WÓJT
GMINY BUDZYŃ

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
NA LATA 2004 – 2011
DLA
GMINY BUDZYŃ

Opracowanie:
Kompleksowe Opracowania Gospodarki Odpadami
EKOTOP
64-920 Piła, Wawelska 25/1
tel.fax. 0 603 363 469; 067/215 36 89
e-mail: sobczykr@kki.pl

Zespół pod kierownictwem
dr inż. Romana Sobczyka

Piła, kwiecień 2004 r.

Plan Gospodarki Odpadami gminy Budzyń

2

SPIS TREŚCI
I. WPROWADZENIE.............................................................................................................................................5
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....................................................................................................................5
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA..................................................................................................................5
3. PODSTAWA OPRACOWANIA.......................................................................................................................6
4.OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE...............................................................................................................7
II. AKTUALNY STAN GOSGPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY BUDZYŃ.........................9
1.CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM........................................................................9
2.RODZAJ, ILOŚĆ I ŹRÓDŁA POWSTAWANIA WSZYSTKICH ODPADÓW W SZCZEGÓLNOŚCI
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE................................................................................................13
2.1. SEKTOR KOMUNALNY .......................................................................................................................................13
2.1.1.Odpady komunalne...............................................................................................................................13
2.1.2.Komunalne osady ściekowe..................................................................................................................14
2.2.SEKTOR PRZEMYSŁOWY......................................................................................................................................15
2.2.1.Odpady inne niż niebezpieczne ...........................................................................................................15
2.2.2.Odpady niebezpieczne..........................................................................................................................17
2.2.2.1.Mogilniki......................................................................................................................................................18

3.RODZAJ, ROZMIESZCZENIE ORAZ MOC PRZEROBOWA INSTALACJI DO ODZYSKU I
UNIESZKODLIWIANIA WSZYSTKICH ODPADÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPADÓW INNYCH
NIŻ NIEBEZPIECZNE........................................................................................................................................19
4.WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA,
ODZYSKU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE..................21
4.1.ZBIERANIE I GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI..............................................................................................21
4.2.ZBIÓRKA I ODZYSK ODPADÓW ............................................................................................................................22
5.STAN OBECNY WRAZ Z PROGNOZĄ DO 2015 R. ILOŚCI I SKŁADU ODPADÓW DLA OBSZARU
OBJĘTEGO PLANEM.........................................................................................................................................24
5.1.SEKTOR KOMUNALNY.........................................................................................................................................24
5.2.SEKTOR PRZEMYSŁOWY......................................................................................................................................26
5.2.1.Prognoza ogólna..................................................................................................................................26
5.2.2.Prognozowane zmiany w wybranych sektorach i grupach odpadów...................................................26
5.2.2.1.Przemysł rolno – spożywczy........................................................................................................................26
5.2.2.2.Ciepłownictwo.............................................................................................................................................27
5.2.2.3.Odpady z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych................................................................27
5.2.2.4.Wyeksploatowane pojazdy...........................................................................................................................27
5.2.2.5.Zużyte opony................................................................................................................................................27
5.2.2.6.Odpady ropopochodne, szlamy i inne...........................................................................................................28
5.2.2.7.Akumulatory i baterie...................................................................................................................................28
5.2.2.8.Azbest..........................................................................................................................................................28
5.2.2.9.Farby i lakiery..............................................................................................................................................28
5.2.2.10.PCB............................................................................................................................................................28

6.DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI..........................................................................................................................................................29
6.1.SEKTOR KOMUNALNY.........................................................................................................................................29
6.2.SEKTOR PRZEMYSŁOWY......................................................................................................................................30
6.2.1.Przemysł rolno - spożywczy..................................................................................................................31
6.2.2.Ciepłownictwo......................................................................................................................................31
6.2.3.Odpady z jednostek służby zdrowia i placówkach weterynaryjnych....................................................32
6.2.4.Wyeksploatowane pojazdy....................................................................................................................32
6.2.5.Zużyte opony.........................................................................................................................................32
6.2.6.Odpady ropopochodne, szlamy i inne..................................................................................................32
6.2.7.Akumulatory i baterie...........................................................................................................................33
6.2.8.Azbest...................................................................................................................................................33

Plan Gospodarki Odpadami gminy Budzyń

3

6.2.9.Farby i lakiery......................................................................................................................................33
6.2.10.PCB....................................................................................................................................................33
7. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW.........................34
7.1.DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA ILOŚCI ODPADÓW I ICH NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO......35
7.2.DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI W ZAKRESIE ZBIERANIA, TRANSPORTU, ODZYSKU I
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE...................................................36
7.2.1.Zbiórka i transport odpadów................................................................................................................36
7.2.2.Odzysk i unieszkodliwianie...................................................................................................................38
7.2.2.1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji................................................................................................38
7.2.2.2. Komunalne osady ściekowe........................................................................................................................39
7.2.2.3. Surowce wtórne...........................................................................................................................................39
7.2.2.4. Gruz budowlany..........................................................................................................................................39
7.2.2.5. Odpady niebezpieczne.................................................................................................................................40
7.2.2.6. Odpady zmieszane komunalne....................................................................................................................40

7.3.PLAN REDUKCJI ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKA
ODPADÓW...............................................................................................................................................................40
8.SPOSÓB REALIZACJI PLANU ZAMYKANIA INSTALACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI
SKŁADOWISK ODPADÓW, NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA,
KTÓRYCH MODERNIZACJA NIE JEST MOŻLIWA Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH LUB JEST
NIEUZASADNIONA Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH, WYNIKAJĄCEGO Z WOJEWÓDZKIEGO
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI, ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI TYCH DZIAŁAŃ I
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ.......................................................................42
8.1. KONCEPCJA REKULTYWACJI WYSYPISKA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI...................................................................42
8.2. MONITORING WYSYPISK WYŁĄCZONYCH Z EKSPLOATACJI........................................................................................45
9.PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI GOSPODARKI
ODPADAMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE, W TYM ODPADAMI KOMUNALNYMI,
UWZGLĘDNIAJĄCY ICH ZBIERANIE, TRANSPORT, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE.............46
9.1. INTENSYFIKACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI I JEJ .......................................................................48
ROZSZERZENIE NA POZOSTAŁE RODZAJE ODPADÓW........................................................................................................48
9.1.1. Ogólne założenia dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w gminie.................................................48
9.1.2. Selektywna zbiórka odpadów w zabudowie wielorodzinnej................................................................50
9.1.3. Zbiórka odpadów w zabudowie jednorodzinnej..................................................................................53
9.1.4. Zbiórka odpadów w zabudowie zagrodowej.......................................................................................54
9.1.5. Zbiórka odpadów z obiektów użyteczności publicznej........................................................................55
9.1.6. Efektywność realizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów ...........................................................56
9.2. PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I STWORZENIE SYSTEMU
ZACHĘT DO PROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI.........................................................................................................57
9.3 PROMOWANIE KOMPOSTOWANIA WŁASNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH W OGRÓDKACH PRZYDOMOWYCH.........................63
9.4. UTWORZENIE MIĘDZYGMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO GROMADZENIA ODPADÓW................................................67
9.5. UTWORZENIE MIĘDZYGMINNEGO PUNKTU CZASOWEGO GROMADZENIA PADŁYCH ZWIERZĄT......................................70
9.6. DEPONOWANIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA...............................................................................70
9.7. ZAMKNIĘCIE GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W ŁUCJANOWO I JEGO REKULTYWACJA............................................71
10.SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCYJNE I EKSPLOATACYJNE PROPONOWANEGO
SYSTEMU, SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ORAZ
SPOSOBY FINANSOWANIA REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW................................................72
10.1.KOSZTY INWESTYCYJNE....................................................................................................................................72
10.1.1. Rodzaje i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację.............73
10.1.2. Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów z
uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł..................................................75

10.2. KOSZTY EKSPLOATACYJNE...............................................................................................................................78
11.SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW POZWALAJĄCY
NA OKREŚLENIE SPOSOBU ORAZ STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ZDEFINIOWANYCH W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH JAKOŚCI I ILOŚCI...81
11.1.WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PLANU...........................................................................................81
11.2.REALIZACJA MONITORINGU GOSPODARKI ODPADAMI..............................................................................................81

Plan Gospodarki Odpadami gminy Budzyń

4

12. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO.....................................83
13.STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.....................................................................86
14.LITERATURA.................................................................................................................................................89
15.SPIS RYSUNKÓW..........................................................................................................................................92
16.SPIS TABEL.....................................................................................................................................................94
17.ZAŁĄCZNIKI..................................................................................................................................................94

Plan Gospodarki Odpadami gminy Budzyń

5

I. WPROWADZENIE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Plan Gospodarki Odpadami” dla
gminy Budzyń.
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami stanowi integralną część Programu
Ochrony Środowiska gminy Budzyń.
Celem opracowania jest przedstawienie i analiza aktualnego stanu gospodarki
odpadami na terenie gminy oraz wskazanie kierunków działań, dotyczących poprawy
stanu środowiska naturalnego w zakresie gospodarki odpadami.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
• Aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:
− rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności
odpadów innych niż niebezpieczne,
− rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku
− rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom
unieszkodliwiania,
− istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności
odpadów innych niż niebezpieczne,
− rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych
niż niebezpieczne,
− wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne.
• Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również
wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.
• Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,
w tym:
− działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów,
− działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko,
− działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w
zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w
szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,
− plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów,
• Sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk
odpadów i spalarni odpadów, nie spełniających wymagań ochrony
środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych
lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, oraz harmonogram realizacji
tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację.
• Projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności: gospodarki
odpadami innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi,
uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.
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• Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu,
szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby
finansowania i realizacji zamierzonych celów.
• System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na
określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w
planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.
Zakres opracowania wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia
2003 r w sprawie planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620). Układ
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami został dostosowany do Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami, Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i zawartych
w nim treści w odniesieniu do gminy Budzyń.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowiły:
1. Umowa GKM-3410-2/2004 z dnia 12 stycznia 2004r. zawarta pomiędzy Gminą
Budzyń a firmą EKOTOP z Piły.
2. Ankiety nt. stanu gospodarki odpadami opracowane dla gminy Budzyń.
3. Informacje nt. gospodarki odpadami na terenie gminy uzyskane z Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu.
4. Informacje nt. gospodarki odpadami na terenie gminy uzyskane z Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w
Chodzieży.
5. Wizja lokalna obiektów gospodarki odpadami znajdujących się na terenie gminy.
6. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011
dla powiatu chodzieskiego - opracowanie EKOTOP Piła 2004.
7. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia
29.10.2002 r w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami.
8. Urząd Statystyczny Poznań; „Ważniejsze dane o powiatach i gminach
Województwa Wielkopolskiego”; Poznań 2002.
9. Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ Poznań; „Raport o stanie środowiska w
Wielkopolsce w roku 2001”; Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań 2002.
10. Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ Poznań; „Raport o stanie środowiska w
Wielkopolsce w roku 2002”; wersja elektroniczna zamieszczona na stronie
internetowej www. poznan.pios.gov.pl
11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Pile; „Informacja o
stanie środowiska w powiecie chodzieskim”, Piła 2002.
12. Przegląd Ekologiczny dla składowiska odpadów w Łucjanowie.
13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy.
14. Literatura przedmiotu.
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4. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn.
zmianami)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. Nr 132 poz. .622 z późn. zmian.)
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. – o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997
r. nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr
100, poz. 1085 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1671).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.09.2002 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2002, nr 179
poz. 1490).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane
o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U.
nr113 poz.1075)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów ( Dz. U. nr 112 poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie
zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz.
U. Nr152, poz. 1734).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie
rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które
mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr
152, poz. 1736).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie
zakresu informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i
przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie
listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom
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fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do
wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie
szczegółowych wymagań, dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk
odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w
sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie
selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie
zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U., Nr 236,
poz. 1986).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie
rocznego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 sprostowanie w
Dz. U. Nr 155, poz. 1299 z 2002r.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie
rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie
odzyskowi jest zakazane (Dz. U. Nr 8, poz. 103 z 2003r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów
medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r .Nr 8, poz. 104).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 roku w sprawie
listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie
wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr
56, poz. 512)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie
rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu z zagranicy
(Dz. U. Nr 15, poz. 146).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 roku w sprawie
określenia wzoru dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie
odpadami (Dz. U. Nr 56, poz. 511).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477).
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II. AKTUALNY STAN GOSGPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY
BUDZYŃ
1. Charakterystyka obszaru objętego planem
Gmina Budzyń jest gminą leżącą w północno-wschodniej części województwa
wielkopolskiego i południowej części Powiatu Chodzieskiego. Graniczy z gminami
Margonin i Chodzież z powiatu chodzieskiego, z gminą Czarnków z powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego z gminą Ryczywół i Rogoźno z powiatu obornickiego i
gminą Wągrowiec z powiatu wągrowieckiego.
Długość granic gminy wynosi 81,5 km.
Na terenie gminy znajduje się 16 wsi w tym 13 sołectw: Budzyń, Brzekiniec,
Bukowiec, Dziewoklucz, Grabówka, Kąkolewice, Niewiemko, Nowawieś Wyszyńska,
Nowe Brzeźno, Ostrówki, Podstolice, Popielno, Prosna, Sokołowo Budzyńskie,
Wyszynki, Wyszyny.
Według ogólnego podziału na regiony fizycznogeograficzne Polski, gmina
Budzyń leży w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Południowobatyckich, w całości w zasięgu Pojezierza Chodzieskiego wchodzącego
w skład Pojezierza Wielkopolskiego rys. 1.
Gmina zajmuje obszar o powierzchni 207,85 km2, co stanowi około 30%
powierzchni powiatu.

Rys. 1. Gmina Budzyń na tle jednostek fizycznogeograficznych

315.51 – Pojezierze Poznańskie, 315.53 – Pojezierze Chodzieskie, 315.33 –
Kotlina Gorzowska, 315.34.
W roku 1990 gmina liczyła 7888 mieszkańców, w 2000 r. 8301 mieszkańców, w
chwili obecnej teren gminy zamieszkuje 8341 mieszkańców. Z czego w samej wsi
Budzyń 4109 mieszkańców.
Biorąc pod uwagę wskaźniki demograficzne z prognozami co 5 lat oraz dane nt.
ilości mieszkańców w latach poprzednich to od 1990 roku następuje wzrost liczby
ludności w gminie. W porównaniu do liczby ludności terenu całego powiatu, udział
ludności gminy Budzyń nie przekracza 18%.
Rysunek 2 pokazuje powyższe wartości w ujęciu graficznym.
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Rys. 2. Liczba mieszkańców gminy Budzyń w przekroju czasowym na tle powiatu
chodzieskiego

Biorąc pod uwagę typ występującej zabudowy i związaną z nim liczbę mieszkańców
to w gminie Budzyń największy procent stanowi ludność mieszkająca w zabudowie
jednorodzinnej - ok. 50%.
Udział ludności gminy wg typu zabudowy pokazano w ujęciu graficznym na rys. 3.

jednorodzinna;
49,15%

w ielorodzinna;
23,55%

zagrodow a;
27,30%

Rys. 3. Ludność gminy Budzyń według typu miejsca zamieszkania

Na podstawie danych nt. zróżnicowania typu zabudowy i liczby mieszkańców
zamieszkujących poszczególne budynki w zabudowie: wielorodzinnej, jednorodzinnej
i zagrodowej (tab. 1) wyliczono wskaźniki określające liczbę mieszkańców
przypadających na pojedynczy budynek.
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Tabela 1. Liczba mieszkańców i budynków w poszczególnych typach zabudowy w gminie.
Ilość budynków

Liczba mieszkańców

wielorodzinna

39

1992

jednorodzinna

968

4158

zagrodowa

462

2310

1469

8460

Typ zabudowy

Razem

Wartości wskaźników przedstawiają się następująco:
- dla zabudowy wielorodzinnej - 51,1 mieszkańca/budynek
- dla zabudowy jednorodzinnej - 4,3 mieszkańca/budynek
- dla zabudowy zagrodowej
- 5,0 mieszkańca/budynek
Wartości wskaźników w ujęciu graficznym przedstawiono na rysunku 4.
60

51,1
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5

jednorodzinna

zagrodow a

0
w ielorodzinna

Rys. 4. Wskaźnik liczby mieszkańców w jednym budynku wg typu zabudowy.

Na terenie gminy Budzyń zarejestrowano łącznie 460 podmiotów
gospodarczych. Stanowi to prawie 13% procent wszystkich zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych na terenia powiatu chodzieskiego. Liczbę podmiotów
działających na terenie gminy Budzyń w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu
chodzieskiego pokazano na rys. 5.

powiat
chodzies ki;
3202;
87%

Budzyń; 470;
13%

Rys. 5. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Budzyń na tle powiatu chodzieskiego w
roku 2003
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W Budzyniu na osiedlu Cechowym dominuje teren rzemiosła usługowego,
gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne, tj. Zakład Materiałów Budowlanych
„TERRAZZO”, ZPHU „LUMAG”, „KOMFORT”, NOLAM, ZPUH „MARIWEX”, Centrum
Ceramiki i Technologii „ALEXA”. PPUH IMPORT- EXPORT „TOMEX-T” Tomczyk
Tadeusz na ul. Przemysłowej 19.
W przemyśle gumowym największym zakładem jest firma „KABAT” s.j. produkująca
mieszanki gumowe oraz wyroby gumowe takie jak: dętki samochodowe i rowerowe,
ochraniacze do dętek, dywaniki samochodowe, chlapacze, itp.
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2. RODZAJ, ILOŚĆ I ŹRÓDŁA POWSTAWANIA WSZYSTKICH ODPADÓW W
SZCZEGÓLNOŚCI ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2.1. Sektor komunalny
2.1.1. Odpady komunalne

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a
także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe,
obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjno – usługowo – handlowe.
Gmina Budzyń posiada w dużej mierze charakter wiejski, dlatego też odpady
organiczne, papier, tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne
potrzeby. Zdecydowanie mniej niż w gminach o charakterze miejskim, trafia na
wysypisko odpadów organicznych, co związane jest z wykorzystaniem bioodpadów
do skarmiania zwierzętami gospodarskimi oraz rolniczym zagospodarowaniem
odpadów (włącznie z przetwarzaniem na kompost) oraz mniejszym udziałem
odpadów opakowaniowych co związane jest z niższym standardem życia. Na terenie
gminy wdrażany jest sukcesywnie system selektywnej zbiórki odpadów, głównie
szkła i tworzyw sztucznych. Główny strumień odpadów komunalnych, zaczyna być
pozbawiany odpadów nadających się do ponownego wykorzystania, głównie w
związku z segregacją wtórną prowadzoną przez „zbieraczy” odpadów.
Odpady pochodzące z terenów wsi gminnej Budzyń charakteryzują się
większym udziałem odpadów organicznych, papieru oraz relatywnie tworzyw
sztucznych oraz szkła.
Nadal jednak problem stanowią incydentalne zrzuty odpadów w różnych miejscach
terenu, głównie na nieużytkach i terenach leśnych. Służby gminne starają się je w
miarę możliwości jak najszybciej likwidować.
Analiza danych nt. odpadów komunalnych przyjmowanych na lokalne
składowisko pokazuje, że ilość składowanych odpadów na wysypiskach utrzymuje
się na stałym poziomie. Duży wpływ na zmniejszenie wzrostu ilości odpadów
trafiających na legalne wysypiska ma wdrożenie segregacji odpadów „u źródła”, z
drugiej zaś strony należy brać również pod uwagę fakt, iż gospodarstwa domowe
posiadające własne źródła ogrzewania (piece na paliwo stałe) spalają znaczne ilości
odpadów opakowaniowych, papieru, tworzyw sztucznych, drewna, tekstyliów i
ewentualnie inne odpady które „uda się spalić”. Jest to zjawisko dość powszechne,
związane nie tyle z brakiem świadomości ekologicznej, co z postępującą
pauperyzacją polskiego społeczeństwa. Wykorzystywanie części odpadów do celów
energetycznych jest w świadomości mieszkańców, po pierwsze zmniejszeniem ilości
paliwa właściwego, a po drugie pomniejszeniem opłaty za wywożone mniejsze ilości
wytwarzanych odpadów. W tabeli 4 zestawiono ilości odpadów przyjmowanych na
składowisko w Łucjanowie w latach 1998 - 2003.
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Tabela 2. Ilość odpadów komunalnych i podobnych do komunalnych przyjmowanych na
składowisko w Łucjanowie
1998 r.

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

I pół. 2003

3.884 m3
1 165,2 Mg

3.054 m3
916,2 Mg

4.043 m3
1 212,3 mg

4.200 m3
1 260 Mg

4.100 m3
1 230 Mg

750 m3
225 Mg

ilość
przyjmowanych
odpadów na dobę
3- 4 Mg/d

Przyjęto, że średnio 1 m3 = 0,3 Mg

1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
1998 r,

1999 r,

2000 r,

2001 r,

2002 r,

I połowa
2003 r

Rys. 6. Szacunkowa roczna suma odpadów komunalnych i podobnych do komunalnych
przyjmowanych na składowiska gminy Budzyń [Mg]

Biorąc pod uwagę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w poszczególnych
gminach powiatu i liczbę mieszkańców, w tabeli 3 zestawiono m.in. wskaźniki
nagromadzenia odpadów (w Mg/mieszkańca/rok). W gminie Budzyń wskaźnik
nagromadzenia w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu był najniższy i wynosił
0,147 co oznacza, że zmalał o 0,006 w stosunku do roku 2001.
Tabela 3. Ilość odpadów komunalnych przyjęta na składowisko odpadów w danym roku
przypadająca na mieszkańca w gminie Budzyń
Lp.
1
2
3
4

Wybrana charakterystyka
ilość odpadów składowanych na składowiskach [Mg]
liczba mieszkańców (wg US)
liczba mieszkańców (wg gmin)
ilość odpadów przypadająca
na 1 mieszkańca [Mg/mieszkańca/rok]

Lata
2001
1 260
8 254
-

2002
1 230
8 341

0,153

0,147

2.1.2. Komunalne osady ściekowe
Osady ściekowe są nieodłącznym odpadem powstającym w procesie
oczyszczania ścieków. Przyrastają cyklicznie w ciągu całego czasu trwania procesu
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biologicznego oczyszczania ścieków, niezależnie od pory dnia czy roku, dopóki
ścieki dopływają na oczyszczalnię. Wpływ na ilość powstających osadów wywiera
przede wszystkim rodzaj, ilość i skład oczyszczanych ścieków oraz układ
technologiczny.
Na terenie gminy Budzyń funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków - OŚ w Budzyniu
oraz OŚ w Wyszynach.
Według przeprowadzonego rozpoznania i informacji uzyskanych od eksploatatorów
oczyszczalni w wyniku procesów oczyszczania ścieków w Budzyniu powstaje rocznie
około 140,00 Mg osadów ściekowych, a w OŚ Wyszyny około 3,65 Mg/rok i w
porównaniu z pozostałymi gminami powiatu, stanowi trzecią co do wielkości ilość
osadów ściekowych powstających w powiecie chodzieskim.
Oczyszczalnie ścieków w Budzyniu nie posiadają systemu higienizacji. Osady
odwadniane są za pomocą urządzenia do workowania DRAYMAD. Po odwodnieniu
w workach składowane są na lokalnym składowisku odpadów komunalnych.
Przyczyną takiego postępowania jest trudność w opróżnianiu worków z osadu.
Częściowo wykorzystywane są do przesypywania warstw na składowisku odpadów.
2.2. Sektor przemysłowy
Gmina Budzyń jest typową gmina rolniczą, w związku z czym ilość wytwarzanych
odpadów przemysłowych stanowi niewielki udział w puli odpadów wytwarzanych na
terenie gminy.
2.2.1. Odpady inne niż niebezpieczne

Na podstawie informacji składanych od 2002 roku Staroście Chodzieskiemu
przez wytwórców odpadów z terenu gminy Budzyń wytwarzających odpady inne niż
niebezpieczne w ilości od 5 ton do 5 tys. ton rocznie wynika, że odpady
przekazywane są kolejnym posiadaczom odpadów w celu ich odzysku lub
unieszkodliwienia.
Odpady nadające się do odzysku przekazywane są do punktów surowców wtórnych
lub jednostkom zajmującym się bezpośrednio ich recyklingiem. Tylko niewielka ilość
odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w zakładach przemysłowych trafia
na składowisko.
Z uzyskanych informacji (rys. 7) wynika, że największą ilość stanowią odpady z
kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych (18456,8 Mg). Masa tych odpadów przekracza 98% masy wszystkich
grup odpadów. Dominującą wielkość stanowią także odpady opakowaniowe tj.
opakowania z papieru i tektury szczególnie, że względny ciężar tej grupy odpadów
jest niewielki. Najmniejszy udział w sumarycznej masie odpadów mają odpady z
magnetycznych pozostałych optycznych nośników informacji. Odpady pozostałych
grup stanowią stosunkowo niewielki udział w ogólnej masie wytwarzanych odpadów.
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Rys. 7. Sumaryczna ilość odpadów innych niż niebezpieczne według grup odpadów w Mg

52,013

Wytwórców odpadów innych niż niebezpieczne, którzy złożyli stosowne wnioski do
Starostwa Powiatowego w Chodzieży o uregulowanie gospodarki odpadami
przedstawiono w załączniku 1. Ilość odpadów podano w Mg/rok.
Tworząc bazę danych nt. faktycznej ilości odpadów wytworzonych na terenie
gminy Budzyń z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu uzyskano dane różniące się
od wynikających z deklarowanych ilości w składanych informacjach.
Potwierdziły się jednak informacje co do rodzajów wytwarzanych w największych
ilościach odpadów. Należą do nich odpady z kształtowania oraz fizycznej i
mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych, ale ilość tych
odpadów nie przekracza 606,7 Mg. Grupy i ilości wytwarzanych odpadów innych niż
niebezpieczne zestawiono w formie wykresu na rysunku 8.
60

2,9

2,26

2,2

2,1

1,85

1,33

1,3

0,811

0,3

0,2

0,2

0,12

0,1

0,05

0,0048

13 03 04

13 02 08

15 01 07

15 01 03

10 01 01

17 04 05

12 01 03

08 01 12

17 02 01

16 10 01

17 01 02

16 01 03

19 08 14

19 12 05

16 02 13

19 12 01

3

6,1

4,79

17 04 07

02 01 03

6,1
16 01 16

10

17 01 01

11,49

10,3

12 01 02

13,149
12 01 05

23,6
13,3

20

16 03 04

30

28,34

33,8

40

32,1

50

15 01 06

15 01 02

20 03 01

12 01 01

15 01 01

12 01 99

0

Rys. 8. Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych w gminie Budzyń według
poszczególnych grup odpadów
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2.2.2. Odpady niebezpieczne
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Od 1999 roku stale wzrasta liczba podmiotów gospodarczych, które starają się
uregulować sprawy dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Ilość wydanych zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w latach
2001-2003 wynosiła 5.
Deklarowane wielkości odpadów niebezpiecznych zestawiono w na rysunku 9.
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Rys. 9. Sumaryczne ilości odpadów niebezpiecznych według grup odpadów w Mg

Dominującą grupę odpadów stanowiły odpady zakwalifikowane do grupy odpadów z
procesów termicznych, przede wszystkim żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów.
Jest to około 83% wszystkich odpadów niebezpiecznych. Drugą pod względem masy
stanowiła grupa odpadów sklasyfikowana jako: zużyte baterie i akumulatory, chociaż
w sumarycznej masie odpadów jest ich znacznie mniej. Najmniej jest odpadów
środków do konserwacji pozostałych impregnacji drewna. Odpady pozostałych grup
nie stanowiły wyróżniających się ilości.
Największych wytwórców odpadów niebezpiecznych przedstawiono w załączniku 2.
Ilość odpadów podano w Mg/rok.
Tworząc bazę danych nt. faktycznej ilości odpadów niebezpiecznych
wytworzonych na terenie gminy Budzyń, z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
uzyskano dane różniące się od wynikających z deklarowanych ilości w składanych
informacjach. Zestawienie grup i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych
zestawiono w formie wykresu na rysunku 10.
Największą grupę wytworzonych odpadów niebezpiecznych stanowiły
sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), zużyte baterie i akumulatory oraz emulsje
olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne.
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Rys. 10. Ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gminie Budzyń według
poszczególnych grup odpadów [Mg]
2.2.2.1.

Mogilniki

Na terenie gminy Budzyń znajdował się jeden mogilnik zlokalizowany w miejscowości
Grabówka, działka nr 98/2 na terenie leśnym w sąsiedztwie pól uprawnych, w
odległości ok. 15050 m od cieków powierzchniowych i ok. 1900 do 4000 m od ujęć
wody. Odpady – przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich
deponowane były w naturalnym zagłębieniu terenu, na niezabezpieczonym podłożu i
zasypane gruntami mineralnymi. Składowisko nie było ogrodzone, ani monitorowane.
Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu przy współudziale starostw z Wielkopolski podjęto realizację
przedsięwzięcia pod nazwą "Likwidacja mogilników na terenie Województwa
Wielkopolskiego", którego zakończenie zaplanowano w 2005 r.
Przed przystąpieniem do prac likwidacyjnych założono, że ilość wytworzonych
odpadów podczas prac likwidacyjnych nie przekroczy w miejscowości Grabówka –
150 Mg,
W miejscowości Grabówka składowano bez żadnych zabezpieczeń w 9 dołach
ziemnych o powierzchni średnio kilkunastu metrów kwadratowych i głębokości 1,5 m
przeterminowane środki ochrony roślin, których wydobyto wraz z opakowaniami
fabrycznymi 20.364 kg. Wydobyte odpady przeterminowanych środków ochrony
roślin zostały wywiezione do AGR – Abfallentsortungs-Gesellschaft Ruhrgebiet do
Herten k/Essen w Niemczech, gdzie zostały unieszkodliwione metodą termiczną.
Przeprowadzone analizy próbek pobranych z wydobytego gruzu i ziemi po
zlikwidowanym mogilniku wykazały, że nie są one zanieczyszczone.
Aktualnie trwają prace rekultywacyjne, zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego z
dnia 15 września 2003 r. znak OS-I-7615-2/03 uzgadniającą warunki rekultywacji
terenu po zlikwidowanym mogilniku.
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3. RODZAJ, ROZMIESZCZENIE ORAZ MOC PRZEROBOWA INSTALACJI DO
ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA WSZYSTKICH ODPADÓW, W
SZCZEGÓLNOŚCI ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
Na terenie gminy funkcjonuje jedno składowisko odpadów obojętnych i innych niż
niebezpieczne o uregulowanym stanie prawnym. Składowisko zlokalizowane jest w
Łucjanowie. Posiada zatwierdzoną instrukcję eksploatacji. Poniżej przedstawiono
jego charakterystykę.
SKŁADOWISKO ODPADÓW W ŁUCJANOWIE
Zarządzający składowiskiem:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.
Składowisko obsługuje gminę Budzyń i funkcjonuje na podstawie decyzji Wójta
Gminy Budzyń z dnia 26.07.1995 r. znak GKM -7331-34/96 o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wysypiska odpadów
komunalnych w Łucjanowie, gm. Budzyń, oraz postanowienia Wojewody Pilskiego z
dnia 1.04.1996 r. znak OS-XIII-7623/36/93 opiniująca pozytywnie lokalizację
wysypiska odpadów komunalnych w Budzyniu.
Lokalizacja:
Składowisko oddane do eksploatacji w 1997 r. położone jest w miejscowości
Łucjanowo działka nr 1334/2 i 1334/3 w odległości ok. 2,5 km od Budzynia.
Założenia projektowe:
zakładają realizację 3 kwater. Eksploatowana jest kwatera nr I o pow. 0,63 ha.
Stopień zapełnienia składowiska wynosi ok. 60 %.
Składowisko wyposażone jest w następujące urządzenia:
– budynek zaplecza socjalnego,
– brodzik dezynfekcyjny,
– bezodpływowy zbiornik do retencjonowania odcieku z kwatery o poj. 14 m3,
– system kominków do odgazowania zdeponowanych odpadów,
– pochylnię dojazdową z rampą zrzutową,
– system 3 piezometrów kontrolnych,
– spycharkę gąsienicową,
– pas zieleni izolacyjnej,
– ogrodzenie,
– ważenie odpadów wwożonych na składowisko odbywa się usługowo w bazie
GS w Budzyniu.
Składowisko jest ogrodzone i uszczelnione folią HDPE o grubości 2 mm.
W tabeli 4 przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące składowisko w
Łucjanowie w stosunku do wymogów stawianych składowiskom przepisami prawa
(stan na 30 września 2003 r.)
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Tabela 4. Podstawowe dane charakteryzujące składowisko odpadów komunalnych gminy
Budzyń (wymogi stawiane składowiskom przepisami prawa – stan na 30.09.2003r)
Cechy/wskaźniki
stan formalno-prawny
powierzchnia wykorzystywana
pojemność
zapełnienie w %
ilość przyjmowanych odpadów w Mg na dobę
segregacja odpadów
obowiązek ustalenia ilości przyjmowanych odpadów
zachowanie wymagań sanitarnych, bhp,
przeciwpożarowych

monitorowanie środowiska gruntowo-wodnego
uszczelnienie
dodatkowe wyposażenie
świadectwo kwalifikacji kierownika w zakresie
gospodarowania odpadami

Składowisko w Łucjanowie
uregulowany
0,6 ha
20 500 m3
60 %
3-4
brak
odpady ważone usługowo w bazie GS
brodzik dezynfekcyjny,
bezodpływowy zbiornik do
retencjonowania odcieku z kwatery o
pojemności 14 m3,
system kominków do odgazowania
zdeponowanych odpadów
3 piezometry kontrolne
folia HDPE o grubości 2mm
spycharka gąsienicowa DT 75
brak
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4. WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ZBIERANIA, ODZYSKU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW INNYCH
NIŻ NIEBEZPIECZNE
4.1. Zbieranie i gospodarka odpadami komunalnymi
Funkcjonowanie zorganizowanego systemu wywozu odpadów komunalnych na
terenie gminy przedstawia się następująco:
Wywozem odpadów komunalnych zajmują się firmy PPHU „Bratek” z Budzynia,
ZOM „Ład” Wł. Pigan z Chodzieży, ZOM Muśnicki&Górska z Chodzieży oraz firma
„Becker-Armbrust Polska” z Wągrowca.
Obsługą w zakresie wywozu objętych jest 100 % mieszkańców (8460 osób), w tym
45 % mieszkańców obsługuje firma „Ład”, po 25 % firmy Bratek i Becker i 5 % ZOM
z Chodzieży (rys.11).
ZOM
5%
AMBRUS
25%

ŁAD
45%

BRATEK
25%

Rys. 11. Procentowa liczba mieszkańców gminy obsługiwanych przez firmy zajmujące się
wywozem odpadów

Odpady komunalne trafiają na składowisko odpadów w Łucjanowie, gm. Budzyń.
Na terenie gminy Budzyń wystawione są pojemniki do segregacji odpadów szkła,
papieru i tektury. Odbiorem tych odpadów zajmuje się firma Becker-Armbrust z
Wągrowca. W 2002 r. zebrano 21,3 Mg szkła, papieru i makulatury 19,7 Mg a
tworzyw sztucznych 5,8 Mg.
Sukcesywnie wdrażana selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy powoduje, że
ilość odpadów, które trafiają na lokalne składowiska ulega znacznemu zmniejszaniu.
Selektywnie zbierane są głównie odpady tworzyw sztucznych, szkło i makulatura.
Największe ilości tworzyw sztucznych zbierane są w gminie Budzyń (5,8 Mg).
W tabeli 5 zestawiono ilości poszczególnych odpadów zbieranych selektywnie w
gminie Budzyń.
Tabela 5. Ilości wysegregowanych odpadów w 2002 r. z terenu gminy Budzyń
Tworzywa sztuczne
[w Mg]

Szkło
[w Mg]

Gmina Budzyń

5,8

21,3

Powiat chodzieski

11,4

253,0

Jednostka

Według danych Urzędu Marszałkowskiego na terenie gminy zbierane są dwa
rodzaje odpadów o kodach 07 02 80 i 06 13 03 w ilości odpowiednio 18,6 Mg i
12,18 Mg.
Odpady zbierane są selektywnie w wyznaczonych do tego miejscach i w określony
nie stwarzający zagrożenia dla ludzi i środowiska sposób.
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Działalność polegająca na właściwym zbieraniu odpadów przyczynia się do
przywrócenia do obiegu każdego surowca nadającego się do ponownego
wykorzystania, w efekcie czego mogą powstać wysokiej jakości materiały
otrzymywane drogą recyklingu.
Transport odpadów
Transportem odpadów innych niż komunalne zajmują się firmy, prowadzące
działalność usługowo-transportową jak również zakłady będące jednocześnie
wytwórcą odpadów. Wg danych ze Starostwa Powiatowego w 2003 roku
funkcjonowała tylko 1 firma posiadająca uprawnienia do przewozu odpadów.
Odpady przewożone są transportem kołowym, samochodami ciężarowymi w
odpowiednich pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu oraz w kontenerach.
Dzięki właściwemu przystosowaniu środków transportowych do określonego rodzaju
przewożonych odpadów do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwiania nie stwarza on
zagrożenia dla ludzi i środowiska.
4.2. Zbiórka i odzysk odpadów
W gospodarce odpadami, podstawowym priorytetem powinna być redukcja u
źródła, tj. minimalizacja ilości i szkodliwości odpadów. Powstałe odpady powinny być
w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania. Działalność wytwórców odpadów dotycząca gospodarowania
odpadami w dużym stopniu ogranicza się jednak do prawidłowego, selektywnego
magazynowania. Na terenie gminy działalnością w zakresie odzysku odpadów
własnych i od innych wytwórców do roku 2003 zajmowały się dwie firmy poddając
odzyskowi łącznie 1030 Mg odpadów. Obecnie jest to jedna firma.
Według danych Urzędu Marszałkowskiego w grupie odpadów zbieranych na terenie
gminy Budzyń znajdują się dwa rodzaje odpadów: czysta sadza (kod odpadu
06 13 03) w ilości 18,6 Mg/rok oraz odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
(kod odpadu 07 02 80) w ilości 24,36 Mg/rok. Wymienione odpady poddawane są
procesowi odzysku: odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy w ilości
12,18 Mg/rok a odpady czystej sadzy w ilości 18,6 Mg/rok.
Jak wynika z danych UM na terenie gminy Budzyń nie prowadzi się natomiast
działalności w zakresie zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.
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Rys. 12. Zestawienie ilości odpadów innych niż niebezpiecznych poddawanych procesowi
odzysku na terenie gminy Budzyń według kodów odpadów w Mg/rok
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Dominującym pod względem ilości poddanych procesowi odzysku rodzajem odpadu
innym niż niebezpieczny jest popiół lotny z węgla. Rocznie na terenie gminy Budzyń
poddaje się odzyskowi około 1256,2 Mg tego odpadu.
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5. STAN OBECNY WRAZ Z PROGNOZĄ DO 2015 R. ILOŚCI I SKŁADU
ODPADÓW DLA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
5.1. Sektor komunalny
Ustalenie ilości i jakości odpadów komunalnych dokonano w oparciu o prognozę
opracowaną w dziale 3.1.1.2. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, oraz o
prognozę opracowana dla województwa wielkopolskiego w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.
Prognoza ta jest oparta na aproksymacji wskaźników opracowanych przez GUS
oraz wieloletnie badania prowadzone przez ośrodki naukowe w Kraju.
W tabeli nr 6 przedstawiono prognozę ilości powstających odpadów komunalnych w
gminie Budzyń.
Analizując opracowaną prognozę ilości i składu odpadów dla gminy Budzyń można
stwierdzić, że roczna ilość odpadów do roku 2014 będzie kształtowała się na
średnim poziomie 526 Mg (Rys. 13).
Ponadto należy brać pod uwagę sytuację, że przyrost łącznego strumienia odpadów
komunalnych może mieć przebieg okresowy osiągając maksimum początkowo w
roku 2004 a następnie w 2013. W pozostałych latach analizowanego okresu nie
powinien przekroczyć wartości 16 Mg w ciągu roku (Rys. 14).
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Rys. 13. Prognozowana ilość odpadów komunalnych w gminie Budzyń [Mg]
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Rys. 14. Prognozowany przyrost strumienia odpadów komunalnych w gminie Budzyń
w kolejnych latach [Mg]
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Tabela 6. Prognozowana ilość odpadów komunalnych w gminie Budzyń według poszczególnych strumieni odpadów komunalnych [Mg]

Strumień odpadów

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Domowe organiczne
Odpady zielone
Papier i karton nieopakowaniowy
Opakowania papierowe
Opakowania kompozytowe
Tworzywa szt. nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Odpady tekstylne
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania szklane
Metal
Opakowania stalowe
Opakowania aluminiowe
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne

78,3
9,7
27,0
43,7
4,9
46,4
16,8
11,5
2,1
32,9
11,6
4,4
1,3
17,1
50,2
27,0
61,8
3,4

80,9
10,0
27,9
45,2
5,1
47,9
17,4
11,9
2,1
34,0
12,0
4,6
1,3
17,7
51,8
27,9
63,9
3,5

83,7
10,3
28,9
46,7
5,2
49,6
17,9
12,3
2,2
35,2
12,4
4,7
1,4
18,3
53,6
28,8
66,1
3,6

85,7
10,6
29,5
47,8
5,4
50,7
18,4
12,6
2,3
36,0
12,7
4,8
1,4
18,7
54,9
29,5
67,6
3,7

87,7
10,8
30,2
48,9
5,5
51,9
18,8
12,9
2,3
36,8
13,0
5,0
1,4
19,1
56,2
30,2
69,3
3,8

89,9
11,1
31,0
50,2
5,6
53,2
19,3
13,2
2,4
37,8
13,3
5,1
1,5
19,6
57,6
31,0
71,0
3,9

92,3
11,4
31,8
51,5
5,8
54,6
19,8
13,6
2,4
38,8
13,7
5,2
1,5
20,2
59,1
31,8
72,9
4,0

94,9
11,7
32,7
52,9
5,9
56,2
20,3
13,9
2,5
39,8
14,1
5,4
1,6
20,7
60,8
32,7
74,9
4,1

97,3
12,0
33,5
54,3
6,1
57,6
20,9
14,3
2,6
40,9
14,4
5,5
1,6
21,2
62,3
33,5
76,8
4,2

99,9
12,3
34,4
55,7
6,3
59,1
21,4
14,7
2,6
41,9
14,8
5,6
1,6
21,8
64,0
34,4
78,9
4,3

102,6
12,7
35,4
57,3
6,4
60,8
22,0
15,1
2,7
43,1
15,2
5,8
1,7
22,4
65,7
35,3
81,0
4,5

105,6
13,0
36,4
58,9
6,6
62,5
22,6
15,5
2,8
44,3
15,6
6,0
1,7
23,1
67,6
36,4
83,4
4,6

Razem

450,0

465,1

481,2

492,1

504,0

516,7

530,4

545,1

558,9

573,8

589,7

606,7
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5.2. Sektor przemysłowy
5.2.1. Prognoza ogólna

Na podstawie zapisów Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
przyjmuje się wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce. Jako stałą
tendencję przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w
następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 14 lat.
Budowie nowoczesnej gospodarki towarzyszyć będzie rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw.
Do roku 2014 sytuacja demograficzna nie będzie ulegać większym zmianom.
W związku z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców,
co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne i skutkować będzie
wzrostem ilości odpadów z jednostek służby zdrowia.
Propagowanie technologii mało i bezodpadowych spowoduje spadek ilości
wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku
odpadów u ich wytwórców.
Wzrost efektywności jednostek kontrolujących spowoduje ujawnienie tzw. „szarej
strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych,
rzemieślniczych i usługowych co stanowi 5 – 8% całości obecnego strumienia
odpadów w Polsce. Restrukturyzacja rolnictwa spowoduje zwiększenie standardów
gospodarowania i wzrost ilości opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach.
5.2.2. Prognozowane zmiany w wybranych sektorach i grupach odpadów
5.2.2.1.

Przemysł rolno – spożywczy

Wytwarzane ilości odpadów, w przyjętych metodach produkcji są z reguły wprost
proporcjonalne do ilości zużytych surowców. W ramach postępu technicznego
istnieją pewne możliwości ograniczenia zużycia surowców zwłaszcza
nieorganicznych, odzysku z odpadów składników organicznych i mineralnych, co
jednak istotnie wpływa na relacje ekonomiczne. Przeważające ilości odpadów tej
grupy należałoby traktować jako produkty uboczne przekazywane przez wytwórców
nieodpłatnie bądź odpłatnie do wykorzystania na cele paszowe lub nawozowe. W
ostatnich latach obserwuje się obniżenie poziomu produkcji w przemyśle rolno spożywczym, a zarazem drastyczne zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów. W
przemyśle mleczarskim, wraz ze spodziewanym wzrostem produkcji nastąpi
podniesienie reżimów w gospodarce odpadami. Wraz z przystąpieniem do Unii
Europejskiej określone zostaną kwoty mleczne, zapewne wyższe od obecnego
poziomu produkcji jednak wymagania jakościowe norm europejskich spowodują
poważne trudności dla tego przemysłu w związku z ograniczeniami stosowania
odpadów na cele paszowe i nawozowe.
Opady z przemysłu rolno-spożywczego są głównie przeznaczane na pasze lub
nawozy, jednak ze względu na zwiększanie się jednostkowej produkcji
współczesnych zakładów należy oczekiwać, że na przylegającym do takich zakładów
terenie brak będzie odbiorców na wszystkie wytworzone w nim odpady. Konieczne
będzie zatem przewożenie odpadów na większe odległości lub poszukiwanie innych
możliwości ich zagospodarowania lub unieszkodliwienia.
Możliwy jest również ich recykling organiczny podczas procesów kompostowania i
fermentacji beztlenowej.
W ostatnim okresie Unia Europejska zaostrzyła istotnie przepisy dotyczące
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unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego na produkcję mączek i
zakazała ich użytkowania w żywieniu zwierząt. Zgodnie z projektem Krajowego
Planu Gospodarki Odpadami w województwie zbudowany będzie szczelny system
nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów
pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM),
w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenia z łańcucha pokarmowego
ludzi i zwierząt.
Może zaistnieć problem unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych, a w
szczególności odpadów pochodzących z hodowli (padliny zwierzęcej). Biorąc pod
uwagę
specyfikę
gospodarki
województwa
wielkopolskiego,
tworzenie
ponadlokalnych spalarni dla padłych zwierząt jest istotnym kierunkiem działań w skali
województwa.
W przyszłości znaczący wzrost produkcji rolnej i przetwórstwa należy wiązać z
programem rozwoju produkcji biopaliw. Stąd należy się spodziewać rozwoju i
wzrostu produkcji w przemyśle spirytusowym i tłuszczowym a tym samym wzrostu
ilości odpadów. Chociaż w zdecydowanej przewadze odpady te znajdą zastosowanie
w produkcji rolnej, tym niemniej pojawią się też nowe asortymenty uciążliwych
odpadów, angażujące siły i środki w ich unieszkodliwienie.
5.2.2.2.

Ciepłownictwo

W Polsce obserwuje się spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny i brunatny
jako nośnik energii. Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na inne nośniki, w tym
energii odnawialnej. Liczyć się należy również z bardziej racjonalnym
wykorzystaniem energii przez przemysł i ludność, czego skutkiem może być
zmniejszenie ilości odpadów z procesów spalania paliw stałych i energetyki. Niemniej
jednak obecnie dominującą grupę odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne
stanowią odpady z procesów termicznych przede wszystkim żużle, popioły
paleniskowe i pyły z kotłów.
5.2.2.3.

Odpady z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych

Zgodnie z danymi Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (2002) należy założyć, że
również w gminie do roku 2014 systematycznie wzrastać będzie ilość odpadów
medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak trudna do oszacowania.
5.2.2.4.

Wyeksploatowane pojazdy

Prognoza ilości złomowanych samochodów w skali kraju wykazała nieprzerwany
wzrost ilości złomowanych pojazdów od ok. 500 tys. sztuk w roku 2006 do ok. 950
tys. sztuk w 2014 roku. W odniesieniu do gminy nie można przeprowadzić
wiarygodnej prognozy, w związku z brakiem informacji o czynnikach kształtujących
prognozę na poziomie powiatu i gminy. Niemniej jednak nawiązując do prognozy
krajowej widoczny jest szacunkowy wzrost ilości złomowanych pojazdów.
Istnieją możliwości technologiczne przerobu większości elementów pochodzących z
demontażu samochodów. Jedynie zagospodarowanie pianki poliuretanowej stanowi
problem. Należy przypuszczać, że w najbliższych latach będzie utrzymywać się
tendencja wzrostowa ilości odpadów należących do tej grupy.
5.2.2.5.

Zużyte opony

Wg szacunków z „Opracowania ogólnokrajowego sytemu utylizacji odpadów
gumowych” ilość zużytych opon będzie rosła i w 2005 roku na poziomie kraju
wyniesie 150 tys. Mg. Obecnie brak informacji o ilości zużytych opon w skali gminy.
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Odpady ropopochodne, szlamy i inne

Prognoza ilości olejów hydraulicznych, smarowych i przemysłowe wiąże się ilością
m.in. złomowanych samochodów, która w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost
ilości. Niemniej jednak w odniesieniu do gminy nie można przeprowadzić
wiarygodnej prognozy. Uniemożliwia to pominięcie chociażby drobnych wytwórców
tych odpadów (garaże, drobne warsztaty samochodowe, zakłady złomowania).
5.2.2.7.

Akumulatory i baterie

Prognoza ilości akumulatorów wiąże się ilością m.in. z ilością używanych
samochodów, która w skali kraju wykazuje nieprzerwany wzrost. Na poziomie gminy
nie można jednak przeprowadzić wiarygodnej prognozy. Uniemożliwia to pominięcie
chociażby drobnych lub indywidualnych wytwórców tych odpadów. Podobnie jest z
prognozą dotyczącą ilości „wytwarzanych” baterii.
5.2.2.8.

Azbest

Nagromadzenie odpadów w skali kraju na koniec 2000 roku wg GUS wynosi
419,9 tys. Mg. W oparciu o wyniki badań prowadzonych przez różne jednostki
badawcze w krajach europejskich zakłada się 30-letni okres usuwania wyrobów
azbestowo-cementowych, jako okres graniczny ich bezpiecznego użytkowania w
warunkach polskich. Przy tym założeniu oszacowano ilość odpadów powstających w
perspektywie lat 2003-2032 na terenie województwa wielkopolskiego na ok. 1 100
tys. Mg takich wyrobów.
Biorąc pod uwagę, że teren gminy Budzyń w znacznym procencie jest terenem
wiejskim ze znacznym udziałem budynków mieszkalnych i gospodarczych pokrytych
eternitem, można domniemywać, że ilość tych odpadów okaże się znacząca.
Obecnie brak informacji o ilości odpadów eternitu bądź innych zawierających azbest
w skali gminy.
5.2.2.9.

Farby i lakiery

Prognozy wskazują, że ilość odpadów farb i lakierów nie powinna znacząco
wzrastać. Przewiduje się natomiast spadek ich toksyczności.
Należy również dążyć do zminimalizowania ilości powstałych odpadów oraz
ograniczenia ich szkodliwości poprzez m.in.:
- zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami
lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych;
- stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych
radiacyjnie;
- ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierających rozpuszczalniki
organiczne.
Aktualnie w kraju istnieje dostateczna baza instalacji umożliwiających pełne
unieszkodliwienie tej grupy odpadów.
5.2.2.10. PCB

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone
wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje. Ponieważ obecnie brak
jest informacji na temat ilości wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu, a tym
samym gminy, można się opierać jedynie na danych określonych w skali kraju 95,114 Mg (SIGOP, koniec 2000 roku).
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6. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE
GOSPODARKI ODPADAMI
6.1. Sektor komunalny
Cel i kierunki działań
Zgodnie z nadrzędnym celem polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do
gospodarki odpadami oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami ogólnym
celem długookresowym do roku 2011 jest:
− minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym,
− wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.
Realizacja celu osiągana ma być poprzez:
− zapobieganie powstawaniu odpadów,
− odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów,
− bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów
niewykorzystanych
Cele krótkoterminowe na lata 2003 – 2006 to:
1. Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.
2. Skierowanie w roku 2006 na składowisko do 83% (wagowo) całkowitej ilości
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
3. Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu
poszczególnych odpadów:
• opakowania z papieru i tektury: 45%,
• opakowania ze szkła: 35%,
• opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,
• opakowania metalowe: 35%,
• opakowania wielomateriałowe: 20%,
• odpady wielkogabarytowe: 26%
• odpady budowlane: 20%
• odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%
4. Deponowanie na składowisku nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów
komunalnych.
Cele średniookresowe na lata 2007 – 2011:
1. Deponowanie na składowisku nie więcej niż 51% wszystkich odpadów
komunalnych.
2. Skierowanie w roku 2010 na składowisko nie więcej niż 75% (wagowo)
całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku
do roku 1995).
3. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu
poszczególnych odpadów:
• opakowania z papieru i tektury: 50%,
• opakowania ze szkła: 45%,
• opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,
• opakowania metalowe: 45%,
• opakowania wielomateriałowe: 30%,
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odpady wielkogabarytowe: 50%
odpady budowlane: 40%
odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków
działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy Budzyń:
Kierunki działań:
1. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie
minimalizacji wytwarzania odpadów.
2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie
międzygminnym, w tym budowa międzygminnego składowiska odpadów
połączonego ze stacją segregacji bądź zakładu zagospodarowania odpadów
(zakład zagospodarowania i utylizacji odpadów o funkcji ponadlokalnej).
3. Utrzymanie przez gminę kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów
komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki
odpadami.
4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji.
6. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i
niebezpiecznych.
7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowisko zawartości składników
biodegradowalnych.
8. Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji
nieefektywnego lokalnego składowiska odpadów komunalnych.
6.2. Sektor przemysłowy
Zgodnie z nadrzędnym celem polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do
gospodarki odpadami oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami
podstawowe cele na lata 2003 – 2014 to:
- Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów,
- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami
- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów,
- Utworzenie gminnych baz danych nt. odpadów niebezpiecznych (azbest,
odpady medyczne, zawierających PCB),
- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz
odpadów i urządzeń zawierających PCB,
- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.
Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest podjęcie następujących kierunków
działań:
- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych
technologii produkcji,
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Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady
przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do
maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,
Budowa
kwater
na
składowiskach
odpadów
komunalnych
przystosowanych do składowania azbestu,
Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz
likwidacja PCB,
Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i
niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka
(SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

6.2.1. Przemysł rolno - spożywczy

Odpady z przemysłu rolno spożywczego są to często odpady, których
zagospodarowanie powinno odbywać się w miejscu ich wytwarzania. Należy zatem
dążyć do:
− maksymalizacji wykorzystania odpadów w celach paszowych i nawozowych
(głównie polepszacze gleb),
− eliminacji pasz pochodzenia zwierzęcego do skarmiania zwierzętami i
zagospodarowywanie ich w kierunku nawozowym, wytwarzanie biogazu, bądź
spalanie,
− utylizacji odpadów poubojowych i padłych zwierząt wyłącznie poprzez
spalanie,
− stworzenia systemu zachęt i preferencji dla podmiotów gospodarczych
wdrażających nowe technologie unieszkodliwiania odpadów,
− wdrażania technologii zagospodarowania odpadów zgodnych ze standardami
unijnymi.
6.2.2. Ciepłownictwo

Odpady z ciepłownictwa są odpadami inertnymi, które jedyne w strumieniu odpadów
trafiających na składowiska powinny się na nim znaleźć, jako odpady przeznaczone
do ostatecznego składowania.
Dla zminimalizowania ilości należy dążyć do likwidacji niskosprawnych i
nieefektywnych kotłowni na korzyść urządzeń opalanych paliwami ekologicznymi
(słoma, zrębki drzewne, olej opałowy bądź gazem). Wytworzone produkty spalania
maksymalnie wykorzystywać, a w ostateczności składować. Wykorzystanie odpadów
z ciepłownictwa jest możliwe do:
− tworzenia warstw przekładkowych (stabilizacja odpadów) na wysypiskach,
− wytwarzanie mieszanek na podbudowy dróg,
− wykorzystanie do makroniwelacji i utwardzania powierzchni dróg,
− wytwarzanie kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i żużla,
− w przypadku popiołów ze spalania słomy, wierzby energetycznej –
wykorzystanie w celach nawozowych.
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6.2.3. Odpady z jednostek służby zdrowia i placówkach weterynaryjnych

Podstawowym działaniem jest zwiększenie nadzoru i kontroli nad wszystkimi
jednostkami w celu wyegzekwowania niezbędnych pozwoleń na wytwarzanie
odpadów oraz prawidłowego gospodarowania wytworzonymi odpadami. Szczególny
nacisk należy położyć na konieczność zawierania umów ze specjalistycznymi
podmiotami zajmującymi się transportem i unieszkodliwianiem odpadów
niebezpiecznych oraz monitoringiem odbioru odpadów.
Należy maksymalnie wykorzystać możliwości utylizacji odpadów niebezpiecznych w
spalarni odpadów Wielkopolskiego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy
w Chodzieży, który jedyny w powiecie posiada spalarnię wykorzystywaną głównie na
potrzeby własne.
W przypadku niewydolności spalarni, w większych placówkach należy wdrażać inne
techniki unieszkodliwiania np. autoklawowanie. Nadwyżki odpadów niebezpiecznych
przekazywać do spalarni odpadów w Koninie, Poznaniu bądź Lesznie.
Należy zabronić i kontrolować czy niebezpieczne odpady medyczne i weterynaryjne
nie są spalane we własnych kotłowniach bądź wyrzucane wspólnie z odpadami
komunalnymi.
6.2.4. Wyeksploatowane pojazdy

Należy stworzyć zachęty administracyjne dla tworzenia przedsiębiorstw
zajmujących się kasacją pojazdów posiadających możliwości zbierania zużytych i
wycofanych pojazdów, właściwy demontaż i rozdział poszczególnych elementów na
surowce wtórne i odpady poszczególnych grup, które zostaną przekazane do firm
zajmujących się ich utylizacją.
Obecnie na terenie gminy funkcjonuje jeden Zakład Kasacji Pojazdów
„KOMFORT” J. Kubacki. Zakład zajmuje się zbiórką samochodów wycofanych z
eksploatacji i prowadzi podstawowe czynności ich demontażu. Selektywnie
zgromadzone odpady poszczególnych grup wytworzone w Zakładzie Kasacji
Pojazdów przekazywane są do firm zajmujących się ich utylizacją.
6.2.5. Zużyte opony

W przypadku zużytych opon możliwe jest podjęcie następujących działań:
− organizacja punktów zbiórki opon od indywidualnych wytwórców,
− wykorzystanie punktów sprzedaży i wymiany opon jako punkty zbiórki,
− stworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorstw, które miały by przyjmować
opony choćby poprzez zwolnienie bądź obniżenie opłat z tytułu lokalnych
podatków.
W przypadku podmiotów gospodarczych należy zwiększyć kontrolę sposobów
gospodarowania zużytymi oponami.
Należy preferować firmy zajmujące się bieżnikowaniem zużytych opon i powtórnym
wykorzystaniem opon po recyklingu.
6.2.6. Odpady ropopochodne, szlamy i inne

Oleje mogą być zbierane na stacjach paliw i warsztatach naprawczych. W
przypadku warsztatów świadczących usługi wymiany olejów przejmują one obowiązki
wytwarzającego odpad.
Ostatnim ogniwem systemu powinni być odbiorcy zebranych olejów odpadowych,
posiadający stosowne zezwolenia na odzysk bądź unieszkodliwianie odpadów.
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Istnieje również możliwość odbioru przepracowanych i innych odpadów
ropopochodnych w Międzygminnym Punkcie Selektywnego Gromadzenia.
6.2.7. Akumulatory i baterie

W przypadku podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek
akumulatory posiadają one obowiązek odzysku z rynku akumulatorów i baterii.
Obowiązek ten jest egzekwowany przy zastosowaniu opłaty produktowej.
Wprowadzony system sprzedaży nowych akumulatorów zakłada pobieranie opłaty
depozytowej, która jest zwracana w przypadku zdania starego akumulatora. System
ten stanowi zachętę do rozliczania się ze zużytych i wyeksploatowanych
akumulatorów poprzez osoby indywidualne.
Problemem mogą być natomiast akumulatory porzucane wraz z wyeksploatowanymi
pojazdami przekazywanymi do składnic złomu i akumulatory usunięte z pojazdów w
auto serwisach.
Odpadowe akumulatory i baterie mogły być zbierane w selektywnej zbiórce odpadów
„u źródła”. Możliwość taka występuje również przy utworzeniu Międzygminnego
Punktu Zbierania Odpadów. Były by one również czasowym magazynem baterii na
okres zgromadzenia partii wysyłkowej i wyłonienia odbiorcy odpadów zajmującego
się ich unieszkodliwieniem.
6.2.8. Azbest

Odpady azbestowe należy unieszkodliwiać poprzez składowanie. Na terenie
województwa istnieje składowisko odpadów niebezpiecznych PPHU „Izopol” S.A. w
Trzemesznie o pojemności ok. 300 tys. Mg odpadów oraz możliwość przyjmowania
rocznie ok. 10 tys. Mg odpadów który zaspokaja potrzeby województwa w tym
zakresie. Zbieraniem i usuwaniem odpadów azbestu powinny zajmować się
wyłącznie podmioty posiadające odpowiednie przygotowanie i stosowne pozwolenia
wymagane ustawą o odpadach.
W gestii gminy powinno być utworzenie bazy danych o ilości odpadów zawierających
azbest (głównie eternitu) co będzie pomocne przy opracowaniu strategii usuwania
pokryć dachowych z eternitu i przygotowania wniosków o pozyskanie środków
pomocowych na realizację tego zadania.
6.2.9. Farby i lakiery

Podstawowym celem i kierunkiem jest oddzielenie odpadów niebezpiecznych z
całego strumienia i skierowanie ich do zakładów unieszkodliwiania lub do
bezpiecznego składowania na specjalnych składowiskach.
6.2.10. PCB

Na terenie województwa wielkopolskiego, zgodnie z wymaganiami prawa w tym
względzie, zostanie przeprowadzona ewidencja urządzeń zanieczyszczonych PCB i
oraz podjęte zostaną działania techniczne dla eliminacji tych urządzeń i
bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawierających powyżej 50 ppm
PCB/PCT (np. oczyszczania transformatorów o zawartości powyżej 0,005%
wagowych PCB). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane zostaną urządzenia
zawierające powyżej 5 litrów PCB. Do końca 2010 r. oczyszczone zostaną wszelkie
urządzenia i instalacje zawierających te substancje. Obowiązek przeprowadzenia
inwentaryzacji spoczywa na wykorzystującym PCB. W terminie jednego miesiąca po
przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedłożyć informację do wojewody a w
przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta.
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7. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW
Odpady są przede wszystkim kłopotliwym produktem ubocznym konsumpcji
oraz działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej.
Zapobieganie powstawaniu odpadów (unikanie wytwarzania) i minimalizacja
wytwarzanych odpadów to podstawowe działania nowoczesnego systemu
gospodarki odpadami. Model taki funkcjonuje w Europie Zachodniej i jest priorytetem
w polityce odpadowej krajowej i Unii Europejskiej.
Unikanie wytwarzania odpadów jest relatywnie najtańszym działaniem, w piramidzie
gospodarki odpadowej. Kolejne ogniwa to minimalizacja już wytworzonych odpadów,
ich recykling, unieszkodliwienie a „złem koniecznym” jest ostateczne składowanie
odpadów które zostały wytworzone i nie udało się ich w żaden sposób wykorzystać.
Model taki przedstawić można w formie odwróconej piramidy, w której podstawę
stanowi unikanie wytwarzania odpadów a pozostałe elementy gospodarowania
odpadami zmniejszają się w miarę dochodzenia do jej odwróconego wierzchołka
(Rys. 15)

UNIKANIE WYTWARZANIA

MINIMALIZACJA

RECYKLING

UNIESZKODLIWIANIE

OSTATECZNE
USUWANIE

Rys. 15. Model gospodarki odpadami preferowany w kraju i Unii Europejskiej

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów zależą przede wszystkim
od zachowań i postaw społecznych. Bardzo istotnym elementem kształtowania
zachowań są działania edukacyjno – informacyjne, kreujące odpowiednie wzorce.
Działania te można zorganizować podobnie jak dla systemów selektywnej zbiórki
odpadów (rozdz. 9)
Odpady przemysłowe
Obecne i nowopowstające problemy gospodarki odpadami mogą być rozwiązane
poprzez wdrażanie następujących przedsięwzięć.
- Po pierwsze, powinna zacząć obowiązywać zasada likwidowania
zanieczyszczeń u źródła, a więc preferowania przemian w strukturze produkcji
oraz technologii materiałów odpadowych, zamiast kosztownego usuwania i
składowania odpadów. Wymaga to rozpatrzenia całego cyklu powstawania
odpadów, zbierania ich, magazynowania, oczyszczania, reutylizacji i
ostatecznej eliminacji.
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Po drugie - profilaktyka, która powinna być wynikiem kompleksowego
podejścia, uwzględniającego redukcję i recyrkulację resztek odpadów oraz
zastępowanie, odzysk i powtórne wykorzystanie wyrobów przemysłowych.

Celem tak pojętych działań powinno być zmniejszenie ilości odpadów i ich
toksyczności zarówno na poziomie procesów produkcyjnych, jak i gotowych
wyrobów.
Propozycje, dotyczące redukcji, zastępowania, odzysku, recyklingu i utylizacji
odpadów należy rozpatrywać nie jako pojedyncze techniki, lecz jako systemy
zintegrowane, obejmujące know -how, procedury, produkty i usługi oraz
wyposażenie, a także procesy organizacyjne i menadżerskie.
Systemy te mają doprowadzić do uświadomienia, że minimalizacja odpadów przez
zastosowanie technologii mało i bezodpadowych wymaga rozpatrzenia całego cyklu
powstawania odpadów, zbierania ich, magazynowania, oczyszczania, reutylizacji i
ostatecznej eliminacji.
Stosowanie tylko technologii i procedur bezpiecznych dla środowiska nie wystarczy,
aby zapobiec jego degradacji. Opracowanie i szerokie rozpowszechnianie
wymienionych koncepcji powinno być stymulowane przez różne instrumenty
polityczne, w tym akty prawne i normatywne dotyczące wspierania technologii
małoodpadowych i wyrobów bezpiecznych dla środowiska, a także konkretne
narzędzia ekonomiczne i działania dobrowolne takie jak umowy i porozumienia
partnerskie.
Istotnym elementem umożliwiającym wzrost funduszy publicznych dla wspierania
gospodarki odpadami jest wprowadzenie opłat ekologicznych nakładanych na
produkty uciążliwe dla środowiska.
7.1. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich
negatywnego oddziaływania na środowisko
Ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
osiągane będzie poprzez wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów i ich
zagospodarowanie. Zalety i korzyści wynikające z tego typu działań szczegółowo
opisane zostały w rozdz. 9.
Zalety selektywnej zbiórki odpadów to przede wszystkim:
− zmniejszenie ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypisko oraz
zapewnienie jego właściwego funkcjonowania,
− odzysk surowców wtórnych,
− wprowadzenie proekologicznego, racjonalnego systemu gospodarki
odpadami.
Podstawowymi korzyściami prowadzenia selektywnej zbiórki jest:
− zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na wysypisko,
− odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych bez konieczności
obciążania linii technologicznych mechanicznego sortowania,
− wydzielenie ze strumienia odpadów substancji szkodliwych, jak; farby,
zużyte oleje, stare baterie, lampy jarzeniowe, przeterminowane leki i inne
domowe chemikalia,
− przygotowanie odpadów do poszczególnych technik przerobu, gdyż nowe
technologie unieszkodliwiania, nastawione są na przerób odpadów
wyselekcjonowanych.
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rozwiązaniem następujących problemów:
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• zapewnienie warunków technicznych obsługi programu segregacji,
• zapewnienie zbytu dla wysegregowanych surowców wtórnych.
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Bardzo istotnym w tym przypadku jest prowadzenie szeroko zakrojonych akcji
informacyjno
–
edukacyjnych,
przygotowanie
zaplecza
technicznego
zabezpieczającego odbiór i ekspedycje surowców wtórnych, a przede wszystkim
zlokalizowanie najbliżej położonych odbiorców i zapewnienie możliwości zbytu.
Jej wprowadzenie wiąże się z przygotowaniem odpowiedniego rodzaju pojemników
na segregowane odpady. W zależności od możliwości wysegregowywania u źródła i
możliwości zagospodarowania wyselekcjonowanych odpadów, selektywna zbiórka
może obejmować dwie, trzy lub kilka grup odpadów. Stopniowe przechodzenie na
system selekcji kilku grup odpadów możliwe jest w przypadku akceptacji przez
lokalną społeczność najprostszych form selektywnej zbiórki.
W początkowym etapie wprowadzania powinna ona obejmować trzy najwyżej cztery
rodzaje odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne i ewentualnie puszki aluminiowe.
Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawiają następujące czynniki:
- łatwość rozróżnienia poszczególnych grup odpadów,
- właściwości fizyko-chemiczne odpadów,
- łatwość gromadzenia, transportu.
7.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne
7.2.1. Zbiórka i transport odpadów

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu
ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich
przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan
sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców.
Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.
Dla warunków klimatycznych kraju należy przyjąć następujące częstotliwości
opróżniania i wywozu odpadów z miejsc gromadzenia:
−
−
−
−

dla centrów usługowo-handlowych......................................codziennie
dla budownictwa zwartego i osiedlowego.................2 razy w tygodniu
dla budownictwa jednorodzinnego..............................1 raz w tygodniu
dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego)........1 raz w tygodniu

W zależności od rodzaju odpadów, ich stanu fizycznego, możliwości sprzętowych –
technicznych do gromadzenia odpadów stosuje się różnego rodzaju i wielkości
pojemniki przenośne, przetaczane lub przesypowe oraz worki z tworzyw sztucznych.
Stosowanie zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest
niedopuszczalne.
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Zbiórka selektywna odpadów odbywać się powinna jednym z niżej podanych
systemów:
I. Zbiórka selektywna "u źródła":
Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki
odpadów tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie
czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub
worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą
elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego
selekcjonowania. W ramach podanego systemu stosować można system
dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy.
II. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki)
Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych
punktach wsi specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną
zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny do obsługi
budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych
obiektach handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy
punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 – 1000 mieszkańców i mieć zasięg nie
większy niż 200 m.
W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych o
specjalnej konstrukcji.
III. Międzygminny Punkty Selektywnego Gromadzenia
Są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów oraz
pojemników. Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić - dowozić, przeważnie
bezpłatnie, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są
ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie
większej gamy surowców niż system "kontener w sąsiedztwie". Oprócz
podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy)
odbierane są tam:
•
•
•
•

odpady niebezpieczne,
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane,
odpady z ogrodów i terenów zielonych,

Szczególnie istotne z punktu widzenia celu, jest właściwe zbieranie odpadów
biodegradowalnych.
Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych, już w
gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady
organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku.
Stosowane mogą być następujące metody zbiórki odpadów biodegradowlanych:
I. Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
1. Bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”).
2. Z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie
gospodarstw domowych (centra zbiórki).
3. Poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra
recyklingu)
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II. Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym
Odpady ulegające biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w
jednym pojemniku. W drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce
wtórne oraz odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia.
Systemy zbiórki odpadów wielkogabarytowych zostały omówione w rozdziale 9.
Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować
się powinni:
1. Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne
prowadzące prace remontowe.
2. Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.
Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach
(pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne
wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.
Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów
komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
I stopień:
1. Międzygminny
Punkty
Selektywnego
Gromadzenia
Odpadów
Niebezpiecznych (MPSGON) przyjmujący bezpłatnie odpady niebezpieczne
od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane będą specjalne
samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar
(średnio cztery razy w roku). Docelowo, pojazd obsługiwać będzie obszar o
wielkości powiatu.
3. Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne (baterie,
akumulatory, ogniwa galwaniczne), sklepy z farbami, sklepy ze sprzętem
elektrycznym (świetlówki), sklepy i hurtownie motoryzacyjne (akumulatory) itp.
Władze komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w
zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów
niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady
niebezpieczne na żądanie.
7.2.2. Odzysk i unieszkodliwianie
7.2.2.1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji przed składowaniem mogą być unieszkodliwiane
poprzez spalanie, zgazowywanie, pirolizę, mechaniczno biologiczne przekształcanie,
kompostowanie, recykling, ręczne lub mechaniczne sortowanie.
W przypadku zbieranych selektywnie odpadów organicznych do ich
unieszkodliwiania zalecane są do realizacji:
− kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie
− budowa zakładów kompostowania,
− budowa kompostowni osadów ściekowych razem z odpadami
organicznymi wysegregowanymi podczas selektywnej zbiórki
− budowa kompostowni kontenerowej w ramach Zakładu Sortowania
i Waloryzacji Odpadów
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7.2.2.2. Komunalne osady ściekowe

Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi reguluje Ustawa z 27 kwietnia
2001 r o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późn. zm) – w szczególności art. 43,
Rozporządzenie MŚ z dnia 01.08.2002 r - w sprawie komunalnych osadów
ściekowych (Dz.U. 02.134.1140), Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów dnia
16.09.2002 r – o sprostowaniu błędu (Dz. U. 02.155.1299).
Zgodnie Art. 43. ust 1. Ustawy o odpadach komunalne osady ściekowe mogą
być stosowane:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych
wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy
przeznaczane do produkcji pasz,
2) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
3) do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów
gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
5) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
2. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz
przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności
przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu
procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na
zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi.
3. Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których mają one
być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwórcę komunalnych
osadów ściekowych.
Biorąc pod uwagę, że Komunalne osady ściekowe z oczyszczalni w Budzyniu
odwadniane w urządzeniu DRAYMAD (a więc zapakowane w worki) należy je
wykorzystywać w technologii umacniania skarp i rekultywacji wysypisk.
Biorąc pod uwagę zapisy rozporządzenia MŚ w sprawie komunalnych osadów
ściekowych dotyczące jakości osadów stosowanych w celach rekultywacyjnych, to są
one bardziej liberalne niż dla osadów wykorzystywanych w celach rolniczych.
Dlatego też osady przeznaczone do celów rekultywacyjnych mogą posiadać wyższe
zawartości metali ciężkich i wskaźników sanitarnych.
Alternatywą dla zagospodarowania osadów będzie kompostownia osadów
ściekowych w Chodzieży.
7.2.2.3. Surowce wtórne

Wysegregowane surowce wtórne należy przekazywać do zakładów zajmujących się
ich odzyskiem i recyklingiem. Biorąc pod uwagę fakt, że w powiecie istnieją podmioty
zajmujące się zagospodarowaniem różnych grup odpadów (papier, szkło, tworzywa
sztuczne) należy stworzyć warunki do współpracy z podmiotami zajmującymi się
odzyskiem tych odpadów. Odpady odbierane mogą być bezpośrednio z pojemników
bądź z Międzygminnego Punkt Selektywnego Gromadzenia.
7.2.2.4. Gruz budowlany

Wysegregowane odpady materiałów budowlanych (odpady inertne) wykorzystywane
mogą być do makroniwelacji terenu, współzagospodarowania w przedsiębiorstwach
drogowo-budowlanych, do umacniania skarp i zboczy.
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7.2.2.5. Odpady niebezpieczne

Zebrane podczas selektywnej zbiórki jak i segregacji odpadów w Zakładzie
Sortowania i Waloryzacji (ZSiWO Kopaszyn lub Kamionka II) odpady niebezpieczne
należy pogrupować na odpowiednie rodzaje i sukcesywnie przekazywać do
zakładów zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Specjalistyczne pojemniki na
poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych powinny być ustawione w
Miedzygminnym Punkcie Selektywnego Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych.
Cennym i sprawdzonym sposobem zbierania baterii jest zorganizowanie ich zbiórki
przez jednostki handlowe lub zbieranie przez młodzież w ramach akcji szkolnych
7.2.2.6. Odpady zmieszane komunalne

Oprócz wdrażania i rozszerzania selektywnej zbiórki odpadów nadal prowadzona
będzie w gminie zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych. Nie można jej
wyeliminować ponieważ gmina nie jest przygotowana organizacyjne do prowadzenia
wyłącznie selektywnej zbiórki.
Do czasu realizacji sortowni (KAMIONKA II bądź opcjonalnie Zakład
Unieszkodliwiania odpadów w Kopaszynie) odpady komunalne niesegregowane
nadal będą zbierane nieselektywnie i przekazywane do składowania.
7.3. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów
Konieczność ograniczania ilości deponowanej na składowiskach substancji
organicznej odpadów wynika z przyjętych przez Polskę okresów przejściowych
(zgodność z Dyrektywą Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 1999 w sprawie
składowania odpadów (1999/31/WE). Np. do roku 2012, należy ograniczyć o 35%
ilość składowanych odpadów organicznych (w stosunku do poziomu z roku 1995).
Odpady organiczne w złożu składowanych odpadów komunalnych stanowią źródło
toksycznych substancji gazowych i ciekłych powstających w wyniku fermentacji i
stanowią zagrożenie dla środowiska. Odpady te powinny być wydzielane z masy
odpadów komunalnych i wspólnie z innymi odpadami organicznymi poddawane
procesom przemian biochemicznych, najlepiej kompostowaniu.
Osiągnięcie redukcji ilości odpadów organicznych należy prowadzić poprzez:
1. Prowadzenie segregacji odpadów organicznych „u źródła” i selektywnego
zbierania odpadów.
2. Promowanie kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostowniach.
3. Przekazywaniu wysegregowanych odpadów do kompostowni celem
przetworzenia na użyteczny kompost.
4. Niedopuszczenie do przyjmowania na składowiska odpadów organicznych
nadających się do kompostowania bądź bezpośredniego przyrodniczego
zagospodarowania.
Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych, poza bioodpadami z
gospodarstw domowych, nie jest organizacyjnie skomplikowane włącznie z realizacją
celu – niedopuszczenia do przyjęcia na składowisko odpadów komunalnych.
Wyeliminowanie ze strumienia odpadów kierowanych na wysypiska komunalne
bioodpadów z gospodarstw domowych wymaga wprowadzenia systemu selektywnej
zbiórki, zaopatrzenia mieszkańców gminy w odpowiednie pojemniki do prowadzenia
zbiórki odpadów, a przede wszystkim podniesienia świadomości ekologicznej.
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W związku z faktem, iż większość terenów gminy to tereny rolnicze należy
uświadamiać mieszkańców nt. możliwości przetwarzania na kompost bioodpadów z
własnych gospodarstw domowych, w przydomowych kompostownikach.
W przypadku komunalnych osadów ściekowych – odpadów organicznych „czystych”
należy utrzymywać tendencje do ich kompostowania i przyrodniczego stosowania.
Odpady organiczne „czyste”, np. odpady drzewne z tartaków, zakładów przetwórstwa
drewna, odpadów z zieleni miejskiej, rolnictwa, leśnictwa i innych docelowo można
będzie przekazywać na kompostownię osadów ściekowych w Chodzieży.
Biorąc powyższe pod uwagę należy w pierwszej kolejności:
1. Wprowadzić system selektywnej zbiórki odpadów organicznych i przeprowadzić
szeroko zakrojoną akcję informacyjną wśród wytwórców odpadów organicznych
o konieczności ich selektywnego zbierania i możliwości przekazywania na
oczyszczalnię ścieków w Chodzieży.
2. Wprowadzić obligatoryjny zakaz przyjmowania odpadów organicznych na
składowisku odpadów w Łucjanowie.
3. Rozpocząć akcję edukacyjną wśród mieszkańców gminy podnoszącą
świadomość ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów organicznych
i możliwości kompostowania własnych bioodpadów w przydomowych
kompostownikach.
4. Zorganizować system zbiórki bioodpadów z gospodarstw domowych, które nie
będą prowadziły ich kompostowania i przekazywać je na oczyszczalnie w
Chodzieży.
5. W przypadku realizacji kompostowni (kompostownia osadów w Chodzieży,
kompostownia w ramach Sortowni KAMIONKA II lub Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Kopaszynie) przekazywać wysegregowane odpady organiczne do
kompostowania.
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8. SPOSÓB REALIZACJI PLANU ZAMYKANIA INSTALACJI, W
SZCZEGÓLNOŚCI SKŁADOWISK ODPADÓW, NIE SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, KTÓRYCH MODERNIZACJA NIE
JEST MOŻLIWA Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH LUB JEST
NIEUZASADNIONA Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH, WYNIKAJĄCEGO Z
WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI, ORAZ
HARMONOGRAM REALIZACJI TYCH DZIAŁAŃ I INSTYTUCJE
ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ

Składowisko dla miasta i gminy Budzyń w Łucjanowie
Zamknięcie składowiska planuje się w 2006 r. Odpowiedzialny za zamknięcie
składowiska i wykonanie wszelkich prac rekultywacyjnych: Wójt Gminy Budzyń.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem zamykania składowisk powiatu, zakres
czynności w układzie czasowym związanych z zamknięciem składowiska w
Łucjanowie powinien przebiegać następująco:
1. Zamknięcie składowiska – rok 2006.
2. Rekultywacja składowiska – lata 2007-2009.
3. Monitoring składowiska – lata 2006 – 2036.
Na podstawie przeglądu ekologicznego składowiska odpadów komunalnych w
Łucjanowie oraz zebranych informacji od zarządzającego składowiskiem można
przyjąć, że eksploatacja składowiska ulegnie wydłużeniu. Tym samym terminy
zamknięcia, rekultywacji i monitoringu nieczynnego składowiska również ulegną
przesunięciu. Analiza i ustalenie terminów zweryfikowane zostaną w kolejnym
uaktualnieniu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
8.1. Koncepcja rekultywacji wysypiska wyłączonego z eksploatacji
Składowiska, które nie spełniają wymagań i nie mogą być do nich
dostosowane, mogą być eksploatowane najpóźniej do 31 grudnia 2009 roku. W
przypadku składowisk podzielonych na kwatery, kolejno budowane i eksploatowane,
oznacza to, że nowe kwatery powinny być budowane w zachowaniem wymagań,
które będą zawarte w omawianym rozporządzeniu. Obecnie eksploatowane kwatery
będą z reguły wypełnione i zamknięte przed 31 grudnia 2009. Należy tu ponadto
zauważyć, że Polska uzyskała 3-letni okres przejściowy na dostosowanie składowisk
do wymagań dyrektywy składowiskowej, tj. do końca 2012 roku. Właściwe
zamknięcie i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych składowiska istotne jest dla
bezpieczeństwa środowiska. Nieprawidłowo zrekultywowane składowiska przy braku
właściwych zabezpieczeń oraz przy niekorzystnym układzie warunków
hydrogeologicznych może być przyczyną skażeń chemicznych i mikrobiologicznych
wód podziemnych.
Brak odgazowania może być przyczyną emisji odorów i gazów wysypiskowych.
Niewłaściwe ukształtowanie i zagęszczenie odpadów może powodować
niekontrolowane zmiany konfiguracji terenu. Podstawowe zabiegi rekultywacyjne,
które należy wykonać dla nieczynnego składowiska to:
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1) Uporządkowanie terenów przyległych do składowiska.
2) Ukształtowanie i rekultywacja bryły składowiska.
3) Zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przenikaniem do
nich odcieków z rekultywowanego składowiska.
4) Zabezpieczenie przed niekontrolowaną emisją gazu wysypiskowego.
5) Wykonanie rekultywacyjnej warstwy glebotwórczej.
6) Końcowe uporządkowanie terenu rozbiórka infrastruktury technicznej i
uporządkowanie terenów przyległych).
Ukształtowanie i rekultywacja bryły składowiska
Ukształtowanie i rekultywacja bryły będzie polegało na:
− sprofilowaniu skarp do wymaganego spadku, minimum 1÷1,5 pokrywając je
glebotwórczą warstwą mineralnego gruntu,
− ukształtowaniu wierzchowiny w sposób minimalizujący powierzchniowy spływ
opadów atmosferycznych,
− pokryciu wierzchowiny glebotwórczą warstwą mineralnego gruntu,
− zbudowaniu rowów do odprowadzania nadmiaru wód opadowych,
− w przykrawędziowej części wierzchowiny grubość 60-80 cm mineralnego gruntu
odpowiednio użyźnionego, powinna zapewnić warunki do wegetacji krzewów na
pasie 2-3 m szerokości,
− w przykrawędziowej części dolnych skarp bryły wprowadzić należy krzewy i
drzewa (np. wierzba, topola), które będą pobierały nadmiar składników
pokarmowych z wód gruntowych zanieczyszczonych przez odcieki wysypiskowe.
Zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przenikaniem do nich
odcieków z rekultywowanego składowiska,
Zabezpieczenia wód podziemnych dokonuje się poprzez uszczelnienie czaszy
składowiska Uszczelnienie polega na utworzeniu pod składowiskiem szczelnej
bariery, zabezpieczającej zarówno przed wydostaniem się odcieków na zewnątrz
(uszczelnienia boczne), jak i napływem wód podziemnych do wnętrza składowiska i
zanieczyszczenia wód podziemnych przez odcieki migrujące ze składowiska.
(uszczelnienia górne).
Zabezpieczenie przed niekontrolowaną emisją gazu wysypiskowego,
Zabezpieczenia te wykonywane są poprzez instalację drenaży
odgazowywujących w postaci warstwy mineralnej z rurami odgazowującymi,
zlokalizowanymi nad uszczelnieniem dna składowiska lub pod uszczelnieniem
powierzchni składowiska. Składają się z perforowanych rur odgazowujących
układanych w mineralnej warstwie drenażu gazowego lub z warstwy odgazowującej
wykonanej z geokompozytu.
Wykonanie rekultywacyjnej warstwy glebotwórczej
Ukształtowanie pokrywy glebowej jest bardzo ważnym elementem rekultywacji
pozwalającym na wprowadzenie roślinności i wkomponowanie zamkniętego
wysypiska w istniejący krajobraz. Glebotwórcza warstwa mineralnego gruntu ma:
- pokryć (osłonić) odpadowe złoże,
- ukształtować spadek i powierzchnię skarpy,
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stworzyć korzystne warunki do intensywnej wegetacji roślin.

Optymalne warunki tworzy 30-50 cm warstwa piaskowego gruntu, ale właściwe
uformowanie skarpy wymusi większe wahania grubości tej warstwy. U podstawy skarpy
dotychczasowej bryły grubość glebotwórczej warstwy może być znacznie większa, ze
względu na mały spadek. Na skarpach dalszego składowania 30-50 cm grubość
glebotwórczego gruntu jest zupełnie wystarczająca. Na przykrawędziowym tarasie o 23 m szerokości należy ukształtować 60-80 cm warstwę glebotwórczego gruntu. Taka
jego grubość zapewni warunki życia krzewom.
Na płaskich częściach wierzchowiny, przeznaczonych do zadarnienia, 30 cm warstwa
glebotwórczego gruntu tworzy optymalne warunki.
Ukształtowanie szaty roślinnej
Ukształtowane skarpy należy zadarnić wprowadzając trawy o bardzo dużym
zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe i wodę. Zadarnić trzeba całą wierzchowinę
bryły z wyjątkiem pasa przykrawędziowego wierzchowiny, gdzie planuje się
wprowadzenia zakrzewień. Struktura przestrzenna zieleni wysokiej (drzew i krzewów)
będzie dostosowana do ekologicznej funkcji terenu.
Jest rzeczą oczywistą, że nadpoziomowe ukształtowanie bryły z odpadów z dużą
przewagą odpadów mineralnych i przemysłowych, a poza tym bardzo słabo
zagęszczonych (przy użyciu spycharki i to nie od początku eksploatacji obiektu, gdyż w
latach 60 i 70-tych taki sprzęt nie pracował jeszcze na wysypiskach) nie wymaga
zorganizowanego odgazowania wysypiska. Ewentualny zamysł odgazowania złoża
odpadowego, pomijając już koszty takiego przedsięwzięcia, nie da żadnych z
oczekiwanych efektów. Usypywanie przez wielolecia nadpoziomowej bryły bez
odpowiedniego zagęszczenia odpadów, stworzyło dogodne warunki tlenowe do
"oddychania" złoża i swobodnego uwalniania się gazów z fermentacji niewielkiej
ilościowo masy odpadów organicznych. Zaproponowany sposób rekultywacji bryły
nadpoziomowej dalej będzie sprzyjał przepływowi gazów wysypiskowych i nie będzie
stanowił żadnego zagrożenia dla atmosfery i okolicznych mieszkańców.
Uporządkowanie terenów przyległych do składowiska
Tereny sąsiadujące ze składowiskiem są często pokryte lekkimi frakcjami odpadów,
które wywiewane były przez wiatr bądź w inny sposób przedostawały się poza teren
wysypiska. Tereny te należy uporządkować sprzątając i wywożąc zebrane odpady
poza obręb terenu.
W przypadku gruntowo-roślinnych powierzchni przeżyźnionych (silnie zeutrofizowane)
wysypiskowymi odciekami przylegającymi do skarp wysypiska należy poddać sanitacji.
Chemiczna sanitacja przeżyźnionego gruntu o bujnej szacie roślinnej jest konieczna
dla ochrony wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Należy ją
realizować w drodze nasilenie wegetacji roślinności trawiastej oraz systematycznego
zbierania (koszenia) i usuwania biomasy. W wyniku rekultywacyjnego zmniejszenia
koncentracji uciążliwych składników oraz stworzenia warunków do intensywnej
wegetacji i sanitarnego użytkowania roślin na pośrednio zdegradowanych
powierzchniach, powstanie agrosanitarna strefa wokół wysypiska. Ma ona za zadanie:
 sczerpywać (pobierać) nadmierne ilości składników nawozowych przemieszczanych
z wysypiska,
 osuszać grunt przez pobieranie wody z gleby i wydzielanie jej do atmosfery,
 poprawić estetykę krajobrazu.
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WNIOSKI I ZALECENIA
1 Rekultywacji i zagospodarowania wymaga nie tylko teren składowania
odpadów, lecz także pośrednio zdegradowane grunty, stanowiące integralną
część terenu wysypiska.
2 Szkodliwość wysypiska (uciążliwość) może być ograniczona skutecznie tylko
przez szybkie wykonanie zabezpieczeń przed przenikaniem odcieków do
środowiska, wykonaniem odgazowania i ukształtowanie szaty roślinnej o
intensywnej wegetacji. Taka roślinność pobiera duże ilości wody i składników
pokarmowych. Tym samym ogranicza do minimum spływy powierzchniowe i
przenikanie wód opadowych do zdeponowanych odpadów i wód gruntowych
oraz powierzchniowych. Szata roślinna chroni też podłoże przed erozyjnym
działaniem wiatru i wody.
3 Ukształtowanie bryły wysypiska oraz sposób ukształtowania pokrywy gleboworoślinnej powinny spełniać wymogi ekologicznej funkcji terenu
4 Projekt rekultywacji powinien zawierać ekologiczno-sanitarny program (w tym
nadzoru) zrekultywowanego terenu. W przeciwnym razie nie spełni się wymogu
ochrony wód gruntowych przed postępującym zanieczyszczeniem. Ponadto,
teren stanie się ponownie śmietnikiem dla okolicznych mieszkańców.
5 Przed realizacją projektu należy przedstawioną koncepcję rekultywacji
przedłożyć kompetentnym władzom sanitarnym i ochrony środowiska do
zaopiniowania. Ustalona koncepcja winna stać się podstawą dalszych
rozwiązań projektowych.
8.2. Monitoring wysypisk wyłączonych z eksploatacji
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002 r w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk
odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) wysypiska wyłączone z eksploatacji powinny
podlegać monitoringowi. Zgodnie z zapisami rozporządzenia monitoring powinien
być prowadzony przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu
składowiska odpadów.
Monitoringowi podlegać będą:
o badania wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na
terenie składowiska odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu
wyjściowego lub procedury zamknięcia składowiska odpadów wskazano
stację meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów;
o pomiar poziomu wód podziemnych;
o kontrola osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone
repery;
o badanie parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 i 5
rozporządzenia, w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i
gazie składowiskowym.
Częstotliwości badań monitoringowych ustalono w w/w rozporządzeniu.
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9. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI
GOSPODARKI ODPADAMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE, W TYM ODPADAMI
KOMUNALNYMI, UWZGLĘDNIAJĄCY ICH ZBIERANIE, TRANSPORT,
ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE
Gmina Budzyń jeszcze przez 2 lata wykorzystywała będzie własne składowisko w
Łucjanowie. Przewidywany kierunek gospodarki odpadami wynikający z PGO
wyższego szczebla zakłada składowanie odpadów komunalnych na składowisku w
Kopaszynie (Wągrowiec). Wywozem odpadów komunalnych zajmują się firmy PPHU
„Bratek” z Budzynia, ZOM „Ład” Wł. Pigan z Chodzieży, ZOM Muśnicki&Górska z
Chodzieży oraz firma „Becker-Armbrust Polska” z Wągrowca.
Po zamknięciu składowiska w Łucjanowie (2006r.) gmina Budzyń nie będzie
posiadała możliwości składowania odpadów na własnym terenie.
W związku z koniecznością wywozu odpadów poza teren gminy należy liczyć się ze
wzrostem kosztów ich unieszkodliwiania. Niezbędne jest zatem maksymalne
wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych surowców wtórnych i odpadów
stanowiących balast (wielkogabarytowych), które przyczyniają się do szybkiego
zapełniania kwater składowisk, a z powodzeniem mogą być wykorzystane.
Dotychczasowa selektywna zbiórka odpadów prowadzona na terenie gminy
dotyczyła głównie tworzyw sztucznych, szkła i papieru.
Biorąc pod uwagę założenia planu gospodarki odpadami planuje się wdrożenie
następujących działań:
1. Intensyfikację istniejącego systemu selektywnej zbiórki i rozszerzenie jej
o pozostałe rodzaje odpadów.
2. Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów i stworzenie systemu zachęt do prowadzenia
selektywnej zbiórki.
3. Promowanie kompostowania własnych odpadów organicznych w
ogródkach przydomowych.
4. Utworzenie Międzygminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia
odpadów.
5. Utworzenie Międzygminnego Punktu Czasowego Gromadzenia Padłych
Zwierząt.
6. Deponowanie odpadów przeznaczonych do składowania odpowiednio:
− do roku 2006 – składowisko w Łucjanowie, a w przyszłości opcjonalnie
Zakład Sortowania Odpadów KAMIONKA II lub Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów w Kopaszynie.
7. Zamknięcie gminnego składowiska odpadów w Łucjanowie i jego
rekultywację.
Rozwiązania planowanego systemu gospodarki odpadami - przedstawiono
schematyczne (Rys 16).
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9.1. Intensyfikacja istniejącego systemu selektywnej zbiórki i jej
rozszerzenie na pozostałe rodzaje odpadów
9.1.1. Ogólne założenia dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w gminie

Selektywna
zbiórka
odpadów
prowadzona
będzie
w
systemie
wielopojemnikowym „u źródła” uznawanym za najbardziej efektywny system zbiórki
odpadów. Proponuje się wprowadzenie systemu wielopojemnikowego. Pojemniki na
dodatkowe rodzaje odpadów ustawiane będą w punktach, w których obecnie
prowadzona jest segregacja i zbieranie odpadów. Proponuje się, aby zunifikować
rodzaj pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki. Biorąc pod uwagę, że
obecnie wystawiane są różne pojemniki, sugeruje się, aby sukcesywnie w miarę
rozszerzania selektywnej zbiórki wymieniać je na pojemniki zunifikowane.
Istnieje możliwość korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki
wystawianych przez podmioty gospodarcze zajmujące się zbieraniem surowców
wtórnych na terenie poszczególnych gmin. W interesie gminy powinno być zatem
poszukiwanie podmiotów zainteresowanych rozszerzeniem selektywnej zbiórki, co
pozwoli na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.
Pojemniki powinny być w widoczny i łatwy do odróżnienia sposób
oznakowane, aby osoby segregujące odpady mogły zdeponować odpady we
właściwych pojemnikach (Rys. 17).
Istotne jest również aby pojemniki posiadały odpowiednie otwory utrudniające
wrzucanie do wewnątrz innych rodzajów odpadów.

Rys. 17. Przykład oznaczenia pojemników

Najprostsze oznaczenie pojemników to ich kolor (Rys. 18).
• pojemnik np. zielony - na szkło kolorowe
• pojemnik np. biały – na szkło białe,
• pojemnik np. niebieski - na papier,
• pojemnik np. żółty - na tworzywa sztuczne,
• pojemnik np. brązowy - na bioodpady,
• pojemnik np. szary - na pozostałe odpady.
• pojemnik np. czerwony - na odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory,
farby, lakiery).
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Rys. 18. Przykład oznaczenia pojemników – podział na kolory pojemników
Pojemniki mogą też różnić się kształtem (Rys. 19)

Rys. 19. Przykład wyróżnienia pojemników kształtem

System selektywnej zbiórki odpadów proponuje się zróżnicować w zależności
od charakteru organizacji wytwórcy odpadów komunalnych tzn. w przypadku
zabudowy mieszkalnej według typu zabudowy (wielorodzinna, jednorodzinna,
zagrodowa), w pozostałych przypadkach według jednostek użyteczności publicznej.
Celem nadrzędnym pozostaje realizacja polityki ekologicznej państwa i osiągnięcie
w perspektywie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów.
Selektywnej zbiórce odpadów w wymienionych typach zabudowy będą
podlegały przede wszystkim surowce wtórne, odpady niebezpieczne i odpady
organiczne.
Segregacja „u źródła” będzie polegała na selektywnym gromadzeniu takich
odpadów jak:, szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane oraz odpady niebezpieczne. W ramach możliwości będzie to
zbiórka oparta o zbiorcze systemy gromadzenia odpadów skąd odpady
przekazywane będą do Międzygminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia i dalej
odbiorcom odpadów niebezpiecznych i surowców wtórnych lub przekazywane
bezpośrednio odbiorcom tych odpadów z pominięciem Międzygminnego Punktu
Selektywnego Gromadzenia.
Wytwarzający odpady mają również możliwość indywidualnego przekazywania
odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do Międzygminnego Punktu
Selektywnego Gromadzenia.
W zakresie zbiórki odpadów organicznych proponowane są trzy rozwiązania:
1. Indywidualne kompostowanie odpadów organicznych w przydomowych
kompostownikach.
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2. Selektywna zbiórka odpadów poprzez wystawianie odpowiednich pojemników,
a następnie przewożenie ich na oczyszczalnie w Chodzieży
i współkompostowanie z osadami.
3. Wytwórcy odpadów organicznych zbieranych selektywnie transportują odpady
bezpośrednio do miejsc ich kompostowania do kompostowni osadów w
Chodzieży.
Odpady niesegregowane przekazywane będą na składowisko w Łucjanowie. Po
zakończeniu funkcjonowania składowiska w Łucjanowie odpady przekazywane będą
do segregacji i składowania na składowisku Kamionka II, opcjonalnie do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów w Kopaszynie.
Padłe zwierzęta
Alternatywą dla grzebowiska padłych zwierząt jest propozycja utworzenia
Międzygminnego Punktu Gromadzenia Padłych Zwierząt skąd po zgromadzeniu
partii wysyłkowych przekazywane będą do zakładów utylizacyjnych.

9.1.2. Selektywna zbiórka odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Surowce wtórne
Proponowany system gospodarki odpadami polega na rozszerzeniu
prowadzonej obecnie na terenie gminy selektywnej zbiórki o pozostałe surowce
wtórne takie jak: szkło, tworzywa sztuczne i makulatura, a także wprowadzeniu
zbiórki odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych.
Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być ustawiane w tzw. gniazdach, w
których znajdować się będą docelowo 3 pojemniki na poszczególne frakcje zbierane
selektywnie (po jednym pojemniku na każdą frakcję), pojemnik na odpady
organiczne oraz pojemnik na pozostałe odpady zmieszane. Przyjmuje się, że 1
gniazdo pojemników przypada na ok. 300-500 osób. Pojemniki do zbiórki surowców
wtórnych powinny być ustawione „w sąsiedztwie” osłon śmietnikowych (z
kontenerami na odpady mieszane), tak aby przy okazji wyrzucania odpadów
komunalnych niesegregowanych stworzyć możliwość pozbycia się odpadów
zbieranych selektywnie. Również zastosowanie odpowiednich otworów wrzutowych
w pojemnikach do zbiórki makulatury, szkła, plastyku (PET) ograniczy (zwłaszcza
nieświadome) zanieczyszczanie surowców.
Należy pamiętać o tym że, odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a
najbliższymi pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów wpływa na decyzję i
udziale w selektywnej zbiórce i jest najbardziej skuteczna przy odległości do 100 m,
stąd ustawianie kontenerów do efektywnej zbiorki „w sąsiedztwie” jest najbardziej
efektywne w zabudowie wielorodzinnej.
Odpady wielkogabarytowe
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenów zabudowy wielorodzinnej
stanowi największy problem. Wynika to z częstej obojętności mieszkańców na próby
wdrożenia zorganizowanych systemów zbiórki odpadów. Poczucie anonimowości
powoduje, że najczęstszą praktyką jest pozostawianie tego typu odpadów obok
pojemników zbiorczych. Rozsądnym wyjściem wydaje się uświadomienie
mieszkańców o możliwości składowania odpadów wielkogabarytowych w
Międzygminnych Punktach Selektywnego Gromadzenia bez dodatkowej opłaty. Brak
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konsekwencji finansowych czy ulga pieniężna może stanowić formę zachęty do
podejmowania przez nich tego typu działań. Rozwiązanie tego problemu może być
zorganizowanie systemu zbiórek tzw. „wystawki”, w którym odbiór odpadów od
mieszkańców będzie odbywał się cyklicznie (bądź sporadycznie przy sygnałach o
nadmiernym nagromadzeniu odpadów) po uprzednim powiadomieniu o rozpoczęciu
takiej akcji.
Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane mogą być następujące
rozwiązania:
1. Okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków
do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”.
2. Dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum
recyklingu przez właścicieli własnym transportem.
3. Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki
sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma
pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki
odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia
odpadów komunalnych.
4. System wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale
konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej
generacji.
Odpady budowlane
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań powinny
być usuwane na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe
pojemnika typu KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady.
Proponuje się, aby oprócz powyższego rozwiązania, punkt zbierania odpadów
budowlanych znajdował się w Międzygminnym Punkcie Selektywnego
Gromadzenia. Dowożone tam odpady budowlane, zbierane selektywnie przez
wytwórców przyjmowane byłyby po niższej cenie.
Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne w pierwszej kolejności należy segregować u źródła.
Baterie i pojemniki po dezodorantach, rozpuszczalnikach i farbach i innych
chemikaliach
Przy rozszerzaniu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych proponuje się
umieszczanie dodatkowych oznakowanych pojemników do zbierania odpadów
niebezpiecznych, niebezpiecznych głównie: baterii, pojemników po dezodorantach,
farbach i lakierach.
Pojemniki powinny być ustawiane przy tzw. gniazdach razem z pojemnikami na
podstawowe surowce wtórne. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów
niebezpiecznych powinny być odpowiednio oznakowane, oraz zabezpieczone i
nadzorowane (aby nie zostały uszkodzone, a odpady zgromadzone w nich nie
spowodowały
zanieczyszczenia
środowiska).
Ponadto
proponuje
się
przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla mieszkańców oraz informowania
społeczeństwa o miejscach lokalizacji pojemników i częstotliwości wywozu odpadów
niebezpiecznych zgromadzonych w pojemnikach.
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Rys. 20. Specjalistyczny pojemnik do zbiórki baterii

Przepracowane oleje silnikowe
Istotnym problemem jest także postępowanie z odpadami w postaci
przepracowanych olejów silnikowych. Niewielkie ilości tego odpadu mogą
powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Aby uniknąć niekontrolowanego
powstawania tych zanieczyszczeń proponuje się wprowadzenie systemu zbiórki
wspólnie ze stacjami serwisowymi lub stacjami paliw. Wybrane z nich po podpisaniu
stosownej umowy będą miały za zadanie odbierać od klientów przepracowany olej
silnikowy nie tylko w ramach świadczonej usługi naprawczej czy obsługowej.
Przeterminowane leki
Podobne rozwiązanie może być wprowadzone również w odniesieniu do opakowań
po lekach lub leków przeterminowanych. W miejscach zakupu leków (apteki)
umieszczone zostaną specjalnie przygotowane pojemniki na tego typu odpady.
Z punktami, w których taka zbiórka będzie możliwa podpisane zostaną stosowne
umowy na odbiór odpadów.
Przepalone świetlówki, lampy rtęciowe
Zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz.U. z 2001 r. nr
63, poz. 638 ze zmianami i ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej Dz.U. z 2003r. nr 63 poz. 639 ze zmianami, zużyte świetlówki powinny
być odbierane przez punkty ich sprzedaży. Istotnym jest więc także poinformowanie
społeczeństwa o możliwości przekazywania tego typu odpadów.
Inne odpady niebezpieczne
Opakowania po substancjach chemicznych, środkach ochrony roślin zgodnie z
ustawą o odpadach należy zwracać w punktach ich sprzedaży.
Producent i dostawca niebezpiecznych substancji chemicznych ma obowiązek
przyjęcia opakowania bądź przeterminowanej substancji. Istotnym jest więc także
poinformowanie społeczeństwa o możliwości przekazywania tego typu odpadów.
Odpady organiczne
Odpady organiczne z terenów zabudowy wielorodzinnej proponuje się gromadzić w
pojemnikach w kolorze brązowym z napisem „BIO”. W związku z trudnością
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kontrolowania, czy będą one właściwie wykorzystywane pojemniki takie powinny być
wystawione w kilku monitorowanych punktach. W pierwszym etapie wdrażania
selektywnej zbiórki odpadów organicznych z terenów zabudowy wielorodzinnej
należy przeprowadzić akcje pilotowe wraz z akcjami edukacyjnymi. Do takich
pojemników mogą być wrzucane zarówno resztki konsumpcyjne, uschłe rośliny, czy
przeterminowane środki spożywcze.
Niesegregowane odpady komunalne
Rozwiązanie zbierania odpadów niesegregowanych nie będzie różniło się
zasadniczo od przyjętego dotychczas systemu. Istotnym elementem powinna być
jednak akcja uświadamiająca o konieczności segregacji z odpadów tych rodzajów
surowców, których zbieranie nie będzie stanowiło uciążliwości w gospodarstwach
domowych zabudowy wielorodzinnej.

9.1.3. Zbiórka odpadów w zabudowie jednorodzinnej

Surowce wtórne
Proponuje się zorganizowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w
zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym. Każda posesja wyposażona
zostanie w zestaw kolorowych worków polietylenowych PE-HD o pojemności 70
litrów do zbiórki surowców odpadowych z przeznaczeniem na: szkło, tworzywa
sztuczne i makulaturę. W tym przypadku proponuje się wprowadzić zbiórkę złomu
metalowego, głównie puszek.

Rys. 21. Przykład worków z tworzywa na stojakach przeznaczonych na różne rodzaje
odpadów zbieranych selektywnie

Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe należą do specyficznych odpadów, których wymiary nie
pozwalają na umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne.
Proponuje się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych prowadzić akcyjnie.
Akcje najlepiej przeprowadzać dwa razy w roku (wiosna, jesień). W przypadku
zaobserwowania większego zapotrzebowania na odbiór tego typu odpadów
proponuje się zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów np. raz na kwartał.
Mieszkańcy powinni zostać poinformowani o formie, miejscu i terminie zbiórki tego
rodzaju odpadów. Należy także stworzyć mieszkańcom możliwość odbioru od nich
odpadów wielkogabarytowych po zgłoszeniu telefonicznym, za opłatą pokrywającą
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koszty transportu, bądź wprowadzić ulgi za odpady dostarczane osobiście do
MPSG.
Odpady budowlane
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań powinny
być usuwane na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe
pojemnika typu KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady.
Istnieje również możliwość dowozu odpadów budowlanych, zbieranych
selektywnie przez wytwórców, do MPSG.
Odpady organiczne
W zakresie odpadów organicznych, w zabudowie jednorodzinnej na terenach
miejskich, proponuje się mieszkańcom następujące możliwości: kompostowanie w
ogródkach przydomowych we własnym zakresie w miarę posiadanych możliwości
lub włączenie do systemu zbiórki selektywnej.
Gospodarstwa jednorodzinne z terenów miejskich, które nie mają możliwości
kompostowania we własnym zakresie, a zgłoszą akces uczestniczenia w zbiórce
odpadów organicznych proponuje się wyposażyć w specjalistyczne pojemniki do
zbiórki tych odpadów. Zarówno worki jak i pojemniki do selektywnej zbiórki powinny
posiadać odpowiednią kolorystykę i oznakowanie.
W przypadku zbiórki odpadów organicznych proponuje się (analogicznie jak w
zabudowie wielorodzinnej) kolor brązowy pojemnika i napis „BIO”.
W przypadku systemu workowego proponuje się, aby worki do selektywnej
zbiórki były przeźroczyste, co ułatwi wizualną ocenę czystości zebranych odpadów
w worku i wskaże kierunki dalszego postępowania z odpadami zgromadzonymi w
workach.
W przypadku bezpośredniej dostawy odpadów organicznych na kompostownię
powinno się zwalniać wytwarzających z opłat za ich przyjmowanie, bądź udzielać
zniżek.
Odpady niebezpieczne
Wyposażanie każdego gospodarstwa w zabudowie jednorodzinnej w
specjalistyczne pojemniki do zbiórki odpadów niebezpiecznych wydaje się
rozwiązaniem dość kosztownym, dlatego też sugeruje się aby zestaw pojemników
do gromadzenia odpadów niebezpiecznych wystawiać jako wspólny dla
kilkudziesięciu gospodarstw. System lokalizacji pojemników należy ustalić w
porozumieniu z mieszkańcami. Lokalizacja pojemników powinna zachęcać do
zbierania, a nie zniechęcać.
Niesegregowane odpady komunalne
Rozwiązanie zbierania odpadów niesegregowanych nie będzie różniło się
zasadniczo od przyjętego dotychczas systemu. Należy jednak stworzyć system
zachęt dla tych gospodarstw które przystąpią do selektywnej zbiórki surowców
wtórnych, a w związku z czym wytwarzały będą znacznie mniej odpadów
zmieszanych.
9.1.4. Zbiórka odpadów w zabudowie zagrodowej

System zbiórki odpadów w zabudowie zagrodowej będzie podobny jak w zabudowie
jednorodzinnej.
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Biorąc jednak pod uwagę, że taki typ gospodarstw posiada największe możliwości
tworzenia kompostowników we własnym obejściu i zagospodarowywania
bioodpadów we własnym zakresie, (zagroda wiejska i jednorodzinna) należy
promować kompostowanie wytwarzanych tam odpadów organicznych
z
przeznaczeniem na potrzeby własne. Wywiązywanie się z segregacji „u źródła”
przez mieszkańców powinno być „nagradzane” przez gminy mniejszymi opłatami
bądź zwolnieniem z opłat za wysegregowane odpady
9.1.5. Zbiórka odpadów z obiektów użyteczności publicznej

Aby system zbiórki odpadów przyniósł efekt w postaci zmniejszenia odpadów
kierowanych na składowisko, system ten powinien również obejmować obiekty
publiczne w tym: szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale, przychodnie, a także
cmentarze i tereny zielone w mieście: ogródki działkowe, skwery i parki.
Szkoły i przedszkola
Wdrażanie zasad selektywnej zbiórki u dzieci i młodzieży przyczynia się do
kształtowania postaw proekologicznych. To właśnie w szkołach powinny
zafunkcjonować systemy wielopojemnikowe do selektywnej zbiórki odpadów (Rys.
23). Ustawienie pojemników do segregacji poszczególnych frakcji w szkołach
powinno zostać poprzedzone akcją edukacyjną.
W szkołach mogą być prowadzone akcje zbierania puszek aluminiowych i baterii.
Najefektywniejszym sposobem zbiórki baterii są konkursy. Dla zbiórki puszek w
szkołach zastosować można niekonwencjonalne pojemniki np. „puszkojad” - Rys.22.

Rys. 22. Zgniatarka do puszek PUSZKOJAD ma istotne walory edukacyjne. Zapewnia
materiał do recyklingu aluminium i uczy młodzież zachowań ekologicznych.

Urzędy publiczne, szpitale
Proponuje się rozszerzenie selektywnej zbiórki na pozostałe placówki publiczne.
Zbiórkę znacznie ułatwia zastosowanie wewnętrznych pojemników do selektywnej
zbiórki (Rys. 23).
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Rys. 23. Przykład pojemników wewnętrznych do prowadzenia selektywnej zbiórki w
szkołach, przedszkolach, urzędach

Cmentarze
Na terenie cmentarzy proponuje się ustawienia pojemników do zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji oraz pojemnika na pozostałe odpady.
Tereny zielone
W parkach i na skwerach proponuje się ustawić przy wejściu pojemniki do
selektywnej zbiórki: szkła i tworzyw sztucznych, natomiast na terenie parków i
skwerów pozostawić kosze uliczne.
Miejsca o natężonym ruchu turystycznym
W miejscach o natężonym ruchu turystycznym (np. parkingi leśne, obiekty
wypoczynkowe, agroturystyczne) proponuje się umieścić na stelażu worki o
odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu do selektywnej zbiórki: szkła i tworzyw
sztucznych. Dodatkowo powinien znajdować się pojemnik na odpady zmieszane.

9.1.6. Efektywność realizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów

W celu zapewnienia skuteczności realizacji przedsięwzięcia należy z
wyprzedzeniem przeprowadzić akcję edukacyjną w zakresie selektywnej zbiórki ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zbiórki odpadów ulegających
biodegradacji. Zakłada się, że mieszkańcy posiadają już podstawową wiedzę
dotyczącą segregacji, gdyż od 2000 roku na terenie gminy Budzyń sukcesywnie
wdrażana jest selektywna zbiórka.
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9.2. Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów i stworzenie systemu zachęt do prowadzenia
selektywnej zbiórki
Edukacja ekologiczna jest dialogiem, jaki musi zostać przeprowadzony z
mieszkańcami w celu połączenia wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.
Musi ona docierać do wszystkich grup społecznych zarówno do dzieci jak i do
dorosłych. Ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby
najskuteczniej i najsprawniej móc przekazywać informację ekologiczną.
W proponowanym programie edukacji ekologicznej społeczeństwa miasta i gminy
uwzględniono następujące grupy:
•
•
•
•
•
•

Zarząd gminy.
Dorośli mieszkańcy.
Lokalne media.
Nauczyciele, katecheci.
Kościół.
Dzieci i młodzież.

Zarząd gminy
Podstawowe funkcje działania zarządów gmin w dziedzinie gospodarki odpadami
można podzielić na 3 grupy:
o Funkcje planowania, programowania i rozwoju, których zadaniem jest
podejmowanie działań inwestycyjnych i organizacyjnych, związanych
z rozwojem gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy
o Funkcje zarządzania i kontroli
o Funkcje eksploatacyjne - zapewnienia świadczenia usług związanych z
wywozem i unieszkodliwianiem odpadów przez organizację własnych
form działalności gospodarczej lub zlecania wykonywania tych usług.
Segment ten powinien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe. Konieczne
jest również ciągłe dokształcanie się na szkoleniach, konferencjach, wyjazdach
technicznych oraz poprzez czytanie fachowej literatury i prasy.
Edukacja dorosłych
Pod pojęciem „dorosłych mieszkańców” rozumie się mieszkańców miasta i wsi oraz
drobne podmioty gospodarcze, które są obsługiwane przez Gminne
Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Mieszkańcy wsi wytwarzają odpady komunalne, a
także odpady powstają w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.
Dotarcie do dorosłych jest zdecydowanie najtrudniejsze. Specjalnie organizowane
spotkania, wykłady, czy kluby dyskusyjne nie przynoszą, zamierzonych rezultatów.
Krąg odbiorców tego typu form edukacyjnych jest bardzo zawężony.
Z badań wynika, że na kształtowanie świadomości ekologicznej duży wpływ
wywierają media. Dlatego też współpraca z mediami (prasa lokalna, lokalne
rozgłośnie radiowe) nie tylko poszerza znacznie krąg edukowanych, ale także
przekazuje treści eko-sozologiczne wraz z informacjami o konkretnych działaniach.
Dobrze przeprowadzona akcja edukacyjna ma na celu rozbudzenie świadomości
mieszkańców, powinna również przejawiać się w konkretnych działaniach
związanych z troską o otaczające środowisko. Ważny jest wybór odpowiednich
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treści do przekazania oraz położenie szczególnego nacisku na uświadomienie, że
pojedyncze zachowania każdego z nas mają wielkie znaczenie w zachowaniu
czystości i estetyki całej gminy. Dlatego niezbędna jest tematyka związana z
odpadami, recyklingiem oraz ze znaczeniem przyrody. Treści te należy przytaczać
kilkakrotnie oczywiście stosując odmienne, interesujące formy przekazu.
Lokalne media
Niezbędne dla pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest
funkcjonowanie środków masowego przekazu.
Spełniają one ważne miejsce w kształtowaniu świadomości proekologicznej.
Posiadając spore możliwości oddziaływania winny traktować edukację ekologiczną
jako stały element działalności, w sposób rzetelny przedstawiać stan środowiska
przyrodniczego okolic i w równie rzetelny sposób informować o zagrożeniach, jakie
na danym terenie występują. Ważne jest nawiązanie bliskiej współpracy z
instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, dla pełniejszego
rozeznania w sprawach ekologii. Media powinny wytwarzać i udostępniać szeroki
wachlarz materiałów ukazujących piękno przyrody, jako niebagatelnego bodźca
ochrony środowiska, uczestniczyć w kampaniach na rzecz środowiska, czy wspierać
lokalne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.
Dla programu edukacji społeczeństwa miasta i gminy w zakresie segregacji
odpadów komunalnych pomocne zapewne będą lokalna telewizja, radio, prasa.
Nauczyciele i katecheci
Działalność nauczycieli w ramach edukacji ekologicznej rozpoczyna się już w
przedszkolu, następnie w szkole podstawowej i ponadpodstawowych. Edukacja
ekologiczna w zasadzie może być przeprowadzana na wszystkich przedmiotach i
również na katechezie. Stąd wszyscy nauczyciele powinni posiadać wiedzę z
zakresu ochrony środowiska. Poniżej przedstawiono podstawowe wiadomości o
odpadach i edukacji ekologicznej, które mogą być przydatne nauczycielom i
katechetom.
Przedszkola są ważnym ogniwem nauczania ekologicznego. Tutaj łatwo rozbudzić
chęci umiejętności obserwowania środowiska, najłatwiej uwrażliwić na piękno
przyrody i na szkody cywilizacyjne, wraz z nimi kształtować szacunek do żyjących
istot, a co za tym idzie proekologicznie kształtować styl życia i wpływać pośrednio na
postawy rodziców.
Edukacja ekologiczna w szkołach winna zawierać elementy edukacji zdrowotnej,
społecznej i środowiskowej, co stanowi o komplementarności problematyki ochrony
środowiska.
Najważniejsze z nich uwzględniają:
− potrzebę ukształtowania człowieka świadomego swej jedności ze światem
przyrody,
− rozwinięcie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia
informacji o nim,
− poznanie współzależności wewnątrz środowiska oraz pomiędzy człowiekiem
a przyrodą,
− przygotowanie do praktycznego wykorzystywania i wprowadzania zasad
ekorozwoju,
− dokształcanie nauczycieli w dziedzinie edukacji ekologicznej,
− wprowadzenie aktywnych form edukacyjnych w terenie,
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− wzbogacenie szkół o odpowiednią bazę dydaktyczną, służącą edukacji i
zachowaniom prośrodowiskowym,
− inicjowanie i korzystanie z kontaktów z władzami samorządowymi oraz innymi
reprezentantami społeczności lokalnej,
− rozszerzenie i utrzymywanie w formie ciągłej praktycznych form działania na
rzecz środowiska w szkole,
− wyeksponowanie pozytywnej roli dzieci w postawie proekologicznej rodziców.
Należy zwrócić uwagę na niektóre organizacje przyrodnicze, które prowadzą
wzorcową wręcz współpracę z organami samorządów terytorialnych (by wymienić
tylko najbardziej znane - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”,
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, czy Polski Klub Ekologiczny).
Kościół
Swój udział w kształceniu proekologicznym mają również kościoły - zwłaszcza
Kościół Katolicki: organizowane są seminaria, konferencje i spotkania dyskusyjne
traktujące o filozoficznym, teologicznym wymiarze działalności proekologicznej. W
prasie religijnej pojawiają się artykuły problemowe.
Położenia nacisku na budzenie świadomości ekologicznej parafian wymagałoby
przygotowania księży i świeckich do takich działań.
Dzieci i młodzież
Świadomość ekologiczna uczniów może być różna, dlatego powinniśmy zająć się jej
pogłębianiem. Przed opracowaniem konspektów zajęć warto zapoznać się z wiedzą
dzieci. Pomocne są tu ankiety. Dzięki nim możemy uświadomić sobie jak dzieci
rozumieją sprawy ochrony środowiska. Jaki jest poziom wiedzy, tok myślenia, źródła
edukacji, błędy w pojmowaniu niektórych zagadnień. Dzięki ankietom nauczanie
będzie skuteczniejsze, dlatego iż wiadome będzie, co dzieci wiedzą i jak to
rozumieją, czyli odkryjemy w ten sposób ich język, dzięki któremu wiedza ta jest
najbardziej zrozumiała.
Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych dziecka jest kontakt z
przyrodą, która stanowi bogate źródło wrażeń, przeżyć, doznań, a także wywołuje
chęć aktywnego działania. Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym
wywołuje u dziecka zainteresowanie, nasuwa wiele pytań, stwarza szerokie
możliwości doświadczeń umysłowych wpływających na jego rozwój intelektualny.
Kontakt z przyrodą budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do pielęgnowania
roślin i zwierząt, dzięki czemu można wprowadzić podstawowe elementy ochrony
środowiska.
Dzieciom
w wieku
przedszkolnym
towarzyszy
naturalne
zainteresowanie się przyrodą, dlatego łatwo z nimi nawiązać dialog na ten temat.
Przy okazji kontaktu z roślinami i zwierzętami, przebywania na łące, nad jeziorem
lub w lesie, można dzieciom w sposób prosty opowiadać o przyrodzie, o jej
znaczeniu i potrzebie ochrony. Dobrze też podczas spacerów pokazywać jej
zagrożenia (dzikie wysypiska, kominy, brudne rzeki, jeziora), a szczególny nacisk
położyć na wyuczenie u dzieci podstawowych zasad postępowania
proekologicznego np. wyrzucanie śmieci do kosza, oszczędzanie wody poprzez
zakręcanie kranów, szanowanie przyrody.
Edukacja w szkole
Kształtowanie świadomości ekologicznej w szkole powinno być działaniem
priorytetowym. Edukacja w szkołach wymaga stworzenia odpowiedniego programu.
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Dla szkół podstawowych i średnich preferowany jest model multidyscyplinarny.
Pozwala on na dotarcie różnymi drogami, poprzez różne przedmioty do ucznia.
Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli, ich osobiste zrozumienie i
zaangażowanie oraz zebranie środków dydaktycznych.
Szkoła stanowi doskonałe miejsce do podejmowania różnorodnych działań
edukacyjnych jak np.:
• wystawy,
• konkursy,
• przedstawienia,
• wycieczki itp.
Powinny one nie tylko uczyć, ale również bawić i relaksować. Tak zwane „uczenie
się poprzez przeżycie, doświadczenie, odkrycie” przynosi zawsze większe efekty niż
czysta wiedza teoretyczna. Ten fakt jest szczególnie ważny w edukacji ekologicznej,
której pierwszym celem jest podwyższenie świadomości ekologicznej. Traktowanie
edukacji ekologicznej jako jeszcze jednego przedmiotu w szkole, którego nauczanie
polega na przekazaniu pewnych treści programowych, z pewnością mija się z
celem. Dlatego tak ważnym elementem edukacji ekologicznej jest zwrócenie uwagi
na aspekt emocjonalny, na pobudzenie u dzieci i młodzieży wrażliwości na
otaczający świat.

INSTRUMENTY EDUKACYJNE
Po przedstawianiu poszczególnych grup mieszkańców, które należałoby objąć
programem edukacji ekologicznej. Poniżej zaprezentowano szerzej pewne
instrumenty do jej przeprowadzenia:
• media,
• środki dydaktyczne w przedszkolu i szkole,
• imprezy ekologiczne i akcje edukacyjne.
Polityka informacyjna - MEDIA
Lokalne media – prasa, radio i TV mają coraz większy wpływ na kształtowanie opinii
publicznej.
Współpraca samorządów z mediami odgrywa istotną rolę. Okazuje się, że o
kształtowaniu świadomości ekologicznej większości mieszkańców naszego kraju
decyduje telewizja, radio, prasa. Szczególnie jest to istotne w edukowaniu dorosłych
(często jest to jedyny instrument ich wiedzy).
Na poziomie gminnym największą jednak rolę odgrywała będzie prasa lokalna
opisująca nasze najbliższe otoczenie.
Częstym błędem popełnianym przez samorządy jest nie przekazywanie poprzez
media ważnych informacji dla społeczności lokalnej. Należy nie dopuszczać do
sytuacji, gdy kontakt z mediami stanowią odpowiedzi na zarzuty kierowane pod
adresem władz.
Dlatego też od początku akcji edukacji recyklingowej w mieście i gminie, polityka
informacyjna prowadzona poprzez media powinna być profesjonalna, aby nie
uzyskać efektu odwrotnego do zamierzonego – zamiast wiedzy o faktach wywołamy
falę plotek i spekulacji na temat planowanych działań.
Pakiet materiałów informacyjnych dla prasy powinien zawierać między innymi:
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− pełen zestaw danych na temat planowanego projektu, w tym dane
porównawcze z podobnych projektów realizowanych lub zakończonych w
innych społecznościach lokalnych (w kraju lub zagranicą),
− niezależne opinie i ekspertyzy na temat planowanej inwestycji,
− listę korzyści dla społeczności lokalnej w związku z realizacją danego
projektu gospodarczego, np. oszczędności w budżecie lokalnym osiągnięte
po wprowadzeniu segregacji w przeliczeniu na kilka lat, korzyści dla
środowiska przyrodniczego,
− podtrzymywania stałych kontaktów z mediami,
− zapraszanie na imprezy (festyny, wystawy) dziennikarzy- nawet wtedy jeśli
spodziewamy się, że o nich nie napiszą.
W przypadku wywiadów należy zadbać o autoryzację tekstów, tak aby uniknąć
konieczności późniejszego dokonywania sprostowań lub prowadzenia polemik.
Współpraca z mediami ma na celu uzyskanie aktywnego poparcia mieszkańców dla
realizowanego przez samorząd projektu. Akcja informacyjna prowadzona przez
media musi rozpocząć się dużo wcześniej niż wprowadzanie do realizacji programu
segregacji. Dzięki pomocy mediów w trakcie realizacji programu możliwe będzie
również przeprowadzenie rozmaitych akcji i kampanii edukacyjnej.
Wycieczki przyrodnicze
Uwrażliwienie dziecka na przyrodę, jej piękno jest bardzo ważne. Prowadzi nie tylko
do szacunku i podziwu wobec niej, ale również o dbałość o jej czystość, czyli nie
zaśmiecanie.
Najlepszym sposobem jest kształcenie dziecka poprzez bezpośredni kontakt z
przyrodą. Wiele szkół korzysta już z takiego modelu organizując np. „zielone szkoły”.
Dobrym pomysłem są wycieczki krajoznawcze, połączone z zabawą i nauką.
Biblioteka ekologiczna
Niezbędnym
instrumentem
edukacyjnym
jest
stworzenie
„BIBLIOTEKI
EKOLOGICZNEJ”.
Najlepszym miejscem do jej umiejscowienia jest jedna ze szkół w gminie.
Ważne jest aby dostęp do książek, broszur, czasopism był jak najbardziej wygodny
dla zainteresowanych. Biblioteka powinna być dostępna dla wszystkich
mieszkańców. Niezbędne są informacje na temat jej funkcjonowania i wyposażenia
w mediach i ulotkach. Istnienie biblioteki jest powiązane z innymi formami edukacji
np. konkursy. Jest także niezbędna dla nauczycieli prowadzących zajęcia z ochrony
środowiska oraz dla uczniów.
Do najbardziej znanych ogólnopolskich czasopism istniejących na rynku
wydawniczym należą periodyki „Przyroda Polska”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”,
„Aura”, „Łowca Polski”, „Wszechświat”- pisma o różnym stopniu fachowości. Po
zmianach gospodarczych i społecznych w 1989 roku na rynek weszło skutecznie
kilka innych tytułów m.in. „Przegląd Komunalny” . Jest on adresowany do wydziałów
ochrony środowiska, urzędów miast i gmin i szczególny nacisk kładzie na
gospodarkę odpadami. Do innych czasopism należą:
„Środowisko”- ogólnopolski dwutygodnik informujący szeroko o wydarzeniach z
zakresu ochrony środowiska.
„Eko i My”- miesięcznik zajmujący się problemami ochrony środowiska, ochrony
przyrody;
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„EKOFinanse”- miesięcznik dla finansistów i ludzi biznesu informujący o
finansowaniu polskiej polityki ekologicznej, inwestycji proekologicznych gmin,
prezentuje polskie fundusze ekologiczne i zasady obracania „zielonymi” pieniędzmi.
Znany jest też „Ekopartner” miesięcznik dla środowiska inżynierskiego,
decydenckiego, przedstawiający nowe technologie proekologiczne, sposoby hodowli
roślin i zwierząt oraz konwencjonalnymi źródłami energii itp.
„Forum Eksploatatora”- kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Eksploatatorów
Obiektów Gospodarki Wodno Ściekowej, przedstawiający problematykę zagadnień
ochrony środowiska oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.
W środowisku pozarządowym najchętniej czytanym pismem jest miesięcznik pt.
„Zielone Brygady”. Opisuje on nieformalną działalność proekologicznych grup,
organizuje i patronuje akcjom ochrony zwierząt.
„Aura” wydawana przez NOT, jest pismem prezentującym popularnonaukowe
widzenie zagadnień ochrony środowiska. Dzięki temu, że jest udostępniana
samorządom lokalnym oraz fachowcom pracującym w różnych dziedzinach
gospodarki, stwarza możliwość wymiany doświadczeń. Pismem, które nie ukazuje
się jeszcze regularnie jest „Raj”. Jest ono szczególnie pomocne nauczycielom
realizującym edukacje ekologiczną dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Ten Świat” jest
pismem zamieszczającym artykuły problemowe, nad którymi obecnie pracuje jego
wydawca - Klub Ekologiczny. Większość szkół podstawowych i ponadpodstawowych
prowadzi prenumeratę pism ekologicznych. Najczęściej spotykanymi tytułami są
„Aura”, „Ekopartner”, „Raj”, „Wiedza i Życie”.
Wystawy
W ramach edukacji przygotowującej do segregacji odpadów w szkole można
przygotować domowy punkt segregacji- a dla najciekawszych pojemników
zorganizować wystawę.
Warto by w szkole również pomyśleć o zbieraniu takich surowców wtórnych jak np.
szkło, plastik, aluminium, czy baterie. Wymaga to jednak porozumienia ze służbami
komunalnymi.
Ważnym zadaniem szkoły mogłoby być również przygotowanie do segregacji
odpadów w domu. W tym celu zajęcia z plastyki lub pracy techniki można poświęcić
projektowaniu lub budowaniu domowego punktu segregacji śmieci. Pojemniki na
poszczególne odpady muszą być dostosowane do wielkości (kształtu) odpadów oraz
ilości ich wytwarzania. Przewidzieć należy miejsce ustawienia punktu segregacji w
domu. Może to być np. kuchnia lub piwnica.
W szkole lub w gminie można również ogłosić konkurs na najlepszy projekt, czy
wykonawstwo domowego punktu segregacji odpadów.
Taka forma edukacji wydaje się być bardzo interesująca dla dzieci, a zarazem
praktyczna.
Wycieczki edukacyjne
Celem tej akcji jest uświadomienie mieszkańcom, że biorą oni udział w
kształtowaniu estetyki i bezpieczeństwa swojego miejsca zamieszkania miasta czy
gminy. W tym celu należy poprzez szkoły, media lub inne zorganizowane środki
przekazu zapoznać ich z:
o Obiektami związanymi z ochroną środowiska:
składowisko odpadów
oczyszczalnia ścieków
punkty segregacji odpadów
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o Ciekawymi formami przyrody i krajobrazu na terenie gminy.
Najlepszą formą edukacji wydają się tu wycieczki do wyżej wymienionych obiektów.
Tam nastąpi zapoznanie uczestników z rolą jaką odgrywają one w środowisku i ich
funkcjonowaniem itp. Szczególnie obrazowa i pouczająca jest wizyta na składowisku
odpadów. Wycieczki przede wszystkim mogą być organizowane w szkołach, a także
przez zakłady pracy i parafie.
Akcje edukacyjne - „Sprzątanie Świata”
Akcja „Sprzątanie Świata” jest dobrowolna, przez nikogo nie narzucana, apolityczna
i ponad światopoglądowa.
Dla znacznej części naszego społeczeństwa akcja „Sprzątanie Świata” to
ekologiczne święto, którego przebieg jest starannie planowany i które znalazło już
stałe miejsce w kalendarzu imprez ekologicznych w Polsce. Sprzątaniu towarzyszy
segregowanie zebranych śmieci, likwidacja „dzikich” wysypisk, otwarcie
ekologicznych kompostowni oraz zakładanie zieleńców, sadzenie drzew i kwiatów.
Organizowane są liczne konkursy, festyny, zabawy, a w wielu szkołach akcję
poprzedzają pogadanki. W całej Polsce akcja wyzwoliła nowe, cenne inicjatywy.
Akcję propagują proste hasła:
o uświadomienie olbrzymiej ilości gromadzonych śmieci,
o propagowanie mądrej „konsumpcji”, ograniczającej ilość śmieci
o stosowanie opakowań wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych
Konkursy
Bardzo ciekawą formą edukacji są konkursy. Są one przykładem przyswajania
wiedzy w przyjemny sposób, poprzez zabawę, ciekawe działania. Z powodu mody
na ekologię i świadomości społecznej o wadze ochrony środowiska nauka bez
stresu, poprzez zabawę może przynieść pozytywne rezultaty. Właśnie takie
działania są dla niej najbardziej wskazane w edukacji ekologicznej, gdyż prowadzą
one do uświadomienia sobie pewnych zagadnień, a w konsekwencji konkretnych
działań.
Ogłoszenie wyników konkursu mogłoby odbyć się na gminnym ekofestynie lub
towarzyszyć innym ważnym uroczystościom np. zakończenie roku szkolnego, aby
było również elementem edukacyjnym dla uczestniczących.
Do finansowania puli nagród można zaprosić sponsorów: lokalne firmy, które
mogłyby dzięki nagłośnieniu konkursu zareklamować swoje firmę, również na
festynie.

9.3 Promowanie kompostowania własnych odpadów organicznych w
ogródkach przydomowych
Promowanie kompostowania odpadów organicznych w przydomowych
kompostowniach może stanowić jeden z ważnych element systemu selektywnej
zbiórki odpadów. Pozwala na stosunkowo proste pozbycie się odpadów, które
niepotrzebnie mogą zapełniając miejsce na składowiskach odpadów powodując w
wyniku rozkładu zanieczyszczenie środowiska odciekami i gazami. Odpady
nadające się do kompostowania w przydomowych kompostowniach to:
• odpadki z gospodarstwa domowego (obierki warzywne, resztki ryb
serów, zepsute jedzenie, skorupki po jajkach, fusy po kawie herbacie,
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skórki owoców, resztki chleba i innego pieczywa, odpadki pochodzenie
zwierzęcego - skrawki skór, krew kości, rogi),
odpadki ogrodowe (niejadalne części zebranych owoców i warzyw,
zielsko, liście, skoszona trawa, łęty, gałęzie, słoma),
obornik (bydlęcy, kurzy, świński czy też pochodzący od innych
zwierząt),
ścięta trawa siano, liście,
rośliny uprawiane na zielony nawóz,
popiół drzewny (zarówno ze spalanych drzew i krzewów jak też i z
grila),
papier (szczególnie papier szary opakowaniowy, rozdrobnione kartony,
tektura falista),
odpady drzewne ( trociny, zrębki, kora, wióry),
wytłoki i słodziny (pozostałości po przetworach z produkcji win i
soków),
przeterminowane środki spożywcze.

Kompostowanie można prowadzić zarówno metodą pryzm odkrytych jak również w
różnego rodzaju pojemnikach nawet workach.
Przykłady „kompostowników” pokazano na rysunku 24, 25.

Rys. 24. Przykłady różnych rodzajów pojemników na kompost
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Rys. 25. Kompostowniki wykonane z poprzeczek drewnianych, tworzywa sztucznego i
kompostownik w formie worka z tworzywa sztucznego

Ideę funkcjonowania pojemnika do kompostowania przedstawiono na rys. 26
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Rys. 26. Pojemnik kompostowy dla odpadów organicznych

Proponuje się przeprowadzenie akcji rozpowszechniania wśród właścicieli
ogrodów idei samodzielnego wytwarzania kompostu. Celowym jest również
stworzenie doradztwa rolniczego, w którym można otrzymać wszelkie informacje
dotyczące korzyści płynących ze stosowania kompostu i ściółki.
W przypadku braku gminnego zakładu kompostownia kompostowanie w
przydomowych kompostowniach stanowi ważny element unieszkodliwiania odpadów
organicznych i jednocześnie pozwala gminie na wywiązanie się z założeń polityki
ekologicznej państwa w zakresie redukcji odpadów biodegradowalnych. Propozycja
ta jest idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw jednorodzinnych, zagrodowych czy
też dla posiadaczy ogródków działkowych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej
raczej nie znajdzie zastosowania, chyba, że edukacja społeczeństwa i możliwości
terenowe (blok lub kamienica z ogrodem) pozwolą na jego realizację.
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9.4. Utworzenie Międzygminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia
odpadów
Międzygminny Punkt Selektywnego Gromadzenia (MPSG) będzie
uzupełnieniem systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminach. Stanowił będzie
miejsce czasowego gromadzenia wysegregowanych odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych (Międzygminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
MPZON), miejsca waloryzacji odpadów, zbierania partii wysyłkowych i
przygotowania do wysyłki.
Ideę utworzenia MPSG przedstawiono w Powiatowym Planie Gospodarki
Odpadami. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia dla wszystkich gmin powiatu
chodzieskiego pozwoli na racjonalne wydatkowanie środków na budowę i
wyposażenie, a także jego eksploatację. MPSG powinien być zlokalizowany przy
składowisku odpadów. Budowa MPSG przy wysypiskach może obnizyć koszty ich
budowy i funkcjonowania poprzez wykorzystanie istniejacej infrastruktury składowisk
i możliwości przyłączy do sieci.
Sugerowana lokalizacja to Zakład Segregacji Odpadów KAMIONKA II lub
Składowisko odpadów dla Margonina w Sułaszewie.
MPSG powinien być ogrodzony, strzeżony, wyposażony w szereg kontenerów oraz
pojemników do zbiórki różnych grup odpadów. Do punktów tych mieszkańcy mogą
przynosić - dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady z gospodarstw
domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych,
umożliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niż system pojemników w
sąsiedztwie. Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło,
tworzywa, złom metalowy) odbierane są tam:
• odpady niebezpieczne (pestycydy, lekarstwa, baterie, akumulatory, resztki
farb i lakierów, zużyte oleje, przepalone świetlówki),
• odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane,
• odpady z ogrodów i terenów zielonych
• odpady motoryzacyjne,
Wyposażenie MPSG w specjalistyczne pojemniki do zbierania odpadów
niebezpiecznych (Rys. 27, 28, 29) zapewnić mogą organizacje odzysku i firmy
zajmujące się zbieraniem odpadów.
Wyposażeniem w pojemniki i odbiorem świetlówek zajmuje się HYDROBUDOWA –
ŚLĄSK S.A z Katowic.
Wyposażeniem w pojemniki i odbiorem przepracowanych olejów zajmuje się
Konsorcjum Olejów Przepracowanych ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Jedlicze.
Wyposażeniem w pojemniki i odbiorem baterii i ogniw galwanicznych zajmuje się
ORGANIZACJA ODZYSKU REBA S.A. z Warszawy.

Rys. 27. Pojemnik na świetlówki
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Rys. 28. Pojemnik na akumulatory

Rys. 29. Pojemnik na odpady niebezpieczne

Na zorganizowanie MPSG odpadów należy przeznaczyć teren o powierzchni 0,15 –
0,20 ha, bądź większy w zależności od zaplanowanego systemu zbiórki odpadów.
Proponuje się etapowanie inwestycji i powiększanie MPSG w miarę postępów
selektywnej zbiórki odpadów.
MPSG powinien być wyposażony w:
• stanowiska selektywnej zbiórki odpadów użytkowych (mogą to być pojemniki
lub kontenery transportowe do gromadzenia np. złomu, papieru, stłuczki
szklanej, tworzyw sztucznych, które po wypełnieniu wymienia się na puste),
• miejsce na odpady wielkogabarytowe (stare meble, telewizory, złom), z
możliwością ich rozbiórki,
• pojemniki na odpady niebezpieczne,
• zbiorniki na oleje przepracowane i inne płynne substancje niebezpieczne,
• punkt przeładunku odpadów biologicznych,
• kontenery na odpady nieposegregowane,
• myjnię z możliwością dezynfekcji pojemników i kontenerów,
• pomieszczenia magazynowe dla podręcznego sprzętu (np. piły do drewna i
metali, nożyce do cięcia blach) i przechowywania środków dezynfekcyjnych,
• pomieszczenia socjalne dla pracowników (możliwość wykorzystania
pomieszczenia socjalnego składowiska odpadów),
• urządzenia przeciwpożarowe,
• plac manewrowy o utwardzonej powierzchni,
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•

studzienki odprowadzające wodę deszczową i ze spłukiwania placu do
kanalizacji.
MPSG należy utrzymywać w czystości i okresowo dezynfekować. Program
funkcjonalny oraz podstawowe dane techniczne i wyposażenie powinno się
opracowywać indywidualnie w zależności od lokalnych potrzeb, wielkości i
charakteru obsługiwanego regionu.
W MPSG można udostępniać za symboliczną opłatą części zamienne z
wyrzuconych sprzętów i urządzeń lub zorganizować miejsce gdzie potrzebujący
mogą otrzymać stare, lecz sprawne urządzenia gospodarstwa domowego lub
odzieży.
Utworzenie MPSG, łatwo dostępnego dla mieszkańców i drobnych producentów jest
jednym z elementów działań, które pozwolą rozwiązać problem tzw. dzikich
wysypisk i przypadkowego wyrzucania odpadów.
Schemat przykładowego MPSG przedstawiono na rys. 30.
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Rys. 30. Przykład schematu funkcjonalnego Międzygminnego Punktu Selektywnego
Gromadzenia Odpadów
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9.5. Utworzenie Międzygminnego Punktu Czasowego Gromadzenia Padłych
Zwierząt
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, gminy są
zobowiązane do tworzenia systemu zbiórki i grzebania padłych zwierząt. Ze względu
na brak szczegółowych przepisów wykonawczych regulujących kwestie grzebowisk
organizacja przedsięwzięcia jest w praktyce wyjątkowo trudna w realizacji zarówno
ze względów proceduralnych jak i technicznych. Realizacja indywidualnych
grzebowisk dla każdej gminy wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów
finansowych na jego uruchomienie i eksploatację. Zgodnie z opracowanym
powiatowym planem gospodarki odpadami przyjęto, że „grzebowisko” stanowiło
będzie przedsięwzięcie wspólne dla wszystkich gmin powiatu, a jego lokalizacja
związana będzie z istniejącym wysypiskiem (Kamionka II bądź Sułaszewo).
Biorąc pod uwagę standardy unijne, organizowanie grzebowiska zwierząt jako
miejsca prowadzącego utylizację odpadów wg technologii polegającej na
zakopywaniu w ziemi padłych zwierząt jest zjawiskiem nieprzystającym do
współczesnych przepisów sanitarnych i standardów ochrony środowiska.
W związku z tym przyjęto utworzenie Międzygminnego Punktu Czasowego
Gromadzenie Padłych Zwierząt (MPCGPZ) – jako obiektu do czasowego
gromadzenie partii wysyłkowych odpadów, z którego wywożone będą do
specjalistycznych zakładach utylizacyjnych gdzie unieszkodliwianie prowadzone jest
metodami termicznymi.
Proponuje się następującą organizacje dowozu padłych zwierząt do MPCGPZ:
• MPCGPZ dysponuje własnym transportem do przewozu i świadczy usługi na
rzecz wszystkich gmin powiatu,
• Wytwórca odpadów dostarcza odpady do MPCGPZ własnym transportem.
Koszty eksploatacyjne funkcjonowania MPCGPZ wymuszały będą pobieranie opłat
za odbierane odpady. Istotnym będzie więc stworzenie systemu dotacji nie
zniechęcającego do proponowanego sposobu postępowania z padłymi zwierzętami.
9.6. Deponowanie odpadów przeznaczonych do składowania
Ostatecznemu składowaniu odpadów powinny podlegać wyłącznie odpady
inertne – niereaktywne, bądź zbierane nie selektywnie.
Aktualnie odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmuje się
odpadów komunalnych zajmują się firmy PPHU „Bratek” z Budzynia, ZOM „Ład” Wł.
Pigan z Chodzieży, ZOM Muśnicki&Górska z Chodzieży oraz firma „BeckerArmbrust Polska” z Wągrowca Odpady komunalne zwożone są na składowisko w
miejscowości Łucjanowo, gdzie nie prowadzi się segregacji odpadów.
W związku z terminem zamknięciem składowiska w Łucjanowie, gmina nie będzie
posiadała możliwości składowania odpadów na własnym składowisku.
Alternatywą jest korzystanie z usług firm komunalnych i deponowania odpadów poza
obrębem gminy. Decydował będzie o tym rachunek ekonomiczny.
Niewątpliwie wytyczenie docelowego kierunku ostatecznego deponowania
zależy również od kierunków wytyczonych dla gminy w opracowanych planach
wyższego szczebla.
W Powiatowym Planie Gospodarki odpadami zaproponowano następujące
rozwiązania:
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Wariant 1. Wszystkie gminy powiatu chodzieskiego, zgodnie z sugerowanym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami kierunkiem, po zamknięciu składowisk
lokalnych będą składowały odpady komunalne na składowisku w Kopaszynie
(Wągrowiec) wyznaczonym jako Ponadlokalny Zakład Unieszkodliwiania odpadów.
Wariant 2. W związku z rozpoczętą budową przez gminę miejską Chodzież i gminę
wiejską Chodzież składowiska KAMIONKA II, sugeruje się utworzenie celowego
związku gmin powiatu chodzieskiego i zaangażowanie się w rozbudowę
nowoczesnego Zakładu Sortowania i Waloryzacji Odpadów z terenu powiatuKAMIONKA II.
Biorąc pod uwagą, że sukcesywnie wdrażana będzie w powiecie selektywna zbiórka
odpadów „u źródła” w związku z czym ilość odpadów zbieranych nieselektywnie
powinna ulec zmniejszeniu, również budowa MPSG (Międzygminnego Punktu
Selektywnego Gromadzenia) powinna spowodować, że ilość odpadów
niebezpiecznych i innych nadających się do ponownego wykorzystania trafiających
do ostatecznego składowania powinna ulec znacznej redukcji.
Składowisko KAMIONKA II może stanowić punkt przeładunkowy odpadów
kierowanych na ponadlokalne składowisko w Kopaszynie.
Na terenie KAMIONKA II utworzony zostałby Zakład Sortowania i Waloryzacji
Odpadów zbieranych z terenów gmin powiatu chodzieskiego.
Po wysegregowaniu z odpadów surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych,
pozostały strumień odpadów nie nadających się do dalszego wykorzystania
przekazywany byłby na składowisko w Kopaszynie.
9.7. Zamknięcie gminnego składowiska odpadów w Łucjanowo i jego
rekultywacja
Składowisko odpadów komunalnych w Łucjanowie nie spełnia wymogów stawianym
instalacjom do deponowania odpadów i zgodnie z Ustawa o odpadach powinno
zostać zamknięte. Prowadzenie eksploatacji zgodnie z przepisami ochrony
środowiska wymagało by włożenia zbyt dużych nakładów finansowych. Dlatego też
nieuzasadnione jest jego dalsze eksploatowanie.
Zamknięcie składowiska planuje się do końca 2006 roku. Odpowiedzialny za
zamknięcie składowiska i wykonanie wszelkich prac rekultywacyjnych: Wójt Gminy
Budzyń.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem zamykania składowisk powiatu, zakres
czynności w układzie czasowym związanych z zamknięciem składowiska w
Łucjanowie powinien przebiegać następująco:
o Zamknięcie składowiska – rok 2006.
o Rekultywacja składowiska – lata 2007-2009.
o Monitoring składowiska – lata 2006 – 2036.
Szczegółowe elementy rekultywacji składowiska opisano w pkt. 8.1 niniejszego
opracowania
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10.SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCYJNE I EKSPLOATACYJNE
PROPONOWANEGO SYSTEMU, SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ORAZ SPOSOBY FINANSOWANIA
REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW
10.1. Koszty inwestycyjne
Zgodnie z obowiązującą ustawą, za wywóz i unieszkodliwianie odpadów płaci
sprawca ich powstawania. W praktyce środki finansowe na pokrycie tych kosztów
pochodzą:
- z opłat mieszkańców i różnych podmiotów gospodarczych za wywóz i utylizację
odpadów,
- ewentualnie z dotacji gminy,
- z opłat produktowych oraz kaucji stosowanych w odniesieniu do niektórych
wyrobów i opakowań, zwłaszcza niebezpiecznych.
Im wyższe przychody uzyskuje się z tytułu wykorzystania zebranych surowców
wtórnych, tym opłaty na pokrycie kosztów wywozu i unieszkodliwiania pozostałych
odpadów są niższe. Dlatego z informacją o opłatach, będącą przekonującym
argumentem do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, należy dotrzeć do
wszystkich mieszkańców. Wprowadzenia tej zasady do praktyki można dokonać
stosując różne rozwiązania. Jednym z nich jest wprowadzenie zróżnicowanych opłat
dokonywanych przez przedsiębiorstwo obsługujące gospodarkę odpadami, a
mianowicie:
− całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za wywóz selektywnie zebranych
surowców wtórnych (np. makulatury, metali, tworzyw sztucznych, tekstyliów),
− zastosowanie stawek opłat w wysokości pokrywającej koszty i należny zysk
przedsiębiorstwa za wywóz i utylizację pozostałych odpadów, w tym
niebezpiecznych, wymagających kosztownych operacji, przeprowadzanych na
specjalistycznych urządzeniach (unieszkodliwianie jarzeniówek rtęciowych,
baterii kadmowo-niklowych, akumulatorów ołowiowych, opon samochodowych,
opakowań po środkach toksycznych i lekarstwach itp.).
Dla wymuszenia właściwej selekcji odpadów w systemie wielopojemnikowym
wskazane jest stosowanie podwyższonych stawek opłat, np. o 50% w przypadku
wymieszania różnych odpadów nietoksycznych i o 100% w przypadku wymieszania
odpadów z odpadami toksycznymi.
Znaczne uproszczenie obsługi gospodarki odpadami można uzyskać przez
wliczenie opłaty za usługę do ceny worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów, rozprowadzanych przez przedsiębiorstwo obsługujące dane osiedle. W
tym przypadku worki powinny mieć nadruk firmy obsługującej i zróżnicowane ceny.
Ceny worków dla surowców wtórnych są zerowe lub bardzo niskie, bo koszty
wywozu pokrywa się z wpływów za surowce, natomiast ceny worków do odpadów
unieszkodliwianych muszą być powiększone o koszty tych operacji.
W niektórych gminach, na podstawie odpowiedniej uchwały, opłaty za wywóz i
unieszkodliwianie odpadów mogą mieć charakter ryczałtu, na przykład płaconego
przy podatku od nieruchomości lub czynszu mieszkaniowego, co znacznie
upraszcza ich pobór i rozliczenie.
Odmiennego finansowania wymagają odpady niektórych wyrobów i opakowań
niebezpiecznych
dla
środowiska,
których
unieszkodliwienie
wymaga
specjalistycznych technologii i urządzeń. Do takich odpadów należą
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wyeksploatowane lampy i termometry rtęciowe, akumulatory ołowiowe, baterie
kadmowo-niklowe itp. Odzyskane w tych procesach surowce wtórne tylko w
niewielkim stopniu pokrywają ponoszone koszty. Dlatego też potencjalni inwestorzy
nie podejmują obecnie tego rodzaju działalności. Środki finansowe niezbędne do
utylizacji tych odpadów można zapewnić poprzez wprowadzenie opłat produktowych
do ceny wyrobów. Środki te mogą być akumulowane przez producentów wyrobów, z
których odpady powstają, lub na koncie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Akumulacja środków na koncie
wytwórcy jest możliwa, jeśli podejmuje on utylizację odpadów powstałych z
własnych wyrobów. Wprowadzenie tego rodzaju dopłat wymaga jednak regulacji
ustawowych. Podobnie można rozwiązać problem finansowania utylizacji różnego
rodzaju opakowań lub wprowadzając system kaucji.
10.1.1. Rodzaje i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje
odpowiedzialne za ich realizację
Rodzaj, harmonogram oraz instytucje odpowiedzialne za realizację planowanych
zadań w gospodarce odpadami w gminie przedstawiono w ujęciu tabelarycznym
(tab. 7) z uwzględnieniem szacowanych kosztów realizacji tych przedsięwzięć.
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Tabela 7. Rodzaj, harmonogram oraz instytucje odpowiedzialne za realizację planowanych zadań w gospodarce odpadami w gminie Budzyń
w latach 2004 – 2011
Szacunkowe koszty
w tys. PLN
Potencjalne źródła finansowania
Lp

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

2004

2005

2006

2007-2011

Realizowane samodzielnie przez gminę
1.

Rozszerzenie zakresu segregacji w gminach i
zakup pojemników do segregacji odpadów

2004 - 2006

26

26

26

Środki własne, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW), Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW)

2.

Edukacja ekologiczna

2004 - 2011

6

6

6

30

3.

Rekultywacja składowiska w Łucjanowie

2006 - 2009

200

50

4.

Monitoring istniejącego składowiska odpadów

2004 - 2006

16

16

5.

Monitoring zlikwidowanych mogilników

2004 -2011

8

8

6.

Monitoring wysypiska zamkniętego

2006 - 2014

WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW,
Środki własne, WFOŚiGW

8

40

10

50

Środki własne
środki własne gminy (4 tyś w każdym roku),
PFOŚiGW ,Gmina Budzyń, Starostwo
Środki własne

RAZEM

56

56

250

170

Realizowane wspólnie z wszystkimi gminami powiatu chodzieskiego
7.

8.
9.

Budowa Zakładu Sortowania i Waloryzacji
Odpadów KAMIONKA II
Budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego
Gromadzenia
Budowa Międzygminnego Punktu Zbierania i
Gromadzenia Padłych Zwierząt

2007-2010

9 807

2005-2006
2004-2006
RAZEM

160

80

10

70

70

10

230

150

Środki własne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW),
środki pomocowe

Środki własne, WFOŚiGW, PFOŚiGW, środki
pomocowe
Środki własne, WNOŚ iGW
9 807
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10.1.2. Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji
zamierzonych celów z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania
środków finansowych i ich źródeł
Zasadniczą przyczyną opieszałego wprowadzania w wielu gminach gospodarki
odpadami opartej na selektywnej zbiórce jest brak środków na zakup takich
urządzeń, jak: kontenery, pojemniki, worki, środki transportowe, niezbędne do
wyposażenia rejonowej zbiornicy.
Jeśli przedsiębiorstwo podejmujące się obsługi gospodarki odpadami nie ma
własnych niezbędnych urządzeń i nie może ich wydzierżawić od gminy, wówczas
zachodzi potrzeba ich zakupu. Środki finansowe na ten cel mogą pochodzić z
różnych źródeł, a mianowicie:
− od przedsiębiorstwa podejmującego się obsługi gospodarki odpadami,
− z gminy, na której terenie zamierza się wprowadzić gospodarkę odpadami,
− z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
jego wojewódzkich i gminnych odpowiedników,
− z niżej oprocentowanych kredytów udzielanych przez Bank Ochrony
Środowiska,
− z komercyjnych kredytów bankowych,
− z Eko-Funduszu, który dysponuje środkami z ekokonwersji polskiego
zadłużenia przeznaczonego - zgodnie z wolą wierzycieli z Klubu Paryskiego na ochronę środowiska,
− z kapitału akcyjnego,
− z Banku Światowego,
− z różnych fundacji, np. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Harmonogram zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji planowanych
działań w gospodarce odpadami przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8 Harmonogram uruchamiania źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć
gospodarki odpadami w gminie Budzyń oraz stopień zapotrzebowania na środki finansowe
w kolejnych latach realizacji tych zadań

Lp.

Źródło finansowania

Zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych
latach realizacji programu gospodarki odpadami
[zł]
2004

1

Fundusze ekologiczne
(WFOŚiGW, PFOŚiGW,
GFOŚiGW)

2

Budżet gminy

3

Środki własne podmiotów
gospodarczych, kredyty i pożyczki
bankowe (krajowe)

4

Fundusze pomocowe i strukturalne
RAZEM

16 500,00

2005

2006

2007-2011

Szacunkowy
udział
w kosztach
realizacji
PGO [%]

71 500,00 100 000,00 2 494 250,00

25,00%

28 600,00

997 700,00

10,00%

36 300,00 157 300,00 220 000,00 5 487 350,00

55,00%

6 600,00

6 600,00

28 600,00

40 000,00

40 000,00

997 700,00

10,00%

66 000,00 286 000,00 400 000,00 9 977 000,00

100,00%
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Warunkiem uruchomienia inwestycji jest posiadanie kompleksowego programu
działalności przedsiębiorstwa gospodarki odpadami oraz dokumentacji technicznej
(ew. biznesplanu). Na podstawie tej dokumentacji można czynić starania o wsparcie
finansowe przez wymienione jednostki i fundusze. Środki na ten cel pochodzące z
gminy muszą być uwzględnione w budżecie gminnym (na podstawie uchwały rady
gminy). Pozyskiwanie środków finansowych, zwłaszcza z narodowych funduszy oraz
Banku Ochrony Środowiska, dokonuje się według z góry określonego trybu oraz po
spełnieniu szeregu warunków.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z jego
wojewódzkimi i gminnymi odpowiednikami dysponują największymi środkami
finansowymi przeznaczonymi do wspomagania zadań z zakresu ochrony
środowiska.
Fundusz udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z gminą lub
przedsiębiorstwem obsługującym gospodarkę odpadami. Wniosek o środki
sporządza się na formularzach pobranych z NFOSiGW. Warunkiem dofinansowania
realizowanego zadania jest pełne zbilansowanie środków, pozyskanych z różnych
źródeł.
Narodowy Fundusz przy udzielaniu pożyczek może stosować preferencyjne
oprocentowanie, ustalane w odniesieniu do Stopy redyskontowej weksli, ustalonej
przez prezesa NBP, z jednoczesnym określeniem dolnego limitu oprocentowania.
Na przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów
oprocentowanie kredytu wynosi 0,3 stopy redyskontowej.
Pożyczka udzielana komunalnym jednostkom organizacyjnym nie może przekroczyć
70% kosztów zadania. Zawarta umowa o pożyczkę powinna określać w
szczególności:
−
−
−
−
−

wysokość pożyczki oraz jej oprocentowanie,
planowany koszt i termin zakończenia zadania,
planowane efekty rzeczowe i ekologiczne,
formy i sposób przekazania pożyczki oraz formy jej spłaty,
zakres uprawnień kontrolnych przez NFOSiGW, związanych z
wykorzystaniem udzielonej pożyczki i zagwarantowaniem jej zwrotu,
− sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy,
− sposób realizacji planowanych kosztów oraz maksymalną wysokość pożyczki
po waloryzacji, ustalonej na podstawie wskaźników inflacji,
− inne warunki ustalone przez umawiające się strony.
Wypłacanie kolejnych kwot pożyczki jest uzależnione od spłaty należnych odsetek z
tytułu oprocentowania.
Narodowy Fundusz może wypowiedzieć umowę pożyczki w razie stwierdzenia, iż
pożyczkobiorca nie przystąpił w terminie lub odstąpił od realizacji celu, na który
pożyczka została udzielona, nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy, spłata
oprocentowania kredytu nie przebiega terminowo, bądź też pożyczkobiorca nie
spełnia innych warunków ustalonych w umowie.
Pożyczka z Narodowego Funduszu może być częściowo umorzona na wniosek
pożyczkobiorcy po spełnieniu następujących warunków:
− zadanie zostało zrealizowane w terminie,
− Osiągnięto założony efekt rzeczowy i ekologiczny zadania,
− Spłacono co najmniej 50% udzielonej pożyczki (wraz z oprocentowaniem) w
terminach ustalonych w umowie,
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− pożyczkobiorca wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących
dochody Narodowego Funduszu oraz spełnił jeszcze inne warunki określone
w obowiązujących przepisach.
Samorządy terytorialne mogą również korzystać z dotacji na cele związane z
ochroną środowiska, jak np. ekspertyzy, programy wdrożeniowe i rozwojowe, prace
projektowe i studialne, monitoring, edukacja ekologiczna, zadania pilotowe itp. Na
dotacje również zawiera się umowę na warunkach zbliżonych jak przy pożyczkach.
Wypłata pożyczki lub dotacji z NFOSiGW, której wartość przekracza 1 mln zł,
następuje po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających, że
wykonawcy zadania oraz dostawcy dóbr i usług zostali wybrani po przeprowadzeniu
publicznego przetargu.
Przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków
Narodowego Funduszu komisja preferuje zadania, które najlepiej służą
urzeczywistnianiu celów polityki ekologicznej państwa, a zarazem spełniają rolę
dźwigni finansowej, pobudzając wykorzystywanie środków będących w dyspozycji
podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych (m.in. wojewódzkich i
gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), a także środków
zagranicznych.
Ponadto wnioski powyższe muszą spełniać następujące kryteria:
− zgodności z polityką ekologiczną państwa,
− efektywności ekologicznej,
− efektywności ekonomicznej,
− uwarunkowań technicznych i jakościowych,
− zasięgu oddziaływania,
− spełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych.
Do każdego kryterium są przypisane odpowiednie mierniki oceny.
Narodowy Fundusz ściśle współpracuje z siecią Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).
Współpraca ta polega m. in. na tym, że Narodowy Fundusz uzupełnia, tzn. finansuje,
różnicę między wysokością komercyjnego oprocentowania kredytu udzie lanego
przez Bank a oprocentowaniem preferencyjnym, na które może liczyć
wnioskodawca.
Narodowy Fundusz zmierza do tego, aby BOŚ przejmował obsługę finansową
pożyczek udzielanych przez Fundusz.
W regulaminie BOŚ przewidziane jest również udzielanie samorządom i gminom
kredytów na utylizację odpadów, w tym ich kompostowanie i spalanie, oraz na
utrzymanie składowisk. Kwota kredytu może sięgać 50% kosztów przedsięwzięcia, a
okres kredytowania wynosi 4 lata. Oprocentowanie kredytów jest preferencyjne.
Warunkiem uzyskania kredytu jest:
− udokumentowany wymierny efekt ekologiczny przedsięwzięcia,
− bieżąca i prognozowana zdolność inwestora do spłaty kredytu,
− prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu,
− zatwierdzona dokumentacja techniczna zadania,
− potwierdzone źródła finansowania inwestycji (w tym minimum 20% nakładów
to środki własne).
Dodatkowe uwarunkowania odnoszą się do spłaty kredytu, określając, iż:
− odsetki płacone są w okresach miesięcznych,
− karencja w spłacie kredytu może obejmować okres do 1,5 roku. Do wniosku
kredytowego należy dołączyć następujące dokumenty:
− statut gminy,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

uchwały rady gminy w sprawie wyboru zarządu i skarbnika,
tytuł własności,
odpisy wymaganych prawem zezwoleń,
koncesje,
pełnomocnictwa,
opinie banków prowadzących rachunki kredytobiorcy,
sprawozdanie o realizacji budżetu gminy za ostatnie lata,
uchwałę rady gminy w sprawie planowanego budżetu na rok bieżący,
informacje o posiadanych udziałach w akcjach,
harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanej inwestycji,
formalnoprawne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji
(np. pozwolenie na budowę, dokumenty przetargowe, umowy z wykonawcami
inwestycji, warunki korzystania ze środowiska),
− prawne zabezpieczenie kredytu, np. hipoteka, zastaw, poręczenie innego
podmiotu gospodarczego, gwarancja bankowa.
Podobnie jak w NFOŚiGW oraz BOŚ, wszystkie wymienione wcześniej źródła
kredytowania zadań z zakresu ochrony środowiska mają własny tryb przyznawania
środków. Z tego względu trzeba z poszczególnych źródeł uzyskać niezbędne
informacje i formularze wnioskowe w celu właściwego opracowania i założenia
wniosku kredytowego.
10.2. Koszty eksploatacyjne
Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi przyjęte do opracowania
PGO, rozpatrywane są w trzech fazach, jako:
− koszty zbiórki odpadów,
− koszty transportu odpadów,
− koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Szacunkowe jednostkowe koszty eksploatacyjne przyjęto zgodnie z Krajowym
Planem Gospodarki Odpadami. Złożoność kosztów funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami powoduje jednak, że mogą one być jedynie zgrubnie
oszacowane. W modelu obliczeniowym przyjęto zatem następujące założenia:
− prognozowaną w kolejnych latach liczbę mieszkańców gminy opisuje trend
liniowy, co nie ma istotnego znaczenia w przypadku szacowania sumarycznych
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,
− koszty eksploatacyjne systemu szacowane są na podstawie sumarycznych
ilości odpadów w wyodrębnionych zgodnie z przyjętymi fazami funkcjonowania
gospodarki odpadami komunalnymi grupach
− ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca jest niezależna od
miejsca zamieszkania (typu zabudowy), zatem podział strumienia odpadów w
zależności od typu zabudowy opisywać będą procentowe wskaźniki liczby
ludności w tych typach zabudowy (Rys. 3.)
− dystans przy wywozie odpadów jest dwukrotnie pokonywaną średnią
odległością od granicy gminy do składowiska.
Przyjęty jednostkowy koszt zbiórki obejmuje:
− koszty związane z postawieniem pojemników (w tym ich nabycie lub dzierżawę
oraz konserwację),
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− regularne opróżnianie.
W tabeli 9 i 10 przedstawiono jednostkowe koszty zbierania i transportu odpadów
Tabela 9. Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji (zł/Mg) (Krajowy
Plan Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)
Typ źródła
Zabudowa miejska – zwarta
Zabudowa rozproszona

Odpady
resztkowe

Frakcja organiczna

Frakcja surowce
wtórne

25
50

40
80

45
90

Tabela 10. Koszty transportu (zł/Mg, km) (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M. P.
z 2003 r. Nr 11, poz. 159)
Rodzaj transportowanych odpadów
Transport odpadów niesegregowanych
Transport frakcji organicznej
Transport frakcji suchej

Jednostkowy koszt [zł/Mg/km]
0,50
0,40
0,60

W tabeli 11 przedstawiono skalkulowane koszty odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów przy zastosowaniu różnych technologii. Zawierają już one przychody z
tytułu sprzedaży odzyskanych odpadów lub materiałów.
Tabela 11. Koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w wybranych technologiach (zł/
Mg) (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)
Rodzaj technologii
Sortowanie frakcji suchej
Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji
Fermentacja beztlenowa
Składowanie
Termiczne przekształcanie odpadów

Unies zkodliwianie

Koszt jednostkowy [zł/Mg]
60 – 90
100 – 130
120-150
30 - 60
250 - 350

Trans port

Zbiórka

100%

80%

60%

40%

20%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0%

Rys. 31. Szacowany udział kosztów w poszczególnych fazach gospodarki odpadami dla
przyjętych założeń powiatowych
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Niewątpliwie największy procent kosztów systemu gospodarki odpadami w gminie
stanowi ich unieszkodliwianie. Jednostkowe koszty zbiórki odpadów z terenu gminy
w porównaniu do kosztów określonych dla Województwa są relatywnie wyższe.
Różnica wynika przede wszystkim z eksploatacji systemu gospodarki odpadami tj. z
jednostkowych kosztów zbierania i transportu odpadów z terenów zabudowy
rozproszonej, której jest zdecydowanie najwięcej na terenie gminy. Przejazdy
między posesjami zajmują sporo czasu, a na posesjach ładuje się niewielkie ilości
odpadów, wobec czego wydajność brygad wywozowych jest mała.
Przeprowadzona symulacja kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
dla gminy wskazała ponadto, że istotnym w tworzeniu sumarycznego kosztu tego
systemu jest wzrost ilości odpadów generowanych przez pojedynczego mieszkańca,
a w daleko mniejszym stopniu wzrost odległości transportowych odpadu.
Udział poszczególnych kosztów w poszczególnych fazach gospodarki odpadami
przedstawiono na rysunku 31.
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11. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW
POZWALAJĄCY NA OKREŚLENIE SPOSOBU ORAZ STOPNIA
REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ZDEFINIOWANYCH W PLANIE
GOSPODARKI ODPADAMI, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH JAKOŚCI I ILOŚCI
11.1.

Wskaźniki monitorowania efektywności Planu

Ocena realizacji PGO prowadzona będzie na podstawie wskaźników określonych w
niniejszym rozdziale. Realizacja założeń PGO skutkowała będzie zmianami stanu
środowiska, a także wzrostem świadomości społecznej w zakresie gospodarowania
odpadami oraz dbałości o środowisko. Monitorowanie zachodzących zmian powinno
być prowadzone w oparciu o określone wskaźniki umożliwiające śledzenie zmian,
ich postęp i wielkości w ujęciu liczbowym bądź opisowym. Monitoring realizacji
założeń PGO pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, a także
umożliwi weryfikację działań w ujęciu dynamicznym tj. z bieżącą diagnozą stanu
środowiska.
Proponuje się zastosowanie następujących wskaźników monitorujących:
1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie.
2. Wskaźnik wytwarzania odpadów przez mieszkańca na rok: w gminie.
3. Ilość firm posiadających uregulowaną administracyjno-prawnie gospodarkę
odpadami.
4. Liczba firm prowadzących odzysk odpadów.
5. Liczbę firm prowadzących unieszkodliwianie odpadów.
6. Liczbę gospodarstw domowych prowadzących kompostowanie bioodpadów.
7. Liczbę gospodarstw domowych objętą selektywną zbiórką odpadów.
8. Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypiskach.
9. Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach.
10. Rodzaje i ilość wysegregowanych „u źródła” surowców wtórnych.
11. Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych.
12. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych.
13. Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.
14. Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów
komunalnych i komunalnopodobnych.
15. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami: w gminie.
16. Ilość odpadów organicznych poddawanych kompostowaniu.
Oprócz powyższych wskaźników istotne będzie badanie świadomości społecznej w
zakresie uczestnictwa w realizacji PGO oraz postaw proekologicznych
umożliwiających jego sprawną realizację. Wyniki badań społecznych powinny być
uwzględniane przy modyfikacjach planów.
Powyższa propozycja monitoringu jest otwartym zbiorem do uzupełniania i
modyfikacji.
11.2.
Realizacja monitoringu gospodarki odpadami
Monitorowanie efektywności wdrażania planu wymaga stworzenia bazy danych i
zespołu odpowiedzialnego za jej tworzenie. Sugeruje się, aby zaangażować do tego
celu osoby pełniące w gminach funkcję kierowników zakładów gospodarki odpadami
bądź inne zaangażowane tematycznie. Oczywiście związane to będzie z
przygotowaniem merytorycznym zespołu monitorującego oraz wyposażenie w
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odpowiednie instrukcje działania, znormalizowane formularze do zbierania danych
oraz środki techniczne.
Zbieranie danych i monitoring środowiska prowadzony powinien być również w
oparciu o wyniki badań i ekspertyz wykonywanych na terenie gminy przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego i Inspekcję Weterynaryjną.
Zwiększony nacisk powinno położyć się na kontrolę podmiotów gospodarczych w
zakresie uregulowań administracyjno prawnych gospodarki odpadami i
wywiązywania się z obowiązków nałożonych wydanymi decyzjami. Działania te
powinny być prowadzone w porozumieniu z wydziałem ochrony środowiska
Starostwa Powiatowego w Chodzieży i Powiatowym Centrum Zarządzania Planem
Gospodarki odpadami.
Gminny Zespół przewidziany do monitorowania efektywności wdrażania planu
powinien zajmować się również:
1. Popularyzacją wiedzy o odpadach, systemach utylizacji (konferencje,
spotkania, publikacje).
2. Współpracą na szczeblu międzygminnym (informacje o związkach
międzygminnych, prowadzonych rozmowach itp.).
3. Udzielaniem informacji o przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarka
odpadami.
4. Współpracą z organizacjami pozarządowymi.
5. Pozyskiwaniem funduszy na działalność itp.
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12. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO
Opracowany Plan Gospodarki Odpadami uwzględnia cele i priorytety w
gospodarce odpadami określone w Dokumentach nadrzędnych tj. Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami, Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, Powiatowym
Planie Gospodarki Odpadami, a także w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska
na lata 2000-2006, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. oraz w
dyrektywach UE.
Zawartość Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Budzyń została
opracowana na postawie aktualnie obowiązujących przepisów, a przede wszystkim:
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn.
zm.)
2. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620).
Plan Gospodarki Odpadami zawiera:
a. Aktualny stan gospodarki odpadami
b. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym
również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych
c. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki
odpadami
d. Sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności
składowisk odpadów i spalarni odpadów, nie spełniających wymagań
ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn
technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych,
wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, oraz
harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich
realizację;
e. Projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności: i
gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami
komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie;
f. Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego
systemu, szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz
sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów;
g. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający
na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań
zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich
jakości i ilości.
W opracowanym Planie Gospodarki Odpadami określono następujące kierunki
działań:
1. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie
minimalizacji wytwarzania odpadów.
2. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów
ulegających biodegradacji.
3. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i
niebezpiecznych.
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4. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników
biodegradowalnych.
5. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie
ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów
(Sortownia-KAMIONKA II, Międzygminny Punkt Selektywnego Gromadzenia,
Międzygminny Punkt czasowego Gromadzenia Padłych Zwierząt).
6. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
7. Zamknięcie lokalnego składowiska odpadów, które nie spełnia wymogów
ochrony środowiska,
8. Podjęcie działań w zakresie rekultywacji i monitoringu zamkniętego
składowiska,
Realizacja określonych w PGO celów zapewni poprawę stanu środowiska poprzez
zmniejszenie negatywnego oddziaływania poszczególnych etapów gospodarki oraz
obiektów gospodarki odpadami.
Zmniejszenie oddziaływania na środowisko wynikało będzie przede wszystkim z
eliminacji składowania odpadów organicznych oraz odpadów niebezpiecznych, co
przy nie doinwestowanej infrastrukturze i braku zabezpieczeń środowiska przed
emisjami będzie nadrzędnym celem właściwej gospodarki odpadami. Kolejnym
elementem zmniejszającym negatywne oddziaływanie na środowisko będzie
maksymalizacja odzysku surowców wtórnych, które składowane na wysypisku
skracają jego żywotność.
Planowany Zakład Waloryzacji i Zagospodarowania Odpadów - KAMIONKA
II (jako przedsięwzięcie międzygminne) lub Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w
Kopaszynie, (jako ponadlokalny zintegrowany systemy gospodarki odpadami)
pozwoli na prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami opartej na założeniach
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
Poprawa stanu środowiska osiągnięta zostanie sukcesywnie poprzez wdrażanie
poszczególnych elementów opracowanego Planu Gospodarki Odpadami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji
odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych,
selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i
ich unieszkodliwianie,
zmniejszenie ilości odpadów usuwanych z gospodarstw domowych w wyniku
wprowadzenia przydomowego kompostowania frakcji odpadów kuchennych i
ogrodowych (recyklingu organicznego),
zmniejszenie masy odpadów biodegradowlanych usuwanych na składowiska
w wyniku odzysku (recyklingu) i odrębnego ich unieszkodliwiania,
przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem co doprowadzi do
znaczącego zmniejszenia masy odpadów składowanych,
zamykanie składowisk nie spełniających odpowiednich warunków
dotyczących ich lokalizacji i wyposażenia,
likwidacja tzw. dzikich składowisk,
budowa lub rozbudowa składowisk o funkcji ponadlokalnej,
rekultywację zamykanych składowisk,
znaczące zmniejszenie produkcji i emisji gazów składowiskowych (głównie
metanu) dzięki ograniczeniu ilości deponowanych na nich odpadów
organicznych
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minimalizacja masy odpadów poprzez składowanie wyłącznie odpadów
inertnych pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na powierzchnie
składowisk odpadów, co wpłynie istotnie na zmniejszenie ilości odcieków ze
składowisk,
składowanie odpadów wcześniej sortowanych i przetworzonych przyczyni się do
zmniejszenia stężeń substancji organicznych oraz związków azotowych w
odciekach. Będzie to miało istotny wpływ na obniżenie kosztów oczyszczania i
usuwania odcieków.
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13.STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Budzyń opracowano w oparciu o wytyczne
planów wyższego szczebla: Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Powiatowego Planu Gospodarki
Odpadami. Jest on integralną częścią Planu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami dla gminy Budzyń.
W planie przedstawiono aktualny stan gospodarki odpadami w gminie i
dokonano jego analizy. Wytyczono cele i zaproponowano kierunki działań służące
poprawie jakości gospodarowania odpadami, a tym samym zmniejszeniu
uciążliwości dla środowiska.
Podstawowym sposobem gospodarki odpadami jest ich ostateczne składowanie na
składowiskach. Główne obiekty gospodarki odpadami w gminie to legalne
składowisko odpadów komunalnych w Łucjanowie. Posiada ono lokalny zasięg,
ograniczony do gminy Budzyń. Składowisko nie posiada niezbędnych zabezpieczeń
chroniących środowisko przed emisjami, a także podstawowego wyposażenia
zapewniającego właściwą eksploatację czy systemu monitoringu ilości
dostarczanych i składowanych odpadów. Niebawem składowisko w Łucjanowie
zostanie zamknięte, co jest skutkiem zapełnienia eksploatowanych kwater i braku
stosownych zabezpieczeń środowiska uniemożliwiających dalszą eksploatację.
Analiza ilości odpadów deponowanych na składowisku w latach 1998 - 2002
pokazuje, że ilość odpadów, która trafia na składowiska utrzymuje się na stałym
poziomie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wprowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów w gminie i spalanie znacznych ilości odpadów opakowaniowych, papieru,
tworzyw sztucznych, drewna, tekstyliów i ewentualnie innych odpadów które „uda
się spalić przez mieszkańców posiadających w gospodarstwach domowych własne
źródła ogrzewania (piece na paliwo stałe). Jest to zjawisko dość powszechne,
związane nie tyle z brakiem świadomości ekologicznej, co z postępującym
ubożeniem polskiego społeczeństwa.
Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi ukierunkowana jest na ich
ostateczne deponowanie na lokalnym składowisku odpadów komunalnych.
Przyczyną takiego sposobu zagospodarowania osadów jest fakt, że są one
odwadniane w workach, a ich dalsza obróbka wymaga zwiększenia nakładów pracy
bez możliwości jej automatyzacji (ręczne opróżnianie worków).
Większe zakłady przemysłowe gminy posiadają uregulowany stan formalno-prawny
w zakresie gospodarki odpadami. Gmina nie posiada żadnego składowiska
odpadów przemysłowych. Odzyskiem odpadów zajmują się zatem podmioty głównie
z poza gminy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.
Wśród odpadów przemysłowych dominującą grupę stanowią odpady z kształtowania
oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
(606,7 Mg). Masa tych odpadów przekracza 73% masy wszystkich grup odpadów.
Dominującą wielkość stanowią także odpady opakowaniowe tj. opakowania z
papieru i tektury szczególnie, że względny ciężar tej grupy odpadów jest niewielki.
Wraz z opakowaniami z tworzyw sztucznych i zmieszanymi odpadami
opakowaniowymi stanowią ok. 15% masy wszystkich grup odpadów. Odpady
pozostałych grup stanowią stosunkowo niewielki udział w ogólnej masie
wytwarzanych odpadów.
Największą

grupę

wytworzonych

odpadów

niebezpiecznych

stanowiły
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sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), baterie i akumulatory ołowiowe oraz
emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne.
Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu przy współudziale starostw z Wielkopolski podjęto realizację
przedsięwzięcia pod nazwą "Likwidacja mogilników na terenie Województwa
Wielkopolskiego", którego zakończenie zaplanowano w 2005 r.
Na terenie gminy Budzyń znajdował się jeden mogilnik zlokalizowany w
miejscowości Grabówka, który zlikwidowano w 2003 roku.
Obecnie prowadzona gospodarka odpadami w gminie jest „gospodarką” dalece
odbiegającą od wzorców przyjętych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz
wzorcach Unijnych.
Przyjmuje się, że głównym celem opracowanego PGO jest zmiana modelu
gospodarowania odpadami spójna ze strategią wyższych szczebli. Dla realizacji celu
PGO dla gminy Budzyń zakłada się prowadzenie następujących kierunków działań:
1. Intensyfikację istniejącego systemu selektywnej zbiórki i rozszerzenie jej o
pozostałe rodzaje odpadów
2. Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów i stworzenie systemu zachęt do prowadzenia selektywnej zbiórki
3. Promowanie kompostowania własnych odpadów organicznych w ogródkach
przydomowych
4. Utworzenie Międzygminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia odpadów
5. Utworzenie Międzygminnego Punktu Czasowego Gromadzenia Padłych
Zwierząt
6. Deponowanie odpadów przeznaczonych do składowania odpowiednio:
− do roku 2006 – składowisko w Łucjanowie, a w przyszłości opcjonalnie
Zakład Sortowania Odpadów KAMIONKA II lub Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów w Kopaszynie
7. Zamknięcie gminnego składowiska odpadów w Łucjanowie i jego
rekultywację.
W oparciu o powyższe zaproponowano następujące rozwiązania uporządkowania
gospodarki odpadami w latach 2004 -2011.
Na terenie gminy zostanie zintensyfikowana i rozszerzona selektywna zbiórka
odpadów. Selektywną zbiórką zostaną objęte również indywidualne gospodarstwa
zabudowy jednorodzinnej i przyzagrodowej. Tam właśnie promowane będzie
kompostowanie własnych bioodpadów w ogródkach przydomowych.
Wdrożony zostanie system selektywnego
zbierania
odpadów
niebezpiecznych, które jak również inne odpady zbierane selektywnie trafiały będą
do Międzygminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia odpadów zlokalizowanego
przy jednym z funkcjonujących na terenie powiatu składowisku.
Odpady zbierane selektywnie przekazywane będą specjalistycznym
przedsiębiorstwom zajmującym się ich zbieraniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem.
Wysegregowane odpady organiczne „czyste” ze zbiórki „u źródła” podlegały będą
przetwarzaniu na kompost bądź w przydomowych kompostowniach, bądź wspólnie z
komunalnymi osadami ściekowymi na oczyszczalni ścieków w Chodzieży.
Komunalne odpady zbierane nieselektywnie, do końca 2006 roku składowane
będą na lokalnym składowisku w Łucjanowie. Po jego zamknięciu odpady zbierane
nieselektywnie trafiały będą na Międzygminne składowisko KAMIONKA II, bądź do
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Ponadlokalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Kopaszynie.
Zaczątkiem międzygminnego składowiska i zakładu segregacji odpadów może być
nowobudowane składowisko KAMIONKA II, obecnie planowanego dla gminy
wiejskiej i miejskiej Chodzież.
Docelowo KAMIONKA II może być rozbudowana i przekształcona w Zakład
Segregacji i Waloryzacji Odpadów oraz składowisko dla wszystkich gmin powiatu,
który prowadził będzie gospodarkę odpadami wynikającą zarówno z krajowych
wymagań formalno prawnych jak i ekologicznej polityki Europejskiej.
Zaproponowano również system gospodarowania odpadami – padłych
zwierząt poprzez zbieranie ich w Międzygminnym Punkcie Czasowego
Gromadzenia Padłych Zwierząt, a następnie przekazywaniu partii wysyłkowych
odpadów do zakładów utylizacyjnych.
Monitorowanie efektywności wdrażania planu wymaga stworzenia bazy danych i
zespołu odpowiedzialnego za jej tworzenie. Sugeruje się, aby zaangażować do tego
celu osoby pełniące w gminie funkcję kierownika zakładu gospodarki odpadami bądź
inne zaangażowane tematycznie. Zebrane dane nt. efektywności wdrażania planu
przekazywane będą do Centrum Zarządzania Powiatowym Planem Gospodarki
Odpadami przy Starostwie Powiatowym w Chodzieży.
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17.ZAŁĄCZNIKI
1. Wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne w gminie Budzyń wg informacji złożonych
Staroście Chodzieskiemu.

2. Najwięksi wytwórcy odpadów niebezpiecznych w gminie Budzyń wg wydanych decyzji
Starosty Chodzieskiego.

3. Mapa nr 1- Lokalizacja składowiska odpadów komunalnych w Łucjanowie.

