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Część I
DIAGNOZA STANU

Koło Listopad 2004
PODSTAWA PRAWNA
•

Obligatoryjność sporządzania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym wynika z zapisów Rozdz.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62 poz.628 w którym m.in. podano:
- plany niższego szczebla powinny być opracowane zgodnie z planami wyższego szczebla
7
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-

projekt planu gminnego jest opiniowany przez zarząd województwa oraz przez zarząd
powiatu
nieudzielenie opinii w terminie 2-miesięcy uznaje się za opinię pozytywną.

•

Harmonogram opracowywania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami
określony został w Art. 104 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw Dz.U. Nr 100
poz.1085 w którym podano następujące terminy:
- plan wojewódzki do 30 czerwca 2003 r.
- plan powiatowy do 31 grudnia 2003 r.
- plany gmin do 30 czerwca 2004 r.

•

Zarządy gmin, będących członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden projekt
wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki
odpadami

•

Szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania planów określa Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
Dz.U. Nr 66 poz.620. Gminny plan gospodarki odpadami określa:
- aktualny stan gospodarki odpadami
- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami
- działania zmierzające do poprawy sytuacji
- projektowany system gospodarki odpadami
- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć
- sposoby finansowania – instrumenty finansowe
- system monitoringu i oceny realizacji celów

1. ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „KOLSKI REGIN KOMUNALNY”
Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny” powołany został w 2000 r. przez 11
gmin założycielskich powiatu kolskiego do którego dołączyły 4 gminy powiatu tureckiego.
Organami Związku jest:
• Zgromadzenie Związku w skład którego wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin
członkowskich.
• Zarząd Związku.
W październiku 2000 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego statut Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”.
Zgodnie z § 3 Statutu zadaniem Związku jest zaspokojenie potrzeb wspólnot gminnych określonych
w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie :
• Działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
• Zbiórka i utylizacja odpadów komunalnych
• Poprawa infrastruktury technicznej gmin
• Organizowania wspólnego – międzygminnego transportu zbiorowego
• Edukacji samorządowej dzieci i młodzieży
• Podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i likwidacji bezrobocia
• Współdziałania z organami administracji państwowej i innymi instytucjami przy realizacji
zadań Związku
• Koordynowania działań i współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi
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•

Realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny” zmienia statut, spowodowane jest to
zmianami członkowskimi, ze Związku wystąpiły 4-y gminy powiatu tureckiego a przyjęta została
gmina Sompolno powiatu konińskiego oraz zmianą kierunku działań poszerzonych m.in. o:
• Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku
• Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń do odzysku odpadów komunalnych,
składowisk odpadów komunalnych, stacji zlewnych, urządzeń i instalacji do zbierania,
transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych
• Organizację selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowanie odpadów komunalnych
• Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych
• Realizację programów gospodarki odpadami
• Zapewnienie bezdomnym zwierzętom budowę i organizowanie schronisk
Dla realizacji zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi
podmiotami.
W ostatnim czasie zaostrzyły się przepisy Ustawy o Ochronie Środowiska, co zaowocowało
wydaniem decyzji przez Starostę Kolskiego o zamknięciu większości składowisk odpadów
komunalnych znajdujących się na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego.
Zamknięcie tych składowisk, a następnie przeprowadzenie rekultywacji wraz z wieloletnim
monitoringiem tego procesu wiąże się z ogromnymi kosztami. W celu rozwiązania tego problemu
Zarząd Związku zdecydował o powołaniu zakładu budżetowego Międzygminny Zakład
Zagospodarowania Odpadów. Międzygminny Zakład miałby lokalizacje na terenie obecnego
składowiska w Maciejewie rozbudowanego o sortownię odpadów opakowaniowych, kompostownię
odpadów biodegradowalnych i kwaterę składowania odpadów balastowych.
W dniu 8.11.2004 r. Zarząd Związku wystąpił do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z
prośbą o ujęcie powyższego przedsięwzięcia w Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Wielkopolskiego. co jest niezbędne dla pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych i
unijnych.
W odpowiedzi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Ekologii i
Infrastruktury w piśmie DI.IX.0724-67/2004 z dnia 26.11.2004 r. zajął następujące stanowisko:
 Wszelkie zmiany do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego mogą
być wprowadzone dopiero przy jego aktualizacji po 4 latach. W związku z powyższym przed
upływem terminu pierwszej aktualizacji można złożyć wniosek o dokonanie wpisu
przedsięwzięcia do planu gospodarki odpadami.
 Na terenie składowiska w Maciejewie można zlokalizować punkt przeładunkowy odpadów dla
rejonu powiatu kolskiego. W skład punktu może wejść stacja z linią do segregacji odpadów
zbieranych selektywnie oraz kompostownia. Realizacja budowy w/w punktu z ewentualną
rozbudową składowiska / w miarę potrzeb stacji przeładunkowej / w Maciejewie powinna być
skoordynowana z działalnością Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie. Punkt przeładunkowy
odpadów może być zarządzany przez zakład budżetowy powołany przez Związek
Międzygminny „Kolski Region Komunalny”.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REGIONU
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2.1. Powierzchnia i sieć osadnicza
Do Międzygminnego Związku Komunalnego „Kolski Region Komunalny” należą wszystkie
11 gmin powiatu kolskiego i gmina Sompolno powiatu konińskiego. Region położony jest we
wschodniej części województwa wielkopolskiego. Graniczy od zachodu z powiatem konińskim i
tureckim województwa wielkopolskiego a od wschodu z gminami województwa kujawskopomorskiego i łódzkiego.
Tab. 1. Powierzchnia i użytkowanie gruntów w ha *)
Lp Wyszczególnienie
Ogółem
Użytki
rolne
Miasto
Koło
1
1385
506
Gmina Koło
2
10188
8937
3
Miasto i gmina Kłodawa
12897
11444
4
Miasto i gmina Dąbie
13006
10425
5
Miasto i gmina Przedecz
7652
5955
6
Gmina Babiak
13358
9647
7
Gmina Chodów
7797
6850
8
Gmina Grzegorzew
7343
6203
9
Gmina Kościelec
10590
7178
10 Gmina Olszówka
8154
7450
11 Gmina Osiek Mały
8733
6314
12 Miasto i gmina Sompolno
10027
13736
RAZEM
114839
90936

Lasy

Wody

73
426
468
1748
1036
2590
445
380
2306
184
1712
1597
12965

31
157
37
40
114
333
3
1
88
5
9
280
1098

Pozostałe

775
668
948
793
547
788
499
759
1018
515
698
1832
9840
%
8
100
80
11
1
*) według WUS w Poznaniu „Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa
wielkopolskiego 2002 r. uaktualnione o dane ankietowe z gmin.

Tab. 2. Liczba ludności - demografia
Lp
Wyszczególnienie
Stan
Miasto
Wieś
Prognoza
na 2003 r.
na 2010 r.
Miasto Koło
1
24368
24368
25000
Gmina Koło
2
6995
6995
7340
Miasto i gmina Kłodawa
3
14160
7173
6987
14000
Miasto i gmina Dąbie
4
6890
2173
4717
6850
Miasto
i
gmina
Przedecz
5
4611
1825
2786
4415
Gmina Babiak
6
8294
8294
8100
Gmina
Chodów
7
3717
3717
3640
Gmina Grzegorzew
8
5671
5671
5680
Gmina Kościelec
9
6436
6436
6950
10 Gmina Olszówka
5010
5010
5060
11 Gmina Osiek Mały
5836
5836
5850
12 Miasto i gmina Sompolno
10564
3673
6891
10570
RAZEM
102552
39212
63340
103455
%
100
38
62
*) według WUS w Poznaniu – Rocznik Statystyczny Woj. Wielkopolskiego za 2003 r. oraz dane
ankietowe z gmin.
2.2 .Fizjografia i obszary chronione
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Według podziału fizyczno-geograficznego Region Kolski leży w granicach następujących
jednostek:
Prowincji: Pas Wielkich Dolin
Podprowincji: Niziny Środkowopolskie
Makroregionu: Pojezierze Wielkopolskie, Nizina Południowowielkopolska
Mezoregionów: Pojezierze Kujawskie, Kotlina Kolska, Wysoczyzna Kłodawska, Wysoczyzna
Turecka.
Północna i południowa część omawianego terenu różni się znacznie między sobą. Pojezierze
Kujawskie to teren objęty podczas ostatniego zlodowacenia zasięgiem lądolodu. Najbardziej
typowymi cechami tego obszaru są pagórkowaty krajobraz oraz występowanie jezior
polodowcowych.
Część Ziemi Kolskiej położona na południe i wschód od pradoliny Warty ukształtowana
została znacznie wcześniej podczas przedostatniego zlodowacenia. Obszar ten ma obecnie charakter
dość monotonnej równiny pozbawionej naturalnych zbiorników wodnych, a sieć hydrograficzna jest
stosunkowo słabo wykształcona. Jedynym urozmaiceniem terenu są Pagórki Dąbrowieckie, będące
jednocześnie najwyższym wzniesieniem regionu (150 m. n.p.m.).
Z upływem czasu wody lodowca topiąc się spływały do naturalnych zagłębień terenu na
przedpolu lądolodu. Wynikiem tego procesu jest powstanie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, w
której obręb Warta wkracza w okolicach Koła, jednocześnie raptownie zmieniając swój kierunek z
południkowego na równoleżnikowy. Na wysokości Dobrowa znajduje się ujście Neru, drugiej co do
wielkości rzeki regionu. Okoliczny krajobraz (Kotlina Kolska) – ukształtowany przez wody obu
rzek – przybrał formę rozległych i płaskich tarasów nadrzecznych o mało wyraźnych granicach.
Cechami charakterystycznymi są liczne starorzecza, okresowo zalewane łąki nadrzeczne oraz
piaszczyste wydmy.
W granicach Ziemi Kolskiej rzeka Warta posiada trzy główne dopływy:
w części wschodniej prawobrzeżne – Ner i Rgilewka
w części południowej lewobrzeżny – Kiełbaska.
W wyniku prac melioracyjnych, które polegały głównie na prostowaniu i obwałowaniu
koryta rzeki, Warta zatraciła na tym obszarze swój naturalny charakter. Pozostałościami po
meandrującej niegdyś rzece są zarastające starorzecza, będące niezwykle cenną przyrodniczo,
biocenotyczną ostoją omawianego obszaru.
Wśród jezior dominują rynnowe o orientacji północ-południe:
Brdowskie (gmina Babiak)
Modzerowskie z Długim (gmina Izbica Kujawska)
Lubotyń (gmina Babiak)
Mąkolno (gmina Sompolno)
Łącznie powierzchnia jezior Ziemi Kolskiej wynosi w przybliżeniu 652,8 ha.
Ziemia Kolska leży w strefie ścierania się wpływów klimatu oceanicznego i
kontynentalnego. Charakteryzuje się wzrostem cech kontynentalnych ku wschodowi m.in.
większymi różnicami temperatur oraz skróceniem okresu wegetacyjnego w porównaniu ze średnią
dla Wielkopolski. Jest to obszar o bardzo małym opadzie rocznym (ok. 500 mm). Najwięcej
opadów spada w lipcu, a najmniej w lutym. W sierpniu występują deszcze nawalne. Ziemia Kolska
leży w strefie terenów średnio stepowiejących i stanowi ogniwo przejściowe wokół silnie
stepowiejącego rejonu nadnoteckiego.
W wyniku działalności człowieka, głównie za sprawą rozwoju rolnictwa, większość
naturalnych zbiorowisk roślinnych została całkowicie zniszczona bądź występuje w postaci silnie
zniekształconej. Przykładem tego są lasy. Wśród potencjalnej roślinności Ziemi Kolskiej
przeważają siedliska leśne, tzn. takie na których w naturalnych warunkach powinien rosnąć las.
Tymczasem lasy pokrywają jedynie nieco ponad 10% powierzchni regionu, a lesistość żadnej z
gmin nie osiąga średniej krajowej, wynoszącej nieco ponad 27%. Tylko w nielicznych gminach
(Babiak, Osiek Mały i Kościelec) udział lasów osiąga wartość zbliżoną do średniej dawnego
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województwa konińskiego (15,5%). Są to na ogół bardzo silnie rozdrobnione, powstałe na skutek
zalesienia gruntów porolnych, drzewostany sosnowe. Zachowało się jedynie kilka większych
kompleksów leśnych na żyźniejszych siedliskach dąbrowy świetlistej. Nieco inaczej przedstawia się
sytuacja w dolinach rzecznych. Tutaj dominują siedliska łęgów wierzbowych i topolowych –
najżyźniejszych i najbardziej zagrożonych wyginięciem zbiorowisk leśnych Europy.
2.3.

Rolnictwo

Stanowi wiodący dział gospodarki w regionie. Ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne
oraz gleby III i IV klasy sprzyjają rozwojowi produkcji rolnej.
Użytki rolne stanowią 80% powierzchni regionu w tym:
• Grunty orne - 66,9 %
• Sady
- 1,0 %
• Łąki
- 7,8 %
• Pastwiska - 4,6 %
W strukturze pracujących, w rolnictwie zatrudnionych jest ok. 56 %.Liczba gospodarstw
rolnych na terenie powiatu kolskiego wynosi ok. 9500 przy średniej wielkości gospodarstwa 7,8 ha.
Dominują gospodarstwa małe do 15 ha, które stanowią 90% ogółu.
2.4.

Przemysł i usługi

W powiecie kolskim zarejestrowanych jest 5462 podmiotów gospodarczych, w tym w
sektorze publicznym – 260 a prywatnym 5202 wg. WUS w Poznaniu za rok 2002.
Podmioty gospodarki narodowej wg. sekcji:
• Rolnictwo i łowiectwo
- 124
• Przemysł
- 486
• Budownictwo
- 518
• Handel
- 2334
• Hotele i restauracje
- 144
• Transport i gospodarka magazynowa - 364
• Pośrednictwo finansowe
- 189
• Obsługa nieruchomości
- 550
• Pozostałe
269
Kluczowe Zakłady przemysłowe znajdują się w mieście Kole i Kłodawie:
• SAINT GOBAIN ABRASIVES d. Fabryka Materiałów i Wyrobów Ściernych KORUND, Koło
• Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB”, Koło
• Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZWiK, Koło, usługi i wykonawstwo, zaopatrzenie
w wodę.
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe AgroNas Sp.z o.o. Koło, producent nasion traw
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Koło
• HELMAN metalizacja, Koło, zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi z aluminium
• GJH s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Koło, sprzedaż wyrobów
stalowych
• „STAL-KON” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Koło, sprzedaż wyrobów
stalowych
• Zakład Remontowo Montażowy Urządzeń Chłodniczych i Mleczarskich s.c. Koło,
• Wood-Mizer Sp. z o.o. Koło, przewoźne i stacjonarne traki tartaczne
• Zakłady Mięsne – Oddział „Sokołów „ S.A. Oddział Zakłady Mięsne w Kole
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Koło
12
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Sanitec” Koło Sp z o.o.
Zakład Produkcyjno-Handlowy ZOMER Czołowo-Koło, producent opakowań z tworzyw
sztucznych
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej PKS Koło
SCANIA Autoryzowana Stacja Obsługi, Koło
FIAT Autoryzowana stacja obsługi i sprzedaż samochodów i części, Koło
Kopalnia Soli „KŁODAWA”, Kłodawa
Termoinstal,Kłodawa, systemy grzewcze
PPHU „GARTEN”, Kłodawa, import i dystrybucja artykułów ogrodowych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe s.c. Kłodawa, generalne wykonawstwo
inwestycji
Zakład Usług Górniczych i Montażowych s.c. Kłodawa,
Zarząd Budynków i Usług Komunalnych, Kłodawa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bylice-Grzegorzew, prace spawalnicze,ślusarskie i tokarskie
m.in. zbiorniki na odpady
Rolniczy Zakład Spółdzielczy, Grzegorzew, Usługi rolnicze
Gospodarstwo Nasienno-Rolne „BOVINAS”Sp. z o.o. Chodów, Prpdukcja roślinna i zwierzęca
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Poznaniu, Zakład w Kościelcu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGLA s.c. Osiek Mały, szyby hartowane
TRANS-KOL Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, paliwa, oleje opałowe i smarowe, płyny
i akcesoria samochodowe, Hurtownia Straszków-Kościelec, Stacja paliw Koło
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowewe „GALW-MIĘS” Wiesław Galemba,
Osiek Mały, przetwórstwo mięsne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5.

Infrastruktura komunalna

1. Drogi
Region kolski dzięki dogodnemu położeniu posiada korzystne i liczne połączenia
komunikacyjne z dużymi ośrodkami przemysłowo-handlowymi, jak Warszawa, Poznań, Łódź czy
Bydgoszcz.
Przez teren powiatu kolskiego przebiegają:
-

•

• drogi gminne
– 404 km o nawierzchni twardej
427 km o nawierzchni gruntowej
• drogi powiatowe – 437 km o nawierzchni twardej
- 28 km o nawierzchni gruntowej
• drogi wojewódzkie – 100,7 km
- nr 263 Kłodawa – Sompolno
- nr 269 Izbica Kujawska - Szczerkowo
- nr 270 Koło – Brześć Kujawski
- nr 470 Kościelec – Turek
- nr 473 Koło – Dąbie
- nr 474 Kłodawa – Dąbie
droga krajowa
– 46,69 km
- nr 2
Warszawa – Kłodawa – Koło - Poznań

Na terenie gminy Dąbie i Kościelec trwa budowa autostrady A-2 Świecko-Poznań-WarszawaTerespol

13

EKO-EFEKT Spółka z o.o. Warszawa – PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Z.M. „Kolski Regin Komunalny”

3. Sieć gazowa i ogrzewnictwo
Na terenie gmin powiatu kolskiego występuje:
• Sieć gazowa
- długość sieci 72,4 km
- liczba przyłączy do budynków 680
- zużycie gazu z sieci 2,1 hm3/rok
• Sieć cieplna
- liczba kotłowni 16
- długość rozdzielczej sieci cieplnej 9,8 km
- liczba przyłączy do budynków 144
4. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
Obecnie na terenie powiatu kolskiego większość miejscowości jest uzbrojona w sieć
wodociągową a funkcjonalne oczyszczalnie ścieków posiadają prawie wszystkie gminy. Zwiększa
się systematycznie długość sieci kanalizacyjnej, jednak zaległości w tym zakresie są nadal duże.
•

•

Sieć wodociągowa
- długość rozdzielczej sieci wodociągowej 1397,8 km
- liczba przyłączy do budynków 15254
- zużycie wody wg. wodomierzy 2,7 hm3/rok
Sieć kanalizacji sanitarnej
- długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej 124,7 km
- liczba przyłączy do budynków 2555

Tab.3. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w poszczególnych gminach *)
Projektowana
Długość sieci
Długość sieci
Lp
Wyszczególnienie
wodociągowej
kanalizacyjnej wielkość
oczyszczalni
w km
w km
w m3/d
1
Miasto Koło
41,8
43,0
4976
2
Gmina Koło
151,5
200
12,3
3
Miasto i gmina Kłodawa
206,8
15,8
3160
4
Miasto i gmina Dąbie
150,2
6,7
400
5
Miasto i gmina Przedecz
78,8
300
8,6
6
Gmina Babiak
216,0
6,6
206+400
7
Gmina Chodów
99,7
15,0
100
8
Gmina Grzegorzew
94,9
8,4
300
9
Gmina Kościelec
101,6
100
1,2
10
Gmina Olszówka
143,9
8,3
200
11
Gmina Osiek Mały
111,4
200
4,0
12
Miasto i gmina Sompolno
226,9
12,5
550
RAZEM
1624,7
141,2
10692
*) według GUS 2004 Mienie gmin i powiatów
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3. STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO
3.1. Miasto KOŁO
Dane ogólne
• powierzchnia 1385 ha
• liczba mieszkańców 24398 w tym
- 18568 budownictwo wielorodzinne
- 5800 budownictwo jednorodzinne
w perspektywie 2010r. – 25000.
1. Lokalne uregulowania prawne
•
Uchwała Rady Miejskiej Nr. XLI/2/219/97 z dnia 24.06 1997 r. dotycząca utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta.
2. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
• Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. !00% udziałów w
Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochody kontenerowe typu SMW szt. 2, na podw. STAR 200 i STAR 280
- samochód typ SK-1 na podw. STAR 1142 szt 1
- samochód typu ŻUK szt 1
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki
- ciągnik Ursus z przyczepą
- multicar
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole ul. Wojciechowskiego 30
Decyzja IOŚ-7070/20-1/97 z 119.12.1997 r .na czas nieokreślony.
Dysponuje:
- samochód kontenerowy typu SMW na pdw. STAR200S
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „VITRO” ul. Toruńska 72, 62-600 Koło,
Decyzja IOŚ-7070/21-1/97 z 19.12.1997 r. na czas nieokreślony
Dysponuje:
- samochody kontenerowe typu SMW na podw. STAR 200 szt. 2
• Zakład Wielobranżowy „Szydłowski” ul. Curie-Skłodowskiej 55, 62-600 Koło, Decyzja IOŚ7070/42/98 z 8.10. 1998 r. na czas nieokreślony.
Dysponuje:
- ciągnik rolniczy typu C-360 z przyczepą
- samochodem typu Tarpan
• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „CZYSTOŚĆ” ul. Wierzbowa 6, Koło, Decyzja IOŚ7070/12-1/99-2000 z 9.03.2000r. na czas nieokreślony.
Dysponuje:
- b.d.
• Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Roztoka 6, 62-513 Krzymów,
Decyzja OŚ-7638/41/2001 z dnia 23.07.2002 r. ważna do 10.08.2005 r.
Dysponuje:
- samochód VOLVO FL 618 „MEDIUM” szt. 2
- samochód VOLVO PUCHER FM „SUPERMEDIUM”
•

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 31, 99-300
Kutno. Decyzja Ś-7638/38/2002 z 2.07.2002 r. ważna do 1.08.2005 r..
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Dysponuje:
- Samochodami bezpylnymi na podw. MERCEDES, MAN, LIAZ szt.5
- Samochód STAR z Przyczepą i podnośnikiem do opróżniania pojemników z
selektywnej zbiórki
- Samochody kontenerowe na podwoziu MAN, STAR, MERCEDES szt. 5
3. Istniejące systemy zbierania odpadów zmieszanych
Na terenie miasta funkcjonują dwa systemy zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:
• Ogólnodostępne kontenery typu KP-7 – budownictwo wielorodzinne i przemysł
• Indywidualne pojemniki – budownictwo jednorodzinne i handel
W oparciu o Regulamin utrzymania czystości i porządku zbieranie odpadów realizowane
jest na podstawie indywidualnych umów z podmiotem świadczącym usługi. Częstotliwość zbierania
odpadów od ludności: budownictwo wielorodzinne – kontenery i pojemniki 4x na m-c,
budownictwo jednorodzinne – pojemniki 2x na m-c. Częstotliwość zbierana z obiektów
użyteczności publicznej 5-8x m-c z sektora gospodarczego w miarę potrzeb.
Stosowane zbiorniki do gromadzenia:
• typ KP-7
– 87 sztuk
• typ 1,1 m3
– 28 sztuk
• typ 240 l
– 50 sztuk
• typ 110 l
– 520 sztuk
Brak informacji o ilości podpisanych umów,
rejonów zbierania odpadów przez
poszczególnych operatorów, efektywności porównawczej, stosowanych cen za usługi itp. Według
informacji UM stopień obsługi mieszkańców budownictwa wielorodzinnego wynosi ok.100%, a
jednorodzinnego 10%.
Opłaty za opróżnia nie pojemników w 2004 r.:
• pojemnik 110 l. – 10 zł
• pojemnik 240 l – 19 zł
• pojemnik 1,1 m3 – 38 zł
• kontener 7 m3 – b.d.
Brak informacji o ilości zebranych odpadów przez poszczególnych operatorów oraz o ilości
odpadów w rozbiciu na źródło pochodzenia: od ludności, obiektów użyteczności publicznej z
sektora gospodarczego.
Według danych UM w 2003 r. z terenu miasta wywieziono:
• 6450 Mg łącznie odpadów komunalnych
Według Powiatowego planu Gospodarki Odpadami w 2002 r. MZUK wywiózł:
• 1120 Mg odpadów z 300 gospodarstw domowych
• 2010 Mg od 174 podmiotów gospodarczych
co stanowi ok. 48% rynku
Zmieszane odpady komunalne wywożone są na Miejskie Składowisko Odpadów
Komunalnych w Maciejewie na terenie gminy Osiek Mały.
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych prowadzona jest na terenie miasta przez
MZUK od stycznia 2000 r. tj. od wprowadzenia programu pod nazwą „Czyste Koło”. Zbiórka
selektywna prowadzona jest w dwóch systemach:
• System „u źródła”, kolorowe worki foliowe na trzy frakcje odpadów stosowane na dwóch
osiedlach domków jednorodzinnych ok. 1000 posesji.
• System ogólnodostępnych 20 zestawów pojemników typu dzwon na makulaturę, szkło białe,
szkło kolorowe oraz 98 szt. pojemników siatkowych na butelki PET. W sumie ok. 158
pojemników.
4.
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Zakupienie pojemników i worków foliowych finansowane jest przez Urząd Miasta Koła.
MZUK świadczy usługi bezpłatnie. Mieszkańcy nie ponoszą kosztów wywozu.
Ponadto MZUK w oparciu o zawartą umowę współpracy z Recykling Centrum Sp. z o.o. z
Poznania dysponuje 40 pojemnikami do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego.
Od stycznia 2003 r. MZUK posiada umowę na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych
w systemie pojemnikowym ze Związkiem Międzygminnym „Kolski Region Komunalny”. Umowa
dotyczy opróżniania 453 pojemników z całego powiatu kolskiego. Pojemniki zostały zakupione
przez Związek i Związek finansuje wywóz płacąc 1,97 zł za każdy kilometr wywozu .Na terenie
miasta znajduje się 102 pojemniki związkowe.
Częstotliwość opróżniania pojemników na terenie miasta 1x m-c, na terenie pozostałych gmin
Związku – obsługa na telefon. Według informacji UM selektywną zbiórką odpadów
opakowaniowych na terenie miasta objętych jest ok. 50% mieszkańców.
Tab. 4. Rozmieszczenie pojemników związkowych typu dzwon 2,5 m3 do selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych, stan na 31.12.2004 r.*)
Lp
Gmina
siatki
zielone
białe
niebieskie łącznie
1 Miasto Koło
35
27
20
20
102
2 Gmina Koło
12
9
7
7
35
3
Miasto i gmina Kłodawa
20
17
13
13
63
4
Miasto i gmina Dąbie
14
11
9
9
43
5
Miasto i gmina Przedecz
9
7
4
4
24
6
Gmina Babiak
15
12
9
9
45
7
Gmina Chodów
8
7
4
4
23
8
Gmina Grzegorzew
10
8
6
6
30
9
Gmina Kościelec
10
8
7
7
32
10 Gmina Olszówka
9
7
5
5
26
11 Gmina Osiek Mały
10
8
6
6
30
ŁĄCZNIE
152
121
90
90
453
*) według zweryfikowanej informacji ZM”KRK” z 28.01. 2005 r.
Odpady opakowaniowe wywożone są na bazę MZUK przy ul. Dąbska w Kole gdzie
podlegają ręcznemu-gniazdowemu
sortowaniu i waloryzacji pod potrzeby i wymagania
konkretnego odbiorcy, brak mechanicznej linii sortowniczej. Na terenie bazy MZUK dysponuje:
• Podajniki taśmowe szt. 2
• Prasa hydrauliczna szt. 2
• Kruszarka do szkła
Odpowiednio przygotowane odpady już o charakterze surowców handlowych sprzedawane
są recyklerom z listy przedstawionej przez Organizację Odzysku REKOPOL S.A., z którą MZUK
ma podpisaną umowę współpracy i która w imieniu producentów opakowań dofinansowuje zbiórkę
selektywną i waloryzacje w/w odpadów.
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Tab. 5. Zestawienie łącznej ilości odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie przez MZUK
i po dokonaniu ich waloryzacji sprzedane
Lp Rodzaj odpadu
2001 r.
2002 r.
2003 r.
opakowaniowego
kg
kg
kg
1
Papier i karton
25900
66380
72230
2
Stłuczka szklana
30100
57320
45480
3
Tworzywa sztuczne
20200
51827
61870
4
Aluminium - puszki
4400
3160
1374
RAZEM
80600
178687
180954
W 2003 r. pozyskano 251 Mg odpadów opakowaniowych a po sortowaniu i waloryzacji
sprzedano 181 Mg tj. 72 %
• Wydatki poniesione na zebranie i przekazanie odpadów wyniosły 153,7 tys. zł
• Uzyskiwane ceny jednostkowe ze sprzedaży surowców wtórnych:
700 zł/Mg tworzyw sztucznych, POLOWAT Bielsko Biała
- 3700 zł/Mg aluminium ALMET, Kleczew
- 110 zl/Mg zmieszana stłuczka szklana, Recykling Centrum Jarosław
- 250 zł/Mg makulatura FPHU „FILAR” Zaryń
• Wg. MZUK zbiórka selektywna na dzień dzisiejszy nie jest samofinansującą się i pogrąża
Zakład w kłopoty finansowe
• Brak informacji o współpracy z Organizacją Odzysku dofinansującą zbiórkę selektywną w
imieniu producentów opakowań.
•

5. Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania innych
odpadów sektora komunalnego
• odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych, osady ściekowe itp.
Podano jedynie, że zielenią miejską zajmuje się MZUK, a osady ściekowe zostają
wykorzystanane do niwelacji terenu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole.
• odpady z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska, cmentarze.
Podano jedynie, że terenami otwartymi zajmuje się MZUK a opróżnianiem koszy ulicznych
zakład Wielobranżowy „ Szydłowski”.
• odpady niebezpieczne
• odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne.
6. Składowisko odpadów Maciejewo
• Stan formalno-prawny
- lokalizacja grunty wsi Maciejewo , Gmina Osiek Mały
- właściciel gruntu Gmina Osiek Mały
- użytkownik gruntu Gmina Miejska Koło
- zarządzający MZUK sp. z o.o. Koło
- Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
Maciejewo z 30.04.1998 r.
- Decyzja Wójta Gminy Osiek Mały Nr. 7334/24/98 z dnia 29.07.19098 r. o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Decyzja Starosty Nr. 193/99 z dnia 15.05.1999 r. o pozwoleniu na budowę
- Decyzja Starosty Nr.132/99 z dnia 24.11.1999 r. dotycząca pozwolenia na czasowe
użytkowanie I kwatery Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Maciejewie.
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-

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Maciejewie z czerwca
2002 r.
Decyzja Starosty Nr. OŚ. 7649-60-1/02/03 z dnia 12.01.2003 r. zatwierdzająca
Instrukcję eksploatacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w
Maciejewie
Raport z badań monitoringowych w rejonie składowiska Maciejewo, grudzień 2003
r,

•

Parametry składowiska
- powierzchnia całkowita działki 4,43 ha
- powierzchnia zajęta przez wyrobiska pożwirowe ok. 1,5 ha
- zamknięta i zrekultywowana kwatera starego składowiska eksploatowanego od 1984
r.
- eksploatowana aktualnie I kwatera – wyrobisko o powierzchni ok. 0,5 ha , głębokości
ok. 6 m i pojemności ok. 30.000 m3
- stopień wypełnienia 25% w ciągu 2 lat wg Przeglądu Ekolpgicznego
- kwatera eksploatowana od 2000 r. planowane wypełnienie 2008r. wg. Przeglądu
Ekologicznego lub 2006 r. wg UM
- na terenie składowiska znajduje się trzecie wyrobisko określane jako II kwatera do
rozbudowy, planowane zamknięcie i zrekultywowanie – 2015 r.
- w planach przewidywano rozbudowę obiektu o w/w II kwaterę, podwojenie
pojemności poprzez składowanie nasypowe oraz urządzenie instalacji sortowania dla
perspektywicznego zabezpieczenia potrzeb Związku Międzygminnego.
- ilość dowożonych odpadów wg. WIOŚ rok 2002 – 7769,91 Mg
rok 2003 - 5808,26 Mg
•
Elementy zabezpieczenia środowiska
- uszczelnienie niecki kompozytem krzemianowo-popiołowym
- drenaż odcieków- żwirowa warstwa filtracyjna, zbiorcze rury drenarskie, studnia
zbiorcza z której odcieki przepompowywane są do zbiornika retencyjnego,
oczyszczalnia korzeniowa odcieków
- instalacja odgazowania
- 3-piezometry kontrolne
- pas zieleni izolacyjnej
•

Zagospodarowanie terenu
- droga dojazdowa gruntowa wyłożona płytami betonowymi
- droga wewnętrzna o nawierzchni z płyt żelbetowych
- ogrodzenie z siatki stalowej z bramą stalową zamykaną
- waga elektroniczna z numeryczną ewidencją pojazdów
- brodzik dezynfekcyjny
- zaplecze socjalno biurowe 2 budynki
- wiata na kompaktor oraz wiaty na sprzęt mechaniczny
- magazyn surowców wtórnych
- 2 boksy zadaszone na surowce wtórne /plastik, makulatura/
- boksy otwarte na surowce wtórne /szkło, złom metalowy/
- korzeniowa oczyszczalnia ścieków
- zbiornik retencyjny
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•

Eksploatacja składowiska
- Składowisko przyjmuje wyłącznie odpady komunalne z miasta Koła i gminy Osiek
Mały
Eksploatacja prowadzona jest wg instrukcji eksploatacji
- kompaktor Ł-34K i spycharka gąsienicowa o mocy 100 KM
- odpady przyjmowane są w oparciu o „kartę przekazania odpadu”
- odpady przysypywane są warstwą izolacyjną o grubości 15-20 cm
- stałe zatrudnienie do 5 osób
- na bieżąco prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów
- prowadzony jest stały monitoring środowiska gruntowo-wodnego
- na składowisku prowadzi się segregację odpadów wielkogabarytowych i surowców
wtórnych

•

Ocena wynikająca z Przeglądu ekologicznego
- W obecnym stanie składowisko spełnia wymagania dotyczące przepisów ochrony
środowiska i nie istnieje konieczność dostosowania jego funkcjonowania do
wymogów ustawy o odpadach
- Biorąc pod uwagę stan techniczny składowiska, celowa jest jego dalsza eksploatacja
do czasu wykorzystania pełnej pojemności to jest do ok. 2008 r. Po tym terminie
celowe jest zamknięcie i rekultywacja. Alternatywą jest dalsza rozbudowa i
realizowanie planowanego pierwotnie Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych dla
Związku Międzygminnego z sortownią i pełnym wyposażeniem umożliwiającym
kompleksowe zagospodarowanie odpadów.

•
-

Ceny opłat za składowanie
Ceny przyjęcia odpadów na składowisko w Maciejewie za 1 Mg:
zmieszane odpady komunalne kod 200301 – 127,31 zł
odpady przemysłowe naturalne gruz kod 1701 – 189,97 zł
papier i tektura kod 150101 – 69 zł
tekstylia kod 200111 – 60 zł
tworzywa sztuczne kod 150102 – 60 zł
szkło kod 150107 – nieodpłatnie
złom metalowy kod 170407 – nieodpłatnie
Ilość zdeponowanych odpadów komunalnych na składowisku w 2002 r. wg. Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kolskiego z marca 2004 r.
sektor handlowy
– 659 Mg
sektor publiczny
– 545 Mg
ZOZ i lecznice
- 87 Mg
Sektor przemysłowy – 707 Mg
Sektor budowlany
– 3818 Mg
- Z oczyszczalni ścieków –
6 Mg
ŁĄCZNIE
5822 Mg
•

-

-
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3.2. Gmina wiejska KOŁO
Dane ogólne
• powierzchnia 10188 ha
liczba miejscowości sołeckich 24
• liczba mieszkańców 6995 w tym:
- budownictwo jednorodzinne i zagrodowe 6815
- budownictwo wielorodzinne 180
w perspektywie 2010 r. ok. 7340
1. Lokalne uregulowania prawne
• Uchwała Rady Gminy Nr. XXXXII/189/98 z dnia 19.02.1998 r. zatwierdzająca Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
• BATIMAL Usługi Sanitarne Jan Malec, 62-633 Wrząca Wielka 92 Gmina Koło, Decyzja
Wójta Nr. IOŚ-7070/1/200 z dnia 28.02.2000 r.
Dysponuje:
- samochód NISSAN-Vanette 2.OD samochód ciężarowy.
• Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 31, 99300 Kutno. Decyzja Wójta Nr. OŚ –7062-1/03 z 8.01.2003 r.
Dysponuje:
- Samochodami bezpylnymi na podw. MERCEDES, MAN, LIAZ szt.5
- Samochód STAR z Przyczepą i podnośnikiem do opróżniania pojemników z
selektywnej zbiórki
- Samochody kontenerowe na podw. MAN, STAR, MERCEDES
szt. 5
•

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100%
udziałów w Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki
- ciągnik Ursus z przyczepą

3. Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych na terenie gminy odbywa się w systemie
indywidualnych pojemników.
Stosowane pojemniki do gromadzenia odpadów wg. UG:
• typ 1,1 m3 - 13 sztuk
• typ 240 l - 21 sztuk
• typ 120 l - 41 sztuk
Częstotliwość wywozu odpadów wg. UG:
• 26 x w roku budownictwo jednorodzinne
• 13-26 x w roku budownictwo zagrodowe
Stopień obsługi mieszkańców wg UG:
• ok. 7% tj. ok. 464 mieszkańców
Zakres usług poszczególnych operatorów, stosowane stawki oraz ilość wywiezionych odpadów nie
został określony.
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•

POM „EKO-SERVIS” z Kutna świadczy usługi na terenie gminy od stycznia 2003 r. i
obsługuje ok. 20% mieszkańców / wg. Planu Powiatowego /. W 2003 roku wywiózł
nieokreśloną ilość na odległe o ok. 60 km składowisko miasta Kutno w m. Krzyżanów.
• BATIMAL z gminy Koło obsługuje gminę od kilku lat. Firma obsługuje 206 pojemników 110 l
z częstotliwością opróżniania 4x m-c. W 2003 r. wywiozła 1775 m3 odpadów , w tym:
- 705 m3 z zabudowy mieszkaniowej głównie budownictwo wielorodzinne
- 1070 m3 z obiektów użyteczności publicznej
Odpady wywożone są na składowisko w Maciejewie gmina Osiek Mały.
Łącznie wg. Planu Powiatowego z gminy wiejskiej Koło w 2002 r. wywieziono 104 Mg
komunalnych odpadów zmieszanych.
4. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy wiejskiej Koło
prowadzona jest w dwóch systemach :
• System „u źródła” w indywidualnych workach foliowych na terenach budownictwa
jednorodzinnego i zagrodowego. Rozdysponowywane są worki po 1 na rodzinę ok. 75 szt.
jednorazowo a odbiór 1x m-c. Worki rozdawane są tym mieszkańcom którzy mają podpisane
umowy na wywóz odpadów zmieszanych. Stopień obsługi mieszkańców ok. 7%. Odpady
odbiera POM „EKO-SERVIS” z Kutna.
Ceny zbytu surowców wtórnych”
- makulatura
200 zł/Mg
- szkło
70 zł/Mg
- tworzywa sztuczne 600 zł/Mg
- złom metalowy
350 zł/Mg
W 2003 r. wywieziono 351 m3 surowcowych odpadów opakowaniowych w tym 310 m3 od
mieszkańców i 41 m3 z zakładów przemysłowych.
•

System ogólnodostępnych zestawów pojemników prowadzony jest w ramach Związku
Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”. Na terenie gminy wiejskiej Koło rozstawionych
jest 35 pojemniki typu dzwon:
- 12 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
9 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 7 szt. białych na szkło białe
- 7 szt niebieskich na makulaturę
Pojemniki opróżnia MZUK Koło, wywożąc odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie przy
ul. Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi na telefon.

4. Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych, osady ściekowe itp.
• Odpady z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska, cmentarze
• Odpady niebezpieczne
• Odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne
5. Składowisko odpadów
• Na terenie gminy wiejskiej Koło nie ma składowiska odpadów
• Odpady komunalne z gminy wywożone są na składowisko miejskie w Maciejewie gmina Osiek
Mały oraz na odległe o 60 km składowisko w Krzyżanowie miasto Kutno.
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3.3. Miasto i Gmina KŁODAWA
Dane ogólne:
• Powierzchnia 12897 ha
• Liczba mieszkańców 14160 w tym:
- 7173 miasto
- 6987 wieś
W perspektywie 2010 r. – 14000
1. Lokalne uregulowania prawne
• Uchwała Rady Miejskiej Nr. 269/97 z dnia 8.7.1997 r. oraz Uchwała Nr. 347/98 z dnia
27.05.1998 r. zatwierdzająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
gminy Kłodawa
1. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu:
• Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie ul. Cegielniana 15 – gminny zakład
budżetowy prowadzący działalność m.in. w zakresie:
- budowy i konserwacji terenów zielonych
- utrzymania czystości i porządku w gminie
- usług transportowych w tym usuwania odpadów
- zimowego utrzymania dróg
- prowadzenia gminnego składowiska odpadów w Zbójnie
Dysponuje m.in.
- samochód współpracujący z pojemnikami typu LIAZ
- samochód kontenerowy typu SMW na podwoziu STAR 200
- 4-y ciągniki rolnicze z przyczepami
•

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100%
udziałów w Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje m.in.
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki
2. Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Na terenie miasta i gminy Kłodawa funkcjonują dwa systemy zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych:
• Ogólnodostępne kontenery typu KP-7 – budownictwo wielorodzinne i przemysł
• Indywidualne pojemniki i worki – budownictwo jednorodzinne i handel
Teren miasta został podzielony na 4-rejony gzie wywóz odbywa się wg. harmonogramu 2x m-c. Na
terenach wiejskich odpady odbierane są 2x na kwartał.
Stosowane zbiorniki do gromadzenia
• typ KP-7
– 36 sztuk
• typ 1,1 m3
– 32 sztuk
• typ 110 l
– bd
• worki
- bd
Według UMIG stopień obsługi mieszkańców, łączny dla miasta i gminy wynosi 75% - 2497
wytwórców, w tym 2443 gospodarstw domowych i 54 zakłady i instytucje.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 czerwca 2003 r. ustalono następujące opłaty za
wywóz stałych odpadów komunalnych pobierane przez ZBiUK dla gospodarstw, które zawarły
umowę na wywóz:
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dla gospodarstw domowych z terenu miasta – 4 zł od osoby miesięcznie przy założeniu, że ilość
odpadów nie przekroczy 0,1 m3 od osoby.
• Dla gospodarstw domowych z terenów wiejskich – 5 zł od osoby na 4 miesiące, przy takim
samym założeniu jak powyżej.
Dla osób prawnych, podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych , które nie zawarły
umowy na wywóz odpadów, ustalono następujące ceny:
• za kontener KP-7
- 75 zł
3
• za pojemnik 1,1 m
- 35 zł
• za pojemnik 110 l
- 8 zł
W roku 2003 ZBiUK zebrał 9451,87 m3 odpadów tj. 2455,03 Mg w tym 20,11 Mg stanowił
odzysk przekazany do recyklingu. Według innej informacji UMiG gmina w 2003 r. zebrała:
• odpady komunalne od mieszkańców – 2771,22 Mg
• odpady komunalne z przedsiębiorstw – 494,10 Mg
Łącznie
3265,32 Mg
•

3. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie miasta i gminy Kłodawa prowadzona
jest w systemie ogólnodostępnych zestawów pojemników przez dwóch operatorów:
• Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
ZBiUK obsługuje następujące pojemniki rozstawione na terenie miasta:
- 87 szt. pojemników 140 l. na szkło, papier i PET
- 43 szt. pojemników 1,1 m3 na makulaturę ,PET i szkło
Średni miesięczny uzysk z tych pojemników wynosi:
- odpady szklane
- 0,37 Mg
- odpady papierowe - 0 37 Mg
- odpady plastikowe - 0.46 Mg
- złom stalowy
- 0,38 Mg / złom pozyskany na składowisku /
W sumie 20 Mg rocznie zebranych wyłącznie przez ZBiUK. Odpady opakowaniowe sa
wywożone na linię sortowniczą znajdującą się na terenie składowiska w m. Zbójno ,
gromadzone w wydzielonych boksach i po zebraniu większej ilości sprzedawane pod koniec
roku kalendarzowego. Główni odbiorcy odpadów surowcowych:
- „WIBO „Recykling-Export-Import”Sp.j. Malinie 311, 39-331 Corzelów – butelki
PET
- Zakład Handlowo Usługowy „EKO-WTÓR”, Koźmin 38, 62-720 Brudzew – złom,
tworzywa sztuczne
- „KOMBO” P.H.U. ul. Fleszarowej-Muskat 45, 62-600 Koło- stłuczka szklana
- „POLOWAT” ul. Konwojowa 96, 43-346 Bielsko Biała – butelki PET
•

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole
MZUK obsługuje 63 pojemniki typu dzwon w ramach Związku Międzygminnego „Kolski
Region Komunalny”. Na terenie miasta i gminy Kłodawa rozstawionych jest:
- 20 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
- 17 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 13 szt. białych na szkło białe
- 13 szt. niebieskich na makulaturę
Pojemniki opróżnia MZUK , wywożąc odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie przy ul.
Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi na telefon.
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4. Inne odpady
Informacje UMiG o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych, osady ściekowe itp.
- Tereny zieleni pielęgnowanej, ilość odpadów:
. parki 1,0 ha,
odpady 50 Mg/rok; 15 m3/rok
. zieleńce – 4,5 ha,
odpady 200 Mg/rok; 80 m3/rok
. pasy uliczne – 0,7 ha,
odpady 40 Mg/rok; 10 m3/rok
. trawniki – 1,0 ha,
odpady 50 Mg/rok; 10 m3/rok
. cmentarze czynne – 0,02 ha, odpady 20 Mg/rok; 2 m3/rok
. cmentarze nieczynne – 0,5 ha, odpady 50 Mg/rok; 6m3/rok
Łącznie
410 Mg/rok
- Osady z oczyszczalni ścieków w stanie stałym trafiają na składowisko w ilości ok. 5 Mg/rok.
W innej informacji: składowisko 2,5 Mg/rok ( 2,5 m3 ), wykorzystanie rolnicze 101 Mg/rok
( 106,3 m3 )
• Odpady z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska, cmentarze. Ulice na
terenie miasta Kłodawa sprzątane są według potrzeb. Codziennie oczyszcza się ulice z
odpadów ogólnych t.j. opakowań papierowych, foliowych, szklanych i metalowych w tym z
300 koszy ulicznych. W okresie jesiennym wykonywane jest bieżące sprzątanie terenu miasta
z opadających liści. Po sezonie zimowym dokonywane jest oczyszczanie chodników i ulic z
piasku.
• Odpady niebezpieczne – brak systemu selektywnego pozyskiwania
• Odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców na zgłoszenie, następnie przewożone
na składowisko i demontowane.. Nie ma częstych przypadków odbioru odpadów budowlanych
5. Składowisko odpadów Zbójno
• Stan formalno-prawny
- lokalizacja grunty wsi Zbójno ok. 5 km od miasta
- właściciel Miasto i Gmina Kłodawa
- zarządzający Zarząd Budynków i Usług Komunalnych Kłodawa
- Decyzja Starosty Nr. AR 1156-7353/73/200 z 26.06.2000 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia na użytkowanie składowiska
- Decyzja Starosty Nr. OŚ. 7649-60-4/02/03 z 24.01.2003 r. zatwierdzająca Instrukcje
eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Zbójnie.
- Przegląd ekologiczny składowiska z czerwca 2002 r.
-

-

-

-

• Parametry składowiska
powierzchnia całkowita działki 1,98 ha
powierzchnia eksploatowana 0,8 ha
pojemność kwatery 33.000 m3 / w innej informacji 30.909,58 m3
wysokość składowania 6 m
stopień wypełnienia 65 % wg. UMiG
planowany rok zakończenia składowania 2007
- możliwość rozbudowy – Gmina wykupiła dodatkowy teren o pow. 1,57 ha i posiada
projekt budowlany kwatery nr II o pojemności 122,2 tys. m3 z przewidywanym okresem
eksploatacji 39 lat
Ilość odpadów dowożonych na składowisko wg. WIOŚ rok 2002 – 4006 Mg
rok 2003 – 2455 Mg
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( Należy interpretować, że 2455 Mg pochodzi z miasta i gminy Kłodawa ,a 3680 Mg
stanowi ilość łączną z odpadami pochodzącymi z poza gminy )
•

-

-

•
-

-

-

-

Elementy zabezpieczenia środowiska
- kwatera umiejscowiona na warstwie zdeponowanych w wyrobisku pożwirowym
odpadów
- obszar starej kwatery zabezpieczony stalową przegrodą pionową zagłębioną 0,5 m w strop
nieprzepuszczalny
obwałowanie kwatery nadpoziomowej
drenaż nadfoliowy odcieków z 4 zbiornikami bezodpływowymi 6,5 m3 każdy
4-y studnie odgazowujące
3-y piezometry kontrolne
Uzupełnienia wykonane po Przeglądzie ekologicznym
- ścieki z kanalizacji deszczowej doprowadzane są do bezodpływowego zbiornika
infiltracyjno- ewaporacyjnego
- doszczelniono ścianki z grodzi stalowych obwałowaniem ziemnym oraz odprowadzenie
wód opadowych z tej powierzchni poza składowisko
- wykonano w części stropowej hałdy odpadów płytki zbiornik przeznaczony do
odparowywania odcieków ze składowiska
- nasadzono drzewa i krzewy w obrębie podnóża i bocznej skarpy zrekultywowanej części
składowiska
Zagospodarowanie terenu
droga dojazdowa od strony wsi Mniszek pokryta nawierzchnią asfaltową.
plac manewrowy w całości pokryty betonem.
drogi manewrowe z płyt betonowych
ogrodzenie z płyt betonowych z bramą stalową
bieżąca woda z wodociągu gminnego i energia elektryczna, stacja transformatorowa
waga elektroniczna z numeryczną ewidencją pojazdów
brodzik dezynfekcyjny
kontenerowy budynek socjalno-techniczny dla 5 pracowników
- hala stalowa kubaturze 709 m3 z linią technologiczną do sortowania odpadów
opakowaniowych
. pojemnik taśmowy progowy typ 8800/9
. przenośnik taśmowy sortujący typ 800/16
. seperator elektromagnetyczny
wiata o kubaturze 464 m3do przeróbki i magazynowania surowców wtórnych
. dozownik taśmowy typ DT-300
. młynek do rozdrabniania plastiku typ T-2
. belownica do makulatury typ 5010
. kruszarka do szkła typ KDS-400
- boksy do składowania surowców wtórnych
magazyn środków dezynfekcyjnych

• Eksploatacja składowiska
- eksploatacja nadpoziomowa
- kompaktor typ Ł34 K i koparko ładowarka Ostrówek
- na składowisku wybierane są surowce wtórne z przywiezionych odpadów zmieszanych
- odpady wielkogabarytowe gromadzone są na placu magazynującym
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-

prowadzony jest stały monitoring środowiska gruntowo-wodnego
dozór 24 h na dobę, godziny otwarcia 700 - 1500
•

•
-

-

•

Ocena wynikająca z przeglądu ekologicznego
- Eksploatacja do czasu wykorzystania projektowanej pojemności z uwzględnieniem
również odpadów z gminy Przedecz

Ilość deponowanych odpadów komunalnych
- 4006,22 Mg rok 2002 – w tym 764,24 Mg odpady z Łodzi,
2455,03 Mg rok 2003 – odpady wyłącznie z miasta i gminy Kłodawa
w tym ok. 84 Mg/rok odpady komunalne z Kopalni Soli „Kłodawa”
Na składowisku prowadzone jest sortowanie odpadów opakowaniowych
. tworzywa sztuczne - 5,47 Mg
. szkło
- 4,42 Mg
. papier i makulatura – 4,47 Mg
Łącznie 14,36 Mg/rok
Na składowisku wybierany jest złom metalowy - 4,56 Mg/rok
Ceny opłat za składowanie
- Za składowanie odpadów komunalnych
- Roczny koszt monitoringu składowiska
- Dochód z opłat za składowanie odpadów
- Roczny koszt eksploatacji składowiska
- Roczny koszt systemu zbiórki odpadów

80
13.500
220.763,37
458.728,18
327.694,63

zł/Mg
zł/rok
zł/rok
zł/rok
zł/rok

3.4. Miasto i Gmina DĄBIE
Dane ogólne:
• Powierzchnia 13006 ha
• Liczba mieszkańców 6890 w tym:
- 2173 miasto
- 4717 wieś
W perspektywie 2010 r. – 6850
1. Lokalne uregulowania prawne
• Uchwała Rady Miejskiej Nr. XXII 122/2001 z dnia 26.01.2001 r. w sprawie utrzymania
czystości i porządku
2.

Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu
Dysponuje:
- Ciągnik rolniczy z przyczepą
• Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 31, 99300 Kutno. Decyzja od 2003 r..
Dysponuje:
- Samochodami bezpylnymi na podwoziu MERCEDES, MAN, LIAZ szt.5
- Samochód STAR z Przyczepą i podnośnikiem do opróżniania pojemników z
selektywnej zbiórki
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- Samochody kontenerowe na podwoziu MAN, STAR, MERCEDES szt. 5
• Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100%
udziałów w Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki
Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych na terenie miasta i gminy odbywa się w
systemie:
• Ogólnodostępnych kontenerów typu KP-7
Kontenery ustawione są w budownictwie wielorodzinnym .Liczba mieszkańców 90, liczba
budynków 22, stopień obsługi !00%.Kontenery opróżniane są 4x m-c przez ZGKiM w Dąbiu
Odpady wywożone są na składowisko gminne w m. Sobótka
Brak informacji o ilości rozstawionych kontenerów oraz ilości wywożonych odpadów
• Indywidualnych worków foliowych
System workowy funkcjonuje w budownictwie jednorodzinnym 1560 mieszkańców 788 budynków
i w budownictwie zagrodowym 698 mieszkańców budynków 98. Worki odbierane są 4x m-c przez
ZGKiM. Odpady wywożone są na składowisko gminne Sobótka. Lczba rozdysponowywanych
worków:
- 1500 szt dla 1560 mieszkańców budownicta jednorodzinnego
300 szt. dla 698 mieszkańców budownictwa zagrodowego
Brak informacji o ilości wywożonych odpadów.
• Indywidualnych pojemników
System indywidualnych pojemników funkcjonuje od 2003 r. Pojemniki opróżniane są przez POM
„EKO-SERVIS” Kutno a odpady wywożone na odległe składowisko miasta Kutno w m.
Krzyżanów. Brak informacji o zakresie obsługi, ilości i rodzaju pojemników oraz o ilości
wywiezionych odpadów.
Łączny stopień obsługi mieszkańców objętych zorganizowanym systemem wywozu wg UMiG
z października 2004 r. oszacowano na 50%
3.

6. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie miasta i gminy Dąbie
prowadzona jest poprzez:
• System ogólnodostępnych zestawów pojemników w ramach Związku Międzygminnego
„Kolski Region Komunalny”. Na terenie miasta gminy Dąbie rozstawionych jest 43
pojemników związkowych typu dzwon:
- 14 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
- 11 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 9 szt. białych na szkło białe
- 9 szt. niebieskich na makulaturę
Według UMiG na terenie miasta i gminy do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych
jest 61 pojemników typu dzwon i 10 pojemników 110 l.
Pojemniki opróżnia MZUK Koło, wywożąc odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie przy
ul. Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi 1x m-cu
4. Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych, osady ściekowe itp.
28

EKO-EFEKT Spółka z o.o. Warszawa – PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Z.M. „Kolski Regin Komunalny”

•
•
•
7.

Odpady z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska, cmentarze
Odpady niebezpieczne
Odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne
Składowisko odpadów Sobótka
• Stan formalno-prawny
- stan formalno-prawny nieuregulowany
- lokalizacja grunty wsi Sobótka , gmina Dąbie
- właściciel Miasto i gmina Dąbie
- zarządzający ZGKiM w Dąbiu
- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w z czerwca 2002 r.
- Decyzja Starosty Nr. OŚ. 7649-51/4/03 z dnia 30.12.2003 r. orzekająca:
zamknięcie składowiska w m. Sobótka do dnia 31.12.2005 r.
. opracowania projektu prac rekultywacyjnych do 31.12.2004 r.
. wyposażenia składowiska w instalację odgazowania i piezometry
kontrolne
- Projekt rekultywacji składowiska z 26.03.2004 r.

.

•

•

-

-

•

Parametry składowiska
- powierzchnia składowiska 2,12 ha wg. UMiG
- powierzchnia kwatery składowania 0,8 ha wyrobisko pożwirowe do 7 m.
- eksploatacja od 1983 r.
- pojemność docelowa 40.000 m3 ( 12880 Mg )
- stopień wypełnienia 50 %
- ilość dowożonych odpadów rok 2002 – 710 m3 lub 227 Mg
rok 2003 195 Mg wg. WIOŚ
Elementy zabezpieczenia środowiska
- brak uszczelnienia podłoża
- brak drenażu odcieków
- brak instalacji odgazowania
- brak zieleni ochronnej
- brak piezometrów kontrolnych
• Zagospodarowanie terenu
barakowóz dla pracowników
ogrodzenie z siatki stalowej, brama zamykana
brak bieżącej wody i energii elektrycznej
brak wagi samochodowej
• Eksploatacja składowiska
- okresowa praca spychacza
• Ocena wynikająca z Przeglądu ekologicznego
- składowisko pod względem technicznym nie spełnia wymogów stawianych tego typu
obiektom tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.
- brak możliwości dostosowania funkcjonowania do wymogów ustawy o odpadach.
Cena usług wywozowych
- 8 zł od mieszkańca na miesiąc

3.5. Miasto i Gmina PRZEDECZ
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Dane ogólne:
• Powierzchnia 7652 ha
• Liczba mieszkańców 4611 w tym:
- 1825 miasto
- 2786 wieś – 14 miejscowości
W perspektywie 2010 r. – 4415
1. Lokalne uregulowania prawne
• Uchwała Nr. XxvI/124/97 Rady Miejskiej w Przedeczu z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przedecz
wraz z Regulaminem gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych.
• Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych Dziwie gmina Przedecz, czerwiec
2002 r.
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przedecz, Koło
1999 r.
• Uchwała Nr. XXVI/173/2002 Rady Miejskiej w Przedeczu z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz
• Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta i gminy , Przedecz 2004 r.
2.

Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedeczu
Dysponuje:
- 2 ciągniki rolnicze, 2 przyczepy, beczka asenizacyjna
• Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100%
udziałów w Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki

3.

Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Zorganizowanym wywozem odpadów przez ZGKiM objęte jest tylko miasto Przedecz. Z
terenów wiejskich odpady usuwane są na gminne składowisko we własnym zakresie. Na terenie
miasta zbiórka odpadów zmieszanych odbywa się w systemie:
• Ogólnodostępnych kontenerów typu KP-7
Kontenery ustawione są w budownictwie wielorodzinnym i obiektach użyteczności publicznej,
łącznie 15 sztuk. Liczba mieszkańców 250, liczba budynków 10, stopień obsługi !00%. Kontenery
opróżniane są po zapełnieniu przez ZGKiM w Przedeczu.
Odpady wywożone są na składowisko gminne w m. Dziwie.
• Indywidualnych pojemników 110 l.
.Pojemniki indywidualne w ilości 68 sztuk rozstawione są w budownictwie jednorodzinnym. Liczba
mieszkańców objęta wywozem 1100, liczba budynków 275, stopień obsługi 75 %. Pojemniki
opróżniane są 4x m-c przez ZGKiM a odpady wywożone na gminne składowisko.
Ilość zebranych w 2003 r. komunalnych odpadów zmieszanych:
- 1.205 m3/rok wg UMiG w tym:
. 905 m3/rok z zabudowy mieszkaniowej
. 200 m3/rok z obiektów użyteczności publicznej
- przy 74 % stopniu zorganizowanej obsługi na terenie miasta
- stopień obsługi wsi – 0%, łącznie miasto i gmina – 18 %
4. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
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Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie miasta i gminy Przedecz
prowadzona jest poprzez:
• System ogólnodostępnych zestawów pojemników w ramach Związku Międzygminnego
„Kolski Region Komunalny”. Na terenie miasta i gminy Przedecz rozstawionych jest 70
pojemników, w tym 24 związkowych:
- 31 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
- 30 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 5 szt. białych na szkło białe
- 4 szt. niebieskich na makulaturę
Według UMiG na terenie miasta i gminy do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych
jest 39 pojemników typu dzwon i 31 pojemników siatkowych.
Pojemniki opróżnia MZUK Koło, wywożąc odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie przy
ul. Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi na telefon.
Ilość zebranych w 2003 r. odpadów opakowaniowych:
- plastik
2,5 Mg
- szkło
15,5 Mg
- makulatura 0,3 Mg
Łącznie 18,3 Mg
5.
•

Inne odpady sektora komunalnego
Odpady z terenów zielonych, osady ściekowe itp.
• Odpady z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska, cmentarze
- deponowane są na składowisku odpadów

8. Składowisko odpadów Dziwie
• Stan formalno-prawny
- stan formalno-prawny nieuregulowany
- lokalizacja grunty wsi Dziwie - Kol. Góry ok. 1,5 km na południowy-wschód od centrum
Przedecza
- stare wyrobisko pożwirowe
- właściciel Miasto i gmina Przedecz
- zarządzający ZGKiM w Przedeczu
- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w z czerwca 2002 r.
- Decyzja Starosty Nr. OŚ. 7649-51/2/03 z dnia 30.12.2003 r. orzekająca:
. .
zamknięcie składowiska w m. Dziwie do dnia 31.12.2005 r.
. opracowania projektu prac rekultywacyjnych do 31.12.2004 r.
. wyposażenia składowiska w instalację odgazowania i piezometry kontrolne
W wieloletnim Planie Inwestycyjnym z 2004 r. zapisane są szacunkowe koszty na
zamknięcie i rekultywacje składowiska w latach 2005-7 .
•

Parametry składowiska
- powierzchnia działki składowiska 1,11 ha
- powierzchnia wgłębnej kwatery składowania 0,6 ha
- eksploatacja od 1975 r.
pojemność docelowa ok. 40.000 m3 ( 36.000 m3 )
- stopień wypełnienia 80 %
ilość dowożonych odpadów wg WIOŚ rok 2002 – 131 Mg
rok 2003 – 146 Mg
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•

Elementy zabezpieczenia środowiska
brak uszczelnienia podłoża
podłoże pół przepuszczalne
brak drenażu odcieków
brak systemu odwadniania
brak instalacji odgazowania
brak zieleni izolacyjnej
•

-

Zagospodarowanie terenu
- dojazd ze Przedecza 300 m drogą gruntową
- ogrodzenie z siatki stalowej i drutem kolczastym na słupach betonowych i
oraz stalowa brama.
brak pomieszczenia obsługi
brak wody i energii elektrycznej

drewnianych

•

Eksploatacja składowiska
okresowo pracuje wynajmowany spychacz

•

Ocena wynikająca z Przeglądu ekologicznego
składowisko pod względem technicznym nie spełnia wymogów stawianych tego typu
obiektom tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.
- brak możliwości dostosowania funkcjonowania do wymogów ustawy o odpadach.

•

Koszty utrzymania składowiska
- dochód z opłat za składowanie odpadów – 2.900 zł/rok
- roczny koszt eksploatacji - 3.100 zł/rok
- planowany koszt zamknięcia i rekultywacji w latach 2005-7 oszacowano na 350.000 zł

3.6. Gmina BABIAK
Dane ogólne:
• Powierzchnia 13358 ha
• Liczba mieszkańców 8294 w tym:
285 zabudowa wielorodzinna, 10 budynków
- 3109 zabudowa jednorodzinna, 1027 budynków
- 4900 zabudowa zagrodowa,
960 budynków
W perspektywie 2010 r. – 8100
• Liczba miejscowości 30
1.

•
2.
•

Lokalne uregulowania prawne
Uchwała Rady Gminy Nr. XXXiV/154/97 z dnia 25.08.1997 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie Babiak
Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
Zakład Usług Komunalnych w Babiaku – jednostka organizacyjna gminy.
Dysponuje:
- ciągnik rolniczy, 2 przyczepy,
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•

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „Eko Serwis” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 31,
99-100 Kutno.
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100% udziałów w
Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów

•

3.

Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych na terenie gminy Babiak odbywa się w systemie:
• Ogólnodostępnych kontenerów typu KP-7
Jeden kontenery ustawione są w budownictwie wielorodzinnym – 125 mieszkańców, 3 budynki,
1,5 % ogółu mieszkańców . Dwa kontenery KP-7 i 7 kontenerów KP-3 w obiektach użyteczności
publicznej.
Odpady wywożone są na składowisko gminne w m. Żurawieniec wg. potrzeb przez ZUK.
• Indywidualnych worków foliowych
System workowy funkcjonuje w budownictwie jednorodzinnym w miejscowościach: Babiak –
1888 mieszkańców, Brdów – 818 mieszkańców odbiór worków w piątki oraz Lubotyń – 331
mieszkańców, Wiecinin – 169 mieszkańców odbiór w poniedziałki. W 2003 r. rozprowadzono 2600
worków120 l. zainteresowanym. Worki odbierane są 4x m-c przez ZUK.. Odpady wywożone są na
składowisko gminne Żurawieniec.
• Samoobsługa mieszkańców
Ok. 4900 mieszkańcy terenów wiejskich z budownictwa zagrodowego nie jest objęta systemem
zorganizowanym i wywozi odpady własnym transportem na składowisko gminne.
W sumie stopień obsługi mieszkańców na terenie gminy Babiak szacuje się na ok. 30 % a liczba
podpisanych umów na odbiór odpadów wg. UG z m. Babiak wynosi 36.
Ilość wywożonych na składowisko komunalnych odpadów zmieszanych UG szacuje na 150
Mg/rocznie.
4. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Babiak prowadzona jest
poprzez:
• System ogólnodostępnych zestawów pojemników w ramach Związku Międzygminnego
„Kolski Region Komunalny”. Na terenie gminy
rozstawionych jest 45 pojemników
związkowych typu dzwon:
- 15 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
- 12 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 9 szt. białych na szkło białe
- 9 szt. niebieskich na makulaturę
Według UG na terenie gminy do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych jest łącznie
92 pojemników (w tym 27 zakupionych przez gminę) w 34 zestawach głównie 2pojemnikowych w 23 miejscowościach co zabezpiecza potrzeby ok. 88 % mieszkańców. W
siedzibie gminy Babiaku znajduje się 9 zestawów:
- 4-y zestawy 4-o pojemnikowe
- 4-y zestawy 3-y pojemnikowe
- 1-zestaw
2-u pojemnikowy
Pojemniki opróżnia MZUK Koło, wywożąc odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie
przy ul. Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi na telefon.
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Brak pojemników występuje tylko w 7 miejscowościach zamieszkałych przez 983.
Mieszkańców ( Bogusławice-Nowiny, Dębno Poproboszczowskie, Maliniec, Korzecznik
Szatanowo, Mostki Kolonia, Stypin, Zwierzchociny). Gmina planuje Wyposażyć te miejscowości
do 2005 r.
4.

Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych. Podano jedynie że osady
ściekowe w ilości ok. 50 Mg/rok wywożone są na składowisko w Żurawieńcu a skratki i
odpady z piaskownika wywożone są na składowisko w m. Goranin gmina Ślesin.
• Odpady z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska, cmentarze. Podano
jedynie, że targowiska obsługuje GS „SCH”, cmentarze – parafie a jezdnie, chodniki,
przystanki, kosze uliczne i tereny zielone – ZUK.
• Odpady niebezpieczne podano brak danych jedynie baterie zbierane są w szkołach.
• Odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne

9. Składowisko odpadów Żurawieniec
• Stan formalno-prawny
- stan formalno-prawny nieuregulowany
- lokalizacja grunty wsi Żurawieniec
- stare wyrobisko pożwirowe
- właściciel gmina Babiak
- zarządzający ZUK w Babiaku
- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych z czerwca 2002 r.
- Decyzja Starosty Nr. OŚ. 7649-60-2/02/03 z dnia 20.01.2003 r. zatwierdzająca instrukcje
eksploatacji składowiska
- Decyzja Starosty Nr.OŚ. 7649-51/1/03 z dnia 30.12.2003 r. orzekająca:
.
zamknięcie składowiska w m. Żurawieniec do dnia 31.12.2005 r.
. opracowania projektu prac rekultywacyjnych do 31.12.2004 r.
. wyposażenia składowiska w instalację odgazowania i piezometry kontrolne
Decyzja Starosty Nr. 6019-9/2003/2004 z dnia 21.06.2004 r. zobowiązująca Gminę do
przeprowadzenia rekultywacji i zagospodarowania gruntów po składowisku odpadów o
kierunku leśnym w terminie 5 lat od zaprzestania działalności.
•

•

Parametry składowiska
powierzchnia działki składowiska 0,78 ha
- powierzchnia kwatery składowania 0,45 ha
- eksploatacja od 1985 r.
pojemność docelowa ok. 20.250 m3
- stopień wypełnienia 90 %
ilość dowożonych odpadów wg WIOŚ rok 2002 – 140 Mg
rok 2003 – 150 Mg
Elementy zabezpieczenia środowiska
uszczelnienie stanowi utwardzony grunt
brak drenażu odcieków
brak systemu odwadniania
brak instalacji odgazowania
brak piezometrów kontrolnych i monitoringu
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jest zieleni izolacyjna
• Zagospodarowanie terenu
częściowe ogrodzenie z siatki stalowej i brama
brak pomieszczenia obsługi
brak wody i energii elektrycznej
brak wagi samochodowej
-

•

Eksploatacja składowiska
okresowo pracuje wynajmowany spychacz
dozór od poniedziałku do soboty

•

Ocena wynikająca z Przeglądu ekologicznego
składowisko pod względem technicznym nie spełnia wymogów stawianych tego typu
obiektom tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.
- brak możliwości dostosowania funkcjonowania do wymogów ustawy o odpadach.

•

Koszty eksploatacji za rok 2003
- eksploatacja składowiska 22.951 zł
- koszty systemu zbierania i wywozu oraz zakup pojemników 25.911 zł

3.7. Gmina CHODÓW
Dane ogólne:
• Powierzchnia 7797 ha
• Liczba mieszkańców 3717 w tym:
1460 zabudowa wielorodzinna, 67 budynków
70 zabudowa jednorodzinna, 28 budynków
2187 zabudowa zagrodowa,
606 budynków
W perspektywie 2010 r. – 3640
• Liczba miejscowości 46
1. Lokalne uregulowania prawne
• Uchwała Rady Gminy Nr. X/52/03 z dnia 27.06.2003 r. r w sprawie utrzymania czystości i
porządku w gminie Chodów
2.

•

•

Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 31, 99-300
Kutno. Decyzja Wójta Nr. GWSP-7610/1/2000 z dnia 12.01.2000 r. na czas nieokreślony
Dysponuje:
- Samochodami bezpylnymi na podwoziu MERCEDES, MAN, LIAZ szt.5 do
opróżniania pojemników małych 110 l. i dużych 1,1 m3
- Samochód STAR z Przyczepą i podnośnikiem do opróżniania pojemników z
selektywnej zbiórki
- Samochody kontenerowe na podwoziu MAN, STAR, MERCEDES szt. 5
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Paderewskiego 3, 99-340
Krośniewice, pow. kutnowski, woj. Łódzkie. Decyzja Wójta Nr. RGG 7610/26/03 z dnia
15.07.2003 r. Decyzja na czas określony do 31.07.2008 r.
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•

Dysponuje:
- samochód śmieciarka typ JPH do pojemników 110 l. i 1,1 m3
- samochód śmieciarka typ SM-11 do pojemików-kontenerów 2,2 m3
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100%
Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki

udziałów w

3.

Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych na terenie gminy Chodów odbywa się w
systemie:
• Ogólnodostępnych pojemników typu 2,2 m3
ZGKiM w Krośniewicach obsługuje:
- Spółdzielnie Mieszkaniową w Chodowie której budynki znajdują się w m. Turzynów,
Dzierzbice SHR, Niwki SHR i Chodów.
- Wspólnoty mieszkaniowe w m. Domaników w liczbie 9
- Szkoły i Urząd Gminy
Przy w/w obiektach rozstawionych jest 24 kontenery 2,2 m3. Częstotliwość odbioru odpadów:
Spółdzielnia 4x w m-cu, Domaników 2x w m-cu, szkoły 10x w roku. Odpady wywożone są na
odległe o ok.12 km składowisko we Frankach. W roku 2003 wywieziono 1200 m3 odpadów. Koszt
wywozu 1 kontenera 64,50 zł brutto.
• Indywidualnych pojemników małych 120-240 l.
POM „EKO SERWIS” Kutno obsługuje budownictwo jednorodzinne i zagrodowe oraz placówki
usługowo-handlowe. Właściciele posesji zawierając umowę otrzymują w dzierżawę pojemniki.
POM rozdysponowało:
- 90 szt. pojemników 120 l.
- 16 szt. pojemników 240 l.
Wywóz odpadów następuje wg. harmonogramu z częstotliwością 1x na m-c. Koszt jednorazowego
wywozu z dzierżawą pojemnika wynosi:
- pojemnik 120 l. – 8,49 zł brutto
- pojemnik 240 l. – 13,59 zł brutto
Odpady wywożone są na odległe o ok. 28 km składowisko w Krzyżanówku gm. Krzyżanów pow.
Kutno woj. Łódzkie. W 2003 r. wywieziono 163 m3 odpadów. Liczba podpisanych umów
zawartych z właścicielami posesji – 107 co stanowi ok. 20 % mieszkańców budownictwa
jednorodzinnego i zagrodowego.
Przyjmując 100% obsługę budownictwa wielorodzinnego i ok. 20 % jednorodzinnego i
zagrodowego, łączny stopień zorganizowanej obsługi wynosi ok. 50 %. A łączna ilość
wywiezionych odpadów w 2003 r. wyniosła :
- 1363 m3 tj. ok. 340 Mg w tym:
- 1340 m3 z zabudowy mieszkaniowej
23 m3 z obiektów użyteczności publicznej
- na terenie gminy brak zakładów przemysłowych
•

Samoobsługa mieszkańców
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Ok. 80 % mieszkańców terenów wiejskich z budownictwa zagrodowego nie jest objęta
systemem zorganizowanym i wywozi odpady własnym transportem na odległe o 12 km składowisko
w Zbójnie gmina Kłodawa lub na wysypiska dzikie.
4. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Chodów prowadzona jest
poprzez:
• System ogólnodostępnych zestawów pojemników w ramach Związku Międzygminnego
„Kolski Region Komunalny”. Na terenie gminy rozstawionych jest 23 pojemniki związkowe
typu dzwon:
- 8 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
- 7 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 4 szt. białych na szkło białe
- 4 szt. niebieskich na makulaturę
4-y zestawy czteropojemnikowe ustawione są przy szkołach w m. Pniewo, Czerwonka,
Chodów i Kaleń Mała, jeden zestaw dwupojemnikowy na plastiki i szkło kolorowe ustawiony jest
przy Urzędzie Gminy.
Pojemniki opróżnia MZUK Koło, wywożąc odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie przy
ul. Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi na telefon. Pierwszego wywozu dokonano we wrześniu
2004 r.
•

System indywidualnych worków foliowych prowadzony jest przez POM „ EKO SERWIS”.
Właściciele posesji którzy podpisali umowy z POM na wywóz odpadów zmieszanych otrzymują
żółte worki z napisem „tworzywa” oraz kartony po żywności płynnej które odbierane są
bezpłatnie wg. harmonogramu od kwietnia do października. Odpady wywożone są na sortownię
w Krzyżanówku. W 2003 r. wywieziono 2,5 m3 odpadów opakowaniowych.

4.

Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych osady z oczyszczalni. Podano
jedynie, że osadów jest tak mało, że nie było potrzeby wywożenia z poletek osadowych.
• Odpady z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska. Podano jedynie, że
brak koszy i targowisk a odpady z cmentarzy wywożone są na składowisko Zbójno w gminie
Kłodawa.
• Odpady niebezpieczne podano brak danych jedynie baterie zbierane są w szkołach.
• Odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne

5.
•
•

Składowisko odpadów
na terenie gminy nie ma składowisk odpadów
odpady komunalne wywożone są poza gminę i poza powiat kolski na składowiska Krośniewice
i Franki położone w powiece kutnowskim woj. Łódzkie.

3.8. Gmina GRZEGORZEW
Dane ogólne:
• Powierzchnia 7343 ha
• Liczba mieszkańców 5671 w tym:
623 zabudowa jednorodzinna,

263 budynków
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•

5048 zabudowa zagrodowa ,
W perspektywie 2010 r. – 5680
Liczba miejscowości 13

1323 budynków

1. Lokalne uregulowania prawne
• Uchwała Rady Gminy w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie Grzegorzew - brak
• Uchwała Rady Gminy Nr. XXXIII/ 2002 z dnia 6.03. 2002 r. zatwierdzająca Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew

2. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
• Zakład Usługowo- Handlowy „LIDMAR” Bylice 17 , 62-640 Grzegorzew. Decyzja Wójta z
dnia 8.10.1998 r. na prowadzenie działalności w zakresie usuwania płynnych i stałych odpadów
komunalnych na czas nieokreślony.
Dysponuje:
- samochód ciężarowo-asenizacyjny.
•

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 31, 99-300
Kutno. Decyzja Wójta Nr. UO-7062-9/02 z dnia 25.07.2002 r. r. na czas określony do
1.08.2005 r.
Dysponuje:
- Samochodami bezpylnymi na podwoziu MERCEDES, MAN, LIAZ szt 5 do
opróżniania pojemników 120 l.; 240 l. i 1,1 m3
- Samochód STAR z Przyczepą i podnośnikiem do opróżniania pojemników z
selektywnej zbiórki
- Samochody kontenerowe na podwoziu MAN, STAR, MERCEDES szt. 5

•

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100%
Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki

udziałów w

3.

Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych na terenie gminy Grzegorzew odbywa się w
systemie:
• Ogólnodostępnych kontenerów typu KP-7
ZUH „LIDMAR” Grzegorzew obsługuje obiekty użyteczności publicznej i placówki usługowohandlowe za pośrednictwem 14 kontenerów typu KP-7. Kontenery są opróżniane 1x m-c a odpady
wywożone na gminne składowisko w m. Grzegorzew. W 2003 r. wywieziono 190 Mg
• Indywidualnych pojemników małych
POM „EKO SERWIS” Kutno obsługuje całość gminy jako jedyny operator. Właściciele posesji
zawierając umowę otrzymują w dzierżawę pojemniki. POM rozdysponowało 76 pojemników:
- 29 szt. pojemników 120 l.
- 44 szt. pojemników 240 l.
3 szt. pojemników 1,1 m3
Wywóz odpadów następuje wg. harmonogramu z częstotliwością 1x na m-c. Brak informacji o
kosztach wywozu.
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Odpady wywożone są na odległe o km składowisko w Krzyżanówku gm. Krzyżanów pow. Kutno
woj. Łódzkie. W 2003 r. wywieziono 225,42 m3 odpadów.
Łącznie ilość komunalnych odpadów wywiezionych w 2002 r. z gminy wg. Planu
Powiatowego wynosi ok. 300 Mg/rocznie lub 800 m3/rok.
• Samoobsługa mieszkańców
Ok. 90 % mieszkańcy gminy nie jest objęta systemem zorganizowanym i wywozi odpady
własnym transportem na składowisko gminne w Grzegorzewie lub na wysypiska dzikie.
4. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Grzegorzew prowadzona
jest poprzez:
• System ogólnodostępnych zestawów pojemników w ramach Związku Międzygminnego
„Kolski Region Komunalny”. Na terenie gminy
rozstawionych jest 30 pojemników
związkowych typu dzwon:
- 10 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
- 8 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 6 szt. białych na szkło białe
- 6 szt. niebieskich na makulaturę
Według UG na terenie gminy rozstawionych jest 43 pojemniki do selektywnej zbiórki w 12
miejscowościach, głównie w zestawach 3-2 pojemnikowych. Najwięcej pojemników rozstawionych
jest w m. Grzegorzew – 9 szt. i Barłogi – 6 szt.
Pojemniki opróżnia MZUK Koło, wywożąc odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie przy
ul. Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi na telefon. Pierwszego wywozu dokonano we wrześniu
2004 r.
System indywidualnych worków foliowych prowadzony jest przez POM „ EKO SERWIS”.
Właściciele posesji którzy podpisali umowy z POM na wywóz odpadów zmieszanych otrzymują
żółte worki z napisem „tworzywa” które odbierane są bezpłatnie wg. harmonogramu od
kwietnia do października. Odpady wywożone są na sortownię w Krzyżanówku.
W 2003 r. zebrano z terenu gminy Grzegorzew:
- plastiki
1242 kg
- szkło białe i kolorowe 6600 kg
- makulatura
900 kg
Łącznie
8742 kg
5. Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych osady z oczyszczalni. Odpady
z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska
• Odpady niebezpieczne podano brak danych jedynie baterie zbierane są w szkołach.
• Odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne
•

5.
•

-

Składowisko odpadów Grzegorzew
Stan formalno-prawny
- stan formalno-prawny nieuregulowany
- lokalizacja grunty wsi Grzegorzew
stare wyrobisko pożwirowe, grunty dzierżawione przez gminę
właściciel gmina Grzegorzew
- zarządzający gmina Grzegorzew
- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych z czerwca 2002 r.
39

EKO-EFEKT Spółka z o.o. Warszawa – PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Z.M. „Kolski Regin Komunalny”

- Decyzja Starosty Nr. OŚ. 7649-60-6/02/03 z dnia 24.01.2003r. zatwierdzająca instrukcje
eksploatacji składowiska
- Decyzja Starosty Nr. OŚ. 7649-51/3/03 z dnia 30.12.2003 r. orzekająca:
. .
zamknięcie składowiska w m. Grzegorzew do dnia 31.12.2005 r.
. opracowania projektu prac rekultywacyjnych do 31.12.2004 r.
. wyposażenia składowiska w instalację odgazowania i piezometry kontrolne
- Projekt rekultywacji składowiska z marca 2004 r.
•

Parametry składowiska
- powierzchnia działki składowiska 1,22 ha
- powierzchnia kwatery składowania 0,8 ha
- eksploatacja od 1987 r.
pojemność docelowa ok. 32.000 m3
- stopień wypełnienia 90 %
ilość dowożonych odpadów wg. WIOŚ rok 2002 – 365 Mg
rok 2003 – 400 Mg
Elementy zabezpieczenia środowiska
brak izolacji podłoża
brak drenażu odcieków
brak systemu odwadniania
brak instalacji odgazowania
brak piezometrów kontrolnych i monitoringu
brak zieleni izolacyjnej

•

Zagospodarowanie terenu
- dojazd z Grzegorzewa ok. 1 km drogą gruntową
ogrodzenie drewniane z licznymi ubytkami i stalową bramą
budynek gospodarczy – dyżurka, konstrukcja drewniana obita blachą
brak wody i energii elektrycznej
brak wagi samochodowej

•

Eksploatacja składowiska
okresowo pracuje wynajmowany spychacz
dozór od poniedziałku do soboty

•

Ocena wynikająca z Przeglądu ekologicznego
składowisko pod względem technicznym nie spełnia wymogów stawianych tego typu
obiektom tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.
- brak możliwości dostosowania funkcjonowania do wymogów ustawy o odpadach.

•

-

•

-

Koszty systemu gospodarki odpadami za rok 2003
- koszty wynagrodzenia 15.877,36 zł
działalność i utrzymanie 9.942,00 zł
Łącznie
25.819,36 zł
- planowane na lata 2004-9 koszt zamknięcia i rekultywacji 350 tys. zł

3.9. Gmina KOŚCIELEC
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Dane ogólne:
• Powierzchnia 10590 ha
• Liczba mieszkańców 6436 w tym:
- 600 zabudowa wielorodzinna,
25 budynków
- 2396 zabudowa jednorodzinna , 254 budynków
- 3440 zabudowa zagrodowa,
860 budynków
W perspektywie 2010 r. – 6950
• Liczba miejscowości 21
•

Lokalne uregulowania prawne
Uchwała Rady Gminy Nr. XIV/89/2000 z dnia 31.03.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelec wraz z Regulaminem.

2.

Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu

•

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun z siedzibą w Roztoce 662-513
Krzymów. Decyzja Wójta Nr. RGK-1/6431/2/2003 z dnia 11.09.2003 r. na czas określony do
31.12.2011 r.
Dysponuje:
ciągnikiem typ ZETOR 2 sztuki
przyczepa asenizacyjna typ IFA i MEPROZET
beczkowóz asenizacyjny typ KAMAZ
śmieciarka VOLVO FL618 „MEDIUM” sztuk 2
śmieciarka VOLVO PUCHER FM7 „SUPERMEDIUM” sztuk 1
zamiatarka BUCHER-SCHÓRLING TAZ/TSZ szt. 1
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kościelcu z siedzibą w Gąsiorowie. Decyzja Wójta N. RGK1/6431/3/2003 z dnia 1.10.2003 r. na czas określony do 31.12.20011 r.
Dysponuje:
- ciągnikiem rolniczym z przyczepą
- odbiera odpady gromadzone w workach
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 31, 99-300
Kutno. Decyzja Wójta Nr. RGK-4/6431/1/2002 z dnia 18.09.2002 r. r. na czas określony do
1.10.2005 r.
Dysponuje:
- Samochodami bezpylnymi na podwoziu MERCEDES, MAN, LIAZ szt 5 do
opróżniania pojemników 120 l.; 240 l. i 1,1 m3
- Samochód STAR z Przyczepą i podnośnikiem do opróżniania pojemników z
selektywnej zbiórki
- Samochody kontenerowe na podwoziu MAN, STAR, MERCEDES szt. 5

1.

-

•

•

•

3.

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100%
Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki

udziałów w

Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
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Zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych na terenie gminy Grzegorzew odbywa się w
systemie:
• Ogólnodostępnych kontenerów typu KP-7
ZOT „BAKUN” obsługuje obiekty użyteczności publicznej i placówki usługowo-handlowe za
pośrednictwem kontenerów typu KP-7. Kontenery są opróżniane na zgłoszenie telefoniczne a
odpady wywożone były na gminne składowisko w m. Daniszew. Od IV kwartału 2003 r. wywożone
są na odległe o ok. 24 km składowisko w Koninie.
• Indywidualnych worków foliowych
SKR w Kościelcu obsługuje budownictwo mieszkaniowe za pośrednictwem czarnych worków
foliowych. Worki zbierane są 1x w m-cu z 8 miejscowości: Kościelec, Gozdów, Straszków,
Mariampol, Dobrów, Ruszków, Gąsiorów, Dąbrowice Stare.
Po zamknięciu składowiska gminnego odpady wywożone są na składowisko w Koninie.

• Indywidualnych pojemników
POM „EKO SERWIS” Kutno obsługuje budownictwo mieszkaniowe gminy za pośrednictwem
indywidualnych pojemników. Właściciele posesji zawierając umowę otrzymują w dzierżawę
pojemniki. Wywóz odpadów następuje wg. harmonogramu z częstotliwością 1x na m-c.
Odpady wywożone są na odległe o ok.60 km składowisko w Krzyżanówku gm. Krzyżanów pow.
Kutno woj. Łódzkie.
ZOT „BAKUN” obsługuje za pośrednictwem pojemników indywidualnych budownictwo
mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej i gospodarczej z częstotliwością 1x na m-c lub
na zgłoszenie. Odpady wywożone są na odległe o 24 km składowisko w Koninie.
Na terenie gminy Krzyżanów rozstawione są następujące pojemniki:
6 szt. kontenerów KP-7
- 22 szt. pojemników 1,1 m3
- 425 szt. pojemników 120 l.
- 85 szt. worków 120 l.
Stopień obsługi mieszkańców gminy 31 % wg. UG w tym:
- 17% BAKUN
- 11% SKR
- 3% EKO-SERWIS.
Łącznie ilość komunalnych odpadów wywożonych z terenu gminy
- wg. Urzędu Marszałkowskiego 179 Mg – 2002 r, 238 Mg – 3y kw. 2003 r.
Ceny za odbiór odpadów
- Kontener KP-7
- 117,70 zł BAKUN
- pojemnik 1,1 m3
- 34,24 zł BAKUN i 34,78 zł EKOSERWIS
- pojemnik 120 l.
- 4,60 zł BAKUN i 8,11 zł EKOSERWIS
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Kościelec prowadzona
jest poprzez:
• System ogólnodostępnych zestawów pojemników w ramach Związku Międzygminnego
„Kolski Region Komunalny”. Na terenie gminy rozstawionych jest 32 pojemniki związkowe
typu dzwon:
- 10 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
- 8 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 7 szt. białych na szkło białe
4.

42

EKO-EFEKT Spółka z o.o. Warszawa – PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Z.M. „Kolski Regin Komunalny”

-

7 szt. niebieskich na makulaturę

Według UG na terenie gminy rozstawionych jest 61 pojemników w 20 miejscowościach w tym w
14 miejscowościach zestawy 2-pojemnikowych (szkło i plastik) w pozostałych zestawy
wielopojemnikowe (szkło, plastik, makulatura). Pojemniki opróżnia MZUK Koło, wywożąc
odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie przy ul. Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi na
telefon. Pierwszego wywozu dokonano we wrześniu 2004 r.
5.

Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych osady z oczyszczalni. Odpady
z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska
• Odpady niebezpieczne podano brak danych jedynie baterie zbierane są w szkołach.
• Odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne

6. Składowisko odpadów Daniszew
• Stan formalno-prawny
- lokalizacja grunty wsi Daniszew
- stare wyrobisko pożwirowe,
- właściciel gmina Kościelec
- zarządzający gmina Kościelec
- składowisko zostało zamknięte fizycznie we wrześni 2003 r.
- projekt rekultywacji październik 2003 r.
- Decyzja Starosty Kolskiego Nr. OŚ. 7649-56/03/04 z dnia 3.06.2004 r. określająca:
. zgodę na zamknięcie składowiska
. sposób zamknięcia i rekultywacji
- koszt rekultywacji wg. kosztorysu inwestorskiego 228 tys. zł
•

•

Parametry składowiska
powierzchnia działki składowiska 2,0 ha
- powierzchnia kwatery składowania 1,8 ha
- eksploatacja od 1983 r.
pojemność docelowa ok. 40.000 m3
- stopień wypełnienia 100 %
ilość dowożonych odpadów
wg . Urzędu Marszałkowskiego: rok 2002 – 179 Mg
rok 2003 - 238 Mg, za 3-y kwartały 2003 r.
Od IV kwartału 2003 r. odpady wywożone są na:
- składowisko Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koninie

3.10. Gmina OLSZÓWKA
Dane ogólne:
• Powierzchnia 8154 ha
• Liczba mieszkańców 5010 w tym:
340 zabudowa wielorodzinna, 5 budynków
4670 zabudowa zagrodowa, 1100 budynków
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•

W perspektywie 2010 r. – 5060
Liczba miejscowości 20

1. Lokalne uregulowania prawne
• Uchwała Rady Gminy Nr. XXXV/127/98 z dnia 6.03.1998 r. w sprawie utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Olszówka
2. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
• Zakład Usługowo- Handlowy „LIDMAR” Bylice 17 , 62-640 Grzegorzew. Decyzja Wójta na
prowadzenie działalności w zakresie usuwania płynnych i stałych odpadów komunalnych na
czas nieokreślony.
Dysponuje:
- samochód ciężarowo-asenizacyjny.
•

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100%
Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki

udziałów w

3.

Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych na terenie gminy Grzegorzew odbywa się w
systemie:
• Ogólnodostępnych kontenerów typu KP-7
ZUH „LIDMAR” Grzegorzew obsługuje obiekty użyteczności publicznej i placówki usługowohandlowe oraz zabudowę wielorodzinną za pośrednictwem 7 kontenerów typu KP-7. Kontenery są
opróżniane są:
- zabudowa wielorodzinna – 2 kontenery opróżniane 1x na m-c
- obiekty użyteczności publicznej – 5 kontenerów opróżnianych 1x na kwartał
Odpady wywożone są na gminne składowisko w m. Umień Poduchowny.
• Samoobsługa mieszkańców
Ok. 90 % mieszkańcy gminy nie jest objęta systemem zorganizowanym i wywozi odpady
własnym transportem na składowisko gminne lub na wysypiska dzikie.
W 2003 r. z terenu gminy wywieziono łącznie odpadów komunalnych:
- z zabudowy mieszkaniowej
1100 m3/rok
- z obiektów użyteczności publicznej 200 m3/rok
Łącznie
1300 m3/rok
4. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Olszówka prowadzona
jest poprzez:
• System ogólnodostępnych zestawów pojemników w ramach Związku Międzygminnego
„Kolski Region Komunalny”. Na terenie gminy
rozstawionych jest 26 pojemników
związkowych typu dzwon:
- 9 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
- 7 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 5 szt. białych na szkło białe
- 5 szt. niebieskich na makulaturę
.
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Pojemniki opróżnia MZUK Koło, wywożąc odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie
ul. Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi na telefon

przy

5.

Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych osady z oczyszczalni. Odpady
z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska
• Odpady niebezpieczne podano brak danych jedynie baterie zbierane są w szkołach.
• Odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne

6. Składowisko odpadów Umień Poduchowny
• Stan formalno-prawny
- stan formalno-prawny nieuregulowany
- lokalizacja grunty wsi Umień Poduchowny
- stare wyrobiska pożwirowe,
- właściciel gmina Olszówka
- zarządzający gmina Olszówka
- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych z czerwca 2002 r.
- Decyzja Starosty Nr .OŚ. 7649-60-8/02/03 z dnia 24.01.2003r. zatwierdzająca instrukcje
eksploatacji składowiska
- Decyzja Starosty Nr. OŚ. 7649-51/5/03 z dnia 30.12.2003 r. orzekająca:
.
. zamknięcie składowiska w m. Umień Poduchowny do dnia 31.12.2005 r.
. opracowania projektu prac rekultywacyjnych do 31.12.2004 r.
. przystąpienie do rekultywacji od dnia zamknięcia
. wyposażenia składowiska w instalację odgazowania i piezometry kontrolne
•

Parametry składowiska
- powierzchnia działki składowiska 1,68 ha
- powierzchnia kwatery składowania 1,00 ha
- eksploatacja od 1985 r.
pojemność docelowa ok. 16.000 m3
- stopień wypełnienia 100 %
ilość dowożonych odpadów wg. WIOŚ rok 2002 – 85 Mg
rok 2003 – 100 Mg
Elementy zabezpieczenia środowiska
brak izolacji podłoża
brak drenażu odcieków
brak systemu odwadniania
brak instalacji odgazowania
brak piezometrów kontrolnych i monitoringu
brak zieleni izolacyjnej

•

Zagospodarowanie terenu
- dojazd drogą gruntową
ogrodzenie z siatki stalowej i żerdzi drewnianych, zdewastowana stalowa brama
brak obiektów kubaturowych
brak wody i energii elektrycznej
brak wagi samochodowej

•

-
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•
-

-

•

Eksploatacja składowiska
do wykopu wysypywane są odpady bezpośrednio z pojazdów
odpady nie są ugniatane i przesypywane warstwą gruntu

•

Ocena wynikająca z Przeglądu ekologicznego
składowisko pod względem technicznym nie spełnia wymogów stawianych tego typu
obiektom tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.
- brak możliwości dostosowania funkcjonowania do wymogów ustawy o odpadach.
Koszty systemu gospodarki odpadami za rok 2003
- koszt wywozu kontenera 85 zł
koszt składowania przy dowozie indywidualnym 2,5 zł/m3
dochody uzyskane z opłat użytkowników – 6.488,69 zł
wydatki poniesione z tytułu odbioru odpadów – 9.816,34 zł

7. Składowisko odpadów Olszówka
• Stan formalno-prawny
- stan formalno-prawny uregulowany
- lokalizacja grunty wsi Olszówka
- składowisko stanowi wspólny obiekt z oczyszczalnią ścieków
- właściciel gmina Olszówka
- zarządzający gmina Olszówka
- Pozytywna opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr. ODI-4061/14/988/99 z dnia
8.11.1999 r.
- Pozwolenie na użytkowanie
- Decyzja Starosty Nr. OŚ. 7649-31/04 z dnia 6.02.2004 r.. zatwierdzająca
instrukcje
eksploatacji składowiska w m. Olszówka
• Parametry składowiska
- powierzchnia działki łączna składowiska i oczyszczalni
- powierzchnia kwatery składowania 0,48 ha
- początek eksploatacji 2000 r. wstępnie na potrzeby oczyszczalni.
pojemność docelowa ok. 16420 m3
- pojemność zaspakaja potrzeby gminy na 20 lat
- stopień wypełnienia 0 %
• Elementy zabezpieczenia środowiska
- izolacja podłoża folią PEHD o grubości 2,0 mm
- drenażu odcieków z rur 200/176 obsypanych żwirem 16/32 mm
- odcieki odprowadzane na oczyszczalnie ścieków typu LEMNA obok składowiska
- instalacja odgazowująca, 4-y studnie, rury stalowe 823/11 mm i długości 1,2 m
- wały osłonowe- kwatera nadpoziomowa
- piezometrów kontrolnych
- zieleni izolacyjnej z warstwy drzew i krzewów
• Zagospodarowanie terenu
- obiekt przy drodze asfaltowej Olszówka-Umień
- ogrodzenie łączne z oczyszczalnią
- budynek socjalno-techniczny owymiarach7,6x4,65 m wspólny dla obu instalacji
- rampa do przeglądu odpadów
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zasieki na surowce wtórne
kontener na odpady niebezpieczne
garaż na sprzęt składowiskowy – spycharkę gąsienicową
brodzik dezynfekcyjny
pompownia wód drenażowych
waga samochodowa
przyłącze wodociągowe i energia elektryczna
•

Eksploatacja składowiska
na składowisku nie deponuje się jeszcze odpadów
dozór całodobowy

3.11. Gmina OSIEK MAŁY
Dane ogólne:
• Powierzchnia 8733 ha
• Liczba mieszkańców 5836 w tym:
268 zabudowa wielorodzinna,
- 5568 zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
W perspektywie 2010 r. – 5850
• Liczba miejscowości 35
1. Lokalne uregulowania prawne
• Uchwała Rady Gminy Nr. 132/97 z dnia 6.08.1997 r. z dnia 25.08.1997 r. w sprawie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiek Mały
2.
•

•

•

•

Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „VITRO” ul. Toruńska 72, 62-600 Koło,
Decyzja Wójta z 2003 r. na czas określony do 2.02.2006 r – 5% mieszkańców.
Dysponuje:
- samochody kontenerowe typu SMW na podw. STAR 200 szt. 2
Firmy prywatne: Radosław Majcherowicz zam. Rosocha i Krzysztof Sobczak zam. Budzisław –
obsługują - 10% mieszkańców
Dysponują:
- ciągniki rolnicze z przyczepą
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło. 100% udziałów w
Spółce posiada Gmina Miejska Koło
Dysponuje:
- samochód STAR 28 z dźwigiem typu HDS do selektywnej zbiórki
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębach Szlacheckich, Decyzja Wójta z 2004 r. na czas określony
do 2014 r. – 30% mieszkańców

Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych na terenie gminy Osiek Mały odbywa się w
systemie:
• Ogólnodostępnych kontenerów typu KP-7
PPHU „VITRO” obsługuje obiekty użyteczności publicznej za pośrednictwem 10 sztuk
ogólnodostępnych kontenerów typu KP-7. Częstotliwość wywozu w miarę potrzeb, przeciętnie 1x
na kwartał. Kontenery znajdują się:
3.
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- Dęby Szlacheckie 3 szt.
- Osiek Mały
3 szt.
- Osiek Wielki
1 szt.
- Drzewce
1 szt.
- Łuczywo
1 szt.
- Budki Nowe
1 szt.
Odpady wywożone są na składowisko miejskie Maciejewo gm. Osiek Mały
• Indywidualnych worków foliowych
Pozostałe firmy obsługują zabudowę mieszkaniową za pośrednictwem czarnych worków foliowych.
Częstotliwość odbioru 1-2 x w m-cu. System workowy funkcjonuje w w następujących
miejscowościach:
- Osiek Mały
- Osiek Wielki na Osiedlu Leśnym
- Budzisław Stary
- Młynek
- Nowa Wieś
Odpady wywożone są na składowisko miejskie Maciejewo gm. Osiek Mały
• Samoobsługa mieszkańców
Część mieszkańców nieobjęta zorganizowanym systemem wywozu za pośrednictwem firm
posiadających zezwolenie Wójta Gminy Osiek Mały, wywozi odpady na składowisko własnym
taborem.
Gmina nie dysponuje wiedzą dotyczącą liczby zawartych umów i ilością wywiezionych
odpadów.
4. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Osiek Mały prowadzona
jest poprzez:
• System ogólnodostępnych zestawów pojemników w ramach Związku Międzygminnego
„Kolski Region Komunalny”. Na terenie gminy
rozstawionych jest 30 pojemników
związkowych typu dzwon:
- 10 szt. siatkowych na tworzywa sztuczne
- 8 szt. zielonych na szkło kolorowe
- 6 szt. białych na szkło białe
- 6 szt. niebieskich na makulaturę
Według UG selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych odbywa się na terenie prawie
całej gminy w 13 miejscowościach zamieszkałych przez 4415 mieszkańców tj. 75 % ogółu
mieszkańców gminy. W 2003 r. pozyskano 6.153 kg odpadów opakowaniowych.
Łączna liczba pojemników wynosi 37 sztuk.
Pojemniki opróżnia MZUK Koło, wywożąc odpady na sortownię zlokalizowaną na bazie
przy ul. Dąbska w Kole. Częstotliwość obsługi według potrzeb, przeciętnie 1x w m-cu.
5.

Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych, osady ściekowe
• Odpady z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska, cmentarze.
• Odpady niebezpieczne
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•

Odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne

7.

Składowisko odpadów Maciejewo
Na terenie gminy, w miejscowości Maciejewo znajduje się składowisko odpadów dla potrzeb
Gminy Osiek Mały oraz Gminy Miejskiej Koło. Gmina Osiek Mały przekazała w dzierżawę na
okres 30 lat gminie miejskiej Koło grunt o powierzchni 4,43 ha pod budowę Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Maciejewie. Zgodnie z podpisaną umową na składowisko mogą być
przyjmowane odpady z tylko z Miasta Koła i gminy Osiek Mały, przy czym mieszkańcy Gminy
Osiek Mały są na mocy w/w umowy zwolnieni z opłat za składowanie odpadów. Ponadto gmina
przeznaczyła w planie zagospodarowania przestrzennego grunt o powierzchni 4,81 ha z
przeznaczeniem pod rozbudowę istniejącego składowiska ( 2,00 ha stanowi własność Gminy Osiek
Mały )

3.12. Miasto i Gmina SOMPOLNO - powiat koniński
Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sompolno pochodzą z Planu
Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”
opracowanego w maju 2004 r.
Dane ogólne:
• Powierzchnia 13736 ha
• Liczba mieszkańców 10564 w tym:
- 3673 miasto
- 6891 wieś
W perspektywie 2010 r. – spadek
1.

Lokalne uregulowania prawne
Uchwała Rady Miejskiej zatwierdzająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Sompolno
2. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie.
Dysponuje:
- Samochód śmieciarka typu WUKO na podwoziu STAR o poj.9 m3
- Śmieciarka m-ki Multikar o poj. 3m3
3.

Istniejące systemy zbiórki odpadów zmieszanych
Zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych na terenie miasta i gminy odbywa się w
systemie:
• Ogólnodostępnych kontenerów o pojemności 3 m3
• Indywidualnych pojemników 110 l. i 1,1 m3
• Samoobsługi – wywozu odpadów przez mieszkańców własnymi środkami transportu.
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Brak informacji o ilości rozstawionych pojemników, ilości podpisanych umów, stopniu obsługi
oraz stosowanych cenach za wywóz odpadów.
Odpady wywożone są na gminne składowisko w m. Sompolno. W 2002 r. wywieziono 3000 m3
w tym:
- 2000 m3 z miasta
- 1000 m3 z terenów wiejskich
Natomiast wg. WIOŚ wywieziono 1707 Mg co dawałoby zbyt dużą gęstość 0,569 Mg/m3
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Zapis z Planu gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Koniński Region
Komunalny”: Na terenie miasta i gminy Sompolno selektywna zbiórka surowców wtórnych jest na
etapie początkowym., wg. ZM KRK w 2003 r. selektywnie zebrano:
- 8,9 Mg stłuczki szklanej
- 5,2 Mg tworzyw sztucznych
Brak informacji o systemie funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.
4.

5.

Inne odpady
Brak informacji o systemach pozyskiwania, ilości oraz sposobach zagospodarowania
pozaskładowiskowego innych odpadów sektora komunalnego.
• Odpady biodegradowalne od mieszkańców, z terenów zielonych, osady ściekowe itp.
• Odpady z terenów otwartych – zmiotki uliczne, kosze uliczne, targowiska, cmentarze
• Odpady niebezpieczne
• Odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne
5. Składowisko odpadów Sompolno
• Stan formalno-prawny
- stan formalno-prawny uregulowany
- lokalizacja grunty Sompolno przy ul. Leśnej
- właściciel Miasto i Gmina Sompolno
- zarządzający PUK Sompolno
- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w z czerwca 2002 r.
- Decyzja Starosty z grudnia 2003 r. orzekająca:
. zamknięcie składowiska w m. Sompolno do dnia 31.12.2005 r.
. opracowania projektu prac rekultywacyjnych do 31.12.2004 r.
. wyposażenia składowiska w instalację odgazowania i piezometry kontrolne
•

•

Parametry składowiska
- powierzchnia składowiska 1,4 ha
- powierzchnia kwatery 0,62 ha – teren wyrobiska popiaskowego
- eksploatacja od 1984 r.
- pojemność docelowa 40.000 m3
- stopień wypełnienia 85 %
- ilość dowożonych odpadów rok 2002 – 3000 m3

Elementy zabezpieczenia środowiska
- brak uszczelnienia podłoża
- brak instalacji odgazowania
- brak drenażu odcieków
- brak piezometrów monitorujących
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-

-

brak przyłącza energii elektrycznej i wody
brak wagi samochodowej

• Zagospodarowanie terenu
brak informacji
część terenu jest ogrodzona siatką
•

Eksploatacja składowiska
- brak informacji

•

Ocena wynikająca z Przeglądu ekologicznego
- składowisko pod względem technicznym nie spełnia wymogów stawianych tego typu
obiektom tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.
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Tab.6. Stan gospodarki odpadami na obszarze Związku „Kolski Region Komunalny” w 2003 r. wg. informacji ankietowych gmin
Systemy gromadzenia – liczba zbiorników

Lp.

Nazwa gminy

Liczba Stopień
miesz- obsługi
kańców
%

1

Miasto Koło

24368

80

2

Gmina Koło

6995

7

3

Miasto i gmina Kłodawa

14160

70

4

Miasto i gmina Dąbie

6890

50

5

Miasto i gmina Przedecz

4611

18

6

Gmina Babiak

8294

30

7

Gmina Chodów

3717

50

8

Gmina Grzegorzew

5628

10

9

Gmina Kościelec

6436

31

10

Gmina Olszówka

5010

10

11

Gmina Osiek Mały

5836

10

12

Miasto i gmina Sompoln

10564

bd

99996

30

ŁĄCZNIE

Ilość odpadów w Mg/rok
zagospodarowa

zbiórka wytworzona
na
selekSektor
tywna
Ogółe
gospod Składo Odzys
2,5
m
arczy wisko k
dzwon
/inne

worki

120
/240

1,1
/2,2

KP-7
/KP-3

-

520/50

28

87

158/+

6450

bd

5808

bd

-

41/21

13

-

35/+

104

-

+

bd

+

bd

32

36

63/+

2455

45

2455

bd

+

bd

-

bd

61/+

275

bd

195

bd

-

81

-

15

70

133

bd

146

bd

+

-

-

3/7

92

150

-

150

bd

-

90/16

-/22

-

23

340

-

+
Obce

bd

-

29/44

3

14

43/+

300

-

400

bd

+

425

22

6

61

238

-

238

bd

-

-

-

7

26

82

-

100

bd

+

-

-

10

37

179

-

173

bd

-

bd

bd

bd

bd

1707

bd

1707

25

+

1186
/131

178
/7

669
/+

12413

bd

11372

25

66
/22

Kto i gdzie wywozi odpady

MZUK, Sp.Mieszk, VITRO, EKO
SERWIS, ZOT BAKUM
Skład-Maciejewo g. Osiek

BATIMAL-Maciejewo
EKO SERWIS-Krzyżanów
ZBiUK Kłodawa
Skład-Zbójno g. Kłodawa
ZGKiM-Sobótka g. Dąbie
EkO SERWIS-Krzyżanów
ZGKiM Przedecz
Skład-Dziwie g. Przedecz
ZUK Babiak
Skład-Żurawieniec Babiak
ZGKiM Krośniewice-Franki
EKO SERWIS- Krzyżanów
LIDMAR- skł. Grzegorzew
EKO SERWIS-Krzyżanów
BAKUN-Daniszew, Konin
EKO SERWIS-Krzyżanów
LIDMAR Grzegorzew
Skład-Umień Poduchowny
Sp.Mieszk, Majcher.VITRO
Skład-Maciejewo g Osiek M
PUK Sompolno
Skład-Sompolno
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WYJAŚNIENIA:
1. Stopień obsługi mieszkańców - % mieszkańców objętych zorganizowanym systemem wywozu
2. Systemy gromadzenia:
• Worki + oznacza gromadzenie odpadów zmieszanych również e czarnych workach foliowych
• Pojemniki małe oznacza system zbiórki w indywidualnych pojemnikach 120l. / 240l.
• Pojemniki duże oznacz system zbiórki w pojemnikach 1,1 m3 / 2,2 m3
• Kontenery oznacz system zbiórki w ogólnodostępnych kontenerach KP-7 /KP-3
• Zbiórka selektywna oznacza system zbiórki: pojemniki typu dzwon 2,5 m3 / inne pojemniki w tym: 1, 1 m3, 120l. oraz worki
3. Ilość odpadów wytwarzanych na podstawie informacji ankietowych z poszczególnych gmin
• Wytwarzanych ogółem w Mg; generalnie informacje mało wiarygodne z uwagi na brak ewidencji w jednostkach wagowych
• W tym przez sektor gospodarczy; generalnie brak w gminach ewidencji z podziałem na źródło pochodzenia odpadów
4. Sposób zagospodarowania odpadów
• Deponowanie odpadów na składowiskach; informacja trudna gdyż odpady z danej gminy wywożone są na różne składowiska w tym poza teren powiatu kolskiego:
Krzyżanów, Franki powiat Kutno. W kolumnie wpisano dane pochodząc e z WIOŚ a dotyczące tylko 8 składowisk z powiatu kolskiego. Generalnie brak ewidencji w
gminach.
• Ilość odpadów głównie opakowaniowych pozyskanych w systemie selektywnej zbiórki. Generalnie zbiórka selektywna na terenie wszystkich gmin jest bardzo rozwinięta
i można zinterpretować, że bardziej niż zbiórka odpadów zmieszanych - patrząc na dużą liczbę pojemników do tej zbiórki. Niestety brak widocznego efektu – gminy nie
wiedzą ile pozyskały odpadów opakowaniowych. Z systemu Związkowego pozyskano 250 Mg a z Kłodawy 40 Mg.
5. Kto i gdzie wywozi:
• Operatorzy usług
- pochodzący z gmin powiaty kolskiegi 10 firm
- pochodzący z poza powiaty kolskieg: 2 firmy świadczące usługi transportowe w 5 gminach Związku
• Składowiska odpadów 8 składowisk w powiecie kolskim i 1 na terenie gminy Sompolno
- z 8 składowisk 5 jest do zamknięcia do końca 2005 r. w tym Daniszew w gminie Kościelec zamknięte w 2003 r. odpady z tej gminy wywożone są m. in. na
składowisko w Koninie
- 3-y składowiska mogą być eksploatowane dłużej: Maciejewo zapełnienie 2008 r, Zbójno zapełnienie 2007 r, Olszówka nowy obiekt o ograniczonej pojemności
wyłącznie na potrzeby gminy Olszówka. Planowana jest budowa 2-kwatery na terenie składowiska Maciejewo.
- sortownie odpadów z mechaniczną linią sortowniczą: na terenie składowiska Zbójno i na terenie Bazy MZUK w Kole
- Operatorzy z poza powiatu kolskiego wywożą odpady na własne obiekty poza teren powiatu: Krzyżanów, Franki
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Tab.7. Składowiska odpadów na terenie powiatu kolskiego 2003 r. wg. WIOŚ
Lp

Gmina

Miejscowość

1

Koło-miasto

Koło

2.

Kłodawa

Zbójno

3

Dąbie

Sobótka

4

Przedecz

Dziwie

5

Babiak

6

Grzegorzew

7

Kościelec

Żurawieniec
Grzegorzew
Daniszew

8

Olszówka

Umień Poduchowny

9

Osiek Mały

Maciejewo

Właściciel obiektu
Saint-Gobain Abrasivies
S.A.
Urząd Miasta i Gminy
Kłodawa
Urząd Miasta i Gminy
Dąbie
Urząd Miasta i Gminy
Przedecz
Urząd Gminy
Babiak
Urząd Gminy
Grzegorzew
Urząd Gminy
Kościelec
Urząd Gminy
Olszówka
Urząd Miasta i Gminy
Koło - użytkownik

Ilość
odpadów
Mg/rok

Okres eksploatacji
Powierzchni
Posiadane
rozpoczęci
a
decyzje
ha
a
zakończenia

Monitoring

składowisk

430

1,35

1985

2005

1,3,5,

brak

2455

1,98

1999

2007

1,2,3,4,5,

1,3,4,

195

0,93

1985

2005

1,3,5,

brak

146

1,11

1983

2005

3,5

brak

150

0,78

1985

2005

1,3,5

brak

400

1,22

1987

2005

3,5

brak

338

2,00

1985

2003

3,5

brak

100

1,68

1980

2005

3,5

bbrak

5808

4,43

1998

2008

2,3,4,5,

1,3,4,

OBJAŚNIENIA:
•
•
•

Posiadane decyzje: 1- decyzja lokalizacyjna, 2- pozwolenie na budowę, 3- decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
4- pozwolenie na użytkowanie, 5- przegląd ekologiczny
Monitoring składowiska: 1- gazu wysypikowego, 3- wód powierzchniowych, 3- wód odciekowych, 4- wód podziemnych
Składowisko Saint-Gobain Abrasives S.A. jest składowiskiem odpadów poprodukcyjnych typu komunalnego dawnej Fabryki KORUND, znajduje się na terenie zamkniętym,
nie przyjmowało odpadów komunalnych z gmin i przewidziane jest do zamknięcia i rekultywacji
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4. STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO
4.1. Podmioty gospodarcze w poszczególnych gminach
Tab. 8. Podmioty gospodarcze w rejestrze KRUPGEN-REGON wg GUS 2003 – powiaty
Sektor publiczny
Sektor prywatny
w tym
w tym
Og
oso
Lp
og
og
pań
spó
Nazwa gminy
ółe
sp
by
.
ółe
ółe
stw
łdzi
fizy s.c
m
ółk
s.h
oelni
m
m
czn
i
ew
e

fun
dac
je

e

1 Miasto Koło
2592
2
Koło 305
3 Kłodawa
751
4 Dąbie
268
5 Przedecz
212
6 Babiak
296
7 Chodów
125
8 Grzegorzew
248
9 Kościelec
246
10 Olszówka
170
11 Osiek Mały
249

99
10
57
14
12
14
11
11
10
9
13

3
1
-

2
1
-

2493 2134
295 274
694 599
254 225
200 176
282 248
114
84
237 208
236 201
161 133
236 212

207
8
52
15
11
7
5
11
8
10
11

77
4
10
1
3
3
4
4
4
1
3

12
2
2
3
3
1
3
4
1
2

-

Powiat kolski

5462

260

4

3

5202 4494

345

114

33

-

542

25

-

1

27

14

5

-

12

Sompolno

517

451

4.2. Większe zakłady produkcyjne według informacji ankietowych
1. Miasto Koło
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

OSM Koło – skup i przetwórstwo mleka (proszek mleczny, masło, śmietana, serek
wiejski, maślanka), zatrudnionych 494 osoby
„SOKOŁÓW” S.A. Oddział Zakłady Mięsne w Kole – przetwórstwo mięsa i wędlin,
zatrudnienie 790 osób
Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB” – rusztowania, agregaty tynkarskie,
zatrudnienie 73 osoby
„Wood-Mizer Industries” Sp. z o.o. – produkcja traków taśmowych do cięcia kłód oraz
brzeszczotów do traków, zatrudnienie 160 osób
Zakłady Mięsne „KWIATEK” – produkcja wędlin, zatrudnienie 68 osób
M.&K Foam GmbH – produkcja materacy i stelaży, zatrudnienie 145 osób
„SANITEC” Koło – ceramika sanitarna, zatrudnienie 487 osób
Andre Abrasive Articles – produkcja narzędzi ściernych ze spoiwem organicznym i
ceramicznym, zatrudnienie 127 osób
MZWiK w Kole – wydobycie i uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, zatrudnienie 66
osób
SAINT GOBAIN Abrasives – produkcja narzędzi ściernych.

2. Miasto i gmina Kłodawa
•

Kopalnia Soli Kłodawa – wydobycie soli, zatrudnienie 1000 osób
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•
•
•

3 piekarnie w Kłodawie i 1 w Bierzwiennej Kolonii
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane Król-Banasiak, zatrudnienie 100 osób

3. Miasto i gmina Dąbie
•
•

ZGKiM zarządzanie nieruchomościami, zatrudnienie 17 osób
MOTO+POLMO, zatrudniający 11 osób.

4. Miasto i gmina Przedecz
•
•
•
•

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, zatrudnienie 70 osób
Zakład Odzieżowy „Ryk-Pol”, zatrudnienie 33 osoby
Produkcja pasz i koncentratów paszowych PPHU „Ankana”, zatrudnienie 18 osób
Produkcja wyrobów betoniarskich, R. Marciniak, zatrudnienie 11 osób.

5.

Gmina Babiak

•
•

„SUPMIĘS” s.c., produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa, zatrudnionych 30
Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA, handel + piekarnia, zatrudnionych 48
osób

6. Gmina Chodów
•

Gospodarstwo Nasienno-Rolne „BOVINAS” Sp. z o.o. w Chodowie, produkcja roślinnozwierzęca, zatrudnienie 95 osób

7. Gmina Grzegorzew
•
•
•

GLASPO Grzegorzew Sp. z o.o. – wyroby ze szkła hartowanego, zatrudnienie 40-50
osób
Zakłady Mięsne Kołodziejczyk w Ponętowie Dolnym – ubojnia (trzoda chlewna +
bydło) oraz wyrób wędlin, zatrudnienie 30 osób
Wypychowski stolarstwo, zatrudnienie 10 osób

8. Gmina Koło
•
•
•

Ubojnia Drobiu zatrudniająca 31 osób w miejscowości Ruchenna
Państwowy Ośrodek Maszynowy we Wrzącej Wielkiej prowadzący naprawy sprzętu
rolniczego
IZOMER – zakład produkcyjno-handlowy, produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

9. Gmina Kościelec
•
•
•

PPHU „Krupa” – 5 osób zatrudnionych
„Bacur” Sp. z o.o. – szwalnia, zatrudnionych 15 osób
PPH „Kolmex” produkcja tarcz ściernych, 2 osoby zatrudnione.

10. Gmina Olszówka
•

ROLPEKS – skup zboża, 8 zatrudnionych
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•
•

BUDROL – handel artykułami produkcji rolnej i budowlanej, 2 zatrudnionych
ACT stacja paliw i produkcja materiałów budowlanych, 8 zatrudnionych.

11. Gmina Osiek Mały
•
•

PPHU „GALW-MIĘS” przetwórstwo mięsne, zatrudnienie 30 osób
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SEGLA” producent szyb hartowanych, zatrudnienie 50
osób.

12. Miasto i Gmina Sompolno powiat koniński
Według Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Koniński Region
Komunalny” na terenie powiatu konińskiego, w przeciwieństwie do miasta Konina, nie ma
większych zakładów wytwarzających odpady przemysłowe. Plan nie wymienia żadnego
zakładu z Miasta i Gminy Sompolno. Dane o odpadach z sektora gospodarczego pochodzące
z GUS i WIOŚ generalnie odnoszą się do skali całego powiatu a nie poszczególnych gmin.
4.3. Ilość i sposób zagospodarowania odpadów wg GUS
W 2001r. w GUS zebrano dane od 120 największych producentów odpadów
przemysłowych w województwie wielkopolskim. Informacje pochodzą z zakładów w których
rocznie powstaje co najmniej 1000 Mg odpadów.
GUS podaje, że w 2001r. na terenie województwa wytworzono 3705 tys. Mg odpadów
przemysłowych z czego wykorzystano 62.8% a unieszkodliwiono 33,9%.
Tab.9.

Bilans odpadów przemysłowych w powiecie wg GUS
W tym
Ogółem
Rok
wykorzystan unieszkodlitys.Mg
e
wione
2002
34,8
33,7
1,1

Powierzchnia
składowisk
składowane
ha
5,2

4.4. Ilość i sposób zagospodarowania odpadów wg WIOŚ
4.4.1. Odpady przemysłowe
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska prowadzą monitoring gospodarki odpadami, pozwalający gromadzić
informacje o:
• ilości
wytworzonych
odpadów
z
uwzględnieniem
wykorzystania,
unieszkodliwiania oraz unieszkodliwiania przez składowanie
• składowanie z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia
• pełnym obrocie odpadów niebezpiecznych.
W 1993r. opracowano System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi
SIGOP który obejmuje informacje o ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych,
unieszkodliwionych i składowanych.
W 2002r. na terenie województwa wielkopolskiego wytworzono 4654 tys. odpadów
przemysłowych, odzyskowi poddano 73,6%, unieszkodliwieniu przez składowanie 27,2% a
poza składowaniem 2,3%. Większa ilość poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu wynika z
magazynowania odpadów pochodzących z poprzednich lat.
Najwięcej odpadów powstaje z:
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•
•

Tab. 10.
Rok
2002
2003

grupy 10 – 36% mieszanki popiołowo - żużlowe z procesów termicznych
grupy 02 – 26% z rolnictwa i przetwórstwa żywności, prawie 80% tej grupy są to
odpady z przemysłu cukrowniczego – wysłodki, które w całości zostają
wykorzystane przez rolników
Bilans odpadów przemysłowych w powiecie wg WIOŚ
w tym
Wytworzone
magazynowa wykorzystano
Mg
no
46865
24465

24

22847

unieszkodliwiono

składowano

1090

514

Z powyższych informacji wynika, że w powiecie kolskim zmniejsza się w sposób
zdecydowany ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych oraz zwiększa się udział ich
odzysku i ponownym wykorzystaniu. Większa ilość zagospodarowanych odpadów w stosunku
do ilości wytworzonej wynika z zagospodarowania odpadów z poprzednich lat dopiero w
3003 r.
Sposób zagospodarowania odpadów w 2003 r.
•
0,1 % odpadów było tymczasowo składowana na terenach zakładów
• 93,3 % zostało ponownie wykorzystane
•
4,5 % zostało poddanych unieszkodliwianiu
•
2,1 % zostało unieszkodliwionych poprzez składowanie.
4.4.2. Odpady niebezpieczne
W 2002r. na terenie województwa wielkopolskiego wytworzono 30644,2 Mg
odpadów niebezpiecznych, odzyskowi poddano 15552.8 Mg, unieszkodliwiono przez
składowanie 6485,6 Mg, a poza składowaniem 8202,9 Mg, na terenie zakładów
magazynowano 6485,6 Mg odpadów.
Najwięcej odpadów niebezpiecznych powstało w powiatach: miasta Konin, miasta
Poznań, kolskim, chodzeńskim i ostrowskim.
Tab.11. Bilans odpadów niebezpiecznych w powiecie wg WIOŚ
W tym
Wytworzone
Rok
tymczasowo wykorzystan unieszkodliMg
składowane
e
wiane
2002
50,9
2003
93,8
8,3
49,7
51,3

składowane
0

Z powyższych informacji wynika, że w powiecie kolskim odpady niebezpieczne
stanowią 0,38% ilość odpadów przemysłowych a dominującym sposobem zagospodarowania
jest unieszkodliwianie i odzysk.
W 2003r.
•
7,6 % odpadów było tymczasowo składowanych na terenach
zakładów
• 45,5 % zostało ponownie wykorzystanych
• 46,9 % zostało poddanych unieszkodliwianiu
•
0 % było unieszkodliwiane poprzez składowanie.
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UWAGA: podane przez WIOŚ sposoby zagospodarowania odpadów nie świadczą, że
dokonywane są na terenie powiatu.

4.5. Podmioty gospodarcze podlegające juryzdykcji Wojewody
Wojewodzie podlegają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określone
zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 24.09.2002r. Dz.U. nr 179.
Według uzyskanych informacji takim przedsięwzięciem na terenie powiatu kolskiego
jest Kopalnia Soli „Kłodawa” Przedsiębiorstwo Państwowe.
Wojewoda Wielkopolski wydał Decyzję Nr. SR.Ko.II-7-6620-7/03 z dnia 3.03.2003 r.
na wytwarzanie odpadów przez Kopalnie Soli. Decyzja obowiązuje do 31,.12.2010 r.
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów wg. w/w Decyzji:
• Kod 010410 pyły i proszki
- 2800,00 Mg/rok pulpa
•
„ 010499 inne nie wymienione odpady
- 5000,00 „
usyp
•
„ 100101 żużle i popioły paleniskowe
- 700,00 „
•
„ 120101 odpady z piłowania i toczenia żelaza 1,00 „
•
„ 120103 odpady z toczenia metali nieżelaznych 0,50 „
•
„ 130113* inne oleje hydrauliczne
2,00 „
•
„ 130208* inne oleje silnikowe i przekładniowe 5,40 „
•
„ 130310* inne oleje i ciecze
1,00 „
•
„ 150101 opakowania z papieru i tektury
- 12,50 „
•
„ 150203 sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny 5,50 „
•
„ 160215* lampy fluorescencyjne
0,15 „
•
„ 160601* baterie i akumulatory ołowiowe
12,00 „
•
„ 170201 drewno
37,00 „
•
„ 170401 miedź, brąz, mosiądz
1,50 „
•
„ 170402 aluminium
0,50 „
•
„ 170405 żelazo i stal
- 500,00 „
Dominujące odpady tj. pulpa i usypy soli zagospodarowywane są w całości do posadzania
wyeksploatowanych komór w poletkach eksploatacyjnych. Pozostałe odpady przekazywane są
uprawnionym podmiotom do odzysku.
Według Informacji Starostwa Powiatowego w Kole juryzdykcji Wojewody podlegają
również:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JOLMAR” Jan Balcer Zabłocie 3, 62-640
Grzegorzew.
• BOVINAS w Chodowie
• Składowisko Odpadów Komunalnych w Maciejewie
• Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole – ujęcie wody
4.6. Podmioty gospodarcze podlegające juryzdykcji Starosty
Zgodnie z Art. 17 Ustawy o odpadach wytwórca odpadów występuje do Starosty
celem:
1. Przedłożenia informacji o wytwarzanych
zagospodarowania jeśli wytwarza:
• 0 - 100 kg odpadów niebezpiecznych

odpadach

oraz

o

sposobach

ich
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• 5 - 5tys.Mg odpadów innych niż niebezpieczne
2. Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli
wytwarza:
• 100 kg – 1 Mg odpadów niebezpiecznych
3. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, jeśli
wytwarza:
• powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych
• powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne.
W latach 1999-2003 Starosta Kolski wydał 176 Decyzji administracyjnych w zakresie
gospodarki odpadami w tym:
• 135 na wytwarzanie odpadów w tym 115 na odpady niebezpieczne
•
41 na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu
Tab.12. Bilans poszczególnych grup odpadów przemysłowych za 2002 r.
gospodarki odpadami powiatu kolskiego.

wg. Planu

Grupa

Nazwa grupy odpadów

Mg

%

01
02
10
12
13
14
15
16
17
18
19

Odpady z wydobywania kopalin
Odpady z rolnictwa oraz przetwórstwa żywności
Odpady z procesów termicznych
Odpady z fizycznej i mechanicznej obróbki metali
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw
Odpady z rozpuszczalników
Odpady opakowaniowe
Odpady nieujęte w innych grupach
Odpady z budowy, remontów i demontażu
Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady z instalacji i urządzeń służących
zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków
Odpady komunalne
Łącznie

4950,000
30301,820
6043,120
734,354
44,121
0,215
446,334
65,125
4019,782
13,520

10,56
64,65
12,89
1,56
0,09
0
0,95
0,14
8,57
0,03

14,780
232,820
46865,99

0,03
0,49
100
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W odpadach sektora gospodarczego największy udział ma:
• Grupa 02 – 64,65% Odpady z rolnictwa i przetwórstwa żywności
reprezentowana przez:
- „SOKOŁÓW” S.A. Zakłady Mięsne w Kole
Kod 020202 odpadowa tkanka zwierzęca i inne
- 6614,6 Mg
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
Kod 020580 serwatka-odpad z przemysłu mleczarskiego
- 9967,9 Mg
•

Grupa 10 – 12,89% Odpady z procesów termicznych
reprezentowane przez podmioty:
- Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Koło
Kod 100113 mieszanki popiołowo-żużlowe
- Sanitec Koło Sp. z o.o.
Kod 101206/13 formy odlewnicze gipsowe i inne
- Kopalnia Soli „KŁODAWA” w Kłodawie
Kod 100101 żużle

- 7000,0 Mg
- 3131,5 Mg
- 1142,4 Mg
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•

•

Grupa 01 – 10,56 % Odpady z wydobywania kopalin
reprezentowane przez podmioty gospodarcze:
- Kopalnia Soli „KŁODAWA” w Kłodawie
Kod 010410 pulpa solna i usyp

Grupa 17 – 8,57 % Odpady z budowy, remontów i demontażu
Reprezentowana przez podmioty gospodarcze:

•

- 4950,0 Mg

SZURGOT Przedsiębiorstwo Budowlane Koło
Kod 170504 gleba i ziemia
- 1140,0 Mg
170107 zmieszane odpady z betonu i gruzu
- 82,8 Mg
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz.Poznań
Kod 170101 gruz i inne
- 551,0 Mg
Energetyka Kaliska Rejonowy Zakład Energetyczny Koło
Kod 170101 gruz żelbetowy
- 270,0 Mg
P.H.U. „MALWA” Powiercie, Koło
Kod 170402 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
- 129,1 Mg
Kopalnia Soli „KŁODAWA” w Kłodawie
Kod 170405 złom stalowy
- 997,4 Mg

Grupa 12 – 1,56 % Odpady z mechanicznej i fizycznej obróbki metali,
Reprezentowana przez podmioty gospodarcze:
- Wytwórnia Wyrobów i Materiałów Ściernych K.i E. Furs, Koło
Kod 120115 Ścierniwo poprodukcyjne
- 846,5 Mg

4.7. Sposoby zagospodarowania odpadów
Według danych WIOŚ w 2003 r. odpady poprodukcyjne z sektora gospodarczego
powstające na obszarze powiatu kolskiego wykorzystywane są w ramach recyklingu w 83,3%
a tylko 2,1% jest unieszkodliwiane poprzez składowanie
1. Odpady z rolnictwa i przetwórstwa żywności, grupa 02.
Odpadowa tkanka zwierzęca z Zakładów Mięsnych „SOKOŁÓW” i serwatka ze
Spółdzielni Mleczarskiej sprzedawane są rolnikom i fermom hodowlanym do spaszania
zwierząt i do nawożenia gleb.
Wyżej wymienione odpady grupy 02 stanowią największy udział wśród odpadów
województwa wielkopolskiego i są prawie w 100% wykorzystywane przez rolników – WPGO
oraz WIOŚ.
2. Odpady z procesów termicznych, grupa 10
Odpady energetyczne reprezentowane przez żużle, popioły paleniskowe i pyły oraz inne
sprzedawane są podmiotom gospodarczym, głównie do utwardzania dróg i rekultywacji
gruntów.
Przekazywanie odpadów reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja
2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, Które posiadacz odpadów może przekazać
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do
wykorzystywania ich na własne potrzeby (Dz.U.Nr.74poz.686)
3. Odpady z wydobywania kopalin, grupa 01
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Odpady z wydobywania kopalin występują głównie w Kopalni Soli „KŁODAWA” w
postaci sypkiej oraz pulpy i są w całości zagospodarowywane w kopalni do posadzania
wyeksploatowanych komór w poletkach eksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez
Okręgowy Urząd Górniczy Planem Ruchu Kopalni Soli.
4. Odpady medyczne i weterynaryjne grupa 18
Odpady medyczne, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dzieli się na trzy
grupy:
1. Odpady bytowo – gospodarcze.
2. Odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia
drobnoustrojami mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy tej
zaliczane są: zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki
pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali i
oddziałów zakaźnych.
3. Odpady specjalne, do których zaliczane są substancje radioaktywne, substancje
toksyczne, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry i świetlówki,
odpady srebrnonośne.
Z powyższego podziału wynika, że odpady pierwszej grupy nie stanowią zagrożenia
dla środowiska, odpady trzeciej grupy wymagają oddzielnych technik unieszkodliwiania.
Natomiast zasadniczym problemem są odpady grupy drugiej, które powinny być gromadzone
selektywnie, gdyż wymagają unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcenia.
Odpady medyczne na terenie powiatu kolskiego, na podstawie 63 wydanych Decyzji
administracyjnych przez Starostę Kolskiego:
•

Liczba jednostek medycznych:
- 37 gabinetów lekarskich
- 17 zakładów opieki zdrowotnej
- 9 aptek
• Ilość wytwarzanych odpadów medycznych ogółem 15,3 Mg/rok w tym
- 12,0 Mg/rok ZOZ Koło ul. Poniatowskiego 25
Transportem odpadów medycznych z placówek służby zdrowia powiatu kolskiego
zajmuje się
• Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami „Rymed” Augustynów !3, 62-660 Dąbie.
• EKOTRANSPAL Sp. z o.o. z Konina
Odpady wywożone są głównie do unieszkodliwiania termicznego w Zakładzie Utylizacji
Odpadów w Koninie.
5. Odpady poubojowe i padłe zwierzęta, Kod 020182
W ostatnim okresie Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące utylizacji odpadów
pochodzenia zwierzęcego na produkcję mączek utylizacyjnych i zakazała ich użytkowania
w żywieniu zwierząt. Stan ten jest konsekwencją wystąpienia schorzenia zwanego gąbczastą
encefalopatią mózgu BSE u bydła.
Zgodnie z wymogami UE odpady pochodzenia zwierzęcego zostały podzielone na trzy
grupy ryzyka:
• odpady niskiego ryzyka LRM – odpady poubojowe z przeznaczeniem na mączkę
zwierzęcą,
• odpady szczególnego ryzyka SRM,
• odpady wysokiego ryzyka HRM – padlina.
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Odbiorem i transportem padłych zwierząt zajmuje się m.in.
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Sompolna
Uprawnionym podmiotem do spalania materiału szczególnego SRM i wysokiego HRM
ryzyka jest m.in.
• PPH „HETMAN” Sp. z o.o. Zakład Utylizacyjny w Olszówce, 87-400 Golub-Dobrzyń
woj. Pomorsko-kujawskie. Firma dysponuje kilkoma zakładami na terenie kraju
6.

Odpady ropopochodne, szlamy i inne grupa 13.
Oleje odpadowe, szlamu z odwaniania olejów w seperatorach, zaolejona woda z
czyszczenia zbiorników itp. wywożone są przez firmy:
• EKOS Poznań ul. Krańcowa 15
tel. 0-61 877-27-29
• SERWIS Poznań ul. Wrzesińska 4
tel. 0-61 653-64-93
• AWAS Serwis ul. Egejska 1/34 Warszawa
tel. 0-22 615-51-13
W roku 2002 odpady grupy 13 na terenie województwa wielkopolskiego zostały
wykorzystane w 45% i unieszkodliwione w pozostałych ok. 65%.
Wykorzystanie odpadów grupy 13 zajmowały się m.in.:
- SYNCNRON Sp. z o.o. z Poznania
- RAL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe z Poznania
- Rafineria Jedlicze S.A. z Jedlicza.
Neutralizacja odpadów ropopochodnych zajmuje się m.in.:
- EKOS z Poznania
- AWAS-Polska Warszawa lok. Główiew
- Huta Aluminium KONIN S.A.
Odmiennego traktowania wymagają odpady zawierające PCB – wykorzystywane są
one przez Stacje Unieszkodliwiania Ścieków EKOGAL S.A. z Kutna.

7.

Odpady zawierające azbest grupa 17 06
W powiecie kolskim jak na razie brak ogólnego wykazu obiektów zawierających
pokrycia dachowe z płyt azbesto-cementowych oraz brak informacji o wymianie pokryć.
Starostwo Powiatowe wydało szereg decyzji firmom uprawnionym do demontażu
pokryć azbestocementowych i wywożenia odpadów na składowisko PPN IZOPOL S.A.
Trzemieszno.
• Zakład Remontowo Budowlany, Karolczak Łódź ul. Przełajowa 10
• PRTiA TERMOEXPORT Warszawa,
ul. Żurawia 24/7
tel. 0-22 821-34-67
• PPH-U ABBA-EKOMED Toruń, ul. Poznańska 152
• DEMO-BUD Swadzim, ul. Poznańska 13a
tel. 0-61 843-78-49
• WIMACH-H Sp. z o.o. Katowice ul. Dworska 12

8.

Środki ochrony roślin grupa
Przeterminowane lub niewykorzystane środki ochrony roślin Kod 07 04 80 oraz
opakowania po tych środkach Kod 15 01 10 są w większości odpadami niebezpiecznymi i
powinny być odbierane przez sklepy i hurtownie sprzedające – jest to wymógł ustawowy.
Zbieraniem i transportem odpadów niebezpiecznych zajmuje się firma
• SEGI-AT Warszawa, ul. Ratuszowa 7/9 tel. 0-22 331-34-40
Odpady te unieszkodliwiane są termicznie m.in. w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp.
z o.o. Konin.

9.

Mechanika pojazdowa
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W zakładach mechaniki pojazdowej występują oleje silnikowe i smary,
rozpuszczalniki, szlamy lakiernicze oraz zużyte części samochodów w tym filtry,
akumulatory, opony.
Odpady tego typu są wywożone przez specjalistyczne firmy do zakładów utylizacji
poza granice powiatu.
Ustawowy wymóg postępowania z oponami i akumulatorami:
• Zużyte opony Kod 16 01 03
- od 1 lipca 2003r. zakaz deponowania na składowiskach
- pozyskanie zużytych opon należy do obowiązków producentów, wymagany
poziom odzysku 75% do 2007r. lub opłata produktowa 8 zł za 1 kg opony
- brak dotychczas recyklingu materiałowego – aktualnie dominuje spalanie z
wykorzystaniem energii w cementowniach, największe doświadczenie mają
cementownie Górażdże i Strzelce Opolskie.
• Akumulatory ołowiowe. Podgrupa 16 06
- pozyskanie zużytych akumulatorów należy do obowiązków producentów i
importerów, wymagany poziom odzysku i recyklingu do 2007r. – wszystkie
zużyte akumulatory
- ustawowy wymóg, kupno nowego – zdanie starego lub opłata depozytowa w
wysokości 30 zł za sztukę
- Największe doświadczenia o przerobie i recyklingu starych akumulatorów
mają: Zakłady Górniczo-Hutnicze Orzeł Biały z Bytomia oraz SURMET z
Poznania i CENTRA S.A. z Poznania.
10. Wyeksploatowane pojazdy, Kod 16 01 04
Obecnie samochody, które są wycofywane z eksploatacji trafiają głównie do tzw. autozłomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów.
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy zaliczane są do odpadów
niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 września 2002r.
Dz.U. nr 179 § 2 p. 9 d – dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych, wymagane jest obowiązkowo sporządzenie raportu oddziaływania na
środowisko, stąd podlegają one pod juryzdykcją wojewody w zakresie wydawania decyzji
na wytwarzanie odpadów.
Na terenie powiatu kolskiego zgodnie z informacją Powiatowego planu gospodarki
odpadami funkcjonują zakłady posiadające stosowne zezwolenia zajmujące się zbieraniem
wyeksploatowanych pojazdów. m.in.
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JOLMAR” Jan Balcer Zabłocie 3, 62-640
Grzegorzew – Decyzję na wytwarzanie odpadów wydaje Wojewoda.
5. WNIOSKI I IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW
Podsumowanie wynikające z analizy stanu istniejącego
1. Niedostateczny stopień obsługi mieszkańców w zakresie w zakresie zorganizowanego
systemu gromadzenia i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, głównie na terenach
wiejskich: miasto Koło –70% natomiast gminy Grzegorzew, Olszówka i Osiek Mały tylko
po 10%. Średnio dla obszaru Związku ok. 35%.
2. Ilość wywożonych odpadów komunalnych i sposób ich zagospodarowania – informacje
gmin małowiarygodne, brak rzetelnej ewidencji, brak pomiarów w jednostkach
wagowych. Oszacowano na podstawie ankiet, że w 2003 r. wywieziono na składowiska
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ok.12.413 Mg odpadów a pozyskano w ramach zbiórki selektywnej 271 Mg. ( MZUK i
ZBiUK)
3. Pozyskiwanie komunalnych odpadów zmieszanych realizowane jest poprzez następujące
systemy:
• Ogólnodostępne kontenery KP-7
10 gmin
• Indywidualne pojemniki
9 gmin
• Indywidualne worki
5 gmin
Gminy Babiak, Olszówka i Osiek Mały nie mają pojemników tylko kontenery.
4. Odpady wywożone są przez wielu operatorów:
• 6 gmin ma własne gminne zakłady komunalne – Koło. Kłodawa, Dąbie, Przedecz,
Babiak, Sompolno
• 6 gmin korzysta z obcych operatorów
• Znaczący operatorzy miejscowi dysponujący właściwym taborem
- Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole
- Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
• Znaczący operatorzy zewnętrzni dysponujący właściwym taborem
- EKO-SERWIS Kutno, działa w 5 gminach / Koło, Dąbie, Chodów,
Grzegorzew, Kościelec /
- ZGKiM Krośniewice działa w gminie Chodów
- BAKUN Roztoka-Krzymów, działa w mieście Koło i gminie Kościelec
5. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych prowadzona jest przez Związek
Międzygminny „Kolski Region Komunalny” dysponujący 453 pojemnikami typu dzwon o
pojemności 2,5 m3 rozstawionych we wszystkich gminach Związku w systemie
ogólnodostępnych zestawów 2-4 pojemnikowych.
6. Ponadto selektywna zbiórka prowadzona jest przez poszczególne gminy, które dokupiły
własne pojemniki. W sumie na terenie gmin znajduje się ok. 669 sztuk pojemników typu
dzwon i szereg pojemników mniejszych, Kłodawa np. dysponuje 87 pojemnikami 140 l. i
43 pojemnikami 1,1 m3
7. Uzupełnieniem pojemników są indywidualne worki foliowe do selektywnej zbiórki
odpadów. System ten funkcjonuje w 8 gminach a odpady wywozi MZUK Koło i
EKOSERWIS Kutno.
8. W sumie potencjał pojemnikowo-workowy na selektywną zbiórkę odpadów
opakowaniowych dorównuje prawie potencjałowi pojemników na odpady zmieszane,
natomiast efektywność tego potencjału jest znikoma. W 2003 r. pozyskano odpadów
opakowaniowych:
• 251 Mg MZUK Koło
•
20 Mg ZBiUK Kłodawa
• 29 Mg EKO-SERWIS Kutno - system workowy- miasto Koło, gmina Koło,
Chodów i
Grzegorzew
Łącznie ok. 300 Mg co stanowi zaledwie 2,5% wywiezionych zmieszanych odpadów
komunalnych od ok. 35 % mieszkańców .
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9. Oczyszczanie terenów otwartych realizowane jest głównie przez gminne zakłady
komunalne lub przez pracowników zatrudnionych przez gminy. Pozyskane odpady trafiają
na składowisko.
10. Odpady biodegradowalne od ludności i z terenów zielonych nie są pozyskiwane
selektywnie pozostając w masie komunalnych odpadów zmieszanych trafiają na
składowisko.
11.

Brak systemu pozyskiwania i pozaskładowiskowego unieszkodliwiania
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych.

lub

12. Z 11gminnych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu kolskiego tylko w 2
oczyszczalniach osady spełniają wymagania do rolniczego wykorzystania z pozostałych
trafiają na składowiska gminne.
13. Osady pościekowe z oczyszczalni w Kole –378 Mg i oczyszczalni Pomarzany-Kłodawa –
101 Mg po procesie odwadniania i higienizacji wykorzystywane są do kształtowania
terenów zielonych i do rekultywacji gleb.
14. Osady pościekowe z Zakładów Mięsnych w Kole po specjalnym procesie przetwarzania
tworzą nawóz organiczno-wapienny ok.500 Mg stosowany do użyźniania gleb w gminach
Osiek Mały, Babiak i Sompolno.
15. Na 11 gmin powiatu kolskiego w 2003 r. funkcjonowało 9 składowisk odpadów
komunalnych. Większość z nich nie spełnia współczesnych wymogów i zgodnie z
Decyzjami Starosty Kolskiego ma być zamknięta do końca 2005 r., Składowiskami tymi
są”
• Składowisko Saint-Gobain Abrasivies S.A. Miasto Koło, powierzchnia 1,35 ha
• Składowisko Sobótka, Miasto i gmina Dąbie, powierzchnia 0,93 ha
• Składowisko Dziwie, Miasto i gmina Przedecz, powierzchnia 1,11 ha
• Składowisko Żurawieniec, Gmina Babiak, powierzchnia 0,78 ha
• Składowisko Grzegorzew, Gmina Grzegorzew, powierzchnia 1,22 ha
•
Składowisko Daniszew, Gmina Kościelec, powierzchnia 2,0 ha zamknięte w 2003 r.
• Składowisko Umień Poduchowny, Gmina olszówka, powierzchnia 1,68 ha
16. Po roku 2005 pozostaną w eksploatacji 3-y obiekty:
•

•

Składowisko Maciejewo, Gmina Osiek Mały zarządzane przez MZUK w Kole,
zapełnienie 0,5 ha kwatery przewidziane jest na 2008 r. Z uwagi na dużą rezerwę
terenu 4,43 ha, oraz istnienie na tym terenie drugiego wyrobiska, planuje się
wykorzystanie go na II kwaterę umożliwiającą funkcjonowanie obiektu poza rok 2008
na potrzeby gmin Związku.
Składowisko Zbójno, Miasto i gmina Kłodawa zarządzane przez ZBiUK Kłodawa,
zapełnienie kwatery nr I przewidziane jest na 2007 r. z możliwości rozbudowy.
Gmina Kłodawa wykupiła dodatkowy teren o pow. 1,57 ha i posiada projekt
budowlany kwatery nr II o pojemności 122,2 tys. m3 z przewidywanym okresem
eksploatacji 39 lat. Obiekt dysponuje
dobrze rozbudowanym zapleczem
technicznym:
- Hala o kubaturze 709 m3 z linią technologiczną sortowni
- Wiata o kubaturze 464 m3 do przeróbki i magazynowania surowców wtórnych
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•

- Liczne maszyny i urządzenia technologiczne
Składowisko Olszówka, Gmina Olszówka zarządzane przez Urząd Gminy Olszówka.
Obiekt nowy na terenie wspólnym z oczyszczalnią ścieków i ze wspólnym, zapleczem
techniczno-socjalnym. Kwatera o powierzchni 0,48 ha ma wystarczyć na 20 lat dla
potrzeb wyłącznie gminy Olszówka.

17. Szereg gmin wpuściło na swój teren operatorów obcych z poza powiatu kolskiego którzy
wywożą odpady na własne składowiska. I tak:
• Część odpadów z gmin: Koło, Dąbie, Chodów, Grzegorzew, Kościelec wywożona
jest na odległe nawet o ok. 60 km składowisko Krzyżanów powiat kutnowski.
• Część odpadów z gminy Chodów wywożona jest również na odległe o ok. 15 km
składowisko Franki powiat kutnowski.
• Po zamknięciu składowiska w Daniszewie część odpadów z gminy Kościelec
wywożona jest przez firmy własne na odległe o ok. 24 km składowisko w Koninie.
18. Koszty wywozu odpadów na przykładzie:
• Kontener KP-7 - 117,70 zł gm. Kościelec;
• Pojemnik 1,1 m3 - 34,78 zł
„
• Pojemnik 240 l. „
• Pojemnik 120 l. - 8,11 zł
„

- 75 zł Kłodawa:
- 35 zł
„
- „
- 8 zł
„

19 Ceny za przyjęcie odpadów na składowisko
•
Komunalne od ludności
- 127,31 zł/Mg Maciejewo:
• Komunalne z przemysłu
- 189,97 zł/Mg
„
• Papier i tektura
- 69,00 zł/Mg
„
• Tekstylia i tworzywa
- 60,00 zł/Mg
„

- - Koło
- 38 zł „
- 19 zł „
- 10 zł „
- 80 zł/Mg Zbójno:

20 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego zakłada podział
województwa na 12 zintegrowanych obszarów obsługi transferujących odpady do
Zakładów Zagospodarowania Odpadów ZZO. Gminy należące do MZK „Kolski Region
Komunalny ”znajdują się w Obszarze składającym się z 3 powiatów słupecki, koniński i
kolski planowanym do obsługi przez ZZO Konin.
21

Na obszarze gmin należących do Związku, poza częściowo skoordynowanym systemem
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, brak zdecydowanych działań
integracyjnych w zakresie wspólnego porządkowania gospodarki odpadami. Każda gmina
stara się rozwiązać problem samodzielnie..

22.

W powiecie kolskim jak na razie brak ogólnej inwentaryzacji obiektów zawierających
pokrycia dachowe z płyt azbestocementowych oraz brak informacji o wymianie pokryć.
Starosta Kolski wydał szereg decyzji firmom uprawnionym do demontażu i
unieszkodliwienia odpadów azbestocementowych .

23. Odpady medyczne i weterynaryjne z powiatu kolskiego odbierane są z 54 jednostek służby
zdrowia, 9 aptek i dowożone transportem specjalistycznym firmy do unieszkodliwiania
termicznego w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie. Ilość odpadów medycznych wg.
wydanych Decyzji administracyjnych. 25,3 Mg/rok
24. Odpady poubojowe i padłe zwierzęta odbierane są przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych z Sompolna.
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25. Gospodarka odpadami sektora gospodarczego należy do obowiązków poszczególnych
podmiotów gospodarczych i jest realizowana w oparciu o obowiązujące prawo na
podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Powiatu Kolskiego lub
Wojewodę Wielkopolskiego i nadzorowanych przez inspekcje kontrolne WIOŚ.
26. Powyższy tok postępowania realizowany jest na obszarze gmin należących do Związku.
Starosta w latach 1999-2003 wydał ok. 176 decyzji i pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
27. W odpadach poprodukcyjnych sektora gospodarczego dominują:
• 64,65% odpady z rolnictwa i przetwórstwa żywności
• 12,89% odpady z procesów termicznych
• 10,56% odpady z wydobywania kopalin
•
8,70% odpady z budowy, remontów i demontażu
28.

Sposób zagospodarowania 24465 Mg/rok odpadów poprodukcyjnych wg. WIOŚ
• 93,3% wykorzystanie wtórne – recykling
•
4,5% unieszkodliwione poprzez inne technologie
•
2,1% unieszkodliwione poprzez składowanie
•
0,1% tymczasowo składowane

29.

Sposób zagospodarowania 93,8 Mg/rok odpadów niebezpiecznych wg. WIOŚ
• 51,3% unieszkodliwione
• 49,5% wykorzystane wtórnie - recykling
•
8,3% tymczasowo składowane
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PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
Związku Międzygminnego
„Kolski Region Komunalny”

Część II
STRATEGIA
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Koło Listopad 2004
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6. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
SEKTORA KOMUNALNEGO - ZAŁOŻENIA
6.1. Odpady komunalne
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Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych a pochodzące od innych wytwórców, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających z gospodarstw
domowych.
Typowe odpady komunalne powstają w:
• Gospodarstwach domowych – grupa główna
• Obiektach infrastruktury takich jak handel, usługi, szkolnictwo, urzędy, obiekty
działalności gospodarczej i wytwórczej.
Poza typowymi odpadami wytwarzane są inne rodzaje odpadów zaliczanych do
komunalnych ale wymagające odrębnego traktowania
• Odpady wielkogabarytowe
• Odpady budowlane
• Odpady z terenu zieleni
• Odpady z oczyszczania ulic
• Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych
Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów
gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66 poz.620) plany gminne- związkowe powinny dotyczyć w
szczególności odpadów komunalnych gdyż gospodarka odpadami komunalnymi należy do
zadań własnych gmin, natomiast plany powiatowe w szczególności odpady inne niż
niebezpieczne.
6.2. Prognoza nagromadzenia
W Polsce nie prowadziło się ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych, dlatego
sporządzenie ich bilansu i prognozy nie jest sprawa prostą.
Dane GUS opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy wywozowe a
wiadomo, że nie wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem wywozu. Szacuje
się, że w mieście 94% a na terenach wiejskich 74% ludności objętych jest wywozem.
Ponadto obecne wymagania z zakresu ewidencji podawane są w jednostkach
masowych (Mg) a większość składowisk gminnych nie posiada wagi i odpady szacowane są
w jednostkach objętościowych (m3) a gęstość odpadów jest różna – inna w miejscu
gromadzenia i kilkakrotnie wyższa na składowisku.
Aktualnie średnie wskaźniki dla kraju wg KPGO i WPGO wynoszą:
• masowy wskaźnik nagromadzenia
290 wielkopolska 325 kg/M.rok
• gęstość odpadów
250 wielkopolska 259 kg/m3
• objętościowy wskaźnik nagromadzenia 1,2 wielkopolska 1,25 m3/M.rok
Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się
zasadniczo dwa czynniki:
• liczba ludności
• jednostkowy wskaźnik nagromadzenia
Według KPGO – Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przez najbliższe 5-lat
dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce odpadogenne stąd stały wzrost wskaźnika
nagromadzenia lecz nie większe niż 3% rocznie.
Okres prognostyczny przyjęto zgodnie w wymaganiami ustawowymi
• krótkookresowy
2004-2007 – 4 lata
• długookresowy
2008-2012 – 5 lat
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6.3. Prognoza składu grupowego odpadów
W opracowaniu dokonano prezentacji i analizy porównawczej składu grupowego
odpadów z gospodarstw domowych i infrastruktury pochodzący z następujących źródeł:
• Plan Gospodarki Odpadami dla woj. wielkopolskiego WPGO – 2003 r.
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami KPGO MP nr 11 - 2003 r.
• Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kolskiego – 2004 r.
Aktualny skład morfologiczny podany w/w opracowaniach obejmuje 8 grup odpadów
o łącznej gęstości nasypowej
• miasto
170 kg/m3
• wieś
250 kg/m3
• infrastruktura
150 kg/m3
Prognozę składu morfologicznego oparto na danych KPGO i WPGO który
uszczegółowia odpady komunalne na 18 strumieni. Wielkość strumieni odpadów dla
poszczególnych gmin przyjęto z Planu powiatowego.
W załączeniu tabele
Tab. 13. Wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wg
KPGO w kg/M.rok
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
Odpady z gospodarstw
domowych
Odpady z obiektów
infrastruktury
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady z terenów zieleni
Odpady z oczyszczania ulic
Odpady niebezpieczne
w odpadach komunalnych
Łącznie

2000

Miasto
2007

2000

Wieś
2007

2012

2012

224

268

300

116

120

120

110

128

144

45

47

46

20
40
10
15

30
67
12
17

30
90
12
19

15
40
5
-

20
67
5
-

20
90
5
-

3

3

3

2

3

3

424

525

598

223

262

284

Tab. 14. Prognoza zmian wskaźnika nagromadzenia odpadów wg KPGO w kg/M.rok.
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Lp.

Nazwa strumienia odpadów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Odpady spożywcze-bioodpady
Odpady zielone
Papier, karton nieopakowaniowe
Opakowania papierowe
Opakowania kompozytowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania szklane
Metale
Opakowania stalowe
Opakowania aluminiowe
Odpady tekstylne
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołów
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne

Razem

2000

Miasto
2007

2000

Wieś
2007

2012

2012

90,20
10,00
28,62
41,52
4,66
48,27
15,53
2,00
28,12
12,79
4,57
1,33
12,10
14,30
46,70
20,00
40,00
3,00

100,90
11,40
32,28
65,80
7,30
52,00
24,60
2,40
39,00
13,40
5,90
1,70
13,60
15,60
39,70
29,90
67,10
3,00

103,60
12,40
33,20
91,40
10,20
49,90
34,20
2,70
49,30
13,40
7,10
2,00
14,30
17,20
34,10
29,90
90,30
3,00

22,11
4,16
10,64
15,43
1,73
21,03
6,77
1,00
18,89
4,55
1,63
0,47
4,65
13,25
40,28
15,00
40,00
2,00

24,40
4,80
12,00
17,30
1,90
22,10
7,10
1,10
21,70
4,80
1,70
0,50
5,20
13,50
34,20
19,90
67,10
3,00

24,80
5,20
12,30
17,90
2,00
21,20
6,80
1,20
23,40
4,80
1,70
0,50
5,50
14,20
29,40
19,90
90,30
3,00

424

525

598

223

262

284

Tab. 15. Prognoza ilości strumieni odpadów komunalnych dla gmin Związku w Mg
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Strumień odpadów
Odpady spożywcze-bioodpady
Odpady zielone
Papier, karton nieopakowaniowe
Opakowania papierowe
Opakowania kompozytowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania szklane
Metale
Opakowania stalowe
Opakowania aluminiowe
Odpady tekstylne
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne

Razem

Miasto Koło

Miasto Kłodawa

Tereny wiejskie

2007

2012

2007

2012

2007

2012

2376
268
761
1550
172
1225
579
56
918
315
139
40
320
367
935
704
1569
70

2440
292
782
2152
240
1175
805
63
1161
315
167
47
336
405
803
704
2127
70

688
78
220
448
50
354
168
16
266
91
40
11
93
106
271
204
456
20

706
84
226
623
70
340
233
18
336
91
48
14
98
117
233
204
616
20

1698
334
834
1204
132
1539
494
76
1510
334
118
35
362
940
2381
1385
4658
209

1727
362
856
1246
139
1476
473
83
1629
334
118
35
383
989
2047
1385
6284
209

12364

14084

3580

4077

18243

19775

74

75
Tab. 16. Prognoza strumieni technologicznych odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin w Mg
Lp

Nazwa gminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Koło-miasto
Kłodawa
Dąbie
Przedecz
Babiak
Chodów
Grzegorzew
Koło
Kościelec
Olszówka
Osiek Mały
Sompolno

11

12

Łącznie

Biodegradowa
lne
Opakowaniow
e
2007
2012
2007 2012
3405 3514
3398 4572

1255
284
181
330
149
229
275
271
201
239
433
7257

1294
291
186
339
153
235
283
278
207
245
447
7476

1313
346
221
403
182
280
336
330
245
291
531
7874

1667
360
230
420
190
291
350
344
256
304
554
9536

Problemowe

Niebezpieczne

Mineralne

2007
1916
772
229
146
266
120
185
222
219
162
193
349
4781

2007
70
40
20
13
24
11
16
20
20
14
17
32
299

2007
1302
689
328
210
383
173
266
319
314
233
277
504
5000

2012
1889
762
225
144
262
119
182
219
215
160
190
344
4712

2012
70
40
20
13
24
11
16
20
20
14
17
32
299

2012
1208
635
300
192
350
158
243
291
287
213
253
461
4594

Wielkogabaryt
owe
2007 2012

Budowlane
2007

2012

704
334
137
87
160
72
111
133
131
97
115
210
2293

1569
897
462
295
538
243
374
449
442
328
389
692
6683

2127
1207
622
397
724
327
503
604
595
441
524
950
9027

704
334
137
87
160
72
111
133
131
97
115
210
2293

RAZEM
2007
12364
3580

2012
14084

1807
1155
2104
952
1462
1755
1728
1283
1523
2751

4077
1957
1251
2279
1031
1583
1901
1872
1390
1650
2998

34187

37936

76

6.4. Odpady ulegające biodegradacji
6.4.1. Ilość odpadów
Do odpadów biodegradowalnych zaliczono: odpady spożywcze – bioodpady, odpady z
terenów zieleni – biomasa, papier i katon nieopakowaniowy
Tab.17.
Lp
1
2
3

Ilość odpadów biodegradowalnych w Mg
Miasto Koło i Kłodawa
Odpady biodegradowalne
2007
2012
Bioodpady Kod 20 01 08
3064
3146
Biomasa
Kod 200201
346
376
Papier, karton Kod 20 0101
981
1008
Razem
4391
4530

Pozostałe tereny
2007
2012
1698
1727
334
362
834
856
2866
2945

6.4.2. Wymagany poziom odzysku
Zgodnie z nową ustawą o odpadach i wytycznymi Dyrektywy 99/31/EC odpady
biodegradowalne nie powinny trafiać na składowiska.
Te na pozór niewinne odpady podczas fermentacji beztlenowej w złożu składowiska
wytwarzają toksyczne substancje gazowe i ciekłe zanieczyszczając wody gruntowe, glebę i
powietrze. Około 30% emisji metanu z terenów Polski pochodzi z 999 składowisk odpadów
komunalnych zajmujących 3125 ha powierzchni i przyczynia się do globalnych zmian
klimatu i efektu cieplarnianego.
Z powyższych powodów Dyrektywa z 1999 r. nakłada obowiązek stopniowej redukcji
deponowanych na składowiskach odpadów podlegających biodegradacji i kierowanie ich do
przetwarzania biologicznego. Redukcja przewidziana jest w trzech etapach a dla warunków
polskich przesunięta na okres 4 lat i przedstawia się następująco wg KPGO:
• 2010 r. – ograniczenie składowania do 75% ich masy z 1995 r.
• 2013 r. – ograniczenie składowania do 50% ich masy z 1995 r.
• 2020 r. – ograniczenie składowania do 25% ich masy z 1995 r.
Opierając się na założeniach WPGO przyjęto następujące poziomy odzysku odpadów
biodegradowalnych:
• 2007 r. – 35%
• 2012 r. – 50%
Tab.18. Podział odpadów biodegradowalnych wg ich zagospodarowania
Miasto Koło i Kłodawa Pozostałe tereny
Lp
Sposób zagospodarowania
2007
2012
2007
2012
1
Kompostowanie
1537
2265
1003
1472
2
Składowanie
2854
2265
1863
1473
Razem
6.5. Odpady opakowaniowe Kod 15 01
6.5.1. Ilość odpadów

4391

4531

2866

2945
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Do odpadów opakowaniowych zaliczono odpady wykonane z papieru, kompozytów,
tworzyw sztucznych, szkła oraz metali
Tab.19. Ilość odpadów opakowaniowych
Miasto Koło i Kłodawa
Lp
Odpady opakowaniowe
2007
2012
1
Papier
Kod 15 01 01
1998
2775
2
Kompozytowe Kod 15 01 05
222
310
3
Tworzywa
Kod 15 01 02
747
1038
4
Szklane
Kod 15 01 07
1184
1497
5
Stalowe
Kod 15 01 04
179
215
6
Aluminiowe
Kod 15 01 04
51
61
Razem
4381
5896

Pozostałe tereny
2007
2012
1204
1246
132
139
494
473
1510
1629
118
118
35
35
3493
3640

6.5.2. Wymagany poziom odzysku
W krajach UE od 1994 r. obowiązuje Dyrektywa 94/62/EC. W myśl tej dyrektywy
systemy organizacyjno-prawne w poszczególnych krajach UE zmuszone zostały do
zapewnienia wskaźnika odzysku odpadów opakowaniowych w ciągu 5 lat do poziomu 5060% wagowo.
Polska Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami z 11 maja 2000 r. wprowadza obowiązek osiągnięciem do 31 grudnia
2007 r. docelowego poziomu:
• odzysk w wysokości 50%
• recykling w wysokości 25% - łącznie
Rozporządzenie Minister Środowiska z 29 maja 2003 r. precyzuje natomiast roczne
poziomy recyklingu na lata 2004-2007 poszczególnych grup odpadów opakowaniowych.
Poziomy recyklingu poszczególnych opakowań
• papierowe 25%
• kompozytowe 25%
• z tworzyw sztucznych 25%
• szklane 40%
• stalowe 20%
• aluminiowe 40%
Brak aktualnie zamierzeń na dalsze lata, w związku z powyższym na rok 2012
przyjęto wzrost odzysku do 65% i wzrost recyklingu o 5% w stosunku do roku 2009. Według
KPGO, odpady opakowaniowe palne które nie uda się wykorzystać w recyklingu
materiałowym przekazywane zostaną do spalania w procesie odzysku energii.
Tab. 20 . Prognozowana wielkość odzysku
Miasto Koło i Kłodawa
Lp
Odpady opakowaniowe
2007
2012
1
Papier
Kod 15 01 01
999
1804
2
Kompozytowe Kod 15 01 05
111
202
3
Tworzywa
Kod 15 01 02
374
675
4
Szklane
Kod 15 01 07
592
973
5
Stalowe
Kod 15 01 04
90
140
6
Aluminiowe
Kod 15 01 04
26
40
Razem
2192
3834

Pozostałe tereny
2007
2012
602
810
66
90
247
307
755
1059
59
77
18
23
1747
2366
77
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Tab. 21. Podział odpadów opakowaniowych wg zagospodarowania
Miasto Koło i Kłodawa Pozostałe tereny
Lp
Odpady opakowaniowe
2007
2012
2007
2012
1
Odzysk i recykling
2192
3834
1747
2366
2
Składowanie
2189
2062
1746
1274
Razem

4381

5896

3493

3640

6.6. Odpady problemowe
6.6.1. Ilość odpadów
Przez odpady problemowe rozumie się odpady znajdujące się w odpadach
komunalnych które jest trudno pozyskać w sposób selektywny oraz trudno zakwalifikować do
konkretnej technologii przetwarzania za wyjątkiem deponowania na składowisku.
Do odpadów tych zaliczono nieopakowaniowe tworzywa sztuczne, szkło, metale,
zabrudzone odpady tekstylne oraz inne odpady organiczne jak skóra, guma, drewno.
Tab. 22 Ilość odpadów problemowych
Lp
1
2
3
4

Odpady problemowe
Tworzywa nieop.
20 01 39
Szkło nieopakow.
20 01 02
Odpady tekstylne
20 01 11
Metale
20 01 40
Razem

Miasto Koło i Kłodawa
2007
2012
1579
1515
72
81
413
434
406
406
2470

2436

Pozostałe tereny
2007
2012
1539
1476
76
83
362
383
334
334
2311

2276

6.6.2. Wymagany poziom odzysku
Wymienione odpady problemowe nie są wyszczególnione w KPGO do odzysku.
Całość tych odpadów pozostaje w masie zmieszanych odpadów komunalnych i jest kierowane
na składowisko, największe możliwości odzysku związane są ze złomem metalowym i
częściowo tekstylia – zbiórka PCK.
6.7. Odpady niebezpieczne Kod 20 01
6.7.1. Ilość odpadów
Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych to różnego rodzaju chemikalia,
farby, opakowania, świetlówki, baterie itp.
Tab. 23. Ilość odpadów niebezpiecznych w Mg
Miasto Koło i Kłodawa
Lp
Wyszczególnienie
2007
2012
1

Odpady niebezpieczne

90

90

Pozostałe tereny
2007
2012
209

209
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6.7.2. Wymagany poziom odzysku
Odpady niebezpieczne powinny być eliminowane z odpadów komunalnych w fazie ich
gromadzenia. Krajowy Plan zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką
selektywną odpadów niebezpiecznych
• 2006 r. - 15%
• 2010 r. - 50%
• 2015 r. - 80%
Tab. 24 Podział odpadów niebezpiecznych wg zagospodarowania Mg
Miasto Koło i Kłodawa Pozostałe tereny
Lp
Odpady niebezpieczne
2007
2012
2007
2012
1
Odzysk i unieszkodliwianie
22
56
50
130
2
Składowanie
68
34
159
79
Razem

90

90

209

209

6.8. Odpady mineralne Kod 20 03 99
6.8.1. Ilość odpadów
Odpady mineralne to głównie popiół z ogrzewania piecowego, stłuczka ceramiczna,
drobne frakcja odpadów, pył, piasek oraz drobny gruz budowlany.
Według danych z badań, ilość tego typu odpadów dochodzi do 30-40% masy w
odpadach pochodzących z budynków ogrzewanych indywidualnie paliwem stałym i do 1015% w odpadach z budynków zaopatrzonych w ciepło centralne – R.Szpadt
Tab. 25. Ilość odpadów mineralnych w Mg
Miasto Koło i Kłodawa
Lp
Odpady mineralne
2007
2012
1
Odpady mineralne
473
522
2
Drobna frakcja popiołowa
1206
1036
Razem

1679

1558

Pozostałe tereny
2007
2012
940
989
2381
2047
3321

3036

6.8.2. Wymagany poziom odzysku
KPGO nie nakłada poziomów odzysku na tę grupę odpadów komunalnych. Odpady te
generalnie trafiają na składowisko. Mogą być jednak wykorzystywane lokalnie do
utwardzania dróg na terenach wiejskich.
6.9. Odpady wielkogabarytowe – poużytkowe Kod 20 03 07
6.9.1. Ilość odpadów
Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na
duże rozmiary nie mieszczą się do standardowych pojemników i wymagają odrębnego
traktowania.
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W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych.
Społeczeństwo pozbywa się starych mebli, zużytego sprzętu domowego (lodówki, pralki,
kuchnie) oraz zużytego sprzętu elektronicznego (radia, telewizory, komputery). Przy okazji
wymiany pojawiają się również opakowania przestrzenne.
Tab.26.
Lp
1

Ilość odpadów wielkogabarytowych w Mg
Miasto Koło i Kłodawa
Wyszczególnienie
2007
2012

Odpady wielkogabarytowe

908

908

Pozostałe tereny
2007
2012
1385

1385

6.9.2. Wymagany poziom odzysku
Odpady wielkogabarytowe są źródłem potencjalnych surowców wtórnych ale również
źródłem substancji i materiałów uznanych za niebezpieczne (gazy szlachetne, rtęć, oleje
sprężarkowe) które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić.
Z uwagi na powyższe w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz w Rozporządzeniu MS z 29 maja 2003 r.
nałożony został obowiązek odzyskiwania m.in.
• chłodziarek i zamrażarek typu domowego do 50% w roku 2007.
Krajowy Plan zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką selektywną
odpadów wielkogabarytowych
• 2006 r. – 20%
• 2010.r. – 50%
• 2015 r. – 70%
Tab. 27. Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych
Miasto Koło i Kłodawa
Lp
Odpady wielkogabarytowe
2007
2012
1
Odzysk i recykling
254
527
2
Składowanie
654
381
Razem

908

908

Pozostałe tereny
2007
2012
388
833
997
552
1385

1385

6.10. Odpady budowlane
6.10.1. Ilość odpadów
Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają
najczęściej:
• gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy
• odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
• pokrycia dachowe – odpady asfaltów i produktów smołowych
• złom metaliczny
• gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir
• odpady z materiałów izolacyjnych
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Tab. 28 Ilość odpadów budowlanych w Mg
Miasto Koło i Kłodawa
Lp
Wyszczególnienie
2007
2012
1

Odpady budowlane

2025

2743

Pozostałe tereny
2007
2012
4658

6284

6.10.2. Wymagany poziom odzysku
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada następujący rozwój selektywnej zbiórki
odpadów budowlanych
• 2006 r. – 20%
• 2010 r. – 50%
• 2015 r. – 70%
Tab. 29. Zagospodarowanie odpadów w Mg
Miasto Koło i Kłodawa
Lp
Odpady budowlane
2007
2012
1
Odzysk i recykling
567
1591
2
Składowanie
1458
1152
Razem
6.11. Komunalne osady ściekowe

2025

2743

Pozostałe tereny
2007
2012
1304
3645
3354
2639
4658

6284

Kod 19 08 05

6.11.1. Ilość osadów
Aktami wykonawczymi Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie poprawy jakości
wód jest Ustawa Prawo Wodne z 2001r. i Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych z grudnia 2003r.
Wymienione dokumenty narzucają konieczność wyposażenia skupisk ludzkich w
oczyszczalnie ścieków i system kanalizacji zbiorczej:
• przedział 0-2000 RLM
– nie wymaga budowy
• przedział 2000 – 15000 RLM – oczyszczalnie do 2015r.
• przedział powyżej 15000 RLM - oczyszczalnie do 2010r.
(średni wskaźnik RLM równoważnej liczby mieszkańców wynosi 2,27).
W wyniku oczyszczania ścieków powstają odpady
• skratki - kod 19 08 01
• odpady z piaskowników - kod 19 08 02
• ustabilizowane komunalne osady ściekowe - kod 19 08 05.
Zagospodarowanie osadów ściekowych reguluje Uchwała Rady Ministrów nr 219 z
dnia 29 października 2002 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.
Według wskaźników podanych w KPGO, jeden mieszkaniec obsługiwany przez
oczyszczalnie odpowiada produkcji rocznej osadów na poziomie od 11,4 kg s.m. do 34,8 kg
s.m., w zależności od technologii oczyszczania ścieków – średnia, 23,7 kg s.m.
Liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w województwie wielkopolskim
w 2001r. wynosiła 40% a w powiecie kolskim 34%.
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WPGO planuje, że w wyniku realizacji programu rozbudowy sieci kanalizacyjnych i
budowy oczyszczalni do roku 2014 nastąpi dwukrotny przyrost masy osadu w stosunku do
roku 2000. Wszystkie gminy powiatu posiadają ludność powyżej 2 tys. mieszkańców i
przyjmując tylko ludność rzeczywistą, ilość osadów powinna wynosić następująco.
Tab. 30. Ilość osadów ściekowych w Mg s.m. wg. Powiatowe planu gospodarki odpadami
Miasto Koło i Kłodawa Pozostałe tereny
Lp
Wyszczególnienie
2007
2012
2007
2012
1

Osady ściekowe

680

720

1320

1400

6.11.2. Wymagany poziom odzysku – zagospodarowanie
Podstawowe cechy osadów ściekowych
• wysokie uwodnienie, wynoszące od ponad 99% w przypadku osadów surowych do 8085% dla osadów odwodnionych
• płynna, mazista lub ziemista konsystencja
• wysoka zawartość związków organicznych od 80% dla osadów surowych do 25-65% dla
osadów stabilizowanych
• duża zawartość związków nawozowych: azotu, fosforu, potasu
• zmienna zawartość substancji toksycznych, głównie metali ciężkich
• zróżnicowany stopień zagrożenia sanitarnego, wynikający z zawartości w osadach
znacznych ilości mikroorganizmów chorobotwórczych.
Dotychczasowe przetwarzanie osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków jest
słabo rozwinięta i ogranicza się głownie do zagęszczenia i odwadniania a gospodarka
osadowa nie była monitorowana, ewidencję rozpoczęto dopiero w 2002r.
Komunalne osady ściekowe z uwagi na dużą zawartość składników biogennych są
odpadami biodegradowalnymi których nie powinno się deponować na składowiskach lecz
wykorzystywać rolniczo ale nie do bezpośredniego wprowadzenia do środowiska glebowego.
Preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie
kompostowanie jako przetwarzanie osadów zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa
przyrodniczego – higienizacja. Przy czym kompostowanie musi być realizowane wspólnie z
innymi odpadami organicznymi (kora, trociny, zrembki).
KPGO zakłada, że w perspektywie 2014 roku
• 26% osadów będzie wykorzystywane do nawożenia i użyźniania gruntów –bez
dodatkowego przerobu
• 20% osadów jw. ale po procesie kompostowania
• 45% osadów będzie składowana do 2010 r. później spadek do 39% w 2014 r.
•
5% osadów będzie termicznie przekształcane
• 4% osadów będzie wykorzystana na cele przemysłowe bez przetwarzania
Dla warunków powiatu przyjęto 40 - 30% - bezpośrednio do gleby, 10 - 20% kompostownie, 50% - składowiska.

Tab.31. Zagospodarowanie osadów w Mg
Lp

Sposób zagospodarowania

Miasto Koło i Kłodawa
2007
2012

Pozostałe tereny
2007
2012
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1
2
3

Bezpośrednio do gleby
Kompostowanie
Składowanie
Razem

272
68
340

216
144
360

528
132
660

420
280
700

680

720

1320

1400

6.12. Odpady zawierające azbest Kod 17 06 01
6.12.1. Ilość odpadów
Postępowanie z odpadami azbestowymi reguluje:
• Rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu
wycofywania azbestu z gospodarki (MP Nr 38)
• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest(Dz.U..z2004rNr71poz.649).
Zgodnie z w/w Rezolucją ustalono konieczność opracowania długofalowych
programów usuwania wyrobów azbestowych z terytorium Polski na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Jako docelowy przyjęto 30 letni okres realizacji tych
programów.
W maju 2002 r. opracowany został Krajowy Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Odpowiednie programy na niższych
szczeblach wymagają opracowania. Plan gospodarki odpadami sygnalizuje problem azbestu,
ale jego nie rozwiązuje.
Odpady azbestowe zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Chorobotwórcze
działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu zawieszonych w powietrzu.
Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane wyroby z udziałem azbestu
nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Azbest stosowano w wyrobach budowlanych głównie jako
pokrycia dachowe, płyty azbesto-cementowe o zawartości 10-13% azbestu. Są to wyroby o
dużej gęstości definiowane jako „twarde”. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno
związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w niewielkiej ilości
przedostają do otoczenia. Niebezpieczeństwem natomiast jest mechaniczna obróbka tych płyt
np.: cięcie, wiercenie otworów lub rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości się
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późniejszymi zmianami) praktycznie
zamknęła okres stosowania wyrobów azbestowych w Polsce, pozostaje natomiast problem
sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i
zanieczyszczenia środowiska.
Przewidywana ilość odpadów wg KPGO zawierających azbest powstających w
wyniku usuwania wyrobów z azbestu dla woj. wielkopolskiego:
• 2003-12 – 355,2 tys. Mg,
• 2013-22 – 444,0 tys. Mg,
• 2023-32 – 310,8 tys. Mg.
Przez analogię do w/w wskazań KPGO, gminy powiatu powinny doprowadzić
do usunięcia ok. 35% pokryć dachowych z płyt azbesto-cementowych do roku 2012.
Likwidacja wyrobów azbestowych ma przebiegać w oparciu o w/w programy
opracowane na wszystkich szczeblach administracji samorządowej.
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Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonych rozwiązań organizacyjnych,
prawnych i techniczno-technologicznych. Przewiduje się realizację zadań na trzech
poziomach:
• centralnym – Główny Koordynator Programu,
• wojewódzkim,
• lokalnym – samorząd powiatu i gminy.
Do zadań województwa należy m.in. prowadzenie bazy informacyjnej zawierającej
dane dotyczące lokalizacji, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest.
Do zadań powiatu należy m.in. sporządzanie rocznych informacji o realizacji
zadań, nadzorowanie wykorzystywania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenie
lokalnej polityki społecznej.
Do zadań gmin należy m.in. przygotowanie wykazów obiektów zawierających
azbest oraz współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji o
zagrożeniach.
Demontaż, transport oraz składowanie odpadów azbestowych podlega specjalnym
rygorom podobnym jak dla odpadów niebezpiecznych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. m.in.:
Nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek dokonania
przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz sporządzenia „Oceny stanu i
możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Jeden egzemplarz oceny
otrzymuje terenowy organ nadzoru budowlanego.
• Podaje, że wszystkie wyroby posiadające gęstość mniejszą niż 1000 kg/m3 powinny być
usunięte na koszt właścicieli.
•

7.

PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODRKI ODPADAMI
SEKTORA GOSPODARCZEGO – ZAŁOŻENIA

7.1. Odpady z sektora gospodarczego
Obowiązek minimalizacji wytwarzania
oraz zagospodarowania odpadów
poprodukcyjnych – niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne należy do podmiotu
wytwarzającego – posiadacza odpadów.
Zgodnie z rozdz. 4 Ustawy o odpadach każdy podmiot wytwarzający odpady w
związku z prowadzoną działalnością obowiązany jest do:
• przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach ich
zagospodarowania jeśli wytwarza:
- 0 – 100 kg odpadów niebezpiecznych
- 5 – 5 tys.Mg odpadów innych niż niebezpieczne
• opracowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskania decyzji
zatwierdzającej program jeśli wytwarza:
- 100 kg – 1 Mg odpadów niebezpiecznych
• złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z
eksploatacją instalacji jeśli wytwarza:
- powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych
- powyżej 5 tys.Mg odpadów inne niż niebezpieczne
W informacji, programie i wniosku musza być określone ilości i rodzaje odpadów
wytwarzanych, miejsce i sposób czasowego magazynowania oraz sposób ich
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zagospodarowania lub unieszkodliwiania a także informacje o sposobach zapobiegania lub
minimalizacji ich powstawania.
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wniosek na wytwarzanie
odpadów jest zatwierdzony w drodze decyzji przez:
• wojewodę – dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko – Rozporządzenie RM z 24.09.2002 r.
• starostę – dla pozostałych przedsięwzięć
Kopia wydanej decyzji przekazywana jest marszałkowi województwa oraz wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami
innemu posiadaczowi ale wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (zbierania, transportu,
odzysku lub unieszkodliwiania).
Zasady transportu odpadów niebezpiecznych mogą być dokonywane jedynie w oparciu
o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r w
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Dz.U. 57 poz. 608.
Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej
ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
Ewidencja prowadzona jest poprzez kartę ewidencji dla każdego rodzaju odpadu oddzielnie
oraz karty przekazania odpadu.
Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów obowiązany jest sporządzić na
formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów.
Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać marszałkowi województwa w
terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
Na podstawie zbiorczych zestawień danych marszałek województwa prowadzi
wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z
rejestrem udzielonych zezwoleń.
Delegatury Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska prowadzą monitoring
odpadów wg bazy SIGOP – System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi oraz
Inspekcje Kontrolne
7.2. Zagospodarowanie podstawowych grupy odpadów poprodukcyjnych
Na obszarze Związku dominują następujące grupy odpadów poprodukcyjnych
1. Odpady rolno-spożywcze
Odpady z sektora rolno-spożywczego powstają głównie w gospodarstwach rolnych,
ogrodniczych i hodowlanych, gorzelniach, ubojniach, zakładach przetwórstwa
spożywczego, mleczarniach, chłodniach oraz innych zakładach zajmujących się produkcją
i przetwórstwem żywności.
Dominującym kierunkiem postępowania z wytworzonymi odpadami grupy 02 jest ich
odzysk w Polsce 89%. Jest to głownie sprzedaż na pasze, nawozy i komponenty do
kompostu, Magazynowanie wytworzonych odpadów wynosi 4,7%, składowanie 4.2%, a
unieszkodliwianie inne niż składowanie 2,1% wg. KPGO.
2. Odpady energetyczne
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Na terenie województwa wielkopolskiego odpady powstające w ciepłowniach i
kotłowniach stanowiły ok. 90% wszystkich odpadów z grupy 10.
Główny masę odpadów podgrupy 1001 ok. 80% stanowiły mieszanki popiołowożużlowe.
Odpady te wykorzystywane są głownie do wyrobu materiałów budowlanych oraz
do utwardzania dróg. Niewykorzystane odpady deponowane są czasowo na składowiskach
przyzakładowych.
3. Mechanika pojazdowa
W zakładach mechaniki pojazdowej występują odpadowe oleje silnikowe i
smarowe. rozpuszczalniki, szlamy lakiernicze oraz zużyte części samochodów w tym
filtry, akumulatory. opony.
Odpady tego typu są wywożone przez specjalistyczne firmy do zakładów utylizacji
poza granice powiatu.
Ustawowy wymóg postępowania z oponami i akumulatorami:
• Zużyte opony Kod 16 01 03
- brak dotychczas recyklingu – aktualnie dominuje spalanie z wykorzystaniem
energii w cementowniach największe doświadczenie mają cementownie
Górażdże i Strzelce Opolskie
- od 1 lipca 2003 r. zakaz deponowania na składowiskach
- pozyskanie zużytych opon należy do obowiązków producentów, wymagany
poziom odzysku 75% do 2007 r. lub opłata produktowa 8 zł za 1 kg opony.
• Akumulatory ołowiowe, Podgrupa 16 06
- sposób postępowania – przerób i recykling
- największe doświadczenia w wykorzystaniu starych akumulatorów mają: Zakłady
Górniczo-Hutnicze Orzeł Biały z Bytomia oraz SURMET z Poznania i CENTRA
S.A. z Poznania
- pozyskanie zużytych akumulatorów należy do obowiązków producentów i
importerów
- wymagany poziom odzysku i recyklingu do 2007 r. – wszystkie zużyte
akumulatory
- kupno nowego – zdanie starego lub opłata depozytowa w wysokości 30 zł za
sztukę.
4. Wyeksploatowane pojazdy
Zgodnie z KPGO wyeksploatowane pojazdy powinny być demontowane przez
koncesjonowane stacje wytypowane przez wojewodów do recyklingu materiałowego:
- 85% masy samochodu nadaje się do recyklingu
- 15% masy to nieużyteczny odpad na składowisko
5. Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych, grupa 18
•

•

Specyficzne odpady medyczne
- zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki
poprodukcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady. Wg KPGO powstaje ok. 23
tys. Mg/rok
Odpady weterynaryjne
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-

odpady zakaźne (podłe zwierzęta), sprzęt jednorazowego użytku, materiał
biologiczny, zwierzęta poddane eutanazji, przeterminowane lekarstwa.
Wg. KPGO stanowią one ok. 10% odpadów medycznych tj. ok. 2 tys. Mg/rok.
Odpady medyczne i weterynaryjne należy gromadzić w oznakowanych workach lub
pojemnikach jednorazowego użytku, przechowywać w temperaturze nie
przekraczającej 10oC. Transport do spalarni przez firmy posiadające stosowane
uprawnienia wydane w oparciu o zawarte ze spalarniami umowy na unieszkodliwianie.
Aktualnie w kraju funkcjonują 22 duże regionalne spalarnie odpadów
medycznych m.in.:
• Szpital Zespolony w Gorzowie Wielkopolskim o wyd. 850 Mg/rok
• Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie oraz pewna ilość małych instalacji
termicznych o wydajności 50-300 kg/h..
7.3. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
Na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się następujące instalacje do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych które przyjmują odpady od firm
zewnętrznych:
• Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Konin
- Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów
- Oczyszczalnia ścieków przemysłowych
- Składowisko odpadów niebezpiecznych
• EKO-BUD. Sobótka Ostrów Wielkopolski
- Składowisko odpadów przemysłowych
(odpady garbarskie, pogalwaniczne, lakiernicze zestalone, azbestowe).
Oraz:
• PPHU IZOPOL Trzemeszno
- Składowisko odpadów azbestowych
• AWAS – Polska Sp. z o.o. Warszawa lok. Główiew
- Neutralizatornia osadów ropopochodnych
7.4. Prognoza zmian w sektorze gospodarczym
Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Polsce w sektorze gospodarczym
w perspektywie czasowej do 2012-2014 roku zależeć będzie przede wszystkim od rozwoju
poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Doświadczenia wskazują, że na każde
1% wzrostu PBK przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.
W najbliższej przyszłości lata 2004-2007 zakłada się utrzymanie obecnego poziomu
wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Wynika to z jednej strony z prowadzonej
konsekwentnie polityki ekologicznej promującej metody minimalizacji i zapobiegania
powstawaniu odpadów, z drugiej zwiększenie kontroli nad wytwórcami odpadów i odkrycie
tzw. szarej strefy odpadowej. W dalszej perspektywie należy się spodziewać relatywnego
zmniejszenia (w stosunku do wzrostu produkcji) ilości wytwarzanych odpadów.
Główne cele gospodarki odpadami z sektora gospodarczego zawarte w KPGO i
WPGO zgodnie z wytycznymi Polityki Ekologicznej Państwa do osiągnięcia do roku 2012-14
• Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystanych w
procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z
1990 r.
• Wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich
zagospodarowania (bazy danych).
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8.

Wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem
odpadami w tym prowadzenie monitoringu
Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach
gospodarczych.
Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystych w
odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie
wszystkich składników przerabianych surowców.
Uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programie
zarządzania środowiskowego ISO 14 000, wdrażanie zasad ruchu Czysta
Produkcja.
Zapewnienie zgodnie z Rozporządzeniem RM z 30 czerwca 2001 r. odzysku i
recyklingu: olejów smarowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Likwidacja do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki
ochrony roślin.
Do końca 2005 r. wycofanie z użytkowania etylinę i przejście wyłącznie na
stosowanie benzyn bezołowiowych.
Do 2006 r. ponowne wykorzystanie części i odzysku surowców w ilości 85%
średniej masy samochodu
Minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych,
wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego
przekształcenia, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania, a także
eliminacji nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

CELE I ZADANIA STARTEGICZNE ZMIERZAJĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI w okresie 2004-2012 roku

8.1. Główne zadania koordynowane przez jednostki
szczebla wojewódzkiego
1.

Cel – stworzenie zintegrowanej sieci instalacja do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych
• Zadanie – Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego zakłada
podział województwa na 12 obszarów skupionych wokół
Zakładów
Zagospodarowania Odpadów ZZO. Powiat kolski został przypisano do ZZO w
Koninie.
Poza ogólnym zapisem w w/w Planie, brak konkretów – jakie instalacje
wchodzą w skład ZZO i czy są przystosowane do odbioru odpadów z 3-powiatów,
kto jest pełnomocnikiem do rozmów z gminami, jak ma funkcjonować system
pozyskiwania, transportu i zagospodarowania odpadów, jaką rolę w systemie
mogą spełniać instalacje lokalne itp.

2. Cel – zmniejszenie ilości oraz toksyczności wytwarzania odpadów poprodukcyjnych,
zwiększenie stopnia ich odzysku i powtórnego wykorzystania oraz właściwego
systemu unieszkodliwiania.
• Zadania – Powyższy nadrzędny cel w sektorze gospodarczym możliwy jest do
osiągnięcia poprzez wiele różnych zadań technicznych, organizacyjnych oraz
kontrolno-nadzorujących w tym:
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• wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów oraz metod
ich zagospodarowania – bazy danych
• prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów
posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów
• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych zwłaszcza dla małych i
średnich podmiotów gospodarczych
8.2. Główne zadanie koordynowane przez jednostki samorządu
powiatowego
1.

Cel – działania integrujące na szczeblu regionalnym
• Zadanie – W sytuacji dojrzewania uruchomienia Zakładu Zagospodarowania
Odpadów ZZO obsługującego obszar kilku powiatów, niezbędne będą działania
integrujące, uwzględniające interesy gmin powiatu kolskiego w taki sposób aby nowy
system nie był wyłącznie zdominowany interesami komercyjnymi.

2. Cel – działania integrujące na obszarze powiatu
• Zadanie – Wszelkie zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami są bardziej
efektywne jeśli rozwiązywane są w skali międzygminnej a nie przez pojedyncze
gminy. Powiat jako jednostka samorządowa powinien w tym zakresie przejąć rolę
inspirującą, koordynującą i medialną dla zintegrowania gmin do wspólnych
przedsięwzięć.
3.

Cel – Inspirowanie działań do racjonalnej gospodarki odpadami w sektorze
gospodarczym
• Zadanie – Przy wydawaniu decyzji zatwierdzającej program oraz na wytwarzanie
odpadów uwzględniać rygorystycznie wymogi ustawowe oraz standardy i wskaźniki
środowiskowe zawarte w niniejszym planie jak i w planach wyższego szczebla
opierając się na następującej hierarchii postępowania:
• zapobieganie powstawaniu odpadów
• odzysk i wykorzystanie odpadów
• unieszkodliwianie odpadów
• składowanie tylko tych odpadów których unieszkodliwianie w inny
sposób było niemożliwe.
Realizacja decyzji powinna być objęta stałym nadzorem Starostwa.

4.

Cel – Wzorcowe postępowanie z odpadami w jednostkach podległych samorządowi
powiatowemu
• Zadanie – Obiekty użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, domy opieki itp.
powinny być wyposażone w pojemniki do zbiórki selektywnej odpadów
opakowaniowych i niebezpiecznych w tym zużytego sprzętu i akcesoriów
wyposażenia komputerowego i kserograficznego,
stanowiąc przykład do
naśladowania dla innych właścicieli nieruchomości.

5.

Cel – Stała edukacja ekologiczna
• Zadanie – Organizowanie różnych form edukacji ekologicznej w szkołach podległych
nie tylko starostwu, poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, wycieczki, wystawy,
spotkania itp. Doświadczenie wykazało, że młodzież łatwiej przyswaja nowe
spojrzenie na ochronę środowiska m.in. poprzez zbiórkę selektywną i przekazuje je
rodzicom i dziadkom wpływając na zmianę ich nawyków.
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6.

Cel – Właściwe postępowanie z wybranymi odpadami niebezpiecznymi poprzez
koordynację i współdziałanie
• Zadania
- demontaż pokryć dachowych z płyt azbesto-cementowych,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- właściwe unieszkodliwianie padłych zwierząt,
Wójt Gminy, Powiatowy Lekarz Weterynarii i Powiatowy Inspektor Sanitarny

8.3. Zadania koordynowane przez jednostki samorządu gminnego
1.

Cel – Objęcie obsługą wszystkich mieszkańców gmin
Aktualnie większość gmin powiatu posiada niedostateczny stopień obsługi
mieszkańców w zakresie gromadzenia i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych np.
Grzegorzew, Olszówka i Osiek Mały wskaźnik tylko 10%. Średnio dla obszaru Związku
ok. 30%.Powyższa sytuacja generuje powstawanie dzikich wysypisk odpadów
• Zadania
- w okresie krótkoterminowym do 2007 r. – objąć obsługą 95% mieszkańców
terenów wiejskich
- w okresie długoterminowym do 2012 r. – objąć obsługą 100% mieszkańców
terenów wiejskich
Powyższe można osiągnąć poprzez:
- wykorzystanie uprawnień ustawowych gmin
- zwiększenie nadzoru i kontroli nad skutecznością usług świadczonych przez firmy
wywozowe
- wprowadzenie skuteczniejszych systemów zdyscyplinowania mieszkańców np.:
poprzez umowy cywilno-prawne pomiędzy mieszkańcami a gminą.

2.

Cel – Zapobieganie powstawaniu odpadów
Na zapobieganie powstawania odpadów komunalnych władze samorządowe mają
niewielki wpływ. KPGO zakłada, że w okresie przynajmniej 5-lat dominować będą
postawy konsumpcyjne – wzrastać będzie wskaźnik nagromadzenia.
Ograniczenie ilości odpadów osiągalne jest natomiast w sektorze gospodarczym
poprzez wprowadzanie nowych technologii mniej odpadotwórczych.
• Zadania
- Prowadzić stałą kampanię edukacyjną wśród młodzieży i osób dorosłych kreującą
proekologiczne zachowania
- Wykorzystując uprawnienia ustawowe zwiększyć nadzór nad jednostkami
handlowymi zobowiązanymi do dysponowania odpowiednią ilością towarów w
opakowaniach wielokrotnego użytku.

3.

Cel – Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko
Przewodnim celem nowoczesnej gospodarki odpadami jest sukcesywne zmniejszanie
strumienia odpadów kierowanych na składowiska. W perspektywie 2010 – 2014 roku
musi w Polsce nastąpić zmiana sposobu zagospodarowania odpadów. Składowiska,
dotychczas dominujące powinny być zdegradowane do roli ostatniego ogniwa
przyjmującego wyłącznie tylko te odpady które nie można zagospodarować w inny
sposób.
Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez odzysk i recykling odpadów
• Zadania w okresie krótkoterminowym do 2007 r.
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osiągnięcie 50% odzysku i 25% recyklingu odpadów opakowaniowych ogółem w
tym:
• opakowania z papieru i tektury
– 48%
• opakowania kompozytowe
– 25%
• opakowania z tworzyw sztucznych
– 25%
• opakowania szklane
– 40%
• opakowania stalowe
– 20%
• opakowania aluminiowe
– 40%
- osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów
odpadów komunalnych:
• odpady biodegradowalne
– 35%
• odpady niebezpieczne
– 15%
• odpady wielkogabarytowe
– 20%
• odpady budowlane
– 20%
- deponowanie na składowiska nie więcej niż 75% wytwarzanych odpadów
komunalnych
Zadanie w okresie długoterminowym 2008-2012 r.
- Utrzymanie lub zwiększenie poziomów odzysku do ok. 65% i recyklingu do ok.
30% odpadów opakowaniowych wg zaostrzonych wymagań które aktualnie nie są
sprecyzowane.
- Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów
odpadów komunalnych:
• odpady biodegradowalne
– 50%
• odpady niebezpieczne
– 50%
• odpady wielkogabarytowe
– 50%
• odpady budowlane
– 50%
• komunalne osady ściekowe
– 50%
- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż ok.60% wytwarzanych odpadów
komunalnych

4.

Cel – Pozyskanie odpadów opakowaniowych
Pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych do roku 2007 oraz 65% do roku 2012 jest
możliwe poprzez:
• Zadania
- selektywną zbiórkę odpadów u „źródła” w kolorowych workach foliowych na
obszarach wiejskich
- selektywną zbiórkę odpadów w ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawach
na obszarze miast i w miejscowościach o zwartej zabudowie typu miejskiego
- zgodnie z art. 3 p.6 Ustawy o utrzymaniu czystości, organizacja selektywnej
zbiórki należy do obowiązków gmin (zakupienie worków i pojemników oraz
wywóz odpadów do sortowni)
- prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego
gromadzenia.

5.

Cel – Redukcja odpadów ulegających biodegradacji
Sukcesywna redukcja odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach
do poziomu 35% w 2007 r. i ok. 50% w 2012 r. oraz komunalnych osadów ściekowych do
50% jest możliwa poprzez:
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Zadania
Odpady biodegradowalne podlegają szybkim procesom zagniwania stąd
konieczność krótkiego czasu ich gromadzenia i szybkiego przekazania do recyklingu
organicznego.
W związku z powyższym w oparciu o plany wyższego szczebla zakłada się
aby:
- odpady biodegradowalne z terenów wiejskich oraz częściowo z budownictwa
jednorodzinnego były zagospodarowywane lokalnie – przydomowe,
przyzagrodowe kompostowanie,
- odpady biodegradowalne z terenów miejskich gromadzić selektywnie w
specjalnych pojemnikach kompostowych i wywozić do kompostowni,
- odpady z terenów zieleni i komunale osady ściekowe powinny być wspólnie
kompostowane w ramach recyklingu organicznego,
- organizacja selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych należy do zadań
gmin.

6.

Cel – Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych
Pozyskanie
15-50%
odpadów
niebezpiecznych,
20-50%
odpadów
wielkogabarytowych oraz innych jest możliwe poprzez:
• Zadania
Wzorem państw UE oraz zgodnie z zaleceniami KPGO oraz WPGO proponuje się
urządzić w każdej gminie:
- Gminny Punkt Selektywnego Gromadzenia. Do punktów tych mieszkańcy mogą
przynosić – dowozić przeważnie bezpłatnie różnego rodzaju odpady z gospodarstw
domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku odpadów poużytkowych –
umożliwiając pozyskanie znacznie większej gamy surowców niż ogólnodostępne
trójpojemnikowe zestawy na odpady opakowaniowe.
- Gminne Punkty mogą przyjmować niewielkie ilości odpadów budowlanych oraz
motoryzacyjnych od ludności.
- Gminne Punkty mogą też przyjmować odpady niebezpieczne od małych i średnich
podmiotów gospodarczych ale odpłatnie na zasadzie usługi.

7.

Cel – Gromadzenie odpadów zmieszanych
Odpady zmieszane muszą być gromadzone czasowo w różnego rodzaju ale typowych
pojemnikach współpracujących ze specjalistycznymi samochodami do wywozu odpadów.
Nie wolno gromadzić odpadów w antysanitarnych betonowych śmietnikach i ręcznego
ich przeładowywania na samochody skrzyniowe.
• Zadania
- Częstotliwość wywozu dla warunków klimatycznych Polski przyjmuje się jako
optymalną:
• dla centrów usługowo-handlowych – codziennie
• dla budownictwa zwartego i osiedlowego – 2 x w tygodniu
• dla budownictwa jednorodzinnego – 1 x w tygodniu
• dla budownictwa zagrodowego – 2 x w miesiącu
- typowe pojemniki:
• 110 – 240 l – budownictwo jednorodzinne i zagrodowe
• 1,1 – 2,2 m3 – budownictwo wielorodzinne
• kontenery KP-7 m3 – tereny otwarte i zakłady gospodarcze,
- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w
pojemniki i korzystania z usług wywozowych przez zakład posiadający zezwolenie
gminy,
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gmina ma prawo do ustalenia rodzaju pojemników, wymagań dotyczących ich
rozmieszczenia i utrzymania oraz częstotliwości opróżniania,
właściciel nieruchomości płaci za wywóz faktycznej ilości odpadów a nie za
„wywrót pojemnika” w związku z powyższym powinien mieć możliwość dobrania
wielkości pojemnika stosownie do ilości wytwarzanych odpadów w okresie
międzywywozowym.

8. Cel – Wywóz odpadów
Przy wywozie odpadów należy kierować się minimalizacją kosztów które aktualnie są
dominującym udziałem ok. 60-70% kosztów ogólnych zagospodarowania odpadów.
Średni koszt transportu odpadów samochodem 8 tonowym wynosi ok.
• 16 zł/km – komercyjne firmy transportowe lub ok. 100 zł/Mg
• 3 zł/km – samochody gminne lub związkowe
• Zadania
- dobierając wywoźnika należy analizować posiadany tabor samochodowy:
ładowność, możliwość zagęszczania odpadów, współpraca z pojemnikami,
- likwidacja składowisk gminnych spowoduje znaczący wzrost odległości do ZZO –
zakładów zagospodarowania odpadów. Według KPGO przy odległościach
powyżej 30 km należy stosować przeładunek odpadów do pojazdów
wysokotonażowych,
- wywóz odpadów zmieszanych powierza się zazwyczaj różnym firmom
komercyjnym działającym w oparciu o wymagane pozwolenia pozyskane w drodze
przetargu,
- wywóz odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej wskazanym
byłoby powierzyć jednemu wywoźnikowi z całego powiatu podległemu
bezpośrednio samorządowym jednostkom gminnym.
9.

Cel – Zamykanie i rekultywacja składowisk gminnych
Składowiska gminne które w wyniku Przeglądów Ekologicznych ocenione zostały
negatywnie jako nie spełniające obecnych wymogów muszą być dostosowane lub
zlikwidowane. Decyzją Starosty z 9 funkcjonujących w 2003 r. składowisk 7 ma być
zamkniętych do końca 2005 r.
• Zadania
- Składowisko Saint-Gobain Abrasivies S.A. Miasto Koło, powierzchnia 1,35 ha
- Składowisko Sobótka, Miasto i gmina Dąbie, powierzchnia 0,93 ha
- Składowisko Dziwie, Miasto i gmina Przedecz, powierzchnia 1,11 ha
- Składowisko Żurawieniec, Gmina Babiak, powierzchnia 0,78 ha
- Składowisko Grzegorzew, Gmina Grzegorzew, powierzchnia 1,22 ha
- Składowisko Daniszew, Gmina Kościelec, powierzchnia 2,0 ha – zamknięte w 2003 .
- Składowisko Umień Poduchowny, Gmina olszówka, powierzchnia 1,68 ha

10.

Cel – Zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
Zamknięcie 7 składowisk i pozostawienie w krótkiej eksploatacji do czasu wypełnienia 2
składowisk, rodzi zagrożenie ciągłości legalnego składowania generowanych odpadów
(obecnie 35% a do 2007 r. 95%). Pozostają alternatywy:
• Zadania
- Podporządkować się zapisom WPGO i wywozić odpady na składowisko w
Koninie
- Szukać innych miejsc składowania poza powiatem np. za pośrednictwem
wywoźników zewnętrznych (składowiska Krzyżanów i Franki)
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Rozbudować własny obiekt – II kwaterą na składowisku Maciejewo

11. Cel – Zagospodarowanie innych odpadów komunalnych.
Zgodnie z obowiązującymi wymogami na składowiska powinno trafiać coraz mniej
odpadów. Poza składowiskiem ma być zagospodarowane 25% odpadów do 2007 r. i 40%
do 2012 r. W sumie dotyczy to odpadów biodegradowalnych, opakowaniowych,
niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. Żeby sprostać temu celowi
należy:
• Zadania
- Zorganizować systemy pozyskiwania tych odpadów
- Dysponować instalacjami do przerobu lub unieszkodliwiania tych odpadów;
kompostownia, sortownia, demontaż i kruszenie.
12. Cel – Integracja gmin
Spełnienie powyższych celów i zrealizowanie wskazanych zadań pojedyncze gminy nie
są w stanie rozwiązać. Sprostać temu może jedynie integracja gmin powierzając
Związkowi Międzygminnemu „Kolski Region Komunalny” realizację zadania
publicznego jakim jest usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z
współczesnymi wymaganiami a w szczególności:
• Zadania
- Wyjaśnić i ustalić z Pełnomcnikiem narzuconego przez WPGO ZZO w Koninie
zakresu i zasad świadczenia usług na rzecz gmin zintegrownego obszaru obsługi
np. jakie instalacje funkcjonują lub będą na terenie ZZO a jakie mogą być na
terenach gmin, czy ZZO zajmować się będzie tylko przerobem i
unieszkodliwianiem, czy też logistyką pozyskiwania, czy będzie działał na
zasadach komercyjnych czy też preferencyjnym dla gmin przypisanych do ZZO,
czy gminy będą udziałowcami rozbudowywanego obiektu. Po przyjęciu ustaleń
powinno być podpisane porozumienie
-

Należy domniemywać, że ZZO zainteresowany będzie wyłączne dostawą odpadów
a logistyka ich pozyskiwania spoczywać będzie na pojedynczych gminach lub w
ich imieniu na ZM „Kolski Region Komunalny” a to wymagać będzie m.in.:
 ujednolicenia systemu pozyskiwania odpadów opakowaniowych,
biodegradowalnych
,
niebezpiecznych,
wielkogabartyowych
i
budowlanych.
 przystosowanie istniejących 2 sortowni do waloryzacji zwielokrotnionej
ilości odpadów opakowaniowych o jakości gwarantującej pozyskanie
wpływów finansowych od recyklerów i Organizacji odzysku.
 wybudowanie kompostowni odpadów biodegradowalnych oraz gminnych
centrów recyklingu itp.

-

Wymienione instalacje mogą mieć lokalizacje w różnych miejscach na terenie
powiatu lub mogą być skomasowane na terenie Maciejewa tworząc zarządzany
przez Związek – Międzygminny Zakład Zagospodarowania Odpadów będący
uzupełnieniem lub oddziałem ZZO w Koninie. Jest to główny cel gmin
zrzeszonych w ZM”KRK”. W dniu 8.11.2004 r Przewodniczący Zarządu
Związku skierował pismo do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o
umieszczenie tej inwestycji w Wielkopolskim Planie Gospodarki Odpadami.
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W odpowiedzi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Departament Ekologii i Infrastruktury w piśmie DI.IX.0724-67/2004 z dnia
26.11.2004 r. zajął następujące stanowisko:
 Wszelkie zmiany do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego mogą być wprowadzone dopiero przy jego aktualizacji po
4 latach. W związku z powyższym przed upływem terminu pierwszej
aktualizacji można złożyć wniosek o dokonanie wpisu przedsięwzięcia do
planu gospodarki odpadami.
 Na terenie składowiska w Maciejewie można zlokalizować punkt
przeładunkowy odpadów dla rejonu powiatu kolskiego. W skład punktu
może wejść stacja z linią do segregacji odpadów zbieranych selektywnie
oraz kompostownia. Realizacja budowy w/w punktu z ewentualną
rozbudową składowiska / w miarę potrzeb stacji przeładunkowej / w
Maciejewie powinna być skoordynowana z działalnością Zakładu
Utylizacji Odpadów w Koninie. Punkt przeładunkowy odpadów może być
zarządzany przez zakład budżetowy powołany przez Związek
Międzygminny „Kolski Region Komunalny”.

-

Z kim należy koordynować porządkowanie gospodarki odpadami w systemie
integracji regionalnej narzuconej Planem Wojewódzkim w dalszym ciągu nie
wiadomo. Wskazany Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie zajmuje się
wyłącznie specyficznymi odpadami przemysłowymi a nie odpadami
komunalnymi, których porządkowanie należy do zadań własnych gmin.

9. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPDAMI
SEKTORA KOMUNALNEGO
9.1. Zarządzanie
Powiat jest jednostką predysponowaną do podejmowania decyzji związanych z
gospodarką odpadami, w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów
lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych. Powiat powinien organizować wspólne
działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne
pojedynczych gmin. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i
mediacyjny. Powiaty mogą także przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych
jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w
racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze
ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie niż w skali pojedynczej gminy.
Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
do zadań własnych gmin i gminy są właścicielami tych odpadów sprawując faktyczną
kontrole i nadzór nad strumieniami przepływu i zagospodarowania odpadów. W
szczególności gmina :
• Stwarza warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i
porządku na swoim terenie lub zapewnia wykonanie tych prac poprzez tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych.
• Organizuje zbiórkę selektywną, segregacje oraz magazynowanie odpadów
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych przydatnych do odzysku oraz
współdziała z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami.
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Zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatacje własnych lub wspólnych z innymi
gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
Wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy usług w zakresie odbioru
odpadów. W sytuacji gdy dopuszcza kilka przedsiębiorców wywozowych określa
obszar na którym te usługi mają być świadczone.
Przejmuje w zastępstwie obowiązki właściciela nieruchomości obciążając go
stosowną opłatą gdy właściciel nie udokumentuje korzystania z usług
przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
W oparciu o własny zakład usługowy prowadzi ewidencję odpadów komunalnych
wg zatwierdzonych wzorów dokumentów.
Przekazuje marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o rodzaju i ilości
zebranych odpadów opakowaniowych, ilości przekazanych do odzysku i
recyklingu oraz o poniesionych wydatkach.

9.2. Wielkość i przepływ strumieni odpadów komunalnych
Z nowego prawodawstwa krajowego wynika, że unieszkodliwianiu poddaje się tylko
te odpady z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Przy czym
składować można tylko te odpady z których unieszkodliwianie w inny sposób było
niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.
Odpady które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię tzw.
BAT, przekazane do najbliżej położonych miejsc, gdzie takie instalacje się znajdują tzw.
zasada „bliskości”.
Powyższe postępowanie rodzi konieczność stworzenia w kraju zintegrowanej i
wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz
wymaga przepływu odpadów do następujących poziomów – rok 2007.
•

poziom gminny – zagospodarowanie lokalne poprzez
- składowisko I klasy odpadów mineralnych – inertnych lub zagospodarowanie
lokalne do utwardzenia dróg
• 5000 Mg
- kompostownie przyzagrodowe i przydomowe tereny wiejskie
• 3177 Mg + 800 Mg osady ściekowe
- centra recyklingu – czasowe magazynowanie
• 72 Mg – odpady niebezpieczne
• 642 Mg – odpady wielkogabarytowe
• 1871 Mg – odpady budowlane

•

poziom powiatu – zagospodarowanie międzygminne
-

sortownia odpadów opakowaniowych
• 3939 Mg
kompostowanie
• 1540 Mg bioodpady od mieszkańców i biomasa z terenów
zieleni miejskiej.
• 200 Mg komunalne osady ściekowe
• odpady poprodukcyjne: wióry, trociny, słoma
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składowisko II klasy odpadów zmieszanych
• 4717 Mg odpady biodegradowalne
• 3935 Mg odpady opakowaniowe
• 4781 Mg odpady problemowe
• 227 Mg odpady niebezpieczne
• 1651 Mg odpady wielkogabarytowe
• 4812 Mg odpady budowlane
• 1000 Mg komunalne osady ściekowe
Razem : 26.123 Mg
Uwaga :
- przy braku możliwości zagospodarowania gminnego
odpadów mineralnych powiększą strumień odpadów
kierowanych na składowiska

•

poziom wojewódzki – zagospodarowanie regionalne
Do zagospodarowani regionalnego powinny być przekazane:
- odpady czasowo magazynowane w gminnych centrach
recyklingu.
• 72 Mg – odpady niebezpieczne
• 642 Mg – odpady wielkogabarytowe
• 1871 Mg – odpady budowlane
- odpady opakowaniowe od recyklerów które nie udało się wykorzystać do
recyklingu materiałowego

Tab.32. Projektowane zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mg
2007 r.
Lp.
Strumień odpadów
wytworz składowytwaodzysk
one
wane
rzane
1
biodegradowalne
7257
4717
2540
7475
2
opakowaniowe
7874
3935
3939
9536
3
problemowe
4781
4781
4712
4
niebezpieczne
299
227
72
299
5
mineralne
5000
5000
4594
6
wielkogabarytowe
2293
1651
642
2293
7
budowlane
6683
4812
1871
9027
8
osady ściekowe (poza bilansem)
2000
1000
1000
2120
Razem Mg
34187
25123
9064
37936
Udział %
100
22
100
78

2012 r.
składowane
3738
3336
4712
113
4594
933
3791
1060
21217
56

odzysk
3737
6200
186
1360
5236
1060
16719
44

9.3. Pozyskiwanie odpadów zmieszanych
Do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz usuwania
ich przez firmy wywozowe dysponujące zezwoleniem gminy zobowiązany jest właściciel
nieruchomości co wyklucza możliwość usuwania odpadów na własną rękę.
Gmina ma prawo do ustalania rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów,
wymagań dotyczących ich rozmieszczenia i utrzymania oraz częstotliwości opróżniania.
Gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług jednostek
organizacyjnych posiadających zezwolenie, obowiązek zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmie gmina, pobierając od tych właścicieli
nieruchomości opłaty.
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Odpady zmieszane gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach – pojemnikach lub
kontenerach które mogą stanowić własność właścicieli nieruchomości bądź mogą być
wydzierżawione od jednostek wywozowych.
W systemie odpadów zmieszanych wywożonych na składowisko będzie uczestniczyło:
• 25123 Mg rok 2007 tj. ok. 78% odpadów w tym miasta: 9044 Mg Koło, 2512
Mg Kłodawa
• 21217 Mg rok 2012 tj. ok. 56% odpadów
Aktualnie zorganizowanym systemem wywozu objętych jest ok. 35 % mieszkańców, a ilość
wywożonych odpadów wynosi 12234 Mg. Dla zwiększonej ilości odpadów należy
zabezpieczyć pojemniki.
Niezbędna liczba pojemników 110 l. opróżnianych 2x w m-cu
ip = 12889 Mg : 0,25 x 0,37 = 19000 szt. lub równoważność innych
W tym miasto Koło ip = 9044 - 6450 Mg : 0, 25 x 0,37 = 3840 szt. lub równowartość innych
9.4. Pozyskiwanie odpadów ulegających biodegradacji
Zgodnie z KPGO odpady biodegradowalne z terenów wiejskich i częściowo z
budownictwa jednorodzinnego powinny być zagospodarowane lokalnie poprzez przydomowe
kompostowanie.
Odpady biodegradowalne z miasta i obszarów zurbanizowanych powinny być
przekazywane do kompostowni. Są to głównie odpady z terenów zieleni, komunalne osady
ściekowe oraz bioodpady od ludności.
Pozyskiwanie bioodpadów od ludności jest bardzo trudne z uwagi rozproszenia źródeł
oraz charakter odpadów podatnych na szybki proces zagniwania.
System selektywnego ich pozyskiwania opiera się na specjalnej konstrukcji
pojemnikach kompostowych w których występuje możliwość ich przetwarzania co ułatwia
aktywność mikroorganizmów odpowiedzialnych za aerobowy proces rozkładu bioodpadów
pozwalający uniknąć gnicia i wydzielania nieprzyjemnych zapachów nawet do 14 dni.
Pojemniki kompostowe oparte są na bazie typowych 120 i 240 l pojemnikach
jednoosiowych wykonanych z polietylenu wysokiej jakości.
Ilość bioodpadów z terenów miejskich ,które należałoby pozyskiwać w w/w
pojemnikach kompostowych:
• 1540 Mg rok 2007 w tym miasta: 1195 Mg Koło i 345 Mg Kłodawa
• 2264 Mg rok 2012
Niezbędna liczba pojemników 240 l opróżniany 4 x w m-cu
ip = 1540 Mg :0,25 x 0,08 = 490 szt. w tym miasta: 370 szt. Koło i 120 szt. Kłodawa
9.5. Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych
Zgodnie z Art. 10 Ustawy o odpadach – odpady powinny być zbierane w sposób
selektywny, zgodnie z Art. 3 p. 6 ustawy o utrzymaniu czystości gminy organizują selektywną
zbiórkę.
W praktyce sprowadza się do tego, że samorządy gminne finansują zestawy
pojemników do zbiórki selektywnej oraz ponoszą koszty ich wywozu.
Praktykowane jest pozyskiwanie selektywne odpadów w systemie zbiórki u źródła i
ogólnodostępnych zestawów pojemników:
9.5.1. System zbiórki u źródła
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Najskuteczniejszym systemem pozyskiwania odpadów opakowaniowych jest
selektywna zbiórka u źródła tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Przez
wyeliminowanie anonimowości zwiększona jest dyscyplina gromadzonych w ten sposób
odpadów czego efektem jest otrzymanie czystych jednorodnych odpadów.
Wadą systemu jest konieczność zabezpieczenia znacznej ilości worków lub
pojemników i rozbudowany system transportu.
System ten sprawdza się w szczególności w budownictwie jednorodzinnym i
zagrodowym. Selekcja „u źródła” jest forma elastyczną, umożliwiającą stopniowe
dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Rozróżnia się system
dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy.
Optymalny zestaw i kolorystyka stosowane w krajach UE wielopojemnikowego –
wieloworkowego systemu przedstawia się następująco:
• niebieski – makulatura
• biały – szkło białe
• zielony – szkło kolorowe
• żółty – tworzywa sztuczne
• czerwony – puszki aluminiowe
• brązowy – biomasa
• czarny – odpady zmieszane.
W początkowym okresie zbiórki selektywnej na terenach wiejskich proponuje się
zastosowanie zestawów dwóch kolorowych worków foliowych na: szkło i tworzywa
sztuczne, makulatura najprawdopodobniej będzie wykorzystywana lokalnie a puszki
aluminiowe czy stalowe mogą być wrzucane do worka z tworzywami sztucznymi.
Ilość odpadów opakowaniowych z terenów wiejskich które można pozyskać w
workach foliowych: WARIANT
• 1749 Mg rok 2007
• 2370 Mg rok 2012
Niezbędna liczba worków 120 l
1749 Mg : 0,25 :0,12 = 58380 szt/rok
9.5.2. System ogólnodostępnych zestawów
Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych
punktach miejscowości specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną
zbiórkę odpadów. System ten jest szczególnie przydatny do obsługi osiedli budownictwa
wielorodzinnego, w centrach usługowo-handlowych, na parkingach i stacjach benzynowych,
na terenie szkół; przed obiektami użyteczności publicznej itp.
Zazwyczaj pojemniki używane w tym systemie zbiórki charakteryzują się zupełnie
inną konstrukcją, wyglądem zewnętrznym, kolorystyką i oznakowaniem – są to cechy
zachęcające mieszkańców do prawidłowego ich wykorzystania.
Bardzo popularne i estetyczne są pojemniki typu „IGLOO”, „DZWON” oraz pojemnik
ażurowy „DRUCIAK”. Pojemniki te wymagają jednak opróżniania samochodem z
urządzeniem dźwigowym.
W praktyce wystarczający jest zestaw trójpojemnikowy
• pojemnik niebieski – makulatura
• pojemnik biało-zielony (dwudzielny) – szkło białe i kolorowe
• pojemnik żółty – ażurowy – na tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe.
Ilość odpadów opakowaniowych z całego terenu Związku które można pozyskać w tym
systemie:
•
3939 Mg rok 2007 w tym miasta: 1699 Mg Koło i 491 Mg Kłodawa
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•
6200 Mg rok 2012
Niezbędna liczba pojemników 2,5 m3 opróżnianych 1 x m-cu

ip = 3939 Mg : 0,25 x 0,03 = 472 sztuk, w tym miasta: 200 szt. Koło i 63 szt. Kłodawa
Dla pozyskania 3939 Mg odpadów opakowaniowych wystarczy pojemnościowo tylko 472 szt.
pojemników typu dzwon 2,5 m3.Jest to liczba optymalna ze względu na 100% wypełnienie
tych pojemników w ciągu 1-miesiąca. Ze względów lokalizacyjnych np. zestaw w każdej
wiosce liczba ta będzie większa, ale pojemniki w okresie międzywywozowym będą tylko
częściowo wypełnione. W tej sytuacji należy zastosować pojemniki o mniejszej pojemności.
Aktualny potencjał pojemnikowy na terenie powiatu jest nieadekwatny do ilości pozyskanych
odpadów opakowaniowych. Ok. 669 pojemników 2,5 m3 oraz wiele mniejszych 87 szt. 140 l.,
43 szt. 1,1 m3 oraz znaczny udział worków przy efekcie ok. 300 Mg wg podanych informacji.
9.6. Pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych
Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe oraz budowlane mogą być pozyskiwane w :
• systemie akcyjnym – odbiór u źródła w oznaczonym terminie
• dowożenia przez mieszkańców do Gminnych Punktów Selektywnego
Gromadzenia
Wzorem państwa UE plany gospodarki odpadami wyższego szczebla – krajowy i
wojewódzki zakładają organizowanie takich punktów. Punkty te mogą również przyjmować
odpady motoryzacyjne oraz odpady opakowaniowe a także odpady biodegradowalne i inne.
Gminne Punkty powinny być zorganizowane w każdej gminie wiejskiej oraz w
obszarze miast. Na obszarach o dużym zaludnieniu służą do odbioru odpadów problemowych
i wielkogabarytowych a na obszarach rzadko zaludnionych gdzie bezpośrednia zbiórka z
gospodarstw jest nieuzasadniona ekonomicznie mogą pełnić funkcje przejmowania
wszystkich rodzajów odpadów.
Gminne Punkty Selektywnego Gromadzenia są to miejsca ogrodzone, strzeżone,
wyposażone w szereg kontenerów i pojemników. Zapotrzebowanie terenu ok. 500 m2.
Lokalizacja w centrum gminy lub na terenach byłych baz POM, PGR oraz zamkniętych
składowisk.
Gminne Punkty finansowane są z budżetów gmin lub z funduszy ochrony środowiska.
Dla obszaru Związku należałoby urządzić 12 takich punktów.
Ilość tylko odpadów komunalnych (niebezpieczne. wielkogabarytowe i budowlane)
pozyskiwana w tym systemie.
• 2585 Mg rok 2007 w tym z miast: 650 Mg Koło i 190 Mg Kłodawa
• 6778 Mg rok 2012
9.7. Instalacje zagospodarowania odpadów
W perspektywie roku 2007 z obszaru powiatu Związku podstawowe grupy
pozyskanych odpadów powinny być kierowane:
• opakowaniowe do sortowni
• biodegradowalne do kompostowni
• zmieszane na składowisko
Instalacje te będą elementami regionalnego ZZO Konin bądź mogą znajdować się na
obszarze powiatu – decyzje należą do władz samorządowych gmin.
9.7.1. Sortownia odpadów opakowaniowych
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Wydajność:
• 3939 Mg rok 2007
• 6200 Mg rok 2012.
Aby odpady opakowaniowe i poużytkowe zostały uznane za surowce wtórne nadające
się do sprzedaży i recyklingu materiałowego samo pozyskanie ich w systemie zbiórki
selektywnej jest niewystarczające – musza być poddane następującej obróbce w sortowni:
• waloryzacji – posortowania na poszczególne surowce handlowe
• doczyszczenia poprzez pozbycie się różnego typu zanieczyszczeń
• przygotowania do dystrybucji przez prasowanie i belowanie surowców lekkich lub
rozdrabnianie surowców twardych
• magazynowania czasowego celem zgromadzenia odpowiedniej ilości
uzasadniającej transport.
Za tak przygotowane surowce można pozyskać środki ze sprzedaży w wysokości ok.
300-400 zł/Mg od recyklerów i organizacji odzysku. Sortowaniu poddaje się wyłącznie
odpady pozyskane ze zbiórki selektywnej.
9.7.2. Kompostownia odpadów biodegradowalnych
Wydajność: bioodpady + osady + materiał strukturalny
•
1540 + 200 + 200 = 1940 Mg rok 2007
•
2264 + 424 + 424 = 3112 Mg rok 2012
Kompostowanie odpadów biodegradowalnych jest klasycznym recyklingiem
organicznym polegającym na obróbce tlenowej odpadów w której ulegają rozkładowi
biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów w
wyniku czego powstaje materia organiczna kompost który wprowadza się do środowiska
glebowego w ramach naturalnego obiegu zamkniętego.
Najprostszym systemem jest kompostowanie w pryzmach na otwartym powietrzu.
Kompostuje się wyłącznie bioodpady pozyskane selektywnie, biomasę, osady ściekowe z
dodatkiem materiału strukturalnego (rozdrobnione gałęzie drzew, kora, wióry, trociny) aby
łączna wilgotność masy kompostowej nie była większa jak 50-60%.
Bilans masowy procesu kompostowania organicznej frakcji odpadów wg KPGO na
etapie prac planistycznych można przyjąć następująco:
- 40% dojrzały kompost
5% balast
- 55% ubytek masy w wyniku przemian biochemicznych
Uwzględniając powyższe produkcja kompostu może wynosić:
•
770 Mg – rok 2007
• 1240 Mg – rok 2012
Cena sprzedaży dobrego kompostu pochodzącego z wydzielonej frakcji organicznej odpadów
i osadów wynosi ok. 100 zł/Mg.
9.7.3. Składowisko odpadów balastowych
Odpady które nie udało się odzyskać i poddać recyklingowi lub przekazać do
unieszkodliwiania deponowane będą na składowiskach.
Ilość odpadów kierowana na składowisko:
• 25123 Mg tj. 78% ogółu – rok 2007
• 21217 Mg tj. 56% ogółu – rok 2012
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Składowisko nowej generacji przejmować będą stopniowo funkcje składowisk
technologicznych – balast z sortowni, balast sitowy z kompostowni oraz inne odpady o
charakterze obojętnym-inertnym jak mineralne, rozdrobnione wielkogabarytowe itp.
Odpady przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane procesowi
przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu
ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia
ilości i objętości składowanych odpadów.
Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk określa Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 24 marca 2003r. Dz.U. nr 61.
Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. Dz.U. nr 220.
1.Podstawowe wyposażenie składowisk odpadów komunalnych
•

•

dwuwarstwowa izolacja podłoża
- mineralna – naturalna o grubości 1 m lub sztuczna o grubości 0,5 m i
współczynniku filtracji
k < 1,0 x 10-9 m/s
- syntetyczna – geomembrana z HDPE o grubości zazwyczaj 2 mm
• instalacja przejmowania odcieków – zazwyczaj rury drenarskie w 0,5 m warstwie
filtracyjnej
• zewnętrzny system rowów opaskowych
• instalacja odgazowania złoża przy składowaniu odpadów biodegradowalnych
• ogrodzenie i zamknięcie uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych oraz
nielegalne składowanie
• pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m
• urządzenie do mycia i dezynfekcji kół
• system umożliwiający pomiar masy przywożonych odpadów – waga samochodowa
• sieć monitoringu – minimum 3-y otwory badawcze
składowiska nie mogą być lokalizowane m.in. w strefach zasilania głównych i
użytkowych zbiorników wód podziemnych GZWP i UZWP.

2.Eksploatacja składowisk powinna zapewnić
•
•
•
•
•
•

Ograniczenie powierzchni czynnej składowania
przeciwdziałanie rozwiewania odpadów
gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu
stateczność geotechniczna
bieżące plantowanie, zagęszczanie i rozrywanie odpadów – zazwyczaj kompaktor
dający zagęszczenie 3,5-4,0 krotne
eksploatacja następnej kwatery po uzyskaniu zgody na zamknięcie kwatery
wypełnionej.

3.Monitoring składowisk
•
•

•
•

badanie wielkości opadu atmosferycznego 1 x dziennie
badanie substancji i parametrów wskaźnikowych średnio co 3 m-ce
pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych co 3 m-ce
kontrola struktury i składu odpadów 1 raz w roku
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•

kontrola osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery 1 raz w
roku.
Drożność instalacji ujmowania odcieków oraz monitoring składowisk powinny być
zapewnione przez 30 lat po zamknięciu.
9.8. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów – Konin
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego,
województwo podzielone zostało na 12 obszarów zintegrowanej obsługi skupionych wokół
Regionalnych zakładów Zagospodarowania Odpadów.
Powiat kolski razem z powiatem konińskim i słupeckim przypisany został do ZZO
w Koninie. Do chwili obecnej brak informacji o powołaniu takiej organizacji oraz brak
oznak o zasadach i warunkach korzystania z istniejących instalacji na terenie Konina
dla gmin przypisanych do nich Planem wojewódzkim. Owszem można korzystać z tych
obiektów na ogólnych zasadach komercyjnych jak każda gmina w Polsce i na to nie
potrzeba przyzwolenia wojewódzkiego planu.
Aktualnie na terenie Konina znajdują się dwa zakłady zajmujące się
zagospodarowaniem odpadów:
1. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
62-510 Konin ul. Sulańska, tel. 0-63 211 32 79 zakład budżetowy miasta Konina,
zajmujący łącznie powierzchnię 28 ha.
Dysponuje:
• Składowiskiem odpadów o powierzchni 16,4 ha i pojemności projektowej 1700 tys.
m3 eksploatowanym od 1984 r.
• Sortownią odpadów w hali o pow. 3500 m3 w której znajduje się
- Linia sortowania komunalnych odpadów zmieszanych 7 Mg/h, 25 tys. Mg/rok
- Linia do doczyszczania stłuczki szklanej 2 Mg/h
• Linia technologiczna do kompostowania odpadów 3,1 Mg/h
2. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
62-510 Konin ul. Sulańska 11 tel. O-63 247 48 22
Zakład powołany w 1997 r Udziałowcami Spółki są Huta Aluminium „Konin” S.A. 60%
udziałów i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40% udziałów.
Zakład prowadzi działalność w zakresie:
• Składowania odpadów przemysłowych na specjalnie przystosowanym składowisku
• Oczyszczania chemicznego ścieków i sprzedaży wytworzonej z nich wody do celów
technologicznych Huty „Konin”
• Termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych
Do termicznej utylizacji przyjmowane są odpady, których nie można unieszkodliwić w inny
bezpieczny sposób:
• Odpady medyczne i weterynaryjne
• Przeterminowane leki, środki ochrony roślin i ich opakowania
• Opakowania po olejach, smarach itp.
• Odpady farb, lakierów itp.
• Zaoliwione czyściwo, zużyte filtry olejowe
• Oleje odpadowe nie nadające się do recyklingu
• Szlamy, osady z oczyszczalni nie nadające się do gospodarczego wykorzystania
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Odpady poddawane są unieszkodliwianiu w urządzeniu SEGHERS-FLUID CLAN typ
DSDR-32.10.08. Zastosowanie złoża fluidalnego pozwala w 100% odzyskać z odpadu metal i
szkło oraz umożliwia produkcję z odzyskanego ciepła pary o stabilnych parametrach.

10. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
SEKTORA GOSPODARCZEGO
10.1. Zarządzanie
Specyfika tego sektora polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest
odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, dysponując pewną swobodą wyboru
metod zagospodarowania w ramach obowiązujących przepisów prawa i opłacalności
ekonomicznej w ramach wolnego rynku.
Obecnie usuwanie i unieszkodliwianie odpadów poprodukcyjnych opiera się na
podmiotach usługowych posiadających zezwolenia. Przyszłościowo plany wyższego szczebla
– krajowy i wojewódzki zamierzają uporządkować te rozproszone działania w formie bardziej
ujednoliconego systemu. Jest to szczególnie istotne w przypadku odpadów niebezpiecznych.
Przewiduje się aby system usuwania i unieszkodliwiania tych odpadów oparty był o dobrze
zorganizowane i wyposażone technicznie z odpowiednim zapleczem kadrowym i
laboratoryjnym w pełni bezpieczne dla środowiska Centralne zakłady postępowania z
odpadami niebezpiecznymi zwane często PLATFORMAMI.
Organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej
rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji
promocyjno-edukacyjnej, wspieranie działań legislacyjnych dla zwiększenia stopnia odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, powadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie
stosownych pozwoleń i opinii.
Rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu, czy gospodarka odpadami
odbywa się w sposób określony w aktach prawnych i normach ochrony środowiska.
10.2. Postępowanie z wybranymi odpadami sektora gospodarczego
Plan krajowy i wojewódzki gospodarki odpadami zakłada następujące postępowanie
z odpadami sektora gospodarczego :
•

Odpady z przemysłu rolno – spożywczego
- Zwiększenie stopnia odzysku odpadów ze szczególnym naciskiem na
wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze
- Skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów
pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka SRM oraz odpadów
stanowiących materiał wysokiego ryzyka HRM.
- Stworzenie regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych
pochodzących z hodowli (padliny), w tym ponad lokalnych spalarni dla
padłych zwierząt.

•

Odpady ze służby zdrowia i placówek weterynaryjnych
- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi i
weterynaryjnymi.
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-

-

-

Większość przyszpitalnych spalarni nie spełnia współczesnych wymogów i
powinna być zastąpiona innymi technikami unieszkodliwiania w tym metody
autoklawowe.
Optymalizacja wykorzystania istniejących obiektów do unieszkodliwiania
odpadów medycznych oraz przystosowanie ich do unieszkodliwiania odpadów
weterynaryjnych.
Opracowanie powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami
medycznymi i weterynaryjnymi.
Wzmocnienie działań służb inspekcyjnych.

•

Gospodarka wrakami samochodowymi i oponami
- Utworzenie zakładów demontażu i przerobu (strzępienia ) pojazdów
wycofanych z eksploatacji zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy UE
2000 / 53 / WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia
wybranych części samochodowych.
- Objęcie kontrolą zakładów demontażu poprzez koncesjonowanie przez
Wojewodę zakładów uprawnionych do wydawania zaświadczeń o złomowaniu
samochodu w celu jego wyrejestrowania.
- Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia deponowania opon
na składowiskach od 01.07.2003 roku oraz obowiązki producentów związane z
opłatą produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia
wykorzystania opon zużytych w tym spalanie z wykorzystaniem energii.

•

Odpady budowlano – remontowe
- Selektywna zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów budowlanych przez
podmioty wytwarzające.
- Budowa linii do odzysku odpadów budowlanych i poremontowych.
- Zakup instalacji przewoźnych do recyklingu gruzu budowlanego.

•

Odpady z energetyki i ciepłownictwa
Odpady z tego sektora powinny być wykorzystywane do:
- Wytwarzania betonów samozagęszczających i spoiw cementowych
- Wytwarzanie kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i żużla.

•

Odpady zawierające azbest
- Odpady azbestowe unieszkodliwia się poprzez deponowanie na składowiskach
odpadów niebezpiecznych.
- Istniejące składowisko PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie o pojemności ok.
300 tys Mg oraz możliwości przyjmowania rocznie ok. 10 tys Mg odpadów
zaspakaja potrzeby województwa.
- Istnieje jednak konieczność wybudowania na terenie województwa w latach
2003 – 2032, sześciu małych składowisk przyjmujących odpady azbestowe o
powierzchni 1 do 2 ha zlokalizowanych np. przy istniejących składowiskach
komunalnych na wydzielonych częściach.

•

Odpady ropopochodne, szlamy i inne
-

Odpady tego typu są zbierane m.in. w serwisach, warsztatach i odbierane przez
specjalistyczne firmy
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Według Wojewódzkiego Planu, aktualnie nie istnieje w województwie
wielkopolskim system zbiórki odpadów olejowych od rozproszonych, małych i
indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób
nie kontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych.
Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych,
konieczne
jest
wypracowanie
i
wdrożenie
nowych
zasad
ogólnowojewódzkiego, zintegrowanego systemu zbiórki i zagospodarowania
olejów przepracowanych.
System ten powinien być wpisany w system zbiórki olejów przepracowanych
obowiązujący na terenie całego kraju. Sieć RAN – 12 podmiotów
zlokalizowanych w 12 województwach współpracujących z Rafinerią Nafty
Jedlicze.
Proponuje się zorganizować punkty zlewu w/w olejów do specjalnych
kontenerów 6 – 14 m3 zlokalizowanych w gminnych punktach selektywnego
gromadzenia bądź na stacjach benzynowych.
Najbliższa firma trudniąca się zbiórką m.in. olejów przepracowanych jest
Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

11. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ROJEKTU
Wskaźniki jednostkowe nakładów inwestycyjnych podano w oparciu o aktualne ceny
rynkowe, koszty konkretnych obiektów oraz dane określone w Krajowym i Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami.
1.

2.

Wyposażenie nieruchomości nieobjętych zorganizowanym systemem wywozu w
pojemniki 110 l
ok. 19000 szt. x 70 zł = 1330 tys. PLN
w tym miasto Koło 3840 szt x 70 zl = 268 tys PlN
Wyposażenie nieruchomości na terenach wiejskich w kolorowe worki foliowe o
pojemności 120 l do selektywnej zbiórki szkła oraz tworzyw sztucznych.
58380 szt. x 0,5 zł = 29 tys. PLN /rocznie

3.

Rozstawienie na terenach zurbanizowanych zestawów trójpojemnikowych 2,5 m3 do
selektywnej zbiórki : makulatury, szkła, tworzywa
Potrzeba ok.472 szt jest ponad 669 szt – warunek spełniony

4.

Wyposażenie nieruchomości na terenach miejskich w pojemniki kompostowe 240 l do
selektywnej zbiórki bioodpadów
490 szt. x 400 zł = 196 tys. PLN
w tym miasto koło 370 szt x 400 zł = 148 tys. PLN
Koszty zbierania i transportu uzależnione są od obszaru zbierania wieś, miasto, sposobu
gromadzenia, sposobu transportu (zagęszczanie, nie zagęszczanie) oraz od odległości
wywozu. Przyjęto średnio:
ok. 100 zł/Mg tj. ok. 2500 tys. zł rocznie

5.

6.

Urządzanie w każdej gminie Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia odpadów
niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych
- inwestycja 12 szt. z 85 tys. zł = 1020 tys. PLN
- eksploatacja 43 tys. zł/rocznie każdy punkt
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7.

Zamknięcie i rekultywacja 6 składowisk komunalnych z powiatu kolskiego:
- Sobótka
– 0,93 ha Miasto i gmina Dąbie
- Dziwie
- 1,11 ha Miasto i gmina Przedecz
- Żurawieniec
– 0,78 ha Gmina Babiak
- Grzegorzew
- 1,22 ha Gmina Grzegorzew
- Daniszew
– 2,00 ha Gmina Kościelec
- Umień Poduchowny – 1,68 ha Gmina Olszówka
Łącznie 7,72 ha x 250 tys.zł = 1930 tys.PLN

8.

Modernizacja i doposażenie sortowni
- inwestycja 3939 Mg x 750 zł =2900 tys. PLN
- eksploatacja ok. 60 zł/

9.

Budowa kompostowni pryzmowej
- inwestycja 1940 Mgx 450 zł = 870 tys. PLN
- eksploatacja ok. 50 zł/Mg

10. Budowa stacji przeładunkowej odpadów zmieszanych ze składowiskiem
technologicznym
- inwestycja, przepustowość 37000 m3 = 800 tys PLN
- eksploatacja ok. 60 zł/Mg,
- monitoring ok. 20 tys.zł/rok
UWAGA: wg. sugestii Urzędu Marszałkowskiego do zaakceptowania jest budowa na
terenie obecnego składowiska w Maciejewie: stacji przeładunkowej odpadów, sortowni,
kompostowni i kwatery składowania odpadów balastowych

11. Stała działalność informacyjno-eukacyjna dla pozyskania akceptacji społecznej do
projektowanego systemu pozyskiwania i zagospodarowania odpadów

- 12 gmin x 8tys.zł = 96 tys. zł/rok rocznie
12. Usuwanie azbestocementowych pokryć dachowych
- ok. 12 tys. zł/rok inwentaryzacja
- ok. 30 tys. zł. opracowanie Programu usuwania azbestu
- jednostkowe koszty usuwania ok.:
. 10 zł/m2 demontażu
. 550 zł/Mg wywozu na składowisko w Trzemesznie
13. Monitoring wdrażania niniejszego Planu gospodarki odpadami
- 12 gmin x 5tys.zł = 60 tys zł/rok
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami Dz.U. Nr 66 poz.620, oraz w oparciu o WPGO –
harmonogram realizacji przedsięwzięć z szacunkowymi kosztami inwestycyjnymi i
eksploatacyjnymi wymagany jest tylko na perspektywę krótkoterminową tj. na okres 4 lat
opracowania planu
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Tab.33. Harmonogram realizacji wg wykresu Gantta
Zadanie
nr

Lata wdrażania planu
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

12. INSTRUMENTY FINANSOWE
12.1. Wytyczne dla planów gospodarki odpadami
W wytycznych Ministerstwa Środowiska dla planów gospodarki odpadami na szczeblu
powiatów i gmin zapisane są następujące stwierdzenia.
• Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci” wynikającą z ustawy
Prawo Ochrony Środowiska. wszystkie przyszłe koszty związane z wdrażaniem
krótkoterminowego planu działania powinny być poniesione przez użytkowników systemu
gospodarki odpadami – posiadaczy odpadów, instytucje handlowe i publiczne,
przedsiębiorstwa produkcyjne itp.
• Gospodarka odpadami jest zadaniem, które powinno być wykonywane lub znajdować się
pod stałą kontrolą władz publicznych (rady gmin/powiatu). W związku z powyższym
władze publiczne powinny ustanowić i egzekwować sprawny mechanizm odzyskiwania
kosztów, skłaniający użytkowników do finansowania systemu gospodarki odpadami w
całości, lub przynajmniej w znacznej jego części. Sprawny mechanizm odzyskiwania
kosztów może stanowić warunek powodzenia funkcjonowania systemu.
• Opłaty związane ze wszystkimi systemami powinny być egzekwowane przez jednostki
gmin. Operator systemu (wykonawca usług) nie powinien pobierać opłat. Operator
powinien otrzymywać wynagrodzenie od gmin zgodnie z postanowieniem umowy.
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Umowy istniejące powinny być zweryfikowane w celu przekazania uprawnień w zakresie
egzekwowania opłat z operatora na jednostki gmin.
Opłaty za użytkowanie systemu powinny pokrywać wszystkie koszty bieżące, włącznie z
kosztami kapitałowymi, kosztami stałymi i kosztami eksploatacji oraz część kosztów
ogólnych jednostki. Zebrana kwota powinna również pokrywać potrzeby inwestycyjne
wymagane w celu odtworzenia potencjału np. zakup nowych pojemników lub pojazdów
do wywozu w miejsce starych już wyeksploatowanych.

•

12.2. Pozyskiwanie środków wynikające z ustaw
1. Składowanie odpadów
• Koszt składowania
W cenie składowania odpadów należy uwzględnić koszt budowy, zamknięcia,
rekultywacji, monitorowania i nadzorowania przez 30 lat po zamknięciu. W związku z
powyższym następuje i będzie następował wzrost cen za składowanie odpadów.
• Opłata środowiska za składowani
Od 1 stycznia 2002 r. wprowadzono stałą jednorazową opłatę za umieszczenie odpadów
komunalnych na składowisku, wielkość jej jest każdego roku indeksowana przez
Ministerstwo Środowiska np. odpady zmieszane:
• 13,80 zł/Mg – rok 2002
• 14,42 zł/Mg – rok 2003
• 14,75 zł/Mg – rok 2004
Opłata jest wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego skąd w wysokości 50%
wpływa do gminnego funduszu ochrony środowiska – gminy na terenie której znajduje się
składowisko.
2. Odpady opakowaniowe
Koszty pozyskiwania, waloryzacji i dystrybucji odpadów opakowaniowych mogą być
rekompensowane z dwóch źródeł:
• ze sprzedaży recyklerom
• z dopłat organizacji odzysku lub
• z części opłat produktowych – 70%
Tab.34. Przykładowe ceny jednostkowe odpadów opakowaniowych
Lp.
1
2
3

Źródło finansowania
Marszałek województwa
• opłata produktowa
• 70 % opłaty produktowej
Organizacje recyklingowe
Recykling
Łącznie bez opłat produktowych

Cena jednostkowa zł/Mg
makulatu
ra

szkło

690
483
150
250
400

150
105
70
110
180

Tab.35.Efekty finansowe ze sprzedaży surowców 2007 r.
Ilość
Lp.
Rodzaj surowca
Mg/rok

tworzywa al. puszki

2560
1792
460
700
1160
Cena
zł/Mg

1280
896
300
3700
4000
Wartość
w tys. zł
109

110
1
2
3
4
5
6

Makulatura
Tworzywa
Szkło
Blacha stalowa
Blacha aluminiowa
Kompost
Łącznie

1778
621
1347
149
44
770
4709

400
1160
180
750
4000
100

711
720
242
112
176
77
2038

W perspektywie roku 2007 sprzedaż surowców wtórnych pozyskanych w systemie
zbiórki selektywnej z obszaru Związku może w osiągnąć
ok. 1961 tys. PLN
Podane ceny jednostkowe odpadów opakowaniowych są zmienne i w perspektywie roku
2007 mogą się znacznie różnić. Wg. Rekopol Organizacja Odzysku S.A. w latach 2005 –2007
nastąpi deficyt pozyskiwanych odpadów opakowaniowych w stosunku do obowiązkowych
poziomów zbiórki, który będzie kosztował tylko w odpadach szklanych ok. 60 mln. zł w
postaci opłat produktowych. Spowoduje to wyraźną zwyżkę opłat recyklingowych od 100 zł
do ok. 140 zł/Mg w 2007 r. Generalnie jednak odpady opakowaniowe są surowcami wtórnymi
a ich zbyt nie powinien być problemem gmin, lecz przedsiębiorców tzw. „pakerów”
wprowadzających opakowania na rynek oraz organizacji odzysku działających w ich imieniu.
3. Odpady ulegające biodegradacji
Recykling organiczny poprzez kompostowanie odpadów biodegradowalnych
pozyskanych w systemie zbiórki selektywnej pozwala osiągnąć dwa cele:
• eliminacje tego typu odpadów ze składowisk co zwiększa efekt ekologiczny (mniej
gazu cieplarnianego i odcieków)
• uzyskanie cennego materiału organicznego – kompostu.
Kompost
uzyskany z
jednorodnych
nie
zanieczyszczonych
odpadów
biodegradowalnych kupowany jest chętnie a jego cena jest wysoka ok. 100 zł/Mg. Kompost
uzyskany ze zmieszanych odpadów komunalnych jest trudno zbywalny i wykorzystywany
głównie do rekultywacji a jego cena sprzedaży jest bardzo niska 15-20 zł/Mg.
W perspektywie roku 2007 sprzedaż kompostu wytworzonego z bioodpadów z terenu
miasta, biomasy z terenów zielonych i osadów ściekowych może osiągnąć wartość:
ok. 77 tys. PLN
12.3. Pozyskiwanie środków z funduszy ochrony środowiska
•
•
•

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

12.4. Pozyskiwanie środków z fundacji
•
•

•
•
•

Fundacja EKO Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
Program Małych Dotacji GEF
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•

Projekt Umbrella.

Na uwagę zasługuje m.in. Eko Fundusz, który jest fundacją powołaną w 1997 r. przez
Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z
zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska tzw.
ekokonwersja długu. Eko Fundusz zarządza środkami 6 krajów o łącznej wysokości ponad
571 mln USD do wydania w latach 1992-2010.
W zasadach działania Eko Funduszu na rok 2004 znajduje się bardzo korzystna oferta
na uzyskanie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 60% dla
projektu technicznego niekomercyjnego z zakresu m.in.:
• tworzenia kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji
odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-150 tys.
mieszkańców.
12.5. Pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej
12.5.1. Fundusz Spójności (FSP)
Zwany też Funduszem Kohezji, ma zapewnić UE zrównoważony wzrost gospodarczy i
postęp socjalny. Zakres działania FSP obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie
regionalnym. Środki są kierowane do państw, w których Produkt Krajowy Brutto na jednego
mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej UE. Pomoc, którą kraje otrzymują od Funduszu,
obejmuje finansowanie projektów inwestycji ochrony środowiska i infrastrukturę
transportową.. Fundusz Spójności obsługuje projekty dla samorządów o wartości min. 10
mln. euro tj. ok. 40 mln. zł.
Kwota przypadająca dla Polski na okres 2004-2006 wynosi 4,22 mld euro w tym na cele
środowiska ok.2,1 mld euro. Maksymalne wsparcie z Funduszu Spójności wynosi do 85 %
wydatków publicznych. Strona Polska musi zagwarantować środki na pozostałe finansowanie
z jednego lub kilku źródeł, przy czym nie można tego łączyć z funduszami strukturalnymi.
Źródła finansowania wkładu własnego:
- budżet gmin
- środki własne przedsiębiorstw komunalnych
- środki funduszy ochrony środowiska
- budżet państwa
- inne niezależne źródła ( np. banki )
W celu zapewnienia prefinansowania i współfinansowania zostały opracowane: Ustawa o
funduszu rozwoju inwestycji komunalnych oraz Ustawa o bankowym funduszu
poręczeniowo-gwarancyjnym.
W ramach UE istnieje ponadto kilkadziesiąt programów i projektów z których można
finansować ochronę środowiska. W szczególności jest to związane z 6 programami
ramowymi UE w dziedzinie finansowania środowiska.
Z Funduszu Spójności ma być finansowany projekt budowy Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Lesznie.. Warunkiem uzyskania dotacji z FSP w wysokości
80 % kwalifikowanych kosztów budowy jest: obsługa min. 200 tys. ludności, uzyskanie
akceptacji władz Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW w
Poznaniu, NFOŚiGW oraz wytypowanie wniosku przez Ministra Środowiska do finansowania
ze środków UE. Przepustowość Regionalnego Zakładu ok.103 tys Mg/rok, koszt
przedsięwzięcia ok. 64 mln zł= 630 zł/Mg
12.5.2. Fundusze Strukturalne
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Istnieją 4 fundusze strukturalne w tym:
•

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF – European Agriculture
Guidance and Guarantee Funds)
Zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem
rozwoju obszarów wiejskich. Na EAGGF jest przeznaczona największa część budżetu UE, w
1999 r. przeznaczono 42,2 %.EAGGF składa się z dwóch sekcji: Sekcja Gwarancji, która
finansuje wspólną politykę rolną – zakupy interwencyjne, dotacje bezpośrednie dla rolników,
oraz Sekcja Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych
państwach UE i jest instrumentem polityki strukturalnej. W ramach Sekcji Orientacji
EAGGF realizuje następujące zadania:
- rozwój i modernizacja terenów wiejskich
- wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi
- wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności
produktów rolnych
- restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do
wymogów rynku
- pomoc przy osiedlaniu się nowych rolników
- wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła
- rozwój i eksploatacja terenów leśnych
- inwestycje w ochronę środowiska
- wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych i
terenach dotkniętych kataklizmami
Europejski Fundusz Społeczny (ESF)
Europejski Fundusz Społeczny jest głównym instrumentem wspierającym działania
podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w
sprawie zatrudnienia. Zadania ESF precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nimi działania w ramach EFS powinny być zorientowane
na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i
integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia
w ramach, których koncentruje się pomoc ESF oraz definiuje kryteria kwalifikujące do
objęcia pomocą strukturalną.
•

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - Europen Regional
Development Fund)
Zgodnie z Art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ERDF ma na celu
przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie
poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnych regionów opóźnionych w rozwoju
oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych. Działalność ERDF
koncentruje się na następujących dziedzinach:
- inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia oraz działalności
średnich i małych przedsiębiorstw
- rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub
utrzymanie trwałego zatrudnienia
- infrastruktury komunalnej
- ochrony i poprawy stanu środowiska
- rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego
•
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12.5.3. Narodowy Plan Rozwoju
W celu zaprogramowania pomocy wspólnotowej i sprawnego ich rozdysponowania
Polska przygotowała Narodowy Plan Rozwoju ( NPR ) na lata 2004-2006. Podobnie jak w
przypadku środków przedakcesyjnych, np. SAPARD, tu również wprowadzono podział na
działania: Sektorowe Programy Operacyjne ( SPO ) lub, w przypadku wspierania rozwoju
regionalnego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ( ZPORR )
W ramach Narodowego Planu Rozwoju zostały przygotowane programy:
• SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ( SPO-WKP )
Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej.
• SPO Rozwój Zasobów Ludzkich ( SPO-RZL )
Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej.
• SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich ( SPO-Rolnictwo )
Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• SPO Rybołóstwo i Przetwórstwo Ryb ( SPO-Ryby )
Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• SPO Transport ( SPO-Transport )
Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Infrastruktury
• Program Operacyjny – Pomoc Techniczna
• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ( ZPORR )
Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej. Przyznana kwota na ten program wynosi 4 mld euro. Decyzje o tym , który
projekt otrzyma dofinansowanie, zapadać będą na szczeblu regionalnym – wyboru będą
dokonywać t.zw komitety sterujące na podstawie porozumień podpisanych przez marszałków
województw. W ramach ZPORR przewiduje się 17 rodzajów działań. Działanie 1.2 dotyczy
infrastruktury ochrony środowiska w tym:
- zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków
- gospodarka odpadami
- poprawa jakości powietrza
- zapobieganie powodziom
- wsparcie zarządzania ochroną środowiska
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
12.6. Pozyskanie środków z banków i instytucji leasingowych
•
•

Bank Ochrony Środowiska S.A
Bank BOŚ – statutowo ma nałożony obowiązek kredytowania inwestycji
proekologicznych
Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.

13. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELÓW
13.1. System sprawozdawczości
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Do prowadzenia monitoringu z zakresu realizacji krótkoterminowych celów planu
gospodarki odpadami takich jak np.:
• pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych
• pozyskanie 35% odpadów biodegradowalnych
należy wykorzystywać ustawową
sprawozdawczość z zakresu ewidencji odpadów
prowadzoną m.in. na rzecz wojewódzkiej bazy danych. Takie stanowisko jest zaprezentowane
w wytycznych dla Planów gospodarki odpadami opracowanych przez Ministerstwo
Środowiska.
Elementy sprawozdawczości:
1. Dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów
- karta ewidencji odpadu prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie
- karta przekazania odpadu
W świetle obowiązujących przepisów do powadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji,
zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, obowiązany jest 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
odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem.
2. Zbiorcze – roczne zestawienie danych opracowywane przez posiadacza odpadów
prowadzącego w/w ewidencje odpadów obejmujące m.in.:
- rodzaj i ilość wytworzonych lub zebranych odpadów
- rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi
- rodzaj i ilość unieszkodliwionych odpadów
- zestawienie danych o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania
- zestawienie danych o składowiskach.
Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać Marszałkowi województwa w
terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w rozporządzeniach
wykonawczych do Ustawy o odpadach – Dz.U. nr 152 z 2001 r.
3. Roczne sprawozdania gmin i związków gmin informujące o:
- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot
działający w imieniu gminy
- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do
odzysku i recyklingu
- wydatkach poniesionych z powyższych działań.
Roczne sprawozdania należy przekazywać Marszałkowi województwa i
wojewódzkiemu funduszowi w terminie do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy. Art.
35.1. Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców Dz.U. Nr 63 z 2001 r.
4. Wojewódzka i centralna baza danych
Na podstawie w/w zestawień i sprawozdań oraz innych informacji uzyskanych od
Wojewody i starostów oraz przedsiębiorców i organizacji odzysku, Marszałek
Województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i
gospodarowania odpadami z rejestrem udzielonych zezwoleń oraz sporządza raport
wojewódzki i przekazuje go ministrowi do spraw środowiska.
Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę danych m.in. dla
potrzeb zwiększenia efektywności krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów
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opakowaniowych i poużytkowych oraz konieczności realizacji
międzynarodowych w stosunku do Unii Europejskiej, OECD, ONZ.

zobowiązań

5. Dwuletnie sprawozdania Wójtów i Burmistrzów składane radzie poszczególnych
gmin z realizacji Planu gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu
będzie można dokonywać jego aktualizacji.
6. W celu prawidłowego wdrożenia Planu, Wójtowie i Burmistrzowie będą
monitorować realizację planu m.in. poprzez:
- wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami –
wydawanie decyzji administracyjnych na świadczenie usług w zakresie odbioru
odpadów, kontroli jakości usług, stopnia obsługi mieszkańców, ilości
pozyskanych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania – prowadzenie
gminnej bazy danych o odpadach komunalnych.
- wykorzystania dobrej współpracy z gminami należącymi do Związku, celem
integracji i skoordynowania wspólnych działań dotyczących gospodarki
odpadami.
- współpracę
ze
Starostą
Kolskim,
Marszałkiem
Województwa
Wielkopolskiego, Wojewodą Wielkopolskim, Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska oraz jednostkami działającymi w ich imieniu na obszarze
Związku w realizacji zadań służących prawidłowej gospodarce odpadami,
- współpracę z jednostkami pozarządowymi oraz oświatowymi i innymi w
zakresie stałej edukacji promującej proekologiczne zachowania młodzieży i
społeczeństwa oraz aprobatę i utożsamianie się z celami i zadaniami
podejmowanymi przez samorząd powiatowy.
13.2. Wskaźniki monitorowania planu
Podstawą monitoringu realizacji Powiatowego planu gospodarki odpadami jest dobry
system sprawozdawczości oparty na rzeczywistych wskaźnikach (miernikach),
odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, zmiany presji na środowisko, a także na
wskaźnikach świadomości społecznej.
Tab.36. Przykładowe wskaźniki monitoringu planu gospodarki odpadami
Lp
.

Wskaźnik

Sektor

Jednostka

komunalny

1

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca
na rok

Kg/M.rok

2

Stopień mieszkańców objęty zorganizowanym systemem wywozu

% mieszkańców

3

Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach

%

5
6

Zamknięte i zrekultywowane składowisk nie spełniających wymogów
ochrony środowiska
Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów
Stopień mieszkańców objętych selektywną zbiórką

7

Odzysk odpadów opakowaniowych

%

8

Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów
biodegradowalnych pochodzących od ludności i z terenów zielonych

%

4

Wartość planowania

262 w 2007r.
284 w 2012r.
95% w 2007r.
100% w 2012r.
78% w 2007r.
56% w 2012r.

ilość
%
% gmin

100% w 2007r.
100% w 2007r.
50% w 2007r.
65% w 2012r.
35% w 2007r.
50% w 2012r.
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9

Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe osadów ściekowych

%

Pozyskanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych
Pozyskanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów
11
komunalnych
10

%
%

12 Pozyskanie odpadów budowlanych ze strumienie odpadów komunalnych

Sektor
1
2
3
4
5
6
7

gospodarczy

i

odpady

niebezpieczne

Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym
Ilość odpadów poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania
Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze gospodarczym
Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i
unieszkodliwiania
Liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i
kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami
Liczba podmiotów gospodarczych z wdrożonym systemem zarządzania
środowiskiem ISO 14000
Stopień likwidacji azbestocementowych pokryć dachowych

Podnoszenie

stanu

Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, w tym
gospodarki odpadami

2

Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych

4

Mg/rok
%
Mg/rok
%
%

Udział społeczeństw w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami
wg oceny jakościowej
Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np.
dzikie wysypiska, palenie odpadów na posesjach)

95% w 2007r.
100% w 2012r.

liczba
%

ś w i a d o m o ś c i, e d u k a c j a

1

3

%

50% w 2007r.
50% w 2012r.
24% w 2007r.
65% w 2012r.
28% w 2007r.
60% w 2012r.
21% w 2007r.
50% w 2012r.

35% w 2012r.

ekologiczna
%

100% w 2007r.

liczba/
opis
%
liczba/
opis

14. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO
Plan gospodarki odpadami jest opisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji
w środowisku związanej z zagrożeniem odpadami. Generalne więc założenie planu jest
proekologiczne.
Zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska zawartymi w Poradniku „Powiatowe i
gminne plany gospodarki odpadami”, wstępna analiza oddziaływania na środowisko na etapie
w/w planów ma za zadanie porównanie sytuacji istniejącej do planowanej.
1. Stopień obsługi mieszkańców
• stan istniejący 35%
• stan planowany 95-100%
Efekt- Eliminacja dzikich wysypisk
2. Gromadzenie odpadów zmieszanych
• stan istniejący – niedostateczne wyposażenie w pojemniki przy przeważającej
częstotliwości wywozu 1 x m-c
• stan planowany – uzupełnienie nieruchomości w ok. 19 tys. pojemników 110 l i
zwiększenie częstotliwości wywozu do 2 x m-cu – tereny wiejskie
Efekt – Poprawa stanu sanitarnego na terenach zamieszkałych.
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3. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
• stan istniejący – zaledwie 2,5% z ogólnej masy jest odzyskiwane
• stan planowany – osiągnięcie 50-65% odzysku odpadów opakowaniowych poprzez
system workowy na terenach wiejskich ok. 29 tys. worków (wariant) i system
ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawów na terenach zurbanizowanych i
ewentualnie wiejskich ok. 500 pojemników typu dzwon .
Efekt – zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko na rzecz
recyklingu materiałowego i przetwarzania termicznego z wykorzystaniem energii.
3. Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych od ludności i z terenów zielonych
• stan istniejący - brak systemu pozyskiwania
• stan planowany – pozyskiwanie 35-50% w/w odpadów poprzez wykorzystanie
lokalne na terenach wiejskich i zbiórkę selektywną na terenach zurbanizowanych 490 szt. pojemników kompostowych
Efekt – pozyskanie cennego surowca w ramach recyklingu organicznego –
kompostowanie oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odcieków
i
gazów
cieplarnianych ze złoża składowisk.
4. Pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych
• stan istniejący – brak systemu
• stan planowany – pozyskanie 24-65% odpadów niebezpiecznych i 28-60%
odpadów wielkogabarytowych poprzez Gminne Punkty Selektywnego
Gromadzania.
Efekt – zmniejszenie toksyczności złoża składowanych odpadów zmieszanych.
5. Pozyskiwanie odpadów mineralnych i budowlanych
• stan istniejący – brak systemu
• stan planowany – pozyskiwanie 21-50% odpadów budowlanych i znacznej części
odpadów mineralnych które stanowią ok. 25% ogólnej masy odpadów
komunalnych do zagospodarowania lokalnego m.in. do utwardzania dróg.
Efekt – zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska – wydłużenie
okresu ich eksploatacji
6. Pozyskiwanie i zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów biodegradowalnych z
komunalnych oczyszczalni ścieków
• stan istniejący – zadawalający tylko na 2 dużych oczyszczalniach
• stan planowany – 40-30% do nawożenia bezpośredniego
10-20% do nawożenia po kompostowaniu.
Efekt – zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odcieków i gazów cieplarnianych ze złoża
składowisk, uzyskanie cennego surowca w ramach recyklingu organicznego
7. Likwidacja azbestocementowych pokryć dachowych
• stan istniejący – brak systemu
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•

stan planowany – usunięcie 35% pokryć dachowych do roku 2011 i wywiezienie
na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Efekt – kontrolowana likwidacja niebezpiecznych odpadów azbestocementowych.
8. Zamykanie składowisk gminnych
• stan istniejący – 9 składowisk o różnym stopniu uzbrojenia i wypełnienia
• stan planowany
- Zamknięcie do grudnia 2005 r. 6 składowisk gminnych..
- Na bazie składowiska Maciejewo budowa Międzygminnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów obsługującego gminy Związku.
Efekt – docelowo likwidacja i rekultywacja 7,22 ha powierzchni aktualnie czynnych
składowisk i wywóz odpadów na jedno składowisko
międzygminne lub transfer
odpadów poza obszar powiatu
9. Zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska na rzecz odzysku i
recyklingu
• stan istniejący – ok. 93% na składowiska
• stan planowany
- 78% na składowiska - 2007r.
- 56% na składowiska – 2012r.
Efekt – jest to zasadniczy efekt ekologiczny na który składa się suma
zaproponowanych działań w zakresie pozyskiwania i
zagospodarowania pozaskładowiskowego poszczególnych 18
strumieni odpadów komunalnych.
15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
15.1. Streszczenie zawartości Planu

Plan Gospodarki Odpadami składa się z dwóch części:
I. Diagnoza stanu gospodarki odpadami
Diagnoza opracowana została w oparciu o:
• Zapytania ankietowe skierowane do Gminy i podmiotów gospodarczych
• Wizje terenowe a zwłaszcza na istniejących obiektach unieszkodliwiania odpadów
• Analizę przeglądu ekologicznych istniejącego składowiska
• Informacje ze Starostwa Powiatowego dotyczące w szczególności odpadów sektora
gospodarczego
• Danych o ilości wytwarzanych odpadów z bazy SIGOP prowadzonej przez WIOŚ.
W oparciu o analizę stanu istniejącego opracowano wnioski i zidentyfikowano problemy
występujące na obszarze Gminy.
II. Strategia gospodarki odpadami w okresie krótkoterminowych 4-y lata oraz
długoterminowym do roku 2012
1. Strategia gospodarki odpadami opracowana została w oparciu o cele i
zadania wynikające z opracowań wyższego szczebla a w szczególności:
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ODPADAMI Z.M. „Kolski Regin Komunalny”
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II Polityki Ekologicznej Państwa oraz Programu wykonawczego do II Polityki
Ekologicznej na lata 2002-2010
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego – Urząd
Marszałkowski
Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kolskiego
Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Koniński Region
Komunalny”

2. W części drugiej określono
Prognozę zmian w zakresie gospodarki odpadami – założenia
Sprecyzowano cele i zadania zmierzające do poprawy sytuacji
Zaprojektowano system gospodarki odpadami
Określono szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjnej systemu
Zaprezentowano instrumenty finansowe ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie
dotacji na inwestycje i samofinansowanie eksploatacji
Określono zasady monitoringu i oceny realizacji celów
Dokonano również wstępnej analizy oddziaływania planu na środowisko

15.2. Streszczenie podstawowych celów i zadań
15 15.2.1. Gospodarka odpadami sektora komunalnego
Gospodarka odpadami sektora komunalnego należy do zadań własnych gmin –
osiągnięcie głównego celu wynikającego z nowych uregulowań prawnych to jest
sukcesywne zwiększanie odzysku i recyklingu odpadów a minimalizacja składowania jest
do osiągnięcia na obszarze Związku poprzez działania integracyjne wszystkich gmin w
zakresie wspólnego systemu pozyskiwania, transportu i zagospodarowania odpadów.
•

•
•
•
•

•
•

Główne zadania gmin Związku Międzygminnego:
Prowadzenie gminnych - związkowej bazy danych o odpadach komunalnych
umożliwiającej monitorowanie zawartych w Planie gospodarki odpadami poziomów
odzysku, systemów pozyskiwania i zagospodarowania odpadów.
Objęcie zorganizowanym systemem wywozu odpadów 95% mieszkańców do roku 2007
oraz 100% do roku 2012
Redukcja odpadów kierowanych na składowiska z ok. 97,5% do 78% w roku 2007 i 56 %
w 2012 poprzez zbiórkę selektywną odpadów opakowaniowych, odpadów ulegających
biodegradacji, oraz niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych.
Odzysk do 2007 r. 50% odpadów opakowaniowych poprzez selektywną zbiórkę w
ogólnodostępnych zestawach pojemników i ewentualnie w systemie indywidualnych
kolorowych worków foliowych na terenach wiejskich.
Odzysk do 2007 r. ok. 35% odpadów ulegających biodegradacji poprzez: wykorzystanie
lokalne w budownictwie zagrodowym i jednorodzinnym oraz w systemie selektywnej
zbiórki w specjalnych pojemnikach kompostowych w budownictwie wielorodzinnym.
Odzysk do 2007 r. ok. 24% odpadów niebezpiecznych, 28% odpadów
wielkogabarytowych i ok. 21 % odpadów budowlanych w systemie donoszenia do
gminnych punktów selektywnego gromadzenia (gminne centra recyklingu),
Zamknięcie do końca 2005 r. i rekultywacja 6 składowisk gminnych o łącznej
powierzchni 7,72 ha.
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Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego odpady
komunalne z terenu powiatu kolskiego oraz z powiatów: konińskiego i słupeckiego
powinny być wywożone do ZZO Konin. Należy podjąć rozmowy i uzgodnienia z
Pełnomocnikiem ZZO odnośnie zabezpieczenia interesów gmin w funkcjonowaniu
systemu a w szczególności roli i zakresu działania lokalnych instalacji – Zbójno i
Maciejewo
Według sugestii Urzędu Marszałkowskiego do zaakceptowania jest budowa na terenie
obecnego składowiska w Maciejewie: stacji przeładunkowej odpadów, sortowni,
kompostowni i kwatery składowania odpadów balastowych
Zgromadzenie Związku w skład którego wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin
członkowskich powinno wypracować jednolite stanowisko odnośnie dalszego
porządkowania gospodarki odpadami komunalnymi. Posiadanie własnych instalacji
przetwarzania odpadów takich jak sortownia i kompostownia przynosi efekty nie tylko
ekologiczne ale również finansowe. Istotne znaczenie ma również przejęcie kontroli nad
transportem odpadów. Koszty wywozu odpadów są porównywalne z kosztami
składowania
Plan wskazuje o jakiej przepustowości mają być instalacje zagospodarowania odpadów
oraz szacunkowe koszty ewentualnej budowy, natomiast ich lokalizacja zależy od
uzgodnień, determinacji i wspólnej polityki władz samorządowych wszystkich gmin
należących do Związku. W tym zakresie mogą być różne scenariusze:
I. Wywóz wszystkich odpadów poza obszar Związku
- do ZZO w Koninie wg. zapisów Planu Wojewódzkiego
- do innych obiektów unieszkodliwiania np. w rejonie Kutna, decydują o tym
zewnętrzne firmy wywozowe wprowadzone do obsługi gmin ( zasada wolnego rynku
)
II. Wywóz poza obszar Związku tylko tych odpadów, których instalacje własne są
problematyczne:
- zmieszanych na składowiska regionalne
- niebezpiecznych do specjalistycznych instalacji np. ZUO Konin
- wielkogabarytowych do instalacji demontażu
- budowlanych do instalacji kruszenia
III. Częściowe zagospodarowanie odpadów na terenie Związku
- odpady opakowaniowe do sortowni istniejącej Zbójno lub planowanej Maciejewo
-odpady ulegające biodegradacji (bioodpady, biomasa, osady ściekowe) do
kompostowni planowanej Maciejewo lub przy oczyszczalni ścieków.
-przeładunek odpadów zmieszanych za pośrednictwem stacji przeładunkowej w
Maciejwie (sugestia Urzędu Marszałkowskiego), budowa zasadna pod warunkiem,
że wszystkie odpady zmieszane wywożone z obszaru Związku będą przechodziły
poprzez stację i będą trafiały do jednego zakładu unieszkodliwiania.
Wspólne zadania gmin Związku Międzygminnego i Powiatu
Prowadzenie wraz z gminami stałej kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród młodzieży
i osób dorosłych kreującej proekologiczne zachowania w tym również w zakresie
wynikającym z Powiatowego planu oraz ze Związkowego planu gospodarki odpadami.
Aby monitorować stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie związku i powiatu,
w tym projektowane poziomy odzysku i zagospodarowania odpadów Starostwo musi
posiadać bieżącą wiedzę na ten temat. W tym celu należy prowadzić powiatową bazę
danych opierając się m.in. na informacjach pochodzących z gmin i zakładów
zagospodarowania odpadów – kopie rocznych sprawozdań w/w jednostek muszą być
przekazywane do Starostwa.
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W aspekcie regionalizacji systemów gospodarki odpadami wynikającej z Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami WPGO – regionalny ZZO w Koninie. Starostwo Powiatu
Kolskiego powinno: aktywnie uczestniczyć w ty przedsięwzięciu poprzez skoordynowanie
z innymi powiatami warunków i zasad funkcjonowania systemu w taki sposób aby
zabezpieczyć interesy gmin przed komercjalizacją usług obciążającą w sposób nadmierny
mieszkańców powiatu.
Przejęcie przez Starostwo roli inspirującej, koordynacyjnej i mediacyjnej dla
zintegrowania gmin Powiatu Kolskiego do wspólnej polityki, wspólnych struktur
organizacyjnych i wspólnych przedsięwzięć porządkujących gospodarkę odpadami ( zapis
z KPGO ).
Zgodnie ze wspólnotową zasadą bliskości i samowystarczalności (zapis z KPGO ) należy
dążyć do:
- zmniejszenia strumienia odpadów kierowanych do regionalnego ZZO poprzez
maksymalne wykorzystywanie lokalne niektórych grup odpadów np. ulegających
biodegradacji, odpadów mineralnych, odpadów budowlanych.
- zmniejszenia kosztów transportu odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych
poprzez gminne centra recyklingu i odpadów zmieszanych poprzez stacje
przeładunkową.
Utrzymywać łącznie z gminami kontrole nad instalacjami przetwarzania odpadów
komunalnych, co jest istotne dla rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami a w
szczególności dające możliwość dofinansowywania deficytowych działalności z zysków z
działalności zyskowej ( zapis z KPGO )
Osady z oczyszczalni ścieków – dążyć do minimalizacji deponowania na składowiskach i
bezpośredniego wprowadzania do środowiska glebowego na rzecz przetwarzania w
procesie skojarzonego kompostowania z odpadami gwarantującego bezpieczeństwo
przyrodnicze. Stworzyć system kontroli ilości wytwarzanych osadów, efektywności pracy
w zakresie procesów stabilizacji osadów oraz obowiązku prowadzenia badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Współpraca z agendami Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska.
Odpady zawierające azbest – zinwentaryzować stan istniejący i opracować powiatowy
program usuwania azbestu ( Rezolucja Sejmu RP z 19 czerwca 1997 r. ). Sporządzanie
rocznych informacji o stopniu wdrażania programu oraz przekazywanie ich samorządowi
wojewódzkiemu ( zapis KPGO ). Gromadzenie danych liczbowych o ilości i
rozmieszczeniu wyrobów azbestowych, ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu
zagrożenia pyłem azbestu lub technologicznego zużycia. Współpraca z gminami,
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewodą Wielkopolskim oraz
lokalnymi mediami.
Specyficzne odpady medyczne i weterynaryjne – w oparciu o szczegółowe dane zebrane
podczas badań w województwie wielkopolskim opracować powiatowy program
gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi określający m.in. rzeczywiste ilości
odpadów i zakres modernizacji instalacji unieszkodliwiania w placówkach służby
zdrowia. Wzmocnić działalność kontrolną i edukacyjno-informacyjną oraz wdrożyć
procedurę monitorowania programu ( zapis z KPGO ). Współpraca z Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym i Wojewodą Pomorskim.
Odpady pochodzenia zwierzęcego szczególnego SRM i wysokiego HRM ryzyka –
zgodnie z planami wyższego szczebla KPGO i WPGO w województwie wielkopolskim
zbudowany będzie szczelny system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i
niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka SRM oraz padłych
zwierząt HRM. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przewiduje tworzenie
ponadlokalnych spalarni dla padłych zwierząt oraz organizację zbiórki tych zwierząt.
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Starostwo powinno sprawować nadzór i kontrolę nad tym przedsięwzięciem we
współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
15.2.2. Gospodarka odpadami sektora gospodarczego
Gospodarka odpadami sektora gospodarczego należy do zadań własnych
wytwórców odpadów, którzy dysponują pewną swobodą metod zagospodarowania ale w
ramach obowiązujących przepisów prawa, które muszą być bardziej skutecznie
egzekwowane przez organy jednostek samorządowych oraz kontrolno-inspekcyjnych
szczebla wojewódzkiego.

•

•

Główne zadania powiatu
Korzystając z uprawnień ustawowych przy wydawaniu decyzji administracyjnych na
wytwarzanie odpadów Starostwo powinno inspirować podmioty gospodarcze do
racjonalnej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi opierając się na generalnie przyjętej
hierarchii postępowania:
- zapobieganie powstawaniu odpadów
- odzysk i wykorzystanie wtórne odpadów
- unieszkodliwianie odpadów
- składowanie tylko tych odpadów, których unieszkodliwianie w inny sposób jest
niemożliwe.
Aby monitorować stan gospodarki odpadami sektora gospodarczego na terenie powiatu,
Starostwo musi posiadać bieżącą wiedzę na ten temat. Decyzje administracyjne Starosty
wydawane są na podstawie wygórowanych wniosków i otrzymywane przeważnie na okres
10 lat. Na bieżące potrzeby monitorowania i utworzenia powiatowej bazy danych
podmioty gospodarcze muszą dostarczać do Starostwa kopie zbiorczych zestawień
danych kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego. Starosta wydając decyzje
administracyjne zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
pozwolenia na wytwarzanie odpadów ma ustawowe prawo kontrolować ich realizacje –
Art. 23.1. Ustawy o odpadach oraz Art. 110 KPA..

