano nowe 

przepisy krajowe  oraz  wymogi  dyrektyw Unii.  Strategiczna  Dyrektywa  UE 91/156/CE  z

marca  1991  r.  wprowadza  obowiązek  składowania  od  2002  roku  tylko  odpadów

przetworzonych, tj. pozostałości z innych intensywnych metod unieszkodliwiania i przerobu.

Istotnym wymogiem, wynikającym z dyrektywy unijnej 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999 r. o

składowaniu  odpadów,  jest  ograniczenie  w  deponowanych  odpadach  zawartości  frakcji

organicznej.  Wprowadza  się  obowiązek  stopniowego  zmniejszania  ilości  składowanych

odpadów biologicznie rozkładalnych, w terminach zależnych od przyjęcia Dyrektyw, to jest

nie później niż: 

 5 lat – ograniczenie do 75 % masy frakcji organicznej z roku 1995, 

 nie później niż 8 lat – ograniczenie do 50 %,

 nie później niż 15 lat – ograniczenie do 35 %.

Faza I - w ciągu 5 lat od wejścia w życie dyrektywy – zawartość frakcji organicznej nie

może przekraczać 75 % zawartości z roku 1995. Przyjmując jako datę przystąpienia Polski
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do  Unii  rok  2004,  dwa  lata  potrzebne  do  tego,  by  dyrektywa  stała  się  obowiązującym

prawem polskim, później kolejne 5 lat –zgodnie z w/w wytycznymi wynikającymi 

z dyrektywy (I faza). Oznacza to, że ok. roku 2010 podany powyżej wymóg 75 % będzie

musiał być spełniony. W praktyce jest to ok. 22 % organiki, zamiast obecnych ok. 30 %. 

Faza II – po 5 latach – czyli ok. 2013 r. zawartość organiki może wynosić maksymalnie 

50 % w odniesieniu do jej udziału w 1995 r. (co daje wartość bezwzględną ok. 15 %). 

Faza III – po 15 latach,  czyli ok. 2020 r.  – redukcja organiki do 35 % jej  zawartości  w

porównawczym roku 1995 (co daje wartość bezwzględną ok. 10 %).

4.4. MMISJAISJA  II P PRIORYTETYRIORYTETY P PLANULANU  

Misja

Efektywna i zorganizowana gospodarka odpadami w celu ochrony

środowiska naturalnego

Powyższa  misja  będzie  realizowana  poprzez  priorytety  (cele  długoterminowe)  

i działania ekologiczne powiatu chełmińskiego, które są zgodne z polityką ekologiczną kraju 

i  województwa.  „Strategia  rozwoju  powiatu  chełmińskiego” za  główne  cele  z  zakresu

ochrony środowiska, mające wpływ na gospodarkę odpadami, uznaje :

1. dbałość o utrzymanie i poprawę stanu naturalnego środowiska,

2. oszczędne gospodarowanie zasobami,

3. wspieranie technologii przyjaznych środowisku,

4. propagowanie ekologicznego stylu produkcji i konsumpcji.

Główne zadania realizujące powyższe cele z zakresu gospodarowania odpadami to:

1. opracowanie programu gospodarki odpadami dla powiatu,

2. racjonalna gospodarka odpadami,

3. rozszerzenie systemu segregacji odpadów.

Priorytety   „Planu  gospodarki  odpadami  powiatu  chełmińskiego”  są  spójne  

i  kompatybilne  z  celami  i  zadaniami  „Strategii  rozwoju  powiatu  chełmińskiego”  oraz  

z  „Programem  ochrony  środowiska  powiatu  chełmińskiego”  oraz  dokumentami

wojewódzkimi i krajowymi.

PRIORYTET 1
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ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

Główne cele tego priorytetu to:

 dbałość o utrzymanie i poprawę stanu naturalnego środowiska,

 likwidacja dzikich wysypisk,

 przyjazne środowisku unieszkodliwianie odpadów,

 działania mające na celu  ograniczenie liczby powstających odpadów.

PRIORYTET 2

UNIKANIE ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH I RACJONALNA GOSPODARKA

ODPADAMI

Główne cele tego priorytetu to:

 kompleksowa gospodarka odpadami,

 recykling,

 selekcjonowanie odpadów,

 bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

 spełnianie  wymogów regionalnego systemu informacji  o  trasach przewozu i  miejscach

składowania materiałów niebezpiecznych.

PRIORYTET 3

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Główne cele tego priorytetu to:

  zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

 edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach,

  propagowanie segregacji i selektywnej zbiórki odpadów.

PRIORYTET 4

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Główne cele tego priorytetu to:

 działania mające na celu  ograniczenie liczby odpadów przemysłowych,

 promowanie ekologicznej działalności gospodarczej,

 przyjazne środowisku gospodarowanie odpadami opakowaniowymi,

 wspieranie instytucji zajmujących się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.
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Szczegółowe  cele  krótkoterminowe  realizacji  Planu  Gospodarki  odpadami  Powiatu

Chełmińskiego przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P. Nazwa zadania
Termin

rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane
koszty

ogółem
[PLN].

1 2 3 4 5 7

1

Prowadzenie działalności
edukacyjnej obejmującej
mieszkańców powiatu  
w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów 
i ograniczania ich
powstawania 

2004 2013 samorząd
powiatu,  5 000

2
Utylizacja odpadów 
w SP ZOZ w Chełmnie 2004 2013

samorząd
powiatu,
dyrekcja SPZOZ

50 000

3

Budowa zbiornicy padliny

2004 2013
samorządy  gmin
we  współpracy
z  samorządem
powiatu

4 Budowa  linii  segregacji
odpadów

2004 2013
samorządy  gmin
we  współpracy
z  samorządem
powiatu

2.000000

Razem 2.055.000,00

L.P. Nazwa zadania

Termin

rozpoczęcia

planowany

Termin

zakończenia

planowany

Jednostka

odpowiedzi

alna

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane koszty
ogółem
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7

1 Objęcie mieszkańców systemem
zorganizowanego odbioru odpadów 2004 2006 gminy Zmniejszenie ilości

„dzikich” wysypisk 100.000,00

2
Objęcie wszystkich mieszkańców
systemem selektywnej zbiórki
odpadów

2004 2007 gminy

Zmniejszenie ilości
odpadów
deponowanych na
składowiskach

100.000,00

3

Zorganizowanie na terenie
poszczególnych gmin punktu
odbioru odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych

2004 2007 gminy

Zmniejszenie
uciążliwości
odpadów
niebezpiecznych dla
środowiska

100.000,00
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4

Prowadzenie działalności
edukacyjnej w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów i ograniczania ich
powstawania oraz budowy zakładu
termicznej przeróbki odpadów

2004 2013 gminy

Zmniejszenie
uciążliwości dla
środowiska
odpadów
deponowanych na
składowisku,
zmniejszenie ilości
odpadów

50.000,00

5

Wdrożenie systemu usuwania
azbestu i materiałów zawierających
azbest oraz systemu ich
magazynowania i wywozu w celu
unieszkodliwienia

2004 2013 gminy

Zmniejszenie
uciążliwości azbestu
i produktów
zawierających
azbest dla
środowiska i
mieszkańców gminy

200.000,00

6
Wprowadzenie na terenie gmin
systemu odbioru odpadów
biodegradowalnych

2007 2013 gminy

Zmniejszenie
uciążliwości tego
typu odpadów dla
środowiska

100.000,00

7
Rozwijanie i wspieranie
indywidualnych form utylizacji
odpadów organicznych

2004 2013 gminy

Zmniejszenie
strumienia odpadów
deponowanych na
składowisku

100.000,00

8
Zamknięcie i rekultywacja
nielegalnie eksploatowanych tzw.
“dzikich” wysypisk 

2004 2006 gminy

Poprawa jakości
środowiska i
krajobrazu powiatu
chełmińskiego

100.000,00

SUMA 850.000,00

5.5. SZACUNKOWE  KOSZTY  PLANOWANEGO  SYSTEMU  GOSPODARKISZACUNKOWE  KOSZTY  PLANOWANEGO  SYSTEMU  GOSPODARKI

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE POWIATU ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE POWIATU 

5.1.5.1.KOSZTY EKSPLOATACYJNE PLANOWANEGO SYSTEMUKOSZTY EKSPLOATACYJNE PLANOWANEGO SYSTEMU

Koszt  funkcjonowania  planowanego  systemu gospodarki  odpadami  jako  całości  dla

odpadów  komunalnych  z  uwzględnieniem  wskaźników  na  jednego  mieszkańca  i  na  Mg

odpadów dla powiatu chełmińskiego w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli.

Tabela 0.1.Tabela 0.1.Szacunkowy koszt funkcjonowania planowanego systemu gospodarki odpadamiSzacunkowy koszt funkcjonowania planowanego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi jako całości obejmujący okres 2004 - 2013r.komunalnymi jako całości obejmujący okres 2004 - 2013r.

LP. Rok

Koszty inwestycyjne planowanego systemu

[tys. PLN]

Koszty eksploatacyjne planowanego systemu 

[tys. PLN]
Na 1 mieszkańca

[zł/M]

Na 1 Mg odpadów

komunalnych [zł/Mg]

Na 1 mieszkańca

[zł/M]

Na 1 Mg odpadów

komunalnych [zł/Mg]
1 2004
2 2005
3 2006
4 2007

46,32 212,14

31,46 124,07
32,39 124,18
32,89 124,30
33,47 124,59
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5 2008
6 2009
7 2010
8 2011
9 2012

10 2013

38,66 161,54

34,50 126,41
35,63 128,36
36,77 130,19
38,11 132,79
39,52 135,41
41,06 138,14

Planowany koszt eksploatacyjny systemu 
w poszczególnych latach   [tys. zł]
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Jednostkowe koszty eksploatacyjne systemu w rozbiciu na poszczególne 
grupy odpadów komunalnych [zł/rok]
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odpady biodegradowalne: odpady wielkogabarytowe:
odpady budowalne: odpady niebezpieczne:
składowanie:

Wycenę  kosztów  eksploatacji  planowanego  systemu  gospodarki  odpadami

komunalnymi oparto na wskaźnikach kosztorysowych zawartych w KPGO (Monitor Polski

Nr 11 poz. 159). Wspomniane wskaźniki odnoszą się do jednostkowych mas powstających

odpadów [zł/Mg]. 
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VII. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMIPROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

1.1. PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NAPRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA

TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGOTERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

1.1.1.1.PRZYJĘTE ZAŁOŻENIAPRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie powiatu chełmińskiego kierowano się następującymi przesłankami:

1. Docelowym  rozwiązaniem  jest  skupienie  gmin  powiatu  chełmińskiego  wokół

Międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie wyposażonego  

w linie  do segregacji  odpadów lub tylko w urządzenia do doczyszczania  surowców

wtórnych ze zbiórki selektywnej, urządzenia do konfekcjonowania surowców, instalację

do  zagospodarowania/unieszkodliwienia  odpadów  organicznych,  tymczasowe

pomieszczenia  do  magazynowania  odpadów niebezpiecznych,  składowisko  odpadów

resztkowych. O przyjętej technologii decydować będą inwestorzy.

2. Na obszarze powiatu odbywać się będzie selektywna zbiórka. Sposób zbiórki odpadów

uzależniony będzie od przyjętej w ZZO technologii.

3. Prowadzone będą bardzo intensywne działania  informacyjno edukacyjne mające na

celu  zachęcanie  mieszkańców  do  zagospodarowywania  odpadów  organicznych  we

własnym zakresie (kompostowanie przydomowe, itp.). Porównanie wskaźników emisji

odpadów na terenach wiejskich z ilością odbieranych odpadów wskazuje, że obecnie

praktycznie  cała  ilość  odpadów  organicznych  (w  tym  papier,  drewno,  resztki   z

przygotowania żywności itp.) jest w gospodarstwach wykorzystana. 

4. Utrzymanie  przez  powiat  kontroli  nad  zakładem  przetwarzania  odpadów,  co  jest

istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami i daje możliwość

dofinansowania  deficytowych działalności  z  zysków z  działalności  opłacalnej  (np.

dofinansowanie selektywnej zbiórki i kompostowania z zysków ze składowiska).

5. Zebrane  selektywnie  odpady  komunalne  (odpady  organiczne,  surowce  wtórne)

poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii).

Pozostałe  odpady  oraz  odpady  z  procesów  przetwarzania  odpadów  zebranych

selektywnie, deponowane będą na składowisku.
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6. Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru

odpadów  niebezpiecznych  od  mieszkańców  będzie  uzupełnieniem  systemów

postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:

 Ustawy o  opakowaniach  i  odpadach  opakowaniowych z  dnia  11  maja  2001 r.

(Dz.U. z 2001 Nr 63 poz 638).

 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r.

(Dz.U. z 2001 Nr 63 poz 639).

W gospodarce osadowej przyjmuje się następujące kierunki działań:

1. Unieszkodliwianie  osadów  ściekowych  w  zależności  od  uwarunkowań  lokalnych

(przemieszanie  odpadów  na  składowisku,  termiczna  przeróbka,  kompostowanie,

wykorzystanie  w  celach  nawozowych  i  w  rekultywacji,  deponowanie  osadów  na

składowisku).

2. Likwidacja tymczasowego składowania osadów na oczyszczalniach ścieków.

3. Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi do celów przyrodniczych.

Zgodnie z KPGO, preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi

będzie ich kompostowanie. Najbardziej pożądane jest ono w oczyszczalniach powiązanych

z zakładami kompostowania odpadów komunalnych i z zakładami posiadającymi znaczne

ilości odpadów organicznych (np. kora, trociny).

Kolejnym  preferowanym  kierunkiem  jest  wykorzystanie  osadów  do  nawożenia.

Warunkiem wykorzystania osadów ściekowych do kompostowania oraz wykorzystania 

w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów.

Zakłada  się  również  zwiększenie  ilości  osadów  unieszkodliwianych  metodami

termicznymi. Deponowanie osadów na składowisku odpadów nie jest kierunkiem zalecanym,

lecz możliwym do wykorzystania.

2.2. ZBIÓRKA I TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCHZBIÓRKA I TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

2.1.2.1.MOŻLIWE DOSTĘPNE SYSTEMY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH MOŻLIWE DOSTĘPNE SYSTEMY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W  celu  zapewnienia  realizacji  w/w  zadań  zbiórka  odpadów  komunalnych

powinna się odbywać jednym z niżej podanych systemów:
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Zbiórka selektywna "u źródła":

Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów

tj.  indywidualna  zbiórka  na  każdej  posesji.  Zaletą  tej  formy  jest  otrzymanie  czystych,

jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub worków foliowych 

i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą

stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. W rozwiązaniu tym

stosować można system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy. 

Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki)

Jest  to  najprostszy  system polegający na  ustawieniu  w wybranych newralgicznych

punktach  miasta,  osiedla,  wsi  specjalnych  zbiorników  odpowiednio  oznakowanych  na

selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach

do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych

obiektach handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt

tego systemu powinien obsługiwać 500 – 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż

200 m. W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych 

o specjalnej konstrukcji. 

Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu)

Są  to  miejsca  ogrodzone,  strzeżone,  wyposażone  w  szereg  kontenerów  oraz

pojemników i obsługujące znaczny teren.  Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić -

dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie

punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie

większej  gamy  surowców  niż  system  "kontener  w  sąsiedztwie".  Oprócz  podstawowych

odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) odbierane są tu: 

 odpady niebezpieczne, 

 odpady wielkogabarytowe,

 odpady budowlane, 

 odpady z ogrodów i terenów zielonych, 

2.2.2.2.PREFEROWANY  SYSTEM  GROMADZENIA  I  ZBIÓRKI  ODPADÓWPREFEROWANY  SYSTEM  GROMADZENIA  I  ZBIÓRKI  ODPADÓW

KOMUNALNYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO  KOMUNALNYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO  

Preferowanym systemem jest  zbiórka  „u  źródła”  z  wykorzystaniem pojemników  do
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segregacji odpadów. Przyjęty system zbiórki odpadów jest zgodny z modelem wskazanym 

w  „Planie  gospodarki  odpadami  dla  województwa  kujawsko  –  pomorskiego”.

Zagospodarowanie  odpadów  biodegradowalnych  poprzez  wyposażenie  indywidualnych

gospodarstw w kompostowniki lub zbiórka w oddzielny pojemniku z odpadami mineralnymi

tzw. odpady mokre.

Proponuje się system gromadzenia i zbiórki odpadów w specjalistycznych pojemnikach

(lub  workach),  wyróżniających  się  kolorem,  kształtem  i  opisem,  przeznaczonych  dla

poszczególnych frakcji odpadów.

 

Możliwe systemy zbiórki:

1) System dwupojemnikowy. Jest to metoda najprostsza: 

 pojemnik np. zielony na wartościowe odpady suche - zmieszane, 

 pojemnik  np.  szary  na  odpady  mokre  -  pozostałe  odpady  z  przewagą

składników organicznych.

2) System trójpojemnikowy:

 pojemnik np. zielony - na surowce wtórne, 

 pojemnik np. brązowy - na odpady organiczne, 

 pojemnik np. szary - na pozostałe odpady.

3) System wielopojemnikowy

W  systemie  wielopojemnikowym  wydzielane  są  dodatkowo  poszczególne  rodzaje

surowców wtórnych:

 pojemnik np. zielony - na szkło, 

 pojemnik np. niebieski - na papier, 

 pojemnik np. żółty - na tworzywa sztuczne, 

 pojemnik np. brązowy - na bioodpady, 

 pojemnik np. szary - na pozostałe odpady.

Przewiduje  się  zastosowanie  pojemników  i  kontenerów  dla  rejonów  budynków

wielorodzinnych  lub  pojemniki  o  małej  pojemności  (alternatywnie  worki)  dla  budynków

jednorodzinnych.
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Władze gmin zorganizują regularny wywóz odpadów na podstawie kontraktu z firmą

publiczną lub prywatną.

W  ramach  selektywnej  zbiórki  odpadów  należy  zwracać  szczególną  uwagę  na

świadomość mieszkańców i w ramach tego na:

 większą dbałość o czystość i porządek w miejscu gromadzenia odpadów,

 zachęcanie mieszkańców do prowadzenia segregacji,

 dokonanie rewizji wydanych zezwoleń na korzystanie ze wspólnych pojemników

na  odpady  przez  właścicieli  placówek  handlowych  i  innych  podmiotów

gospodarczych,

 mobilizowanie  i  zachęcanie  właścicieli  placówek  handlowych  do  zbierania  

i  przekazywania makulatury do stacji  segregacji  surowców wtórnych, np.  przez

nieodpłatne  udostępnianie  pojemników  "starego"  typu  zainteresowanym

placówkom handlowym,

 intensyfikację edukacji społeczeństwa odnośnie prawidłowej segregacji "u źródła”,

 stałe doposażanie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,

 wyposażanie domów jednorodzinnych w kompostowniki.

Działania  realizowane  w  ramach  systemu  gospodarki  odpadami,  w  tym m.in.  zakup

dodatkowych pojemników i kompostowników oraz urządzeń dla stacji segregacji surowców

wtórnych winny być finansowane ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych funduszy pomocowych.

2.3.2.3.OGÓLNY PRZYJĘTY SCHEMAT  GROMADZENIA  I  ZBIÓRKI  ODPADÓWOGÓLNY PRZYJĘTY SCHEMAT  GROMADZENIA  I  ZBIÓRKI  ODPADÓW

KOMUNALNYCHKOMUNALNYCH

System selektywnej zbiórki odpadów winien składać się z:

 odpowiednich pojemników,

 pojazdów i sprzętu,

 stacji do sortowania surowców i ich przeładunku,

 personelu,

 informacji o zbiórce dla mieszkańców.

Podczas wdrażania systemu selektywnej zbiórki należy zwrócić szczególną uwagę na:

 stopień odzysku surowców,

 komfort użytkowania systemu,
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 higienę użytkowania systemu,

 opłacalność,

 koszty ponoszenia zbiórki - bilans - sprzedaż surowców - koszty.

Udostępnienie  kontenerów  zbiórki  surowców  wtórnych  powinno  być  społecznie

akceptowane, mieszkańcy powinni mieć ułatwiony dostęp w korzystaniu z tych kontenerów,

muszą one znajdować się zawsze "po drodze".

Aby prowadzenie  selektywnej  zbiórki  surowców  wtórnych zostało  stałym elementem

życia  mieszkańców,  musi  być  zapewniony zbyt  zebranych  surowców  oraz  trwały  system

przyjętych zasad i sposobów segregacji kompleksowej.

Aby odpowiednio się do tego przygotować należy:

 prowadzić  stałą  informację  mieszkańców  o  segregacji  surowców,  wynikach  tej

segregacji,  korzyściach  -  nie  tylko  w  wymiarze  ekonomicznym,  ale  także

estetycznym  i  zapewniającym  komfort  w  miejscu  zamieszkania  wyraźnie  

i  jednoznacznie  oznakować  poszczególne  kontenery z  zachowaniem jednolitych

kolorów np. zielone to szkło, czerwone to tworzywo, niebieski to papier, itd.

 zastosować pojemniki  o  tak  ukształtowanych otworach  wrzutowych,  aby mogły

korzystać z nich dzieci,  daltoniści;  uniemożliwić wrzucanie innych odpadów, co

ułatwi gromadzenie wybranych surowców,

 zapewnić wtórne sortowanie, właściwe dosortowanie w specjalnie  przystosowanej

stacji selekcji, która powinna znajdować się w wydzielonych miejscach.

 ułatwić mieszkańcom dostęp do segregacji  poprzez  doposażenie  w odpowiednią

ilość pojemników wraz z przygotowaniem miejsc pod te pojemniki.

Najważniejsze kwestie dotyczące systemu zbiórki i wywozu odpadów są następujące:

Zbieranie  odpadów  komunalnych  będzie  odbywać  się  jak  najbliżej  gospodarstw

domowych, co zapewni pełen odbiór odpadów od mieszkańców.

Segregacja odpadów do recyklingu będzie odbywać się przy pomocy pojemników, których

wygląd pozwoli na łatwą i logiczną identyfikację:

 Bezpieczne zebranie odpadów niebezpiecznych wymaga takiej ich segregacji, aby

mieszkańcy  mogli  łatwo  się  ich  pozbyć,  tzn.  miejsca  zbiórki  odpadów

niebezpiecznych powinny być możliwie  blisko,  umożliwiając łatwe pozbycie się

odpadów niebezpiecznych.
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 Punkty  zbiórki  odpadów  do  recyklingu  powinny  znajdować  się  jak  najbliżej

gospodarstw domowych, aby zdanie odpadów do recyklingu nie było utrudnione,

a nawet łatwiejsze niż odpady komunalne.

 Pojemniki  powinny wielkością  odpowiadać potrzebom mieszkańców. Zbyt mała

objętość  pojemnika  stanowić  będzie  istotną  przeszkodę  dla  funkcjonowania

systemu.

 System zbiórki i wywozu powinien być elastyczny, pozwalając na jego rozbudowę.

 System zbiórki powinien być łatwy do zrozumienia i stosowania. Cel ten może być

osiągnięty  przez  stosowanie  odpowiednich  kolorów  i  oznakowań  i  właściwie

prowadzoną kampanię edukacyjną.

Na  każdym  pojemniku dodatkowo  powinien  zostać  umieszczony  odpowiedni  znak

identyfikujący frakcje odpadów, dla których pojemnik jest przewidziany.

2.4.2.4.ZBIÓRKA  SELEKTYWNA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ULEGAJĄCYCHZBIÓRKA  SELEKTYWNA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ULEGAJĄCYCH

BIODEGRADACJIBIODEGRADACJI

Aby  umożliwić  selektywną  zbiórkę  odpadów  biodegradowalnych,  już  

w  gospodarstwach  domowych  mieszkańcy  muszą  zbierać  na  bieżąco  odpady  organiczne

oddzielnie, w osobnym pojemniku. 

          Zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  „Planie  gospodarki  odpadami  dla

województwa kujawsko – pomorskiego” na obszarach wiejskich i zabudowie jednorodzinnej

zaleca  się  promować lokalizację  indywidualnych  kompostowników  w  celu  eliminacji

odpadów biodegradowalnych „u źródła”.

           W przypadku braku możliwości stosowania takiego rozwiązania zaleca się

odpady ulegające biodegradacji zbierać razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku.

W  drugim  lub  innych pojemnikach  zbierane  będą  wszystkie  suche  surowce  wtórne  oraz

odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia.

Ponadto możliwe są sposoby zbiórki: 

1. bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”),

2. z  zastosowaniem pojemników ustawionych w sąsiedztwie  gospodarstw domowych

(centra zbiórki),

3. poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu).
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2.5.2.5.ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH WIELKOGABARYTOWYCHZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH WIELKOGABARYTOWYCH

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosować można następujące systemy:

- Okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia

takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”.

- Dostarczanie  sprzętu  do  zakładu  unieszkodliwiania  odpadów  lub  centrum  recyklingu

przez właścicieli własnym transportem.

- Bezpośredni  odbiór  przez  producenta  (dotyczy  przede  wszystkim  zbiórki  sprzętu

elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów

wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie

zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

- System wymienny polegający na przekazaniu dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego

sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

2.6.2.6.ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH BUDOWLANYCHZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH BUDOWLANYCH

Zbiórką i transportem  odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować

się będą:

- wytwórcy  tych  odpadów  np.  firmy  budowlane,  rozbiórkowe,  osoby  prywatne

prowadzące prace remontowe, 

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Zaleca  się,  aby  już  na  placu  budowy  składować  w  oddzielnych  miejscach

(pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich

do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

2.7.2.7.ZBIÓRKA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCHZBIÓRKA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH

Podstawowym  obowiązkiem  przedsiębiorców  jest  zapewnienie  odzysku  (zwłaszcza

recyklingu) odpadów opakowaniowych i poużytkowych. 

Obowiązek ten może być realizowany przez przedsiębiorców samodzielnie albo za

pośrednictwem organizacji odzysku. 

Należy zwrócić uwagę na korzyści, jakie mogą mieć gminy z organizacji tych  zadań

przez  inne  podmioty,  wymagana jest  w tym przypadku dobra  orientacja  w zagadnieniach

organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie opłat opakowaniowych i depozytowych.
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Przedsiębiorca  albo  organizacja  może  zlecić  wykonanie  poszczególnych czynności

związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim.

W związku z powyższym, należy podjąć niezbędne działania, takie jak:

 organizowanie  gospodarki  odpadami  opakowaniowymi,  w  tym selektywnej  zbiórki

finansowanej z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku,

 budowę  wystarczającego  potencjału  technicznego  w  zakresie  selektywnego

gromadzenia  odpadów  opakowaniowych:  zapewnienie  odpowiedniej  ilości

pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, budowa punktów gromadzenia

odpadów opakowaniowych,

 budowę  wystarczającego  potencjału  technicznego  w  zakresie  zbiórki  i  transportu

odpadów  opakowaniowych:  specjalistyczne  i  podstawowe  środki  zbiórki  oraz

transportu,

 działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej,

 zwiększenie  efektywności  i  rozszerzenie  zakresu  selektywnej  zbiórki  lub  skupu

(zwiększenie ilości pojemników i objęcie zbiórką większej liczby mieszkańców,

 przeprowadzenie kampanii informacyjnej propagującej celowo segregację makulatury

opakowaniowej  w  gospodarstwach  domowych,  jednostkach  gospodarczych  

i handlowych itd.),

 przeprowadzanie  właściwej  segregacji  odpadów  na  znormalizowane  gatunki

makulatury  (poprawa  bazy  technicznej  firm  usług  komunalnych  w  zakresie

segregacji),

 zwiększenie  zapotrzebowania  na  wyroby  celulozowo-papiernicze  z  udziałem

makulatury (propagowanie stosowania tych wyrobów),

 zwiększenie przetwórstwa stłuczki opakowaniowej,

 poprawa efektywności i rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki/skupu (zwiększenie

ilości  pojemników  i  objęcie  zbiórką  większej  liczby  mieszkańców,  wprowadzanie

pojemników na różne kolory szkła (bezbarwne i kolorowe),

 przeprowadzanie kampanii informacyjnej propagującej celowo segregację na poziomie

gospodarstwa domowego, zakładu, jednostki handlowej itd.),

 prowadzenie właściwej segregacji stłuczki przez przedsiębiorstwa odbierające odpady

(brak zanieczyszczeń obcego pochodzenia),

 rozbudowę zaplecza technicznego do uzdatniania stłuczki,
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 rozbudowę  recyklingu  materiałowego,  głównie  dla  odpadów  jednorodnych

polimerowo (PE, PP, PET), z których można uzyskać surowce wtórne o odpowiednich

standardach jakościowych, znajdujące zbyt na rynku,

 skup i przetwórstwo puszek po napojach,

 propagowanie recyklingu aluminium z innych niż puszki napojowe opakowań,

 budowa i zarządzanie bazą danych w celu kontroli funkcjonowania systemu odzysku

i recyklingu).

2.8.2.8.ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH NIEBEZPIECZNYCHZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH NIEBEZPIECZNYCH

Przy  zbiórce  odpadów  niebezpiecznych wytwarzanych  w  grupie  odpadów

komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

I stopień:

Gminny punkt zbiórki  odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujące bezpłatnie

odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakłada się, że w każdej gminie docelowo zostanie zorganizowany co najmniej jeden punkt.

Koszt organizacji GPZON wg KPGO kształtuje się na poziomie około 70.000,00 PLN.

II Stopień:

Stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych zlokalizowane na terenie Zakładów

Zagospodarowania Odpadów mające na celu magazynowanie odpadów zebranych w gminach

(w GPZON) i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji.

Przewiduje  się  utworzenie  Powiatowego  Punktu  Zbiórki  Odpadów

Niebezpiecznych „GPZON” na terenie składowiska w Osnowie poprzez wydzielenie terenu i

ustawienie  kontenerów  dla  potrzeb  gromadzenia  i  czasowego  przetrzymywania

wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych lub toksycznych, takich jak: opakowania po

farbach i lakierach, środki ochrony roślin, świetlówki, itp.

Zgromadzone w kontenerach odpady niebezpieczne, pakowane w razie potrzeby 

w  dodatkowe  mniejsze  pojemniki  lub  worki  foliowe,  wywożone  będą  do  zakładów

przetwórczych (akumulatory), składowisk odpadów niebezpiecznych lub zakładów utylizacji

(spalarnie, itp.).

2.9.2.9.ZBIÓRKA ODPADÓW TEKSTYLNYCHZBIÓRKA ODPADÓW TEKSTYLNYCH

Podstawową metodą pozyskiwania odpadów tekstylnych jest zbiórka do specjalnych

pojemników.  Prowadzona  jest  ona  z  reguły  odrębnie  od  systemów  selektywnej  zbiórki

odpadów  organizowanych  przez  gminy  lub  przedsiębiorstwa  gospodarki  komunalnej.
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Kolejnym źródłem  pozyskania  odpadów  odzieżowych  jest  skup  pozostałości  ze  sklepów

z używaną odzieżą.

3.3. TRANSPORT  ODPADÓW KOMUNALNYCHTRANSPORT  ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje

się: 

 dla centrów usługowo-handlowych - codziennie, 

 dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu, 

 dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu, 

 dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesiącu.

Proponuje  się,  aby  transportem  odpadów  zajmowały się  przedsiębiorstwa

wywozowe,  działające  na  terenie  gminy  lub  powiatu,  także  stacje  przeładunkowe

i współpracujące z nimi struktury transportu I i II stopnia.

Do transportu odpadów proponuje się używanie samochodów bezpylnych (śmieciarek)

bębnowych i komorowych oraz samochodów do przewozu kontenerów.

Wywóz odpadów z pojemników prowadzony będzie np. przy wykorzystaniu pojazdów

specjalnych i specjalistycznych lub innych zgodnie z potrzebami.

4.4. UNIESZKODLIWIANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCHUNIESZKODLIWIANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Unieszkodliwianie i  utylizacja odpadów będą się  odbywały poprzez  wykorzystanie

bardziej  zaawansowanych  niż  składowanie  technologii  unieszkodliwiania  odpadów

(kompostowanie),  techniczne zaplecze obsługi  programu segregacji  (sortownia,  urządzenia

przetwarzające).

Zawężonym  do  aspektów  techniczno-technologicznych  przykładem  rozwiązań

systemowych jest system selektywnego gromadzenia różnych grup odpadów (surowce wtórne,

odpady problemowe, odpady organiczne), współpracujący z systemem selektywnej przeróbki i

unieszkodliwiania  odpadów  (przetwórstwo  surowców  wtórnych,  kompostowanie  frakcji

organicznej, przekazywanie do unieszkodliwiania odpadów problemowych).

Każdy ze składników gospodarki odpadami powinien spełniać określone kryteria, żeby

można  było  na  jego  bazie  utworzyć  w  przyszłości  rozwiązanie  systemowe  zapewniające

gromadzenie  i  usuwanie  odpadów  komunalnych  w  sposób  zorganizowany,  efektywne

wykorzystanie surowców znajdujących się  w odpadach, powrót  odpadów organicznych do
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środowiska  poprzez  kompostowanie,  minimalizację  ilości  odpadów  deponowanych  na

składowisku. 

Należy podjąć działania mające na celu zagospodarowanie terenów pod kątem estetyzacji

i wykorzystania do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych. 

W oparciu o przepisy, gminy powinny podjąć i zatwierdzić pakiet uchwał, regulujących

kwestie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na swoim terenie.

Uchwały te powinny zapoczątkować proces wdrażania Systemu Gospodarki Odpadami

Komunalnymi.

Powinny one określać między innymi:

 obowiązki właścicieli nieruchomości,

 obowiązki wywożącego odpady,

 opłaty i sposoby rozliczania,

 zasady selektywnej zbiórki odpadów,

 obowiązki właścicieli zwierząt domowych,

 zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych                z

produkcji rolniczej,

 zasady przeprowadzania deratyzacji,

 sposób egzekwowania przestrzegania regulaminu,

 utrzymania estetyki posesji.

Powiatowy System  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  winien  opierać  się  przede

wszystkim na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, opakowań, a także bazować na

międzygminnym składowisku  - ZZO odpadów wyposażonym w sortownię 

i kompostownię. 

Ważnym  zagadnieniem  jest  konieczność  szybkiego  wdrożenia  systemu  skutecznie

oddzielającego od odpadów, trafiających do przeróbki lub finalnego składowania odpadów

problemowych. 

Dotyczy to między innymi:

 zużytych opon samochodowych,

 zużytych akumulatorów,

 zużytych olejów i smarów,

 zużytych lamp-świetlówek, lamp rtęciowych, lamp sodowych,
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 zużytych leków,

 opakowań po chemikaliach, w tym po środkach ochrony roślin.

Gromadzenie takich odpadów powinno odbywać się w utworzonych wydzielonych

centrach selektywnego okresowego gromadzenia (GPZON – Gminnym Punkcie Zbiórki

Odpadów  Niebezpiecznych)  i  przewożenie  do  wydzielonej  części  na  składowisku

odpadów.  Poprawę  systemu  gospodarowania  odpadami  można  uzyskać  poprzez

tworzenie firm międzygminnych.

Możliwe  są  dowolne  kombinacje  przestawionych  powyżej  układów  innych  

niż preferowany pod warunkiem uzasadnienia technologicznego i ekonomicznego. 

5.5. PLAN DZIAŁAŃ W SPRAWIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCHPLAN DZIAŁAŃ W SPRAWIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Głównym  kierunkiem  działań  w  zakresie  gospodarki  komunalnymi  osadami

ściekowymi  na  terenie  powiatu   jest   minimalizowanie  unieszkodliwiania  poprzez

składowanie.  Dostępne  możliwe  sposoby  unieszkodliwiania  osadów  ściekowych  inne  niż

składowanie przedstawiono w poprzednich rozdziałach.

   Na  podstawie  analizy  „Planu  gospodarki  odpadami  w  województwie  kujawsko-

pomorskim”  wynika,  że  głównym  sposobem  zagospodarowania  osadów  ściekowych  na

terenie  województwa  jest  kompostowanie  z  przeznaczeniem  finalnym  do  rolniczego

wykorzystania.  Kompostowanie  jako  metoda  zagospodarowania  osadów  ściekowych  jest

także preferowanym kierunkiem opisanym w KPGO. 

Taki  więc kierunek działań należy obrać na terenie  powiatu,  co nie oznacza,  że nie

istnieje możliwość stosowania innych dopuszczonych metod w przypadkach uzasadnionych

ekonomicznie i technologicznie. Uzależnione to jest  od warunków lokalnych i możliwości

finansowania przez ewentualnych inwestorów.   

6.6. PLAN DZIAŁAŃ W SEKTORZE GOSPODARCZYMPLAN DZIAŁAŃ W SEKTORZE GOSPODARCZYM

6.1.6.1.ODPADY Z ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCHODPADY Z ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Wytwórca odpadów zobowiązany jest  do opracowania programu gospodarki odpadami lub

złożenia informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi (w zależności

od ilości wytwarzanych odpadów). 

Zbiórka  i  wywóz  odpadów  z  zakładów  przemysłowych  będzie  prowadzona  przez  firmy

działające w danej dziedzinie. 
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Sposób  ten  może  funkcjonować  w  połączeniu  z  systemem  selektywnej  zbiórki

odpadów  komunalnych  oraz  odpadów  komunalnych  podlegających  biodegradacji  

w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

6.2.6.2.ODPADY NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCHODPADY NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Wytwórca  odpadów  zobowiązany  jest  do  opracowania  programu  gospodarki  odpadami

niebezpiecznymi  lub  złożenia  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  i  sposobie

gospodarowania  nimi  (w zależności  od  ilości  wytwarzanych odpadów).  Zbiórka  i  wywóz

odpadów niebezpiecznych z zakładów przemysłowych będzie prowadzona przez wyznaczone

firmy. 

Zgodnie z założeniami Planu, odbiór odpadów  niebezpiecznych będzie prowadzony

przez wyznaczone firmy. Sposób ten będzie stosowany także w przyszłości, w połączeniu 

z  systemem  zbiórki  odpadów  komunalnych  oraz  odpadów  komunalnych  podlegających

biodegradacji w małych przedsiębiorstwach.

System  zbiórki  odpadów  powinien  przyczynić  się  do  zwiększenia  pozyskiwania

odpadów do recyklingu, dając małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość segregowania i

pozbywania się produkowanych odpadów (w tym odpadów do recyklingu), niebezpiecznych i

pozostałych. 

Zbiórka  odpadów  niebezpiecznych  od  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  może

przebiegać  w  systemie  dwutorowym,  z  wykorzystaniem  GPZON   oraz  sieci  punktów

zdawczych  w  sklepach  sprzedających  produkty,  które  z  definicji  stają  się  odpadami

niebezpiecznymi po ich wykorzystaniu.

Wywóz odpadów niebezpiecznych ze sklepów powinien być organizowany przez gminę na

zasadzie kontraktu z firmą publiczną lub prywatną.

6.3.6.3.ODPADY Z JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA I PLACÓWEKODPADY Z JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA I PLACÓWEK

WETERYNARYJNYCHWETERYNARYJNYCH

Dla  pełnego  unieszkodliwienia  niebezpiecznych  odpadów  medycznych  

i weterynaryjnych powinny zostać wzmocnione działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia

z zakresu edukacji ekologicznej pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych.

Proponowane działania:

I. Działania organizacyjno – prawne
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1. Prowadzenie  systematycznych  badań  dla  wyznaczenia  wskaźników  nagromadzenia

poszczególnych rodzajów odpadów generowanych przez  placówki  służby zdrowia,

gabinety lekarskie i lecznice weterynaryjne.

2. Opracowanie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej ilości, sposobu gospodarowania 

i  unieszkodliwiania  odpadów  pochodzących  z  działalności  służb  medycznych  

i weterynaryjnych.

3. Wzmożenie  działalności  kontrolnej  w  celu  wyegzekwowania  posiadania  przez

placówki  medyczne  i  weterynaryjne  wszystkich  niezbędnych  zezwoleń  z  zakresu

gospodarki  odpadami  oraz  aktualnych  umów  ze  specjalistycznymi  firmami  na

transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

II. Działania inwestycyjne

1. Optymalizacja  wykorzystania  istniejących instalacji  do  unieszkodliwiania  odpadów

medycznych oraz przystosowanie ich do unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych.

2. Zorganizowanie  w  wojewóztwie  kompleksowego  systemu  gospodarki  odpadami

opakowaniowymi i surowcami wtórnymi. 

3. Selektywna zbiórka odpadów weterynaryjnych. 

III. Działania edukacyjno - informacyjne

1. Opracowanie  i  przeprowadzenie  cyklu  szkoleń  dla  pracowników  służby  zdrowia  

z  województwa na temat  prowadzenia racjonalnej  gospodarki  odpadami,  sposobów

zmniejszenia ilości i toksyczności odpadów oraz opracowywania i wdrażania planów

gospodarki odpadami. 

2. Opracowanie  broszury  i  prowadzenie  kampanii  informacyjnej  wśród  lekarzy

weterynarii na temat ustawowych obowiązków wytwórców odpadów. 

3. Zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła przez:

 optymalizację  zużycia  produktów  jednorazowego  użytku  lub  w  uzasadnionych

przypadkach zastąpienie ich produktami wielokrotnego użytku,

 oszczędne obchodzenie się z każdym zużywającym się materiałem i produktem,

 wprowadzenie  selektywnej  zbiórki  surowców  wtórnych  i  odpadów

niebezpiecznych,

 dostawę towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,

 zobowiązanie umową dostawców do odbioru opakowań,

 redukcję  ilości  materiałów  opakowaniowych  poprzez  wprowadzenie  urządzeń

dozujących oraz zamawianie materiałów w dużych pojemnikach zwrotnych,
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 zastąpienie  w  uzasadnionych  przypadkach  materiałów  jednorazowych

odpowiednikami wielorazowego zastosowania.

4. Szkolenie  personelu  w  zakresie  właściwych  praktyk  postępowania  w  odpadami

niebezpiecznymi.

5. Opracowywanie, wdrażenie i monitorowanie programów gospodarki odpadami.

6. Unowocześnienie procedur postępowania z poszczególnymi grupami odpadów.

7. Starania placówek medycznych o uzyskanie akredytacji.

 

6.4.6.4.  WYEKSPLATOWANE POJAZDY I OPONYWYEKSPLATOWANE POJAZDY I OPONY

Zgodnie  z  wymogami  dyrektywy dotyczącej  pojazdów samochodowych wycofanych

z użycia w „Krajowym planie gospodarki odpadami” zakłada się:

 do 2003 roku – eliminację w konstruowanych samochodach związków ołowiu, kadmu,

rtęci i chromu sześciowartościowego.

 do 2006 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej

85% średniej  masy pojazdu,  z  czego wykorzystanie  części  i  recykling  materiałowy

stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku – do 80%

średniej  masy pojazdu,  dla  samochodów skonstruowanych przed 1980 rokiem – do

75% średniej masy pojazdu.

 do 2015 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej

95% średniej  masy pojazdu,  z  czego wykorzystanie  części  i  recykling  materiałowy

stanowić powinny – do 85% średniej masy pojazdu.

Realizacja  zadań  wynikających  z  KPGO  następować  będzie  poprzez  zorganizowanie  

i  stworzenie  w  regionie  optymalnych  metod  zbiórki  i  recyklingu  samochodów.  Rozwój

systemu  przerobu  odpadów  z  wyeksploatowanych  pojazdów  samochodowych  powinien

ponadto  mieć  na  uwadze  eliminację  zagrożeń  jakie  dla  środowiska  naturalnego  stanowią

odpady motoryzacyjne, z których część stanowią odpady niebezpieczne. Celem systemu jest

wdrożenie  odzysku  i  ponownego  użycia  części  i  materiałów  z  SWE  wymaganego  przez

Dyrektywę Unii Europejskiej 2000/53/EC poprzez:

 eliminację zagrożeń ekologicznych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem  

z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,
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 maksymalne  wykorzystanie  istniejącej  sieci  auto-złomów,  przedsiębiorstw

zajmujących  się  kasacją  pojazdów,  instalacji  unieszkodliwiających  odpady

motoryzacyjne,

 wprowadzenie  rozwiązań  organizacyjnych  i  ekonomicznych  zapewniających

maksymalną efektywność recyklingu samochodów,

 prowadzenie monitorowania procesu recyklingu.

Wszystkie pojazdy powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru (auto-

złomy) lub bezpośrednio do wyspecjalizowanych stacji demontażu, skąd przekazywane będą

autoryzowanym  przetwórcom.  Obowiązek  przekazania  samochodu  do  takiej  placówki

powinien  spoczywać  na  ostatnim  właścicielu  samochodu,  który  uzyska  „certyfikat

zniszczenia”, jedyny dokument, uprawniający do wyrejestrowania samochodu.

Stacje demontażu powinny:

 prowadzić ewidencję przyjmowanych SWE do demontażu,

 prowadzić sprzedaż części zamiennych uzyskanych z demontażu,

 gromadzić  i  przygotowywać  do  transportu  do  specjalistycznych  przedsiębiorstw

zajmujących się  recyklingiem:  karoserii  samochodowych,  przepracowanych olejów,

płynów hamulcowych i chłodniczych, akumulatorów, opon, itp. 

Zakłada się, że roczna wydajność dobrze prosperującej stacji powinna kształtować się

na poziomie około 1200 – 1500 szt/rok. Orientacyjny koszt netto podstawowego wyposażenia

technicznego stacji kształtuje się na poziomie  1 000 000 zł (około 250 000 euro). Personel,

jako  że  praca  nie  wymaga zbyt  wysokich  kwalifikacji,  powinny stanowić  głównie  osoby

pozostające bez pracy, po odpowiednim przeszkoleniu.

Obowiązujące  uregulowania  prawne wymuszają  zwiększenie  stopnia  wykorzystania

opon  zużytych.  Mogą  być  one  ponownie  wykorzystywane  poprzez  bieżnikowanie,

zagospodarownie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie 

z  wykorzystaniem  energii.  Pomimo  istniejących  w  kraju  możliwości  technicznych  do

realizacji poszczególnych kierunków wykorzystania odpadowych opon, są duże trudności 

z pozyskaniem surowca, ze względu na brak systemu zbiórki opon.

6.5.6.5.ODPADY ELEKTRONICZNEODPADY ELEKTRONICZNE

W odniesieniu do odpadów elektronicznych, pierwszym celem w „Krajowym planie

gospodarki odpadami” jest, aby do roku 2006 zbierane były 4 kg odpadów elektrycznych 
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i elektronicznych na mieszkańca.

Główną  kwestią  w  gospodarce  odpadami  elektrycznymi  i  elektronicznymi  jest

organizacja zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

Proponuje się przyjęcie dwuwariantowego systemu zbiórki takich odpadów:

 zbiórka  od  podmiotów  gospodarczych  -  przez  dystrybutorów  urządzeń

elektronicznych lub bezpośrednio od firm demontażowych,

 zbiórka od użytkowników indywidualnych - przez sklepy lub GPZON. 

6.6.6.6.BATERIE I AKUMULATORYBATERIE I AKUMULATORY

Należy poddać usprawnieniu sposób zbiórki baterii i akumulatorów, szczególnie 

z rozproszonych miejsc ich powstawania. Nałożony został obowiązek odzysku z rynku tych

odpadów został  nałożony na  podmioty wprowadzające  je  na  rynek,  a  egzekwowany przy

zastosowaniu opłaty produktowej i depozytowej. 

Akumulatory i baterie będą również przyjmowane z przedsiębiorstw (odpłatnie) 

w Gminnych Punktach Zbiórki  Odpadów Niebezpiecznych, a następnie transportowane do

Zakładów Zagospodarowania Odpadów lub bezpośrednio do odbiorców.

Proponuje  się,  aby  zbierane  baterie  deponować  na  składowiskach  odpadów

niebezpiecznych do czasu uruchomienia technologii ich przerobu zlokalizowanych 

w województwie.

6.7.6.7.AZBESTAZBEST

Odpady  zawierające  azbest  są  unieszkodliwiane  tylko  poprzez  składowanie.  Taki

sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi.

Zgodnie  z  KPGO  realizowane   to  może  być  na  małych  składowiskach  (o

powierzchni do 1 ha) przyjmujących odpady azbestowe. Mozliwe jest zlokalizowanie ich

np.  przy  istniejących  składowiskach  komunalnych  na  wydzielonych  częściach  z

możliwością rozbudowy pozwalającej na składowanie odpadów w następnych latach.

Najważniejszym celem w planowaniu działań odnośnie odpadów zawierających azbest

jest  bezpieczne  dla  zdrowia  ludzi  usunięcie  tych  wyrobów  i  zdeponowanie  ich  na

wyznaczonych składowiskach, w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie.

Zadania organizacyjne:
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 Opracowanie  na  poziomie  wojewódzkim  baz  informacyjnych  zawierających  dane

dotyczące  lokalizacji,  ilości  i  stanu  wyrobów  zawierających  azbest,  na  podstawie

informacji uzyskanych  z przeglądów realizowanych przez właścicieli lub zarządców

obiektów  i  urządzeń  budowlanych  na  mocy rozporządzenia  Ministra  Gospodarki

z  dnia  14  sierpnia  1998  r.  w  sprawie  sposobów  bezpiecznego  użytkowania  oraz

warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895).

 Opracowywanie planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania

wyrobów zawierających azbest na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

 Uwzględnienie  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  na  szczeblu  gminnym,

powiatowym i wojewódzkim lokalizacji nowych składowisk odpadów azbestowych.

 Oczyszczanie  terenów  i  obiektów  publicznych  w  gminach  szczególnie

zanieczyszczonych azbestem.

 Monitoring  usuwania  oraz  prawidłowego postępowania  z  wyrobami  zawierającymi

azbest.

 Organizacja  kampanii  reklamowo-propagandowej  w  zakresie  postępowania

z odpadami zawierającymi azbest (zwiększenie świadomości zarówno pracowników

administracji  publicznej,  jak  i  mieszkańców  w zakresie  oddziaływania  azbestu  na

zdrowie ludzi oraz przepisów i procedur dotyczących azbestu).

 Nowelizacja przepisów prawnych zgodnie z “Programem usuwania azbestu                 i

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

6.8.6.8.ODPADY ZAWIERAJĄCE ZWIĄZKI FREONU (CFC, HCFC)ODPADY ZAWIERAJĄCE ZWIĄZKI FREONU (CFC, HCFC)

Zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  o  odpadach,  należy  wprowadzić  nowe  systemy

zbiórki  i  unieszkodliwiania  dla  określonych  rodzajów  odpadów,  takich  jak  klimatyzatory

urządzenia chłodnicze i zamrażające zawierające związki freonu (CFC i HCFC). 

Ponieważ  na  krajowym  poziomie  pojawiła  się  inicjatywa  na  rzecz  stworzenia

obiektów niezbędnych do  przetwarzania  tego  rodzaju  odpadów,  systemy zbiórki  powinny

zostać włączone do gminnych planów gospodarki odpadami.

Proponuje się przyjęcie dwuwariantowego systemu zbiórki takich odpadów:

 zbiórka  od  podmiotów  gospodarczych  -  przez  dystrybutorów  urządzeń  lub

bezpośrednio od firm demontażowych; 

 zbiórka od użytkowników indywidualnych - przez sklepy lub GPZON 
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Roczne  poziomy  odzysku  i  recyklingu  w/w  odpadów  poużytkowych  precyzuje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z DNIA 29 MAJA 2003r (Dz.U. Nr. 104

Poz. 982). 

6.9.6.9.PCBPCB

Należy podjąć działania dla eliminacji  urządzeń zawierających PCB i bezpiecznego

usuwania olejów odpadowych o zawartości  powyżej  50 ppm PCB/PCT (np.  oczyszczania

transformatorów o  zawartości  powyżej  0.005% wagowych PCB).  W pierwszej  kolejności

zinwentaryzowane zostaną urządzenia zawierające powyżej 5 litrów PCB. Do końca 2010 r.

oczyszczone zostaną wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje.

Aktualnie w Polsce unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB można zrealizować

jedynie w Zakładach ANWIL S.A. we Włocławku. które eksploatują od 1998 r.  instalację

odzysku  chlorowodoru  z  odpadów  chloroorganicznych  oraz  w  Zakładach  Chemicznych

ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym. 

W kraju brak jest instalacji niszczenia złomowanych kondensatorów z PCB. Możliwe

jest unieszkodliwienie kondensatorów z PCB poza granicami kraju. Zbiórką i nadzorem nad

przewozem do spalarni w zakładach TREDI we Francji zajmuje się firma POFRABAT 

w Warszawie .

Opracowanie  i  wdrożenie  systemu  usuwania  odpadów  z  PCB  wymaga  następujących

rozwiązań w obszarze technicznym:

 przeprowadzenie  akcji  edukacyjnej  (informacyjno-szkoleniowej)  w  zakresie

zagrożenia  środowiska  naturalnego  przez  PCB i  możliwości  przeciwdziałania  tym

skażeniom,

 opracowanie i wdrożenie monitoringu PCB:

– w systemie wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami.

– w systemie kontroli źródeł emisji i pomiaru imisji.

 zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki PCB jako odpadu specjalnego,

 opracowanie i wdrożenie systemu degradacji PCB (do 31 grudnia 2010 r.)

6.10.6.10.ODPADY ROPOPOCHODNEODPADY ROPOPOCHODNE

System zbiórki olejów przepracowanych powinien zawierać następujące elementy:
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1. Gminne  punkty  zlewu  olejów  odpadowych-przepracowanych  (w  ramach

GPZON)

Gminy  –  zgodnie  z  zaleceniem  „Krajowego  planu  gospodarki  odpadami”  mają

zorganizować  Gminne  Punkty  Zbiórki  Odpadów  Niebezpiecznych,  w  tym  olejów

odpadowych  –  przepracowanych  i  podjąć  decyzję  o  ich  lokalizacji.  Jednak  całość

przedsięwzięć  związanych  ze  zbiórką  i  zagospodarowaniem  olejów  przepracowanych

powinna być koordynowana i kontrolowana na szczeblu wojewódzkim w celu zapewnienia

jednolitości (kompatybilności) systemu. Samorząd wojewódzki wspólnie z przedstawicielami

gmin  powinien  ustalić  standard  gminnych  punktów  zlewu  olejów  odpadowych-

przepracowanych będących elementem GPZON.

Jeżeli  wystąpi  problem z  lokalizacją  punktu  zlewu to  np.  stacja  paliwowa (przede

wszystkim w większych skupiskach ludzi) przez zawarcie porozumienia z gminą, może pełnić

rolę  gminnego  punktu  zlewu  olejów  odpadowych-przepracowanych  (stacje  paliwowe

zwolnione  są  z  obowiązku  uzyskania  zezwolenia  na  zbiórkę  i  transport  tego  odpadu  –

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  28  października  2002 r.  (Dz.U.  Nr.  188 poz.

1575), jeszcze innym rozwiązaniem mogło by być zawarcie porozumienia gminy 

z warsztatem samochodowym na prowadzenie gminnego punktu zlewu.

2. Duże, średnie, małe zakłady przemysłowe i stacje obsługi samochodów posiadające

własne zbiorniki  na oleje odpadowe-przepracowane i  podpisane umowy z podmiotami

mającymi zezwolenia na zbiórkę olejów odpadowych-przepracowanych. 

3. Bazy  zbiórki -  będące  własnością  podmiotów  trudniących  się  zbiórką  i  transportem

olejów odpadowych-przepracowanych na określonym terenie.

Samorząd wojewódzki powinien dokonać wyboru firm zbierających oleje odpadowe-

przepracowane  na  terenie  województwa,  w  oparciu  o  ustalone  standardy  techniczne  i

organizacyjne obowiązujące na terenie całego kraju,  zapewniające bezpieczeństwo zbiórki,

sprawność odbioru, minimalizację kosztów itp. 

Firmy prowadzące taką działalność powinny spełniać określony standard techniczny 

i  organizacyjny  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  postępowaniu  z  olejami

przepracowanymi i dają gwarancję wykonania przyjętych na siebie zobowiązań: 
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 Posiadać  personel  przeszkolony w zakresie  prawidłowego  postępowania  z  olejami

przepracowanymi i znajomością obowiązujących przepisów ochrony środowiska       w

ramach prowadzonej działalności.

 Zajmować się wyłącznie zbiórką i transportem olejów odpadowych przepracowanych.

 Posiadać stosowne zezwolenie na prowadzoną działalność.

 Posiadać  sprzęt  do  odbioru  i  transportu  olejów  przepracowanych  spełniający

wymagania  przepisów  ochrony  środowiska  w  tym  Rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  19  grudnia  2002  w  sprawie  zakresu  i  sposobu  stosowania

przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów

niebezpiecznych (Dz. U.  z 2002 r. Nr 236 poz. 1986) i ADR (transport powyżej 3,5 t

odpadów).

 Wielkość  tych  firm  powinna  uwzględniać  rentowność  zbiórki  przy  optymalnym

koszcie,  co wg szacunków oznacza  możliwość zbiórki  minimum 1500 ton olejów

przepracowanych w skali roku.

 Zbierać oleje gromadzone w partiach  od 400 do 600 l. 

 Posiadać bazę zbiórki z tytułem własności (lub długoletniej dzierżawy) zapewniającą

możliwość zmagazynowania 1/12 ilości rocznej zbiórki  oleju.

 Posiadają możliwość przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych.

 Mieć możliwość wstępnego oczyszczenia olejów przepracowanych np. w przypadku

ich zanieczyszczenia  wodą ponad określony poziom.

 Posiadać  możliwość  ekspedycji  zebranego  oleju  transportem  kolejowym  

i samochodowym.

 Składać  Marszałkowi  Województwa  roczną  informację  o  ilości  zebranego  oleju

odpadowego  i  przepracowanego  oraz  informację,  którym  recyklerom  został

przekazany, w jakich ilościach i jaką metodą został zagospodarowany.  

 Posiadać  podpisane  umowy  z  podmiotami  mającymi  stosowne  zezwolenia  na

wytwarzanie olejów odpadowych-przepracowanych, oraz ich zagospodarowanie.

 Podmioty  prowadzące  odzysk  (zagospodarowanie)  olejów  odpadowych-

przepracowanych  poprzez:

- regenerację (art.39 ust.1 ustawy o odpadach),

- inne procesy odzysku  (art. 39 ust. 2 ustawy o odpadach).
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4. Podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem olejów odpadowych-przepracowanych

(art. 39 ust. 3 ustawy o odpadach)

W celu organizacji systemu zbiórki odpadów olejowych należy:

 organizować  na  terenie  gmin  lub  powiatu  zbiórkę  wraz  z  innymi  odpadami

niebezpiecznymi (np. akcyjnie), 

 zorganizować gminne lub powiatowe punkty gromadzenia  tych odpadów,

 wyłonić  na  zasadzie  konkursu  2-3  firmy  zbierające  oleje  przepracowane  

w województwie. 

Następnie  przedsiębiorstwa  specjalistyczne  trudniące  się  zbiórką  olejów

przepracowanych lub prowadzące serwisy separatorów olejowych przekazywać je będą do

wyspecjalizowanych  zakładów  (np.  Przedsiębiorstwa  Usług  Ekologicznych  Sp.  z  o.o.  

z Gorzowa Wlkp.,  lub Rafinerii  Nafty „Jedlicze” S.A. koło Krosna). Jednym ze sposobów

wykorzystania energetycznego olejów odpadowych jest ich spalanie w specjalnie do tego celu

dostosowanych instalacjach. Proces spalania olejów odpadowych jest  realizowany na dużą

skalę przez Lafarge Cement Polska S.A. Zakłady w Kujawach. Obecne moce przerobowe  

w zakresie  zagospodarowania  olejów przepracowanych są  wystarczające.  tym bardziej,  że

planowane jest zwiększenie zdolności przerobowych Rafinerii Nafty „Jedlicze”.
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VIII. WNIOSKI KOŃCOWEWNIOSKI KOŃCOWE
System gospodarki odpadami w powiecie chełmińskim, realizujące wyżej przedstawioną

misję  i  zapisane  priorytety  został  opracowany  w  oparciu  o  wytyczne  „Krajowego  planu

gospodarki  odpadami”,  „Wojewódzkiego  planu  gospodarki  odpadami”,  aktualną  sytuację  

w  zakresie  gospodarki  odpadami  w  powiecie  i  prognozę  dotyczącą  wytwarzania  odpadów.

Podstawowe cele systemu to:

1. zapobieganie powstawania odpadów,

2. odzysk,

3. recykling (materiałowy i organiczny),

4.  termiczne przekształcanie odpadów (spalanie w celu odzysku energii),

5. unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

6. składowanie odpadów.

Wspólnym  celem  stawianym  przed  gospodarką  wszystkimi  powstającymi  odpadami  jest

stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i ich obrotu. Jest to

ważny cel, gdyż tylko pełna informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami

może zapewnić właściwe planowanie na przestrzeni wielolecia.

Powyższe  cele  zostały  określone  dla   odpadów  komunalnych,  opakowaniowych,

medycznych  i  weterynaryjnych,  odpadów  przemysłowych  (w  tym  niebezpiecznych),

budowlanych wraków samochodowych, opon i komunalnych osadów ściekowych.

Główne działania systemu gospodarki odpadami to: 

1. zbieranie odpadów,

2. transport odpadów,

3. odzysk,

4. unieszkodliwianie odpadów.

Zgodnie z  wytycznymi krajowymi politykę gospodarki  odpadami należy planować  

w  dwóch  aspektach  czasowych.  W  związku  z  czym  powiat  chełmiński  przewiduje  cele

pierwszoplanowe – realizowane w latach 2004 - 2007 i cele drugoplanowe – realizowane  

w latach 2008 – 2013. Cele pierwszoplanowe to:

- dostosowanie  istniejącego  składowiska  na  terenie  powiatu  do  standardów  Unii

Europejskiej,

- wyeliminowanie  niekontrolowanego  wprowadzania  odpadów  komunalnych  do

środowiska poprzez  objęcie  wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką

odpadów,
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- podniesienie  skuteczności  selektywnej  zbiórki  odpadów w tym szczególnie  odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  budowlanych,  wielkogabarytowych  i  odpadów

niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- podnoszenia świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców powiatu.

Cele drugoplanowe to:

 wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

 doskonalenie organizacji systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

 dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

  poszerzanie  świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców powiatu,

 dalszy rozwój odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 

i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych. 

Realizacją  i  wdrażaniem  systemu  gospodarki  odpadami  w  powiecie  chełmińskim

zajmie się Związek Gmin Ziemi Chełmińskiej. Powiat jest dość dużym i istotnym obszarem

administracyjnym.  Związek  Gmin,  w  celu  wspólnego  gospodarowania  odpadami  pozwoli

kompleksowo uregulować gospodarkę odpadami w powiecie.  Regulacja kompleksowa jest

szczególnie  istotna  ze  względu  na  ochronę  gleb,  wód  podziemnych  oraz  możliwość

pozyskiwania funduszy.

Gospodarka odpadami jest konieczna ze względu na ochronę gleb przed zanieczyszczeniem.

Pojedyncza  gmina  nie  jest  w stanie  efektywnie  prowadzić  selekcji,  przeróbki  i  utylizacji

odpadów, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Związane jest to między innymi

ze zbyt wysokimi kosztami. Wspólne działania podejmowane w imieniu członków Związku

są łatwiejsze i mniej  kosztowne w przeliczeniu na udziały poszczególnych gmin. Związek

wspólnie zajmie się likwidacją dzikich wysypisk.

Ochrona środowiska może być finansowana ze środków unijnych. Pojedynczej gminie jednak

trudno samodzielnie pozyskać fundusze i zdobyć dostateczny wkład własny. Znacznie łatwiej

jest  działać  w zespole.  Komisja  Europejska  przychylniej  patrzy na  projekty rozwiązujące

problem w sposób kompleksowy na całym terenie. 

Główne źródła ”dochodu” wspomagające realizację  planu gospodarki odpadami to: 

 administracyjne  kary pieniężne  wymierzane  za  niedopełnianie  standardów określonych

decyzjami administracyjnymi, 

 grzywny,

 quasi odszkodowania administracyjne,
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 opłaty koncesyjne, za eksploatację kopalin,

 opłaty za korzystanie ze środowiska (za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, za

pobór  wód,  za  wprowadzanie  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi,  składowanie  odpadów,

wycięcie drzew i krzewów), realizowane zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”,

 kary i opłaty za brak pozwoleń ekologicznych,

 pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 dotacje i pożyczki z Ekofunduszu,

 kredyty z banków, w tym Banku Ochrony Środowiska,

 fundusze pomocowe Unii Europejskiej,

 budżetu samorządów,

 budżetu Państwa,

 środki mieszkańców i przedsiębiorców,

 dotacje, spadki i darowizny.

Druga  Polityka  Ekologiczna  Państwa  określa  główne  kierunki  działalności

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego szczegółowe cele

działalności są aktualizowane co roku, łącznie z zasadami udzielania pomocy finansowej i

listą przedsięwzięć priorytetowych. Zasadniczym celem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe

przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska naturalnego. Fundusz udziela

pożyczek,  dotacji  i  dopłat,  dofinansowuje  zadania  inwestycyjne  w  zakresie  ochrony

powierzchni ziemi w tym ochrony środowiska przed odpadami. Jego główne priorytety to:

 likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów, 

 unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym oraz

zbiórka i wykorzystanie olejów, 

 przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianiu  odpadów przemysłowych i  odpadów

niebezpiecznych, 

 realizacja  międzygminnych  i  regionalnych  programów  zagospodarowania  odpadów

komunalnych. 

 Z  dofinansowania  mogą  korzystać  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  związki,

organizacje  pozarządowe,  a  także  przedsiębiorcy,  realizujący  przedsięwzięcia  ochrony

środowiska i gospodarki wodnej. 

 Zasady  przeznaczania  środków  finansowych  narodowego,  wojewódzkich,  powiatowych

i gminnych określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.

W  każdym  z  16  województw  funkcjonuje  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej. Przygotowuje  on  listę  zadań  priorytetowych,  które  mogą  być
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dofinansowywane ze  środków WFOŚiGW,  określa  zasady i kryteria,  wyboru  zadań.  Rolą

wojewódzkiego  funduszu  jest  wspieranie  finansowe  przedsięwzięć  proekologicznych  

o zasięgu regionalnym, a  podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

W powiatach funkcjonują Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

a  w  gminach  Gminne  Fundusze  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Środki  

z powiatowych funduszy przeznaczane są na wspomaganie działalności w zakresie edukacji

ekologicznej,  propagowaniu  działań  proekologicznych  i  zasad  zrównoważonego  rozwoju,

realizowania  zadań  modernizacyjnych  i  inwestycyjnych,  służących  ochronie  środowiska  i

gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów

małej retencji, wspierania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla

wprowadzenia  bardziej  przyjaznych  dla  środowiska  nośników  energii,  działań  z  zakresu

rolnictwa ekologicznego oddziaływujące na stan gleby, innych działań służących ochronie

środowiska  i  gospodarki  wodnej,  wynikających  z  zasady  zrównoważonego  rozwoju,

ustalonych przez radę powiatu, w tym na programy Ochrony Środowiska.

Znaczącym źródłem wsparcia finansowego inwestycji  proekologicznych w Polsce,  

w  formie  bezzwrotnych  dotacji  i  preferencyjnych  pożyczek,  jest  Fundacja   EkoFundusz.

Obecnie  jej  fundatorem  jest  Minister  Skarbu  Państwa.  Priorytetowymi  dziedzinami

EkoFunduszu są ochrona różnorodności biologicznej,  gospodarka odpadami i  rekultywacja

gleb  zanieczyszczonych,  unieszkodliwianie  odpadów  komunalnych  i niebezpiecznych,

ograniczenie  emisji  gazów  powodujących  zmiany  klimatu  ziemi  (ochrona  klimatu),

ograniczenie  transgranicznego transportu dwutlenku siarki  i  tlenków azotu oraz eliminacja

niskich  źródeł  ich  emisji  (ochrona  powietrza).  Dotacje  mogą  uzyskać  projekty dotyczące

inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, (w ich fazie implementacyjnej), 

a  w  dziedzinie  przyrody  również  projekty  nie  inwestycyjne,  poza  opracowaniami  

i dokumentacja techniczną..  

Innym źródłem  współfinansowania  inwestycji  proekologicznych  mogą  być  kredyty

preferencyjne  udzielane   np.  przez  Bank  Ochrony  Środowiska  (BOŚ  S.A.)  z  dopłatami

do oprocentowania,  kredyty  komercyjne,  kredyty  konsorcjalne,  jak  również  kredyty

międzynarodowych  instytucji  finansowych  -  Europejskiego  Banku  Odbudowy  i Rozwoju

(EBOiR) i Banku Światowego.

Obecnie część inwestycji służących ochronie środowiska naturalnego w Polsce jest

wspierana przez Fundusze Przedakcesyjne, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej przez

Polityki  Wspólnotowe  i  Fundusze  Strukturalne.  Głównym  instrumentem  finansowym
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ekologicznej  polityki  przedakcesyjnej  dla  krajów ubiegających się  o  członkostwo  w Unii

Europejskiej jest Fundusz  ISPA. Jest on  zapowiedzią Strukturalnego Funduszu Spójności.

Inwestycje realizowane z tego funduszu muszą być zgodne ze standardami i normami UE.

Podstawowym  celem  funduszu  ISPA  jest  współfinansowanie  projektów  inwestycyjnych  

z  dziedziny  ochrony  środowiska  i  transportu,  w szczególności:  zwalczanie  problemów

spowodowanych zanieczyszczeniem wód i powietrza, pomocy w zakresie utylizacji odpadów.

Fundusz  jest  instrumentem  finansowym  do  realizacji  celów  określonych  w  dokumencie

„Partnerstwo  dla Członkostwa’’  oraz priorytetów  wskazanych  w Narodowym  Programie

Przygotowania do Członkostwa w UE.

O dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu ISPA ubiegać się mogą jednostki sektora

publicznego takie  jak:  przedsiębiorstwa  państwowe o charakterze  użyteczności  publicznej,

gminy i  ich  zakłady budżetowe  lub  przedsiębiorstwa  komunalne  będące  spółkami  prawa

handlowego, ale pozostające w całości własnością gmin. Udział w dofinansowaniu  projektów

może  wynieść  nawet  do  75%  planowanych  nakładów  publicznych,  a  w  szczególnych

przypadkach Komisja Europejska może zwiększyć dofinansowanie do 85% kosztów zadania. 

Program  ten  zarządzany  jest  przez  Komisję  Europejską,  a  za  jego  realizację  w sektorze

środowiska w Polsce odpowiadają Ministerstwo Środowiska  oraz NFOŚiGW.

 Kolejnym  funduszem  przedakcesyjnym  jest  Program  Sapard.  Wspiera  zadania

z zakresu ochrony środowiska  na terenach wiejskich poprzez działania "Rozwój i poprawa

infrastruktury obszarów wiejskich" i "Programy rolno-środowiskowe i zalesianie". Obszarami

wsparcia  są  gospodarka  odpadami,  odprowadzanie  i oczyszczanie  ścieków,  zaopatrzenie

gospodarstw  wiejskich  w wodę  oraz  jej  uzdatnienie,  stosowanie  metod  rolnictwa

ekologicznego, w tym zapewnienie rolnikom  dodatkowych źródeł dochodów za wykonanie

usługi na rzecz ochrony środowiska W pierwszym z wymienionych działań beneficjentami

środków mogą być powiaty, gminy i związki gmin. Wysokość dotacji może wynieść do 50%

kwalifikujących  się  kosztów  przedsięwzięcia.   W  drugim  zaś  beneficjentami  są  rolnicy,

dzierżawcy gruntów rolnych, osoby zaangażowane w produkcję rolną i leśną. 

Inwestycje  ekologiczne  mogą  być  także  współfinansowane  przez  Program  Phare.

Dostępne są tu środki na projekty miękkie,  np. na edukację ekologiczną i  na inwestycje  

w zakresie ochrony środowiska, np. budowa składowisk odpadów.

Po  wejściu  do  UE  Polska  będzie  mogła  korzystać  z  Funduszy  Strukturalnych

na finansowanie  inwestycji  w  ochronie  środowiska.  Z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego  inwestycje  będą  realizowane  poprzez  Zintegrowane  Programy  Operacyjne

Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  i jego
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Uzupełnienie  (w  skali  kraju)  i  Regionalne  Zintegrowane  Programy Operacyjne  Rozwoju

Regionalnego (w poszczególnych województwach). Inwestycje finansowane przez Europejski

Fundusz  Spójności  realizowane  będą  na  podstawie  sektorowego  programu  operacyjnego  

i jego uzupełnienia.

„Ramy  przedsięwzięć  inwestycyjnych  finansowanych  z  funduszy  strukturalnych

określa  Narodowy  Plan  Rozwoju  (2004-2006).  Plan  ten  będzie  służył  jako  podstawa

negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, dokumentu określającego kierunki

i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych

oraz  jako  podstawa  interwencji  z  Funduszu  Spójności.  W  ramach  jednego  z  priorytetów

Narodowego  Planu  Rozwoju:  ochrona  środowiska  i zagospodarowanie  przestrzenne,

podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na

racjonalną  gospodarkę  odpadami.  W tym  zakresie  wsparcie  będzie  przeznaczone  przede

wszystkim  na  rozbudowę  lub  modernizację  składowisk  odpadów  komunalnych,  systemy

selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie),

systemy  zbiórki  i  unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych.  Środki  finansowe,

przeznaczone  na  rekultywację  uciążliwych  dla  środowiska  składowisk,  w tym składowisk

odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy celowych oraz z

uwagi na koncentrację przestrzenną i  duże koszty takich działań,  w ograniczonym zakresie

także  w  ramach  ZPORR.  Program  ten  będzie  finansowany  ze środków  Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz ze środków krajowych. Łącznie na program

operacyjny  w  latach  2004-2006  przeznaczone  będzie  6  645  mln  euro,  a  ze  środków

publicznych  129  mln  euro.  ERDF  wspiera  m.in.  inwestycje  infrastrukturalne  w  zakresie

gospodarki  wodnej,  gospodarki  odpadami  (między  innymi  stworzenie  kompleksowego

systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi), rekultywacji zdegradowanych terenów.

Równolegle  z  realizacją  ZPORR  realizowane  będą  duże  projekty  inwestycyjne

współfinansowane  z  Funduszu  Spójności.  Środki  pochodzące  z  tego  funduszu  nie  będą

przekazywane na  działania  wykonywane w ramach programów operacyjnych, ale  będą ze

sobą powiązane. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie

dla  realizacji  zadań  inwestycyjnych  władz  publicznych  w  zakresie  ochrony  środowiska,

wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej”. 9

Priorytetem strategii  Funduszu Spójności jest przede wszystkim poprawa jakości wód

powierzchniowych,  zwiększenie  dostępności  wody  do  picia  i poprawa  jej  jakości,

racjonalizacja  gospodarki  odpadami,  rekultywacja  obszarów  poprzemysłowych,  a  także

9 Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego.
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wsparcie dla leśnictwa i  ochrony przyrody. Będzie to realizowane między innymi poprzez

wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki,

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na finansowanie projektów

związanych z realizacją  powyższych priorytetów przewiduje się łącznie sumę 2000 mln euro.

Beneficjentami Funduszu Spójności  będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  wraz z wojewódzkimi  funduszami  ochrony środowiska i  gospodarki

wodnej, Krajowy Zarząd Parków Narodowych Lasy Państwowe i ich regionalne dyrekcje,  

a także parki narodowe oraz samorządy terytorialne.

 Systemy gospodarki odpadami mogą być również finansowane poprzez instytucje takie

jak:

 Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

 Environmental Know-How Fund w Warszawie,

 Europejski fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counter-par Fund w Warszawie,

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

 Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,

 Program Małych Dotacji GEF,

 Projekt Umbrella.
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IX. EWALUACJA I MONITORING EWALUACJA I MONITORING 
Ewaluacja  i  monitoring  planu  gospodarki  odpadami  oraz  samo  ewidencjonowanie

odpadów są nakazane prawem przez  Ustawę o odpadach.  Określa ona,  że plan powinien

zawierać opis systemu monitoringu i oceny wdrażania zadań i celów. 

 System ewaluacji i monitoringu składa się z następujących elementów:

 monitoringu istniejących instalacji gospodarki odpadami,

 monitoringu  przewoźników  i  pośredników  (posiadaczy  odpadów),  zajmujących  się

gospodarką odpadami,

 monitoringu instalacji nie wymagających zezwoleń,

 monitoringu przemieszczania pewnych rodzajów odpadów,

 identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań.

Informacje  o  odpadach  będą  gromadzone  w  bazach,  prowadzonych  przez  Urząd

Marszałkowski  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.  System  ten  stanowić  będzie

podstawowe źródło informacji o odpadach przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji

planów gospodarki  odpadami.  Monitoring ilości,  przepływu i  zagospodarowania  odpadów

opiera  się  na  ewidencji  ilościowej  i  jakościowej  odpadów.  Do  prowadzenia   ewidencji

odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, jest obowiązany

każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie

będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku

odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się ich

odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem. System ewidencji opiera się na

sporządzaniu  kart  ewidencji  odpadów  oraz  kart  przekazania  odpadów  wg  wzorów  oraz

zakresu danych określonych  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r.

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Istnieją następujące rodzaje dokumentów ewidencyjnych:

 karta ewidencji odpadów - prowadzona dla każdego rodzaju odpadów oddzielnie, w której

odnotowuje  się  ilość  odpadów  wytworzonych,  przyjętych,  przekazanych  oraz

zagospodarowanych we własnym zakresie,

 karta  ewidencji  komunalnych  osadów  ściekowych  -  zawierającą  dane  ilościowe

i szczegółową charakterystykę jakościową osadów,

 karta przekazania odpadów - wykorzystywana przy obrocie odpadami (z potwierdzeniem

przekazania i odbioru odpadów).
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Posiadacze  odpadów  prowadzący  ewidencję,  zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  oraz

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 w sprawie zakresu informacji

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień

danych,  sporządzają  zestawienia  zbiorcze  danych, mówiące  o rodzajach i  ilości  odpadów,

sposobach  gospodarowania  nimi  oraz  o  instalacjach  służących  do  odzysku  

i  unieszkodliwiania  tych  odpadów.   Zbiorcze  zestawienia  danych  przekazywane  są

Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub

unieszkodliwiania  odpadów,  do  końca  pierwszego  kwartału  za  każdy  poprzedni  rok

kalendarzowy. Na podstawie zestawień zbiorczych oraz informacji uzyskanych od Wojewody

i  Starosty,  Marszałek  Województwa  prowadzi  wojewódzką  bazę  danych o  wytwarzaniu  

i gospodarowaniu odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania 

i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki, który przekazuje Ministrowi

Środowiska. Minister Środowiska prowadzi centralną bazę danych dotyczących wytwarzania i

gospodarowania  odpadami. Równocześnie  z  monitoringiem odpadów prowadzonym przez

Marszałka jest tworzony system monitoringu zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach

opakowaniowych. 

Istota  monitoringu  „Planu  gospodarki  odpadami”  polega  na  prowadzeniu  stałych

obserwacji,  dokonywania  ciągłych,  systematycznych  pomiarów,  określaniu  narzędzi

pomiarów  przebiegu  procesów,  które  nas  interesują.  „Plan  gospodarki  odpadami”  jest

jednocześnie  narzędziem  planowania  i  zarządzania  systemem gospodarki  odpadami  przez

władze samorządowe. Jedną sferą jest obserwacja Planu jako dokumentu planowania działań,

drugą  zaś  jest  obserwacja  i  ocena  wdrażania  działań  w  życie.  Budowanie  systemu

monitorowania  realizacji  Planu,  a  w  szczególności  jego  elementów  operacyjnych  będzie

jednak łatwiejsze i bardziej skuteczne w odwrotnej kolejności. Pierwotnym będzie monitoring

wdrażania  zadań.  Zarząd  Powiatu  monitoruje  wykonanie  „Planu  gospodarki  odpadami”

podczas  jego  realizacji  i  zobowiązany  jest  w  odstępach  dwuletnich  przedstawiać  Radzie

Powiatu sprawozdanie z realizacji Planu. Na podstawie analizy danych i obiektywnej oceny

realizacji Planu będzie możliwa jego aktualizacja.

Ewaluacja  planu  przez  Zarząd  Powiatu  możliwa  jest  dzięki  zastosowaniu  następujących

instrumentów:

 wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń dotyczących gospodarowania

odpadami, 

 przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach, 

 kontrola w zakresie wydanych pozwoleń, zezwoleń i przyjętych informacji,
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 rejestr decyzji w zakresie gospodarki odpadami,

 kontrola składowisk,

- współpraca z gminami - odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- współpraca  z  Marszałkiem  Województwa,  Wojewodą  Kujawsko-Pomorskim,

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – realizującymi zadania wynikające  

z ich kompetencji służące prawidłowej gospodarce odpadami.

Istotnym  czynnikiem  kontroli  funkcjonowania  systemu  gospodarki  odpadami  jest

monitoring  oddziaływania  na  środowisko  składowisk  odpadów,  przekazywany,  zgodnie  

z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,

sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, do Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Stała kontrola wpływu obiektu na środowisko pozwala na

szybki  wykrycie  źródeł  zanieczyszczenia  oraz  podjęcie  natychmiastowych działań  w  celu

wyeliminowania ewentualnych zagrożeń środowiska naturalnego.

Wzorcem dla monitoringu mogą być wskaźniki oceny realizacji planowanych zadań. Powinny

one  być  realne,  trafnie  dobrane,  mierzalne  -  umożliwiające  porównania,  wiarygodne  i

dostępne. Na przykładzie monitorowania działań będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny

oddziaływania  na  środowisko.  Stworzenie  w  miarę  pełnego  indeksu  wskaźników

monitorowania zadań może stanowić podstawę do określenia monitorowania całego PLANU.

Innym  polem  monitorowania   Planu  będzie  obserwacja  zmian  w  uwarunkowaniach

zewnętrznych  powiatu.  Będą  to  również  zmiany  w  polityce  regionalnej  województwa  

i państwa oraz Unii Europejskiej. 

Lista przykładowych wskaźników:

1. liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk,

2. wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,

3. wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa dorosłego,

4. liczba odpadów podanych recyklingowi,

5. liczba unieszkodliwionych odpadów,

6. liczba unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych,

7. liczba zlikwidowanych mogielników,

8. liczba zamkniętych składowisk odpadów niespełniających warunków prawych,
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9. stopień zaawansowania segregacji odpadów,

10. ilość odpadów przemysłowych i komunalnych,

11. % wykorzystania odpadów przemysłowych.

X. ANALIZA  ODDZIAŁYWANIA  PLANU  NAANALIZA  ODDZIAŁYWANIA  PLANU  NA

ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO 
W wyniku realizacji planu gospodarki odpadami powiatu chełmińskiego nastąpi znaczna

poprawa stanu  środowiska  naturalnego poprzez  kompleksowe uporządkowanie  gospodarki

odpadami.

Plan  zakłada  odzysk  lub  unieszkodliwienie  wszystkich  odpadów  powstających  na

terenie  powiatu  w długim horyzoncie  czasowym, a także usunięcie zagrożeń związanych  

z odpadami już nagromadzonymi i rekultywację terenu. Odpady komunalne powstające będą

zagospodarowane na istniejącym składowisku odpadów, spełniających wymogi ekologiczne 

i prawne. Realizacja planu pozwoli zredukować zagrożenia i uciążliwości wynikających ze

składowania  odpadów.  Nastąpi  ogólne  zmniejszenie  ilości  odpadów  niesegregowanych,

przeznaczonych do składowania, co oznaczać będzie zmniejszenie obciążenia dla środowiska

naturalnego.

Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku  surowców wtórnych, połączona  

z akcją edukacyjną, przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska.

Wzrośnie  znacząco  świadomość  ekologiczna  mieszkańców,  poczynając  od  najmłodszych

pokoleń.

 Rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, pełne zagospodarowanie gruzu

budowlanego  oraz  zmniejszenie  ilości  odpadów  mineralnych  powstających  

w procesach grzewczych, przyczynią się do ochrony powierzchni ziemi. 

Wdrożenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzić będzie do

likwidacji niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. Zostaną zlikwidowane dzikie

wysypiska.  Spadnie stopień zagrożenia zanieczyszczeniem gleb oraz wód powierzchniowych

i  podziemnych.  Rozwiązanie  gospodarki  odpadami  będzie  zatem  warunkiem  skutecznej

ochrony  i  wykorzystania  zasobów  krajobrazowych  powiatu,  jak  i  ochrony zasobów  wód

podziemnych o potencjalnym znaczeniu użytkowym.  

Kompostowanie  odpadów  organicznych  przyczyni  się  do  uzyskania  humusu,

niezbędnego  w  rekultywacji  terenów  zdegradowanych  lub  stworzy  możliwość  jego

gospodarczego wykorzystania.
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Realizacja  Panu nie  przyczyni  się,  na  jakimkolwiek  jej  etapie,  do  powstania  nowych

zagrożeń  lub  uciążliwości  dla  środowiska  gmin  i  powiatu.  W  wyniku  realizacji  „Planu

gospodarki  odpadami  powiatu  chełmińskiego”  nastąpi  znaczna  poprawa  stanu  środowiska

naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami.
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XI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYMSTRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Ochrona  środowiska  naturalnego,  w  tym gospodarka  odpadami,  jest  obowiązkiem

obywateli  i  władz publicznych, które poprzez politykę zrównoważonego rozwoju powinny

zapewnić  nie  tylko  bezpieczeństwo  ekologiczne,  ale  i  dostęp  do  zasobów  przyszłemu

pokoleniu,  zapisanym w Konstytucji  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Jednym z instrumentów tej

polityki  jest  „Plan  gospodarki  odpadami  powiatu  chełmińskiego”,  stanowi  on  podstawę

realizacji  strategicznych  działań  z  zakresu  ochrony  środowiska  naturalnego  i  gospodarki

odpadami,  jest  zarazem źródłem informacji  o  przyrodniczych uwarunkowaniach powiatu  

i  wskazówką  kierunku  sporządzania  gminnych  programów ochrony środowiska  i  planów

gospodarki  odpadami.  „Plan  gospodarki  odpadami” stanowi  integralną  część  „Programu

ochrony środowiska powiatu chełmińskiego”.  Plan jest skorelowany z „Planem gospodarki

odpadami województwa kujawsko-pomorskiego” oraz z „Polityką ekologiczną Państwa na

lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”.  Uwzględniono w nim

regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, obowiązujące Polsce i Unii Europejskiej.

Plan przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu

głosów  środowiska  naukowego,  gospodarczego,  pracowniczego,  kulturalnego  

i  pozarządowego.  Założenia  do  Planu,  materiały,  wnioski  przedstawiano  w  mediach,  

w internecie. 

Zgodnie z „Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw

na lata 2007 – 2010” oraz „Wojewódzkim planem gospodarki odpadami”, „Plan gospodarki

odpadami powiatu chełmińskiego” obejmuje lata 2004 – 2013. Plany gospodarki odpadami

powinny  obejmować  okres  8  lat  planowania  strategicznego  i  4  lata  w  tym  planowania

operacyjnego.

Niniejszy „Plan gospodarki  odpadami” sporządzono dla  powiatu chełmińskiego.  Celem

Planu  jest   wybór  i  wskazanie  optymalnej  drogi  postępowania  w  zakresie  gospodarki

odpadami,  w  szczególności  odpadami  komunalnymi  powstającymi  na  terenie  powiatu

chełmińskiego. 

Zasadniczo w uproszczeniu możemy wyróżnić następujące elementy składowe będące

podstawą konstrukcji niniejszego Planu, a mianowicie:

1) wstępu i danych charakteryzujących analizowany obszar,

2) analizy  stanu  istniejącego  w  zakresie  gospodarki  odpadami  z  wskazaniem

prognozy zmian,

3) przedstawieniu konkretnych działań w celu osiągnięcia zakładanych celów,
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4) określeniu  kosztów  wdrażania  Planu  i  systemu  kontroli  realizacji  zadań

objętych Planem.

We wstępie dokonano w szczególności analizy stanu prawnego z zakresu gospodarki

odpadami,  z  wykazem  obowiązujących  aktów  prawnych.  Charakterystyka  obszaru

analizowanego  powiatu  ma  na  celu  wskazanie  stanu  istniejącego  pod  względem

demograficznym, gospodarczym, społecznym oraz przyrodniczym mającego wpływ na rodzaj

planowanego  systemu  gospodarki  odpadami.  Dane  demograficzne  i  gospodarcze  były

niezbędne do  przeprowadzenia  analizy prognozy zmian  strumienia  emisji  poszczególnych

rodzajów odpadów. Dane społeczne miały na celu wskazanie możliwości przeprowadzania

procedur  z  zakresu  edukacji  ekologicznej  mającej  istotne  znaczenie  w  możliwości

praktycznego wdrażania w życie systemu zbiórki zorganizowanej odpadów komunalnych.

Przeprowadzenie  analizy  stanu  istniejącego  miało  na  celu  wskazanie  aktualnego

postępowania w zakresie zorganizowanej gospodarki odpadami w szczególności  odpadami

komunalnymi. Miało to niewątpliwie znaczenie przy wyborze celów i zadań ujętych w dalszej

właściwej  części  Planu.  Głównym jednak powodem i  celem było dokonanie  tzw.  bilansu

„otwarcia” w zakresie ilościowym i jakościowym odpadów powstający na terenie powiatu.  W

wyniku  przeprowadzonego  procesu  rozpoznania  stanu  istniejącego,  można  również  było

przeprowadzić analizę i prognozę zmian w horyzoncie czasowym krótko i długookresowym.

Następnym elementem składowym Planu jest przedstawienie w sposób szczegółowy

pod  względem  ilościowym  i  jakościowym  konkretnych  celów  i  zadań  krótko  

i  długookresowych czyli  określenia  tzw.  „Planu  gospodarki  odpadami”.  Plan  taki  zawiera

procedury realizacyjne w postaci harmonogramów realizacyjnych zadań, na podstawie których

prowadzona  będzie  polityka  finansowo-organizacyjna  z  zakresu  omawianej  dziedziny  dla

obszaru powiatu.

Ostatnim  elementem  jest  wskazanie  niezbędnych  środków  do  realizacji  zadań

przyjętych w Planie  oraz  możliwości  i  źródeł  ich pozyskiwania.  Zaprezentowano również

niezbędny system tzw.  monitoringu  i  wdrażania  Planu.  Ma to  niewątpliwe  znaczenia  dla

organów odpowiedzialnych za wprowadzenie „w życie” zapisów niniejszego Planu.    

 W oparciu o wyniki analiz  stanu istniejącego i  prognozowanych zmian opracowano plan

działań i wytyczono zadania strategiczne. Realizacja tych działań i zadań umożliwi spełnienie

obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie

gospodarki  odpadami,  zmniejszenie  ilości  odpadów  kierowanych  do  deponowania,
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zwiększenie odzysku surowców wtórnych oraz poprawę jakości środowiska na analizowanym

terenie.

Misją  „Planu  gospodarki  odpadami  powiatu  chełmińskiego”  jest:  Efektywna  

i zorganizowana gospodarka odpadami w celu ochrony środowiska naturalnego.

 Priorytety Planu to:

1. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

2. unikanie zagrożeń ekologicznych i racjonalna gospodarka odpadami,

3. edukacja ekologiczna,

4. zrównoważony rozwój gospodarczy.

Koszty  funkcjonowania  gospodarki  odpadami  komunalnymi  przyjęto  w  modelu

symulacyjnym zastosowanym dla „Krajowego planu gospodarki odpadami”.

Zarząd Powiatu  monitoruje  wykonanie „Planu gospodarki  odpadami” podczas  jego

realizacji  i  zobowiązany  jest  w  odstępach  dwuletnich  przedstawiać  Radzie  Powiatu

sprawozdanie z realizacji Planu. Na podstawie analizy danych i obiektywnej oceny realizacji

Planu  będzie  możliwa  jego  aktualizacja.  Wzorcem dla  monitoringu  mogą  być  wskaźniki

oceny realizacji  planowanych zadań. Powinny one być realne, trafnie dobrane, mierzalne -

umożliwiające porównania,  wiarygodne i  dostępne.  Na przykładzie  monitorowania działań

będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny oddziaływania na środowisko.

Realizacja  Planu nie  przyczyni się,  na jakimkolwiek jej  etapie,  do powstania nowych

zagrożeń  lub  uciążliwości  dla  środowiska  gmin  i  powiatu.  W  wyniku  realizacji  „Planu

gospodarki  odpadami  powiatu  chełmińskiego”  nastąpi  znaczna  poprawa  stanu  środowiska

naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami.

XII. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWEMATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
1. Ankiety z gminy,

2. L. Dindorf, J. Polkowski , Gospodarka odpadami na terenach wiejskich, Poradnik, Inżynieria

Pro-Eko, EKO-EFEKT Sp. z o.o. Warszawa 1996 r.,

3. A.  Wojciechowski,   Zintegrowane  systemy  gospodarki  odpadami  komunalnymi,  Fundusz

Współpracy, Warszawa 1998 r.,

4.  H. Przybyła, Gmina wobec obowiązku ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi, Katowice

1993 r.,

5.  Zb.  Jakubczyk,  J.  Lichto,  A.  Pastusiak  -  Regionalna  gospodarka  odpadami,  Przedsiębiorstwo

Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o. Opole, Fundusz Współpracy, Warszawa 1998 r.,
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6. L. Dindorf, K. Skalmowski -  Gospodarka odpadami w gminie. Poradnik Inwestora, PROEKO, Warszawa

1995 r.,

H. Piotrowska, J. Kwiatkowski-Bluhm, B.Litwin, Zbiór zaleceń_ do programowania, projektowania i eksploatacji

wysypisk odpadów komunalnych, OBREM, Łódź, 1993 r.,

Informacje i materiały otrzymane z Urzędów Miasta, Gmin i Powiatu,

Krajowy plan gospodarki odpadami”,

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego”,

Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego”,

www.starostwo.rybnik.pl,

www.pttk.pl/kznw/oc/index.php?co=ock,

Skróty stosowane w opracowaniu:

DPS  –  Dom Pomocy Społecznej

BOŚ  – Bank Ochrony Środowiska

ISO  – Międzynarodowa Organizacja Normalizacji

ISPA  – Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej

PHARE  – Program Pomocy Polsce w Restrukturyzacji Gospodarki

SAPARD  – Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

UE – Unia Europejska

ARiMR  – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

WODR  - Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WIOŚ – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

ERDF –          Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZPORR –       Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

ś.o.r. – środki ochrony roślin
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