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Skórty: 
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1 Wstęp 

1.1 Podstawa prawna 

 
Opracowanie niniejszego Planu gospodarki odpadami dla gminy Siemyśl na lata 2010 – 2013 z 

perspektywą na lata 2014 - 2021 wynika z art. 14 i 15 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) - nakładającego na gminę obowiązek opracowania w/w planu.  

1.2 Cel i zakres opracowania 

 
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompleksowego Planu gospodarki odpadami dla 

gminy Siemyśl na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.  

Zakres szczegółowy niniejszego opracowania wynika bezpośrednio z warunków określonych    w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 

gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.). Zgodnie z § 4 wyŜej 

wymienionego rozporządzenia, gminny plan gospodarki odpadami obejmujący wszystkie rodzaje 

odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady 

opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa: 

1)      aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, 

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 

d) istniejące systemy zbierania odpadów, 

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, 

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniające 

podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, 

dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności połoŜenie 

geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, 

hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki 

odpadami; 

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równieŜ wynikające ze zmian 

demograficznych i gospodarczych; 

3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; 

4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania         

na środowisko, 
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c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów; 

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację; 

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych celów, 

z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł; 

7) 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. 

Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia gminny plan gospodarki odpadami zawiera co najmniej 

następujące rozdziały: 

1.) wstęp; 

2.) analizę stanu gospodarki odpadami; 

3.) prognozę zmian; 

4.) załoŜone cele i przyjęty system gospodarki odpadami; 

5.) zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat; 

6.) harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat; 

7.) wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów gminnych 

oraz sposób ich uwzględniania w planie; 

8.) sposób monitoringu i oceny wdraŜania planu; 

9.) streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Ponadto niniejszy Plan gospodarki odpadami dla gminy Siemyśl został opracowany zgodnie z planami 

wyŜszego szczebla tj.: 

→ Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, 

→ Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2018, 

→ Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2009-2012 z perspektywą 

na lata 2013-2016. 

1.3 Analiza aktualnego stanu prawnego  

 
Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane w gospodarce odpadami 

(spis aktów prawnych znajduje się w załączniku nr 1).  

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) 

wprowadzono następujące zasady: 

• zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości (ochrona jednego lub 

kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony 

pozostałych elementów), 
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• zasadę zapobiegania (ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać 

na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu), 

• zasadę przezorności (ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie 

na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, 

podjąć wszelkie moŜliwe środki zapobiegawcze), 

- zasadę „zanieczyszczający płaci” (ten, kto powoduje szkodę w środowisku, w szczególności 

przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia oraz 

ten, kto moŜe spowodować szkodę w środowisku, w szczególności przez jego 

zanieczyszczenie, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu), 

- zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), 

• zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju przy 

opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów, 

• prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu 

ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, w tym 

dotyczących gospodarki odpadami, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199  

poz. 1227), 

• zasadę, Ŝe decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest 

niewaŜna, 

• zasadę, Ŝe podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są 

zobowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeŜeli metodyki takie zostały określone na 

podstawie ustaw, przy czym jeŜeli na podstawie ustaw wprowadzono obowiązek korzystania z 

metodyki referencyjnej, dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem 

udowodnienia pełnej równowaŜności uzyskiwanych wyników. 

W ustawie o odpadach sformułowano następujące zasady:  

• zasadę przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami (najbardziej 

preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie 

ilości i uciąŜliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów), 

unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie 

odpadów), 

• zasadę bliskości (odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 

unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeŜeli nie jest to moŜliwe, to uwzględniając 

najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazywane do najbliŜej 

połoŜonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione), 

• zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko odpowiedzialny za 

powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale równieŜ za odpady powstające w trakcie 
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uŜytkowania, jak i po zuŜyciu wytworzonych przez niego produktów, odpowiednie projektowanie 

produktów).  

W ustawie o odpadach zawarto wymaganie, aby stworzyć i utrzymać w kraju zintegrowaną 

i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających 

wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. 
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2 Podstawowe informacje charakteryzujące gminę 
Siemyśl 

2.1 PołoŜenie geograficzne 
 

Gmina Siemyśl połoŜona jest na północnym zachodzie Polski w województwie zachodniopomorskim, 

w jego północno-środkowej części. Od południa, wschodu i północy gmina Siemyśl graniczy kolejno z 

innymi gminami powiatu kołobrzeskiego: Rymań, Gościno, Kołobrzeg, zaś od zachodu graniczy z 

dwoma gminami z powiatu gryfickiego: Brojce i Trzebiatów. 

 

Rysunek nr 1. PołoŜenie gminy Siemyśl 

Gmina Siemyśl zajmuje powierzchnię równą 107 km2, co stanowi 14,8% powierzchni całego powiatu. 

Zamieszkuje ją 3702 mieszkańców z czego 1911 to męŜczyźni, zaś 1791 osobową grupę stanowią 

kobiety (stan na dzień 31.12.2009 r.). W roku 2009 gęstość zaludnienia wyniosła 34,6 osób/km2. Cała 

gmina podzielona jest na 11 sołectw, w tym na 15 miejscowości zamieszkałych. Gmina Siemyśl ma 

charakter rolniczy z przewagą byłych gospodarstw pegeerowskich i z nie najlepiej rozwiniętym 

rolnictwem indywidualnym. Problemem bezrobocia na terenie Gminy Siemyśl dotyczy około 11,4% 

mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 2. Podział gminy Siemyśl na sołectwa 
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Przez gminę przepływają rzeki: Dębosznica – od strony zachodniej i Błotnica – od strony wschodniej, 

zaś największym jeziorem jest jezioro Kamica o powierzchni ok. 66 ha.  

 

Rysunek nr 3. Gmina Siemyśl 

2.2 Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia 

 
Gmina Siemyśl połoŜona jest w rejonie Równiny Gryfickiej, która jest wysoczyzną morenową połoŜoną 

na wschód od cieśniny Dziwny, na południe od WybrzeŜa Trzebiatowskiego, na północny-wschód od 

Równiny Goleniowskiej, na północ od Równiny Nowogardzkiej. Za jej wschodnia granicę przyjęto 

dolinę Parsęty. W tak określonych ramach zajmuje powierzchnię 2100 km2 (wg Kondrackiego). 

Większość obszaru gminy to tereny równinne. Na obszarze południowym gminy Siemyśl dominuje typ 

rzeźby nisko-pagórkowatej i falistej. 

Zasoby mineralne i inne 

W gminie Siemyśl eksploatuje się kopaliny pospolite, takie jak: kruszywa naturalne. Niedaleko Świecia 

Kołobrzeskiego znajduje się piaskownia „Morowo”, prowadząca eksploatację piasków 

fluwioglacjalnych. Eksploatacja kruszyw odbywa się takŜe koło Trzynika i Charzyna.  

Formy uŜytkowania terenów 

W gminie Siemyśl dominują gleby, które wykształciły się z powierzchniowych utworów 

czwartorzędowych, a zostały wytworzone w konsekwencji ostatniego zlodowacenia. W większości 

powiatu występują gleby wytworzone z glin gliniastych mocnych i piasków gliniastych lekkich. 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 

 

 

 11 

W zachodniej części gminy warstwę czwartorzędową stanowią torfy i muły w dnach dolin i na 

obszarach równin biogenicznych, środkową części gminy stanowią gliny zwałowe i gliniaste piaski 

lodowcowe wyŜyn morenowych, zaś w części północno-wschodniej – piaski i piaski ze Ŝwirami równin 

i stoŜków sandrowych oraz wysoczyzn kremowych. Na terenie gminy są gleby o III, IV, V klasie 

bonitacyjnej.  

UŜytki rolne zajmują 74,3 % powierzchni gminy (7 984 ha). Jednym z czynników degradujących 

środowisko przyrodnicze, a w szczególności tereny uŜytkowane rolniczo jest erozja gleb. Nasilenie 

procesów erozji wietrznej wywołane jest m.in. przez likwidację roślinności. W celu przeciwdziałania 

nasilonej erozji wietrznej naleŜy podjąć następujące działania: wprowadzać zadrzewienia i 

zakrzewienia w postaci ciągów szpalerowych oraz remiz śródpolnych i śródłąkowych w obniŜeniach 

terenowych, na miedzach, wzdłuŜ dróg i cieków. Tworzone enklawy zieleni oprócz funkcji ochronnej 

przed procesami erozyjnymi wzbogacają walory  krajobrazowe oraz stanowią miejsca bytowania, 

migracji i rozrodu organizmów. 

Na terenie gminy są gleby o III, IV, V klasie bonitacyjnej. UŜytki rolne zajmują 74,3 % powierzchni 

gminy (7 984 ha). 

Lasy i zadrzewienia w gminie Siemyśl zajmują obszar o powierzchni 1 724 ha, co stanowi 16, 5% całej 

powierzchni gminy (21,4 % - powiat). Cennym walorem krajobrazu gminy są pomniki przyrody. 

2.3  Warunki klimatyczne 

Polska leŜy w obszarze klimatu umiarkowanego przejściowego. Gmina Siemyśl znajduje się na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. Klimat tych rejonów charakteryzuje się duŜą róŜnorodnością i 

zmiennością ze względu na ścieranie się w tym obszarze klimatu morskiego z klimatem lądowym oraz 

z wpływu czynników lokalnych na ukształtowanie się zjawisk pogodowych. Gmina Siemyśl, ze 

względu na połoŜenie w północnej części województwa, naleŜy do klimatu morskiego łagodnego  

(wg Prawdziwca). Bałtyk w zimę ociepla klimat gminy, aby w trakcie lata go ochładzać, co powoduje 

niską amplitudę roczną temperatur.  

Wiosną, na terenie gminy Siemyśl, moŜna odczuć suche, mroźne wiatry północno-wschodnie i 

wschodnie. W lecie przewaŜają chłodne wiatry północno-zachodnie i zachodnie, które często mogą 

przynosić opady deszczu. Jesienią zaś wieją ciepłe wiatry południowo-zachodnie. 

2.4 Hydrologia 

Wody powierzchniowe: 

Długość wód płynących na terenie gminy wynosi 31 km, natomiast wody stojące zajmują obszar  

80,2 ha. Gmina Siemyśl połoŜona jest pomiędzy rzekami Dembosznicą (około 32 km), od strony 

zachodniej, a Błotnicą (około 26 km) od strony wschodniej. Na terenie gminy długości rzek wynoszą: 

Dębosznica 16 km, zaś długość biegu rzeki Błotnicy – 14 km.. Jeszcze jednym ciekiem płynącym na 

terenie gminy Siemyśl jest Linianka o długości 1 km. Rzeki Dębosznica i Błotnica łączą się w pobliŜu 

miejscowości Nowogardek i wpływają do jeziora Resko Przymorskie. Jezioro to posiada bezpośrednie 

połączenie z Bałtykiem. 
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Rzeka Błotnica, płynąca na terenie gminy Siemyśl naleŜy do następujących klasy czystości, w 

zaleŜności od grupy zanieczyszczeń: 

•  substancje organiczne – II klasa, 

• substancje mineralne – I klasa, 

• substancje biogenne – III klasa, 

• zawiesina – III klasa, 

• stan sanitarny – II klasa, 

• hydrobiologia, seston/chlorofil „a” – II/I. 

Rzeka Dębosznica  naleŜy do następujących klasy czystości, w zaleŜności od grupy zanieczyszczeń: 

•  substancje organiczne – II klasa, 

• substancje mineralne – I klasa, 

• substancje biogenne – II klasa, 

• zawiesina – I klasa, 

• stan sanitarny – III klasa, 

• hydrobiologia, seston/chlorofil „a” – II/I. 

Wody stojące 

Największym jeziorem na terenie gminy jest Kamienica o powierzchni 66,2 ha. Przy północno-

zachodnim brzegu jeziora znajduje się dawne grodzisko. Do jeziora wpływają wody z licznych źródeł. 

Na południe od miejscowości Trzynik znajdują się jeszcze dwa niewielki jeziorka o powierzchni 15 ha., 

Są to Trzynik o powierzchni 10 ha oraz Debica o powierzchni 5 ha. 

Wody gruntowe:  

Gmina Siemyśl znajduje się w granicach kołobrzesko-pomorskiego regionu wodonośnego. Główny 

poziom wodonośny występuje tu w utworach czwartorzędowych, głownie zlodowacenia bałtyckiego. 

Wody podziemne:  

Wody podziemne słuŜą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i przemysłu. W ostatnich latach 

notuje się spadek zuŜycia wody podziemnej. Spowodowane jest to zmniejszonym zapotrzebowaniem 

na cele przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą. Na podstawie naturalnej 

izolacji wód podziemnych, a więc wraŜliwości na ich zanieczyszczenie, rozdzielono je na wody 

wgłębne i gruntowe. 

Do wód wgłębnych zaliczono poziomy wodonośne głownie o charakterze subartezyjskim lub 

artezyjskim oraz o dobrej i średniej izolacji przed wpływem zanieczyszczeń. Gmina Siemyśl znajduje 

się w granicach kołobrzesko-pomorskiego regionu wodonośnego. Główny poziom wodonośny 

występuje tu w utworach czwartorzędowych, głównie zlodowacenia bałtyckiego. Wody podziemne 

powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone do zaopatrzenia ludności. 
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2.5 Sytuacja demograficzna 

Obecnie gminę Siemyśl zamieszkuje ogółem 3702 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2009 r.),  

z czego 1911 to męŜczyźni, zaś 1791 osobową grupę stanowią kobiety. Struktura wieku z 2006 roku 

(opracowana przez GUS)  pokazuje, Ŝe społeczeństwo gminy Siemyśl jest społeczeństwem „starym”, 

a liczba mieszkańców od roku 2006 do końca roku 2009 wzrosła o 82 osoby. Ta rosnąca tendencja 

doprowadziła do tego, Ŝe gęstość zaludnienia z roku 2006, która (według GUS) wynosiła  

33,7 osób/km2 , w roku 2009 wzrosła do 34,6 osób/km2 . 

Ponad 47% osób czynnych zawodowo zatrudnionych jest w rolnictwie i leśnictwie, z tego większość w 

gospodarce indywidualnej. Z działalnością gospodarczą związanych jest 11,4% ludności czynnej 

zawodowo.  

Gmina Siemyśl boryka się z problemem bezrobocia od dłuŜszego czasu. Związane to jest z faktem, iŜ 

gmina jako obszar o charakterze rolniczym z przewagą byłych gospodarstw pegeerowskich i z nie 

najlepiej rozwiniętym rolnictwem indywidualnym, silnie odczuwa skutki transformacji. Zjawisko braku 

pracy dotyka najczęściej ludzi młodych o niskim wykształceniu. Z problemem tym na co dzień zmaga 

się około 11,4% mieszkańców gminy. 

 

 

Rysunek nr 4. Struktura wieku i płci według GUS (BDR, rok 2006) 

2.6 Sytuacja gospodarcza 

Działalność gospodarcza w gminie Siemyśl prowadzona jest na niewielką skalę. Poza rolnictwem 

działalność w systemie REGON (według danych GUS za 2009 rok) prowadziło 296 podmiotów 

gospodarczych, z czego 289 naleŜało do sektora prywatnego, 7 zaś do sektora publicznego. Do 

najwaŜniejszych zakładów naleŜy zaliczyć: 

� „Nord Fish” – zakład przetwórstwa rybnego 
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� „Rybak” – zakład przetwórstwa rybnego 

� „Trakbud” – zakład przemysłu drzewnego 

� „Konsorcjum Andziak” w Białokurach – zakład sprzętu dla przemysłu spoŜywczego 

� GS Samopomoc Chłopska – ośrodek obsługi rolnictwa 

� Zakład produkcji sprzętu wędkarskiego w Kędrzynie 

� „Lind” Sp. z o.o. w Kędrzynie 

� „GEO-BUD” - firma budowlana w Siemyślu 

� „Justa” - Pracownia Projektowania Wnętrz w Charzynie. 

2.7 Uwarunkowania infrastrukturalne 

Na terenie gminy Siemyśl sieć wodociągowa rozdzielcza wynosi 52,2 km długości, natomiast sieć 

kanalizacyjna sanitarna – 13,2 km długości.  

Tabela 1. Dane dotyczące sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Siemyśl. 

Urządzenia sieciowe Długość czynnej sieci [km] 

Połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

[szt.] 

Sieć wodociągowa 52,1 435 

Sieć kanalizacyjna 13,2 199 

Sieć gazowa 33,6 216  

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl stan na 2009 r., UG Siemyśl. 
 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 

 

 

 15 

3 Analiza aktualnego stanu gospodarki opadami 

3.1 Odpady komunalne 

3.1.1 Rodzaje, źródła powstawania, ilość wytwarzanych odpadów 

komunalnych 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) zwana dalej ustawą o 

odpadach w art. 3 ust. 3 pkt 4 definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a takŜe odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych. Istnieją dwa źródła powstawania odpadów komunalnych:  

• gospodarstwa domowe, 

• obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części socjalnej               

i inne). 

ZałoŜono, Ŝe na terenie Gminy Siemyśl w latach 2007-2009 były wytwarzane takie grupy odpadów 

komunalnych jak: 

1. odpady zbierane selektywnie (PET, makulatura, szkło), 

2. odpady zielone z ogrodów i parków, 

3. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym odpady niebezpieczne wchodzące w 

strumień odpadów komunalnych, 

4. odpady z czyszczenia ulic i placów, 

5. odpady wielkogabarytowe. 

Tabela 2. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Siemyśl w roku 2009. 

Lp. Nazwa Ilość w [Mg] 
1 Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 22,65 
2 Odpady zielone z ogrodów i parków 30,34 
3 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: 970,35 

3-1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 174,66 

3-2 Odpady zielone 38,82 

3-3 Papier i tektura 116,44 

3-4 Odpady wielomateriałowe 29,11 

3-5 Tworzywa sztuczne 116,44 

3-6 Szkło 77,63 

3-7 Metal 48,52 

3-8 OdzieŜ, tekstylia 9,70 

3-9 Drewno 19,41 

3-10 Odpady niebezpieczne 9,70 

3-11 Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 329,92 

4 Odpady z czyszczenia ulic i placów 34,08 

5 Odpady wielkogabarytowe1 42,00 

RAZEM 1 099,42 
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 1 meble i inne odpady duŜych rozmiarów (poza zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym)   
Źródło: obliczenia własne na podstawie KPGO.  

Zdecydowanie największą ilość odpadów komunalnych w całym ich bilansie stanowią zmieszane 

odpady komunalne – 970,35 Mg/rok. Najmniejszą ilość stanowią odpady zielone z ogrodów i parków 

– 30,34 Mg/rok.  

Odpady komunalne zbierane selektywnie - ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. w art. 10 

mówi, Ŝe odpady powinny być zbierane w sposób selektywny (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145). 

Odpady komunalne wytwarzane, które moŜna objąć selektywną zbiórką stanowią 2,06% ogółu 

wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Siemyśl i stanowią one 22,65 Mg/rok.  

Są nimi między innymi: 

• makulatura, 

• szkło, 

• tworzywa sztuczne, 

• aluminium, 

• organika, 

• inne. 

Odpady zielone z ogrodów i parków – stanowią 2,76% wytworzonych odpadów komunalnych, w 

przeliczeniu na Mg wynosi 30,34 Mg/rok.  

Odpady z czyszczenia ulic i placów – szacunkowo ilość odpadów wytworzonych z czyszczenia ulic i 

placów, do których przede wszystkim zaliczono odpady pochodzące z mechanicznego oraz ręcznego 

podczyszczania ulic, placów i chodników oraz zawartość koszy ulicznych. Oszacowano na podstawie 

wskaźników KPGO 2010 ilość wytworzonych odpadów z czyszczenia ulic i placów w roku 2008 w 

gminie Siemyśl na 34,08 Mg (3,1 %). 

Odpady wielkogabarytowe - (wielkorozmiarowe) zaliczone są do niej odpady o duŜych rozmiarach 

jak np. meble i inne z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szacuje się, Ŝe w gminie 

Siemyśl wytworzono 42,00 Mg (3,82 %) odpadów wielkogabarytowych. 
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Tabela 3. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Siemyśl  
w roku 2007 i 2008 r. 

Ilość w [Mg] 
Lp. Nazwa 

2007 rok 2008 rok 
1 Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 22,47 22,56 
2 Odpady zielone z ogrodów i parków 30,10 30,22 
3 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: 962,69 966,39 

3-1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 173,28 173,95 

3-2 Odpady zielone 38,50 38,67 

3-3 Papier i tektura 115,52 115,97 

3-4 Odpady wielomateriałowe 28,88 28,99 

3-5 Tworzywa sztuczne 115,52 115,97 

3-6 Szkło 77,02 77,31 

3-7 Metal 48,14 48,32 

3-8 OdzieŜ, tekstylia 9,93 9,66 

3-9 Drewno 19,26 19,32 

3-10 Odpady niebezpieczne 9,63 9,66 

3-11 Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 327,31 328,57 

4 Odpady z czyszczenia ulic i placów 33,812 33,94 

5 Odpady wielkogabarytowe1 41,67 41,83 

RAZEM 1 090,75 1 094,94 
 1 meble i inne odpady duŜych rozmiarów (poza zuŜytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym)   

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie KPGO 

Zdecydowanie największą ilość odpadów komunalnych w całym ich bilansie stanowią zmieszane 

odpady komunalne – 962,69 Mg w 2007 roku i 966,39 Mg w roku 2008. Najmniejszą ilość stanowią 

odpady zielone z ogrodów i parków  – 30,10 oraz 30,22 Mg/rok.  

Odpady komunalne zbierane selektywnie - ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. w art. 10 

mówi, Ŝe odpady powinny być zbierane w sposób selektywny (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145). 

Odpady komunalne wytwarzane, które moŜna objąć selektywną zbiórką stanowią 2,06% ogółu 

wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Siemyśl i stanowią one 22,47 i 22,56 Mg w 

latach 2007-2008. Są nimi między innymi: 

• makulatura, 

• szkło, 

• tworzywa sztuczne, 

• aluminium, 

• organika, 

• inne. 

Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) – jest to grupa o największym udziale 

procentowym w ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Ich skład moŜna ustalić 

posługując się wskaźnikami KPGO 2010. Wskaźniki te ustalono na podstawie badań prowadzonych 

na terenie całego kraju w latach 2000-2005. W związku z powyŜszym skład morfologiczny 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Siemyśl w roku 

2007 i 2008 wygląda następująco: 
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Tabela 4. Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
wytworzonych w gminie Siemyśl w 2007 i 2008 roku. 

Ilość w [Mg] 
Lp. Nazwa 

2007 rok 2008 rok 

�  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 173,28 173,95 

�  Odpady zielone 38,50 38,67 

�  Papier i tektura 115,52 115,97 

�  Odpady wielomateriałowe 28,88 28,99 

�  Tworzywa sztuczne 115,52 115,97 

�  Szkło 77,02 77,31 

�  Metal 48,14 48,32 

�  OdzieŜ, tekstylia 9,93 9,66 

�  Drewno 19,26 19,32 

�  Odpady niebezpieczne 9,63 9,66 

�  Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 327,31 328,57 

 Razem niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 962,69 966,39 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 2010 i GUS. 

Odpady wielkogabarytowe - (wielkorozmiarowe) zaliczone są do niej odpady o duŜych rozmiarach 

jak np. meble i inne z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szacuje się, Ŝe w gminie 

Siemyśl wytworzono w latach 2007-2008 odpowiednio 41,67 i 41,83 Mg odpadów 

wielkogabarytowych. 

3.1.2 Odpady ulegające biodegradacji 

 W myśl  art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpady ulegające 

biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 

mikroorganizmów (Dz. U. z 20101 r. Nr 28, poz. 145). Ze względu na swoje właściwości są nimi: 

• papier i tektura zbierane selektywnie, 

• odzieŜ i tekstylia zbierane selektywnie, 

• odpady zielone (z ogrodów i parków), 

• odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych. 

W strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych wyróŜnia się takie odpady biodegradowalne jak: 

→ odpady kuchenne, 

→ odpady zielone, 

→ papier i tektura, 

→ drewno. 
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Tabela 5. Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w gminie Siemyśl  
w latach 2007-2009. 

Ilość [Mg/rok] 
Lp. Nazwa 

2007 r. 2008 r. 2009 r. 

1 Papier i tektura zbierane selektywnie 6,16 6,18 6,21 

2 OdzieŜ i tekstylia (z materiałów naturalnych) zbierane selektywnie 0,66 0,66 0,67 

3 Odpady zielone (z ogrodów i parków) 30,10 30,22 30,34 

4 
Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych 
odpadów komunalnych 

346,56 347,91 349,33 

ŁĄCZNIE 383,48 384,97 386,55 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 2010 i GUS. 

Na terenie gminy Siemyśl w roku 2009 wytworzono – 386,55 Mg odpadów ulegających 

biodegradacji, natomiast w 2007 wytworzono 383,48 Mg tychŜe odpadów. Biorąc pod uwagę róŜnicę 

pomiędzy tymi latami, ilość odpadów ulegających biodegradacji w roku 2009 do roku 2007 wzrosła            

o 0,8 %. 

3.2 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i 

usługowa. Odpady niebezpieczne powstają równieŜ w gospodarstwach, słuŜbie zdrowia i szkolnictwie. 

Do odpadów niebezpiecznych zalicza się m. in.: 

Tabela 6. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie 
z obowiązującym katalogiem odpadów. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu niebezpiecznego wchodzącego w strumień odpadów komunalnych 

20 01 13* Rozpuszczalniki 
20 01 14* Kwasy 
20 01 15* Alkalia 
20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

20 01 19* 
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, 
insektycydy) 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niŜ wymienione w 20 01 25 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 35* 
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, 
poz. 1206). 
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3.2.1 Odpady zawierające PCB 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. definiuje w art. 3 ust. 3, pkt 12 PCB jako 

polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, 

monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające 

jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyŜej 0,005 % wagowo łącznie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 

145). 

Ze względu na swoje właściwości dielektryczne PCB znalazły zastosowanie jako: 

• podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów  i kondensatorów, 

• płyny hydrauliczne, 

• dodatki do farb i lakierów, 

• plastyfikatory do tworzyw sztucznych, 

• środki konserwujące i impregnujące. 

Urządzenia zawierające PCB to: 

- kondensatory, 

- transformatory, 

- wyłączniki, 

- rozruszniki. 

Posiadacze odpadów zawierających PCB zobowiązani są do ich usunięcia z nich oraz 

unieszkodliwienia. Dopuszcza się wykorzystywanie PCB w uŜytkowanych urządzeniach lub 

instalacjach nie dłuŜej niŜ do dnia 30 czerwca 2010 r. 

Gmina Siemyśl nie posiada informacji dotyczące odpadów zawierających PCB wytworzonych na jej 

terenie. 

3.2.2 Oleje odpadowe 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. definiuje w art. 3 ust. 3, pkt 11 oleje odpadowe jako 

wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się juŜ do zastosowania, do którego były 

pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zuŜyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe 

a takŜe oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145). 

Główne źródła pochodzenia olejów odpadowych to przede wszystkim: stacje paliw, serwisy, stacje 

obsługi, zakłady przemysłowe, transport, przedsiębiorstwa budowlane, jednostki budŜetowe, rolnictwo. 

W myśl art. 39 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia oleje odpadowe powinny być w pierwszej 

kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako kaŜdy proces,                                   

w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych,                            

a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych 

olejach (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145). 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi powszechnie dostępny wykaz przedsiębiorców 

prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych, spełniające wymagania określone dla 

tych instalacji. 
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Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., jeŜeli regeneracja olejów 

odpadowych jest niemoŜliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych 

przepisach, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 

145). 

Art. 39 ust.3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. mówi, Ŝe jeŜeli regeneracja lub inne 

procesy odzysku olejów odpadowych są niemoŜliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie (Dz. U. z 

2007 r. Nr 28, poz. 145). 

Posiadacz odpadów w postaci olejów odpadowych, powstałych w wyniku prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej, jeŜeli nie jest w stanie we własnym zakresie wykonać obowiązków 

określonych w ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., powinien przekazać te odpady 

podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie (art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r.).  

Zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym 

zawierającymi PCB w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeŜeli poziom określonych substancji 

przekracza dopuszczalne wartości (art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.). 

Zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do ziemi (art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r.). 

Na terenie Gminy Siemyśl nie zostały odnotowane informacje dotyczące ilości olejów odpadowych 

(grupa 13).  

3.2.3 ZuŜyte baterie i akumulatory 

Baterie i akumulatory są powszechnie stosowane jako przenośne źródła prądu. 

• Akumulatory kwasowo – ołowiowe są stosowane głównie jako akumulatory samochodowe. 

ZuŜyte akumulatory wymieniane są na nowe - jest to jedno ze źródeł powstawania odpadów. 

Odpady te powstają równieŜ w stacjach demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

• Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe występują w postaci wielkogabarytowej 

i małogabarytowej. Ilość zuŜytych baterii i akumulatorów Ni – Cd jest trudna do określenia ze 

względu na ich długą Ŝywotność – rzędu 10 - 12 lat.  

• Baterie manganowo - cynkowe z elektrolitem alkalicznym i solnym (Mn-Zn), cynkowo - 

węglowo (Zn), cynkowo – manganowe (Zn-Mn), litowe (Li), litowo-jonowe ( Li-ion) i inne - 

mają one krótki czas uŜytkowania, więc ilość odpadów z nich powstających jest znaczna. 

Na terenie gminy Siemyśl funkcjonuje system 10 punktów zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów 

od stycznia 2009 roku. 

3.2.4 Odpady medyczne i weterynaryjne 

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpady medyczne powstają w 

związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych 

w zakresie medycyny (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145). 

Odpady medyczne i weterynaryjne powstają we wszystkich placówkach medycznych i 

weterynaryjnych na terenie gminy Siemyśl.  
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Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach przez odpady weterynaryjne rozumie się 

odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług 

weterynaryjnych, a takŜe w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na 

zwierzętach. 

Odpady powstające w placówkach weterynaryjnych podobnie jak w placówkach medycznych 

reprezentują materiał o bardzo zróŜnicowanym poziomie zagroŜenia chemicznego i sanitarnego jak 

równieŜ właściwościach fizycznych. Zgodnie z KPGO skład morfologiczny odpadów weterynaryjnych 

przedstawia się następująco: 

- tkanka zwierzęca - 39 %, 

- sprzęt jednorazowy - 17 %, 

- środki opatrunkowe - 21 %, 

- opatrunki gipsowe - 3 %. 

Odpady weterynaryjne powstają we wszystkich placówkach zajmujących się badaniem, leczeniem 

zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a takŜe w związku z prowadzeniem badań 

naukowych i doświadczeń na zwierzętach. 

Odpady tkanki zwierzęcej mogą być w indywidualnych przypadkach poddawane procesom grzebania 

w dołach o minimalnym nakładzie ziemi 1,5 m uprzednio zalanych i posypanych środkiem 

dezynfekującym.  

W przypadku funkcjonującego gabinetu weterynaryjnego odpady powinny być przekazywane do 

unieszkodliwienia termicznego. Niedozwolone jest kierowanie odpadów weterynaryjnych na 

składowisko odpadów komunalnych. 

Do tej grupy odpadów zalicza się dwie podgrupy o kodach 18 01 - odpady z diagnozowania, leczenia i 

profilaktyki medycznej oraz 18 02 – odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.  

Na terenie Gminy Siemyśl znajdują się 2 gabinety lekarskie, 1 gabinet stomatologiczny oraz 1 

placówka weterynaryjna. 
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Tabela 7. Wykaz jednostek wytwarzających odpady medyczne na terenie gminy 

Lp. 
Nazwa jednostki, 

adres 
Kod 

odpadu 

Ilość 
odpadu 
[Mg]/rok 

Sposób postępowania z odpadami 

1. 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Siemyśl 
Anna Brzóska   
ul. Kołobrzeska 12/1, 
78-123 Siemyśl 

18 01 01 
18 01 03 
18 01 04 

0,0003 
0,0300 
0,1000 

Odpady są segregowane - o ostrych 
końcówka i krawędziach umieszczane są w 
sztywnych, odpornych na przekłucie 
pojemnikach jednorazowego uŜytku. ZuŜyte 
strzykawki,. materiały opatrunkowe, 
rękawiczki, cewniki, ampułki zbierane są w 
worki koloru czerwonego przechowywanych 
w pojemnikach z pokrywą. Worki i pojemniki 
są wypełniane nie więcej niŜ do 2/3 ich 
objętości i wymieniane na nowe nie rzadziej 
niŜ: worki 1 x dziennie, pojemniki co 48h. 
Worki i pojemniki odpowiednio oznakowane i 
opisane – magazynowane są w temp. 
PoniŜej 100C do 14 dni w lodówce w 
pomieszczeniu gospodarczym. Odpady 
przetransportowane są przez Firmę  
Eko-Spalmed do spalarni w Koszalinie i 
Białogardzie. 

 
2. 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Siemyśl   
Dorota Brzezińska  
ul. Kołobrzeska 12/1, 
78-123 Siemyśl 

18 01 01 
18 01 03 
18 01 04 

0,0003 
0,0300 
0,1000 

Jak wyŜej 

 
3. 

Gabinet 
Stomatologiczny 
Bogusława  
Liwerska-Gajdamowicz  
ul. Kołobrzeska 12 
78-123 Siemyśl 

 
18 01 03 

 
0,0600 

Jak wyŜej 

18 01 w tym, 0,3206 

Łącznie 18 01 01 
18 01 03 
18 01 04 

0,0006 
0,1200 
0,2000 

- 

Wykaz firm posiadających zezwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów 

medycznych: 

→ ..... Firma „Eko-Spalmed”, Bogusław Wodecki Armii Krajowej 20 /7 78-100 Kołobrzeg. 

→ ..... Zakład Transportowo-Handlowy ”KONCA” ul. Władysława IV 1; 70-651 Szczecin. 

3.2.5 ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 

180, poz. 1495) definiuje następujące grupy zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa 

domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, 

narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi 

przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy medyczne (z wyjątkiem wszystkich 

wszczepianych i skaŜonych produktów), przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.  
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Wg rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zuŜytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na 

terenie gminy Siemyśl nie funkcjonuje Ŝaden punkt zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego stąd brak sprawozdawczości w tym zakresie. Wszystkie sklepy ze sprzętem AGD są 

zobowiązane do przyjmowania zuŜytego sprzętu od klienta, który dokonuje kupna nowego sprzętu w 

danym sklepie.  

W Gminie Siemyśl dwukrotnie przeprowadzono zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zebrano 2,76 Mg zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego niebezpieczne  

składniki inne niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 6,74 Mg zuŜytych urządzeń elektrycznych 

elektronicznych innych niŜ wymienionych w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35. Ww. sprzęt przejął Miejski 

Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Kołobrzeg, Kompostownia Korzyścienko. 

3.2.6 Odpady zawierające azbest 

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późń. zm.) wprowadzono zakaz stosowania azbestu na terenie Polski. 

Uzupełnieniem ustaw i rozporządzeń dotyczących azbestu jest „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej              

w dniu 14 maja 2002 roku oraz jego aktualizacja „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 

2032” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. 

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, gdzie kryterium klasyfikacji jest 

zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu. 

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niŜ 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie” (słabo 

spoiste) zawierające powyŜej 20 % azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te łatwo ulegają 

uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia 

stwarzając powaŜne zagroŜenie dla zdrowia ludzkiego. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były 

wyroby tekstylne z azbestu takie jak, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe oraz 

materiały i wykładziny cierne. 

Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej większej niŜ 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde” 

zawierające poniŜej 20 % azbestu. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet    

w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w stosunkowo niewielkiej ilości przedostają się 

do otoczenia. Wyroby „twarde” są odporne na destrukcje, a duŜe niebezpieczeństwo 

zanieczyszczenia środowiska i zagroŜenia zdrowia ludzkiego występuje przy ich obróbce 

mechanicznej (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie 

prac remontowych. Do tej klasy wyrobów zaliczane są miedzy innymi: powszechnie stosowane płyty 

azbestowo – cementowe faliste, płyty „karo” oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje                   

w budownictwie wielokondygnacyjnym. W znacznie mniejszych ilościach stosowane były inne wyroby 

azbestowo – cementowe, w postaci rur słuŜących do wykonywania instalacji wodociągowych, 

kanalizacyjnych czy kominów i zsypów. 
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PrzewaŜającą część wyrobów zawierających azbest stanowią pokrycia dachowe w postaci falistych 

płyt azbestowo - cementowych, tzw. eternit. Na koniec 2008 roku na terenie gminy Siemyśl 

odnotowano 52 626 m2 (747,3 Mg) odpadów zawierających azbest.  

NajbliŜsze w stosunku do obszaru gminy Siemyśl eksploatowane składowisko odpadów z czynną 

kwaterą odpadów azbestowych jest w Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, Łubuszan 80 

(odległość średnia ok. 80 km). Lokalizacja regionalnego ZZO Sianów - zgodna z zasadą „bliskości” 

wyraŜoną w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243). 

Odpady zawierające azbest – kierowane mogą być do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Sianowie (wyposaŜonego w kwaterę na odpady azbestowe). Cena za przyjęcie do składowania 

odpadów azbestowych: ok. 500 zł/Mg (+7%VAT). 

WyposaŜenie ZZO w Sianowie: 

- kompostownia pryzmowa odpadów biodegradowalnych i komunalnych osadów ściekowych,  

- sortownia odpadów frakcji suchej, 

- linia do demontaŜu i odzysku odpadów wielkogabarytowych; 

- wydzielona kwatera do składowania odpadów zawierających azbest; 

- składowisko odpadów komunalnych; 

- instalacja do wykorzystania biogazu. 

Pojemność uŜytkowa ww. kwatery wynosi około 40 000 m3. Istnieje moŜliwość skierowania tu 

odpadów azbestowych usuwanych z obszaru gminy Siemyśl 

Tabela 8. Zestawienie danych dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących 
się na terenie gminy Siemyśl (stan na koniec 2008 r.). 

 

Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest 
(Gmina Siemyśl / nazwa miejscowości) 

Masa 
(Mg) 

Białokury 39,8 

Byszewo 98,3 

Charzyno 129,1 

Izdebno 20,8 

Siemyśl 153,0 

Mącznik 3,1 

Morowo 48,0 

Niemierze 47,8 

NieŜyn 94,1 

Paprocie 2,5 

Świecie Kołobrzeskie 40,7 

Trzynik 20,9 

Unieradz 49,2 

Razem: 747,3 
Źródło: Projekt Programu oczyszczania gminy Siemyśl z azbestu na lata 2011 – 2032. 
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3.2.7 Przeterminowane pestycydy 

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z: 

• przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane w mogilnikach 

lub magazynach środków ochrony roślin, 

• bieŜącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie, 

• ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach. 

Brak jest informacji o ilości wytworzonych odpadów o kodzie 15 01 10* - opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne). Na terenie gminy Siemyśl nie ma mogilników1. 

3.3 Odpady pozostałe 

3.3.1 ZuŜyte opony 

Art. 55 ust.1 pkt 5 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. zakazuje składowania opon i ich 

części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niŜ 1 400 mm. ZuŜyte 

opony są to odpady o kodzie 16 01 03 wg katalogu odpadów przyjętego rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

ZuŜyte opony powstają w wyniku bieŜącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. 

3.3.2 Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej 

Odpady z budowy, remontów i demontaŜu powstają w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym 

oraz w drogownictwie i kolei. Przyczynia się do tego kaŜdy z etapów: budowa, planowe i awaryjne 

remonty, prace rozbiórkowe. Zgodnie z katalogiem odpadów jest to grupa 17.        

Z danych otrzymanych z Urzędu Gminy  wynika, Ŝe na terenie gminy Siemyśl w roku 2008 zebrano 

8,3 Mg  odpadów z tej grupy. 

3.3.3 Odpady opakowaniowe 
 

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz 

transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do 

obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, 

innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a takŜe biur, szkół, urzędów, innych 

miejsc uŜyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi itp.  

Finansowaniem prac związanych ze zbieraniem odpadów opakowaniowych oraz przygotowaniem ich 

do recyclingu zapewniają opłaty wpłacane przez przedsiębiorców do organizacji odzysku oraz opłaty 

produktowe wpłacane do Urzędu Marszałkowskiego. Organizacje odzysku,  w zaleŜności od przyjętej 

                                                 
1 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 2009 – 2012. 
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w statucie formy działania, finansują firmy usług komunalnych pozyskujące odpady lub jednostki 

samorządu gminnego organizujące zbieranie odpadów na swoim terenie.  

Według ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Urząd Marszałkowski przekazuje wpływy  z opłaty 

produktowej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który to następnie 

przekazuje je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ten z kolei 

gminom (związkom gmin) proporcjonalnie od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do 

odzysku i recyclingu. 

Odpady opakowaniowe wytworzone w gospodarstwach domowych, zbierane selektywnie lub 

występujące jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01 zgodnie 

z §3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów. 

Na terenie gminy Siemyśl zbierane są opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania ze szkła. 

Tabela 9.  

Ilość zebranych [Mg] 
Wyszczególnienie 

2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008 r. 

Szkło 26,88 29,18 71,95 51,24 38,42 

Tworzywa sztuczne 22,91 19,86 25,49 30,83 63,67 
Łącznie 49,79 49,04 97,44 82,07 102,09 

Źródło: Urząd Gminy. 

3.3.4 Komunalne osady ściekowe 

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie 

oczyszczania ścieków. Ilość powstających osadów uzaleŜniona jest od zawartości zanieczyszczeń 

w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji 

organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane w grupie 19 i określone kodem 

19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Na terenie gminy Siemyśl w 2008 r. powstało 

10 Mg osadów ściekowych2.  

Od dnia 01 kwietnia 2006 r. gospodarka wodno-ściekowa obsługiwana jest przez „Miejskie wodociągi i 

Kanalizacja” Sp. z o.o.” Kołobrzeg  ul. Artyleryjska  3.  

Obecnie MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu jako spółka operatorska Rejonu II realizuje Projekt 

finansowany z funduszy unijnych - „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w Dorzeczu 

Parsęty”. Jest to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w naszym regionie. Gmina Siemyśl 

naleŜy do Związku Gmin Dorzecza Parsęty. 

Gmina Siemyśl posiada 13,2 km kanalizacji sanitarnej, z której korzysta około 41,7% mieszkańców 

gminy. W całej gminie istniały do niedawna  2 oczyszczalnie ścieków. Zostały one zlikwidowane w 

ramach realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty projektu „Zintegrowana 

gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Gmina Siemyśl przystąpiła do Związku Miast i 

gmin Dorzecza Parsęty z dniem 1 kwietnia 2006 r. Obecnie gospodarką ściekową na terenie Gminy 

                                                 
2 BDR, www.stat.gov.pl. 
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Siemyśl zarządzają  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu, które odprowadzają 

ścieki do oczyszczalni w Korzyścienku k/Kołobrzegu. 

Wg § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1440 z późn. zm.) komunalne osady ściekowe mogą być stosowane 

w rolnictwie jeŜeli: 

1) zawartość w nich metali cięŜkich nie przekracza ilości ustalonych w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia:  

Tabela 9. Ilość metali cięŜkich w stosowanych komunalnych osadach ściekowych. 

Ilość metali cięŜkich w Mg/kg suchej masy osadu nie większa 
niŜ: 

przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych: 
Lp. Metale 

w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne 
1 Ołów (Pb) 500 
2 Kadm (Cd) 10 
3 Rtęć (Hg) 5 
4 Nikiel (Ni) 100 
5 Cynk (Zn) 2 500 
6 Miedź (Cu) 800 
7 Chrom (Cr) 500 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, załącznik  
nr 1 (Dz. U. Nr 134, poz. 1440 z późn. zm.). 
 

2) w komunalnych osadach ściekowych stosowanych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele 

rolne nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella - w 100 g przeznaczonych do badań 

osadów; 

3) łączna liczba Ŝywych jaj pasoŜytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. - w 1 kg 

suchej masy (s. m.) przeznaczonych do badań osadów stosowanych w rolnictwie - wynosi 0; 

4) zawartość metali cięŜkich w wierzchniej (0-25 cm) warstwie gruntu, na którym komunalne osady 

ściekowe mają być stosowane, nie przekracza ilości ustalonych w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia - przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do 

rekultywacji gruntów na cele rolne; 

Tabela 10. Zawartość metali cięŜkich w wierzchniej (0 – 25 cm) warstwie gruntu przy 
stosowaniu komunalnych osadów ściekowych  rolnictwie oraz do rekultywacji 
gruntów na cele rolne. 

Ilość metali cięŜkich w mg/kg suchej masy gruntu nie większa niŜ 

przy gruntach: Lp. Metale 

lekkich średnich cięŜkich 

1 Ołów (Pb) 40 60 80 

2 Kadm (Cd) 1 2 3 

3 Rtęć (Hg) 0,8 1,2 1,5 

4 Nikiel (Ni) 20 35 50 

5 Cynk (Zn 80 120 180 

6 Miedź (Cu) 25 50 75 

7 Chrom (Cr) 50 75 100 

Źródło: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych  
(Dz. U. Nr 134, poz. 1440 z późn. zm.), załącznik nr 2. 
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5) odczyn pH gleby na terenach uŜytkowanych rolniczo jest nie mniejszy niŜ 5,6; 

6) działanie to nie powoduje pogorszenia jakości gleby oraz wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie dawkę osadu ściekowego ustala się 

dla kaŜdej partii osadu osobno. Wielkość dawki komunalnego osadu ściekowego zaleŜy od rodzaju 

gruntu, sposobu jego uŜytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i zapotrzebowania roślin 

na fosfor i azot. Ilości metali cięŜkich, które mogą być wprowadzone z komunalnym osadem 

ściekowym w ciągu roku do gleby, średnio w okresie 10 lat, nie mogą przekroczyć: 

� ołowiu (Pb) – 1 000 g/ha/rok; 

� kadmu (Cd) - 20 g/ha/rok; 

� rtęci (Hg) - 10 g/ha/rok; 

� niklu (Ni) - 200 g/ha/rok; 

� cynku (Zn) – 5 000 g/ha/rok; 

� miedzi (Cu) – 1 600 g/ha/rok; 

� chromu (Cr) – 1 000 g/ha/rok. 
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3.4 Istniejące systemy zbierania i gospodarowania odpadami  

3.4.1 Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi 

Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Siemyśl 

W roku 2008 zebrano 433,69 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, co stanowi o 661,25 Mg 

mniej w stosunku do odpadów wytworzonych, których wartość wynosi 1 094,94 Mg.             

Przeprowadzone porównanie szacunkowej ilości wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych z 

terenu gminy Siemyśl z ilością zebranych zmieszanych odpadów komunalnych wskazuje na niski 

stopień efektywności systemu zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych. 

Tabela 11. Ilość zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Siemyśl w roku 2009 

Ogółem, w tym: 531,75 

zebrane z gospodarstw domowych 235,44 

Liczba budynków mieszkalnych objętych zbieraniem odpadów z gospodarstw 
domowych [szt.] 

592 

Źródło: Dane GUS 

Odpady zbierane selektywnie  

Na terenie gminy Siemyśl w 2008 i 2009 roku zbierano selektywnie następujące rodzaje odpadów: 
 

Tabela 12. Odpady opakowaniowe na terenie gminy Siemyśl zbierane selektywnie 

Ilość zebranych [Mg] 
Wyszczególnienie 

2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008 r. 

Szkło 26,88 29,18 71,95 51,24 38,42 

Tworzywa sztuczne 22,91 19,86 25,49 30,83 63,67 
Łącznie 49,79 49,04 97,44 82,07 102,09 

Źródło: Urząd Gminy. 

W 2007 r. z terenu gminy Siemyśl selektywnie zebrano ogółem 82,07 Mg odpadów, natomiast w 2008 

r. o ok. 20,02 Mg więcej – 102,09 Mg.  

Urząd Gminy w Siemyślu dwukrotnie zorganizował na terenie gminy zbiórkę sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Zebrano 2,76 Mg zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 6,74 Mg 

zuŜytych urządzeń elektrycznych elektronicznych. Ww. sprzęt został odebrany przez Miejski Zakład 

Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z Kołobrzegu.  

Systemy zbierania odpadów komunalnych 

Gromadzenie odpadów odbywa się w pojemnikach i kontenerach róŜnego typu zgodnie 

z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Siemyśl podjętym 

uchwałą Nr 233/XXXVIII/06 przez Radę Gminy Siemyśl w dniu 07.06.2006 r. Odpady komunalne 

zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców świadczących usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów. OpróŜnianie pojemników 

odbywa się po ich napełnieniu zgodnie z umową.  
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Na terenie gminy w miejscach uŜyteczności publicznej znajduję się  kosze o pojemności od 10-50l 

przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych, m.in. na: przystankach autobusowych, chodnikach, 

wzdłuŜ ulic.  

Na obszarach wiejskich częstotliwość wywozu odpadów komunalnych odbywa się według potrzeb, ale 

nie rzadziej niŜ 1 raz na tydzień. Właściciele nieruchomości wyposaŜeni w zbiorniki bezodpływowe są 

zobowiązani do ich opróŜniania z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia 

lub wylewania na powierzchnię terenu (min. 1 raz w tygodniu). 

Właściciele punktów handlowych i usługowych poza budynkami zobowiązani są do usuwania 

odpadów codziennie. 

Wszystkie frakcje odpadów komunalnych oraz odpady ulegające biodegradacji wraz z osadami 

ściekowymi będą kierowane do regionalnej instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania 

odpadów od dnia jej funkcjonowania, po uprzednim zawarciu umowy z zarządzającym instalacją. 

W przypadku, gdy instalacja nie zapewni moŜliwości odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich 

wyselekcjonowanych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych, odbiorcy odpadów, którzy 

świadczą usługi w sposób pozwalający na wypełnienie przez właścicieli nieruchomości obowiązków 

z zakresu gospodarki odpadami są zobowiązani do zapewnienia takiej moŜliwości poprzez podpisanie 

umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie; dotyczy to zwłaszcza odpadów 

niebezpiecznych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowych, odpadów 

ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z papieru, szkła, tworzyw 

sztucznych.  

Ok. 90% mieszkańców gminy Siemyśl jest objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów. 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 28,  

poz. 145), prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie działalności w 

zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia z zastrzeŜeniem art. 31 ust. 1, art. 32 

ust. 1 oraz art. 33 ust. 1a i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie zbierania lub transportu odpadów udziela w drodze decyzji: regionalny dyrektor ochrony 

środowiska dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych lub starosta dla pozostałych 

przedsięwzięć. 

Tabela 13. Podmioty obsługujące gospodarkę odpadami w gminie Siemyśl 

Nazwa i adres podmiotu / 
Rodzaj, zakres działalności 

Kody i rodzaje 
zbieranych 
odpadów 

Ilość zebranych 
odpadów w 2007 r. 

(Mg) 

Ilość zebranych 
odpadów w 2008 r 

150106                                
170904 
200201 
200301 
200307 

             6,59 
             1,87 
             0,50 
         351,83 
             0,90 

5,09 
8,30 

- 
406,31 
     5,00 

 
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i 
Ochrony Środowiska Kołobrzeg 

razem 370,12 424,7 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
„AGORA-2” Sp. z o.o. w Kukini 

200301            10,0      8,90 

Źródło: Dane UG 
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Na podstawie danych UG w  Gminie Siemyśl były zbierane takie grupy odpadów komunalnych jak: 

a. zmieszane odpady opakowaniowe 

b. zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 09 02 

i 17 09 03 

c. odpady ulegające biodegradacji 

d. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym odpady niebezpieczne wchodzące w 

strumień odpadów komunalnych, 

e. odpady wielkogabarytowe. 

Ilość w [Mg] 
Kod odpadu Nazwa 

2007 rok 2008 rok 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 6,59 5,09 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu  
inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

1,87 8,30 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,50 - 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: 351,83 415,21 

�  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 63,33 74,74 

�  Odpady zielone 14,07 16,61 
�  Papier i tektura 42,22 49,83 

�  Odpady wielomateriałowe 10,55 12,45 

�  Tworzywa sztuczne 42,22 49,83 

�  Szkło 28,15 33,22 

�  Metal 17,59 20,76 
�  OdzieŜ, tekstylia 3,52 4,15 
�  Drewno 7,04 8,30 
�  Odpady niebezpieczne 3,52 4,15 
�  Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa 119,62 141,17 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe1 
 1 meble i inne odpady duŜych rozmiarów (poza zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) 

0,90 5,00 

RAZEM 362,00 433,69 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

Odpady ulegające biodegradacji ze względu na charakter rolniczy gminy są m. in. wykorzystywane w 

ramach gospodarstw np. do skarmiania zwierząt. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej, gdzie nie ma 

moŜliwości kompostowania, odpady te są częściowo wyselekcjonowane ze strumienia odpadów 

komunalnych (liście, trawa) i przekazywane do kompostowania podmiotom odbierającym odpady od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Siemyśl. Gospodarstwa domowe są kontrolowane w zakresie posiadania umowy na 

odbiór odpadów komunalnych z firmą specjalistyczną oraz działaniach edukacyjnych prowadzonych w 

tym zakresie. 

Selektywna zbiórka odpadów 

Zgodnie z art. 8 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), przedsiębiorcy prowadzący działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości są 

zobowiązani równieŜ do odbierania wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym 
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powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów i 

odpadów z remontów. 

Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych jest około 90% mieszkańców. Do zbiórki 

zmieszanych odpadów komunalnych na terenie gminy stosuje się pojemniki o pojemności 110 i 240 

litrów. Odpady są odbierane od osób fizycznych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.  

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 10 punktów zbiórki odpadów opakowaniowych. Pojemniki na 

szkło mają pojemność 1,5 m3 natomiast na plastik 2,5 m3. Zebrane odpady następnie przekazywane 

są specjalistycznym firmom posiadającym stosowane decyzje w zakresie odzysku. Wśród 

mieszkańców gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów szklanych oraz odpadów z 

tworzyw sztucznych. Ponadto na terenie gminy w 2008 roku przeprowadzono zbiórkę zuŜytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gmina nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, 

dlatego teŜ zebrane odpady są transportowane do Kompostowni w Kościerzynku, ul. Wspólna 1,  

78-132 Grzybowo, do Zakładu Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. Krzywopłoty 1A, 

78-230 Karlino, bądź teŜ do Zakładu Gospodarki Odpadami „RYMAŃ” Sp. z o. o. w Mirowie,  

78-125 Rymań. 

3.4.2 Systemy zbierania odpadów opakowaniowych 

System gospodarki odpadami opakowaniowymi opiera się na odpowiedzialności przedsiębiorców 

wprowadzających swoje produkty w opakowaniach za powstałe opady opakowaniowe, polegającej 

przede wszystkim na ustalonym prawnie obowiązku uzyskania określonego poziomu odzysku i 

recyclingu, wdroŜenie monitoringu odpadów opakowaniowych w ramach prowadzonej 

sprawozdawczości. 

3.4.3 Zagospodarowanie odpadów 

Ustawa o odpadach poprzez odzysk rozumie wszelkie działania, niestwarzające zagroŜenia dla Ŝycia, 

zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, bądź 

teŜ prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. 

Poprzez unieszkodliwianie odpadów rozumie się poddanie ich procesom przekształceń 

biologicznych, fizycznych lub chemicznych, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza 

zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia ludzi lub środowiska.  

Podstawowym procesem unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy jest ich deponowanie na 

składowiskach. Zgodnie z załącznikiem 6. Ustawy o odpadach (Dz. U Nr 2010, Nr 185, poz. 1243) z 

dnia 27 kwietnia 2001 roku, proces ten jest zaklasyfikowany jako: 

• D 5 - Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów 

innych niŜ niebezpieczne 

Odpady zebrane w wyniku selektywnej zbiórki poddawane są następnie procesom odzysku, które w 

myśl ww. załącznika 5 do Ustawy o odpadach klasyfikowane są jako: 

• R5 - recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych (szkło, tworzywa sztuczne, 

papier); 

• R4 - recykling lub regeneracja metali i związków metali (metale i złom); 
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• R13 - magazynowanie odpadów, które mają być poddane działaniom wymienionym w punktach 

od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie 

odpady są wytwarzane). 

Odpady zebrane w sposób selektywny przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w 

Kołobrzegu (zgodnie z decyzją ITR.IV.7062-1/01 z 30.01.2007 r.), z terenu Gminy Siemyśl, trafiają do 

Kompostowni Odpadów Komunalnych (ul. Wspólna 1 Korzyścienko, 78-132 Grzybowo), która 

poddaje odpady procesom odzysku:  R3 (recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie 

są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania)): 200301, 200201, 190501 oraz R14 (inne działania polegające na wykorzystaniu 

odpadów w całości lub części): 170101, 170102, 191212 oraz inne z mechanicznej obróbki odpadów 

innych niŜ wymienione w 191211. 

Kompostownia moŜe przyjąć następujące rodzaje odpadów 150102, 150104, 150105, 150106, 

150107, 160604, 160605, 170101, 170102, 170904, 200134, 200201, 200202, 200301, 200302, 

200303, 200307,    200399. 

Właścicielem i zarządcą Kompostowni Odpadów Komunalnych jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i 

Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Jest ona największą instalacją odzysku odpadów funkcjonującą 

na terenie powiatu kołobrzeskiego. Kompostownia została wybudowana w 1993 roku, a eksploatację 

rozpoczęto w grudniu 1993 roku. Od tego czasu kompostownia pracuje w ruchu ciągłym. 

Kompostownia jest instalacją mechaniczno – biologiczną pracującą w systemie DANO, który jest 

oryginalną metodą kompostowania odpadów miejskich, których rozdrabnianie, mieszanie i biologiczny 

rozkład odbywają się w obrotowej zamkniętej komorze, tzw. biostabilizatorze, który posiada kształt 

długiego, poziomego bębna. Przerób kompostowni to 120 Mg odpadów na dobę, natomiast wymiary 

biostabilizatora to 3,6 m średnicy i 40 m długości. 

Planowana jest modernizacja: 

• budowa linii uszlachetniania kompostu; 

• unowocześnienie linii do segregacji odpadów; 

• budowa linii do segregacji plastiku i szkła. 

Kompostownia pracuje w ruchu ciągłym i przerabia odpady pochodzące z miasta i gminy Kołobrzeg, z 

gminy Siemyśl oraz częściowo z gmin Dygowo i Ustronie Morskie. Powstały kompost wykorzystywany 

jest do rekultywacji terenów.  

Proces technologiczny Kompostowni składa się z czterech podstawowych etapów: 

1. Segregacja ręczna odpadów komunalnych, 

2. Wstępna przeróbka odpadów w zamkniętej komorze biostabilizatora typu DANO, 

3. Oddzielnie przerobionej frakcji organicznej – kompostu surowego od balastu, 

4. Odbiór kompostu surowego i składowanie na polu pryzmowym, gdzie następuje dalsze 

dojrzewanie kompostu przez napowietrzanie metodą przerzucania. 

Dostarczone do Kompostowni odpady komunalne trafiają na ręczną linię segregacji. Podczas tego 

procesu zachodzi wyselekcjonowanie odpadów z tworzyw sztucznych – butelki typu PET, szkła, złomu 

aluminiowego, złomu stalowego i odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe są 
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wywoŜone i składowane na składowisku odpadów, zaś pozostała część wyselekcjonowanych 

odpadów jest przekazywana do dalszego zagospodarowania i traktowana jako surowiec wtórny. 

Przesegregowane odpady poprzez system przenośników taśmowych są dostarczone do zamkniętej 

komory biostabilizatora typu DANO. W komorze tej następuje wstępna przeróbka odpadów, czyli 

rozdrobnienie, homogenizacja oraz zapoczątkowany zostaje proces biochemicznej fermentacji 

substancji organicznych. Czas zatrzymania w komorze biostabilizatora wynosi 1÷3 dni. Okresowe 

przewietrzanie biostabilizatora pozwala na utrzymanie właściwych parametrów I fazy procesu 

kompostowania. Wychodzący z bębna materiał jest kompostem surowym. W płycie końcowej 

biostabilizatora umieszczona jest zasuwa, poprzez którą kompost przedostaje się na sito bębnowe o 

średnicy oczek 65 mm, gdzie następuje oddzielenie odpadów o większych wymiarach, które nie 

zostały rozdrobnione w bębnie. Pozostałości na sicie (tzw. balast) są to w większości tkaniny, kawałki 

drewna, metalu, tworzywa sztuczne, głównie miękka folia, itp. Są one odprowadzane na zewnątrz. 

Masa kompostowa o granulacji poniŜej 65 mm poddawana jest przenośnikiem taśmowym na 

przesiewacz wibracyjny o prześwicie oczek 20 mm (odpady pozostałe na sicie stanowią balast 

usuwany poza budynek). Po przejściu przez przesiewacz, na którym zostają oddzielone składniki nie 

podlegające przemianom biochemicznym, stanowią one kolejną partię tzw. odpadów balastowych i 

równieŜ przy pomocy układu przenośników odprowadzane są na zewnątrz budynku. Są to drobne 

twarde składniki mineralne, szkło, ceramika, ŜuŜel, drobne metale (np. kapsle), itp. Powstający balast, 

tj. przerobiony i pozbawiony frakcji organicznej, mało aktywny biologicznie odpad, który w sposób 

bezpośredni nie zagraŜa środowisku naturalnemu, jest wywoŜony i składowany na składowisku 

odpadów. Oczyszczona masa kompostowa przenośnikiem taśmowym transportowana jest na 

zewnątrz budynku. Ten świeŜy kompost układany jest na pryzmy przy pomocy ładowarek na polu 

kompostowym i poddany jest okresowi dojrzewania oraz stabilizacji pod względem biologicznym. 

Kompost dojrzały ze względu na bardzo dobre właściwości nawozowe, duŜą zawartość związków 

fosforu i potasu oraz strukturę zbliŜoną do torfu znakomicie nadaje się do wykorzystania jako nawóz 

na terenach rolniczych lub do rekultywacji nieuŜytków i gruntów o niskich klasach bonitacyjnych. Masa 

odpadów poddana odzyskowi w 2008 roku w kompostowni wynosi 25 700 Mg.  

3.5 Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Na terenie gminy Siemyśl nie jest zlokalizowane składowisko odpadów komunalnych.  

Zebrane z terenu Gminy odpady transportowane są do Zakładu Gospodarki Odpadami „RYMAŃ”  

Sp. z o. o. w Mirowie, 78-125 Rymań naleŜącego do grupy SITA SUEZ lub do Kompostowni w 

Kościerzynku, ul. Wspólna 1, 78-132 Grzybowo. 

W skład Zakładu Gospodarki Odpadami „RYMAŃ” Sp. z o. o. w Mirowie wchodzi składowisko 

odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. Zakład posiada pozwolenie zintegrowane znak K-SR-Ś-

6-6619/PZ/7-10/04 wydane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 

10.11.2004 r. oraz pozwolenie na uŜytkowanie znak PINB 7114/13/05 z dnia 27.05.2005 r. wydane 

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu. 
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Powierzchnia ogólna składowiska wynosi 15 ha, natomiast wykorzystywana to 0,5 ha. Planowana 

pojemność składowiska to 644 000 Mg. Na koniec 2009 r. pojemność wykorzystana wyniosła 530 319 

Mg, a ilość zdeponowanych w 2009 r. odpadów 145 952 Mg. 

 

Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Kolobrzeg_p-gm.svg 

3.6 Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów na terenie gminy Siemyśl. 

Zakład Transportowo-Handlowy ”KONCA” ul. Niemierzyńska 15/8,  71-441 Szczecin: 180101, 180102, 

180103, 180104, 180108, 1800109, 180110 

Ekonaft Sp. z o.o.- ul. ul. Fabryczna 22,  32-540 Trzebinia: 130501, 130502, 130503, 130506, 130507, 

130508, 130701, 130702, 130703, 160708,160709, 

„GAJAWI” P.P.H.U.- ul.Kopernika 56/50 ,  90-533 ŁÓDŹ: 170601, 170605, 150202 

T.K.J. Matuszewski  Spółka Jawna UL. Porucznika Krzycha 5, 86-300 Grudziądz: 170601, 170605, 

150202 

Elito Grzegorz Marek ul. Bema 9b/20 , 66-400 Gorzów Wlkp.: 170601, 170605, 150202. 
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Usługi Ślusarskie i Ogólnobudowlane Tomasz Kruk  ul. Sienkiewicza  5/1, 78-100 Kołobrzeg: 170605, 

150202 

Firma STAN-FED  ul. Kasprowicza 29, 75-320  Trzebiatów: 170601, 170605 

F.H.U. „DRAWKAR” ul. Sikorskiego 15/1,  78-500 Drawsko Pomorskie: 150202, 170106, 170601, 

170605 

Firma Ogólnobudowlana „ŁUK-BUD” Łukasz Mierzejewski ul. Wieniotowo 23, 78-111 Ustronie 

Morskie: 170601, 170605, 150202 

SITA Polska Sp. z o.o.   ul. Ciołka  16, 01-443 Warszawa: 130502, 130503, 130506, 130507, 130508, 

160708. 

 

3.7 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami 

Na obszarze gminy Siemyśl występują następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi: 

• niezgodna ze stanem faktycznym rejestracja ilości odpadów trafiających do obiektów odzysku i 

unieszkodliwiania, 

• niezawieranie umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w 

zakresie odbierania odpadów, wykorzystywanie we własnych gospodarstwach domowych, 

• brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza 

składowaniem) w szczególności dla odpadów ulegających biodegradacji i termicznego 

przekształcania,  

• brak wzajemnej korelacji pomiędzy istniejącymi systemami zbierania odpadów 

niebezpiecznych,  

• niewielkie wykorzystanie nowoczesnych technologii,  

• niewystarczająca motywacja ekonomiczna do podejmowania działań ekologicznych,  

• niewystarczający monitoring wytwarzania odpadów niebezpiecznych,  

• nie wszyscy mieszkańcy objęci są selektywną zbiórką odpadów, 

• brak wyraźnego postępu w rozwijaniu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

• mała świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie zagospodarowywania odpadów oraz w 

stosunku do przedsięwzięć inwestycyjnych słuŜących poprawie gospodarki odpadami 

komunalnymi, 

• tworzenie się ,,dzikich’’ wysypisk pomimo zawartych umów; brak moŜliwości ustalenia osób 

odpowiedzialnych za tworzenie się ,,dzikich’’ wysypisk, 

• niekontrolowany demontaŜ pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontaŜu,  

• spalanie części zuŜytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu,  

• niska efektywność selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wytwarzanych w 

gospodarstwach domowych wynikająca z małej liczby punktów zbierania odpadów 

problemowych. 
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4 Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami 

Zmiany zachodzące w gospodarce odpadami są wypadkową róŜnych zjawisk między innymi: 

• zmiany liczby ludności na terenie gminy, 

• zmiany stopy Ŝyciowej mieszkańców, 

• podwyŜszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, 

• postępu technicznego i technologicznego, 

• rozwoju ekonomicznego i gospodarczego. 

Zmiana liczby ludności a takŜe wzrost zamoŜności społeczeństwa powodują zmiany w ilości i 

strukturze odpadów komunalnych. Na ilość i skład wytwarzanych odpadów wpływa równieŜ wysokość 

opłat za świadczone usługi, wielkość, ilość oraz lokalizacja udostępnianych pojemników. 

Prognozy demograficzne 

Prognozę zmian demograficznych na terenie gminy Siemyśl podano opierając się na danych z GUS. 

Tabela 14. Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Siemyśl w latach 2010 - 2021. 

Liczba ludności w poszczególnych latach w gminie Siemyśl 

2009 2010 2014 2018 

3
 6
7
7
 

3
6
8
4
 

3
7
1
3
 

3
7
3
8
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GUS, www.stat.gov.pl  

4.1 Odpady komunalne 

Prognozy zmian w zakresie ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie gminy Siemyśl 

opracowano w oparciu o prognozowane zmiany załoŜone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 

2010 oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego. ZałoŜenia te są 

następujące: 

• wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2 % (w stosunku do całości 

wytwarzanych odpadów): 

- do 10 % w 2010 r., 

- do 15 % w 2014 r., 

- do 20 % w 2018 r.,  

spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie 

zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali; 

• wskaźnik redukcji poziomu składowania odpadów wytwarzanych do poziomu: 

- 2010 r. – 90 % odpadów wytwarzanych, 

- 2014 r. – 85 % odpadów wytwarzanych, 

- 2018 r. – 80 % odpadów wytwarzanych. 

• Liniowy wskaźnik wzrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych: 

- 2010 r. – 311 kg/M/rok, 

- 2014 r. – 323 kg/M/rok, 
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- 2018 r. – 336 kg/M/rok. 

Biorąc pod uwagę jednostkowy wskaźnik wytworzenia odpadów oraz prognozy demograficzne szacuje 

się, iŜ w latach 2010 - 2018 na terenie gminy Siemyśl powstaną następujące ilości odpadów 

komunalnych: 

Tabela 15. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Siemyśl w latach 2010-2018.  

2010 r. 2014 r. 2018 r. 

1 145,72 1 199,29 1 255,97 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie WPGO oraz prognozy liczby ludności. 

Kierując się wskaźnikami redukcji poziomu składowania odpadów wytworzonych sporządzono 

prognozę zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych w formie tabelarycznej oraz 

graficznej: 

Tabela 16. Prognoza zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych wytworzonych przez 
mieszkańców gminy Siemyśl. 

Składowanie odpadów komunalnych[Mg/rok] 
2010r. 2014r. 2018r. 
1 031,15 1 019,40 1 004,78 

Źródło: Obliczenia własne. 

Analizując powyŜszą tabelę oraz wykres widzimy, Ŝe ilość odpadów składowanych w najbliŜszych 

latach będzie wykazywać tendencję spadkową. 

Stosując wskaźnik wzrostu poziomu selektywnego zbierania odpadów obliczono zmiany w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów: 

Tabela 17. Prognoza zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 

Selektywna zbiórka odpadów [Mg] 
2010r. 2014r. 2018r. 

114,57 179,89 251,19 
Źródło: Obliczenia własne. 

Analizując powyŜsze dane widzimy, Ŝe ilość odpadów zebranych w wyniku selektywnej zbiórki będzie 

wykazywać tendencję rosnącą. 

Mieszkańcy gminy Siemyśl podobnie jak pozostali mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego 

będą wytwarzać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

• odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie, 

• odpady zielone z ogrodów i parków, 

• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

• odpady z czyszczenia ulic i placów, 

• odpady wielkogabarytowe. 
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Tabela 18. Prognoza ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2010, 2014, 
2018. 

Ilość odpadów [ Mg] w latach 
Lp. Rodzaj 

2010 2014 2018 
1 Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 23,49 24,59 25,75 

2 Odpady zielone z ogrodów i parków 31,62 33,10 34,66 

3 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym 
niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów 
komunalnych 

1 011,33 1 058,61 1 108,65 

4 Odpady z czyszczenia ulic i placów 35,51 37,65 39,44 

5 Odpady wielkogabarytowe 43,77 45,81 47,98 

 Razem 1 134,61 1 199,76 1 256,48 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie KPGO 2010. 

4.1.1 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji 

Oszacowanie ilości odpadów ulegających biodegradacji odbyło się na podstawie wskaźników z KPGO 

2010. 

Tabela 19.  Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Siemyśl w 

latach 2010, 2014, 2018. 

Ilość odpadów w [Mg] 
Lp. Rodzaj 

2010 2014 2018 

1 Papier i tektura 6,44 6,74 7,06 

2 OdzieŜ i tekstylia (z materiałów naturalnych) 0,78 0,82 0,85 

3 Odpady zielone (z ogrodów i parków) 31,62 33,10 34,66 

4 
Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień 
zmieszanych odpadów komunalnych 

182,04 190,55 199,56 

 Razem 220,88 231,21 242,13 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie KPGO 2010. 
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4.2 Odpady niebezpieczne 

4.2.1 Odpady zawierające PCB 
 
Z uwagi na konieczność usunięcia całkowitego urządzeń zawierających PCB do końca roku 2010 

przewidywany jest wzrost ilości odpadów z tej grupy. 

4.2.2 Oleje odpadowe 
 
Szacuje się nieznaczny wzrost wytwarzania tej grupy odpadów z uwagi, m. in. na wciąŜ niŜszy stopień 

uŜycia baterii pierwotnych w porównaniu z Europą Zachodnią. 

4.2.3 Odpady medyczne i weterynaryjne 
 
Z uwagi na przemiany demograficzne oraz przyrost ilości porad medycznych, szacuje się 1 % rocznie 

przyrostu ilości tych odpadów (wg KPGO 2010).  

4.2.4 Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 
Na prognozę ilości wycofanych samochodów, poza ilością rejestrowanych i wyrejestrowanych 

samochodów ma wpływ kilka innych czynników, m. in.: wartość wskaźnika ilości osób przypadających 

na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu zamoŜności 

społeczeństwa liczba pojazdów, a więc takŜe liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie 

systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów na 

nowsze, co równieŜ przyczyni się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przyjmuje się 

roczny 5 % wzrost ilość zbieranych odpadów kodach 16 01 04*, 16 01 06 (KPGO 2010). 

4.2.5 ZuŜyte baterie i akumulatory 
 
Zakłada się, Ŝe w związku z koniecznością wypełnienia ustawowych wymagań nastąpi znaczny wzrost 

efektywności zbierania i recyclingu szczególnie w odniesieniu do baterii i akumulatorów 

małogabarytowych. Szacuje się, Ŝe w następnych latach zauwaŜalna będzie tendencja nieznacznie 

wzrostowa w zakresie wytwarzania zuŜytych baterii i akumulatorów. 

4.2.6 ZuŜyty sprzęt elektroniczny 
 
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 2009 - 2012 podaje zgodnie z 

KPGO 2010 wzrost ilości zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o 3 % w skali rocznej. Od 

2009 roku przyjmuje się osiągnięcie poziomu zbierania wynoszącego minimum 4 kg/mieszkańca/rok. 

W związku z tym, iŜ liczba prognoza liczby ludności na najbliŜsze lata posiada tendencje rosnącą, 

wiąŜe się to ze wzrostem ilości zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy 

Siemyśl. 
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Tabela 20. Prognoza ilości wytwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego na terenie gminy Siemyśl. 

Rok 2010 r. 2014 r. 2018 r. 

Ilość sprzętu w Mg 14,74 16,51 18,27 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Planu Gospodarki Odpadami Dla Województwa Zachodniopomorskiego 2009 - 2012. 

4.2.7 Odpady zawierające azbest 

Projekt Program oczyszczania gminy Siemyśl z azbestu zakłada usunięcie wyrobów azbestowych do 

roku 2032. W związku z tym ilość odpadów zawierających azbest w kolejnych latach będzie 

odznaczała się tendencją rosnącą.  

4.2.8 Przeterminowane pestycydy 

W związku z wysokimi cenami pestycydów, przewiduje się oszczędną gospodarkę nimi, a w związku z 

tym wytwarzanie tych odpadów w znikomej ilości. Innym aspektem jest kwestia prawidłowego 

postępowania z opakowaniami po aktualnie uŜytkowanych środkach. Zagadnienia te reguluje ustawa 

z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.), 

która wprowadziła obowiązek odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i 

producentów, na własny koszt, opakowań wielokrotnego uŜytku i odpadów opakowaniowych po 

środkach ochrony roślin. Przestrzeganie tej ustawy powinno przyczynić się do zlikwidowania sytuacji, 

kiedy na składowiska odpadów komunalnych trafiały opakowania po środkach ochrony roślin. 

4.3 Odpady pozostałe 

4.3.1 ZuŜyte opony 
 
Ilość zuŜytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu ilości pojazdów 

mechanicznych. 

4.3.2 Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej 

Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Siemyśl będzie rosła w związku z zakładanym na 

terenie gminy Siemyśl rozwojem budownictwa. Odpady te poddawane będą procesom odzysku w 

instalacjach oraz w inny sposób, np. do niwelowania terenu, rekultywacji. 

4.3.3 Odpady opakowaniowe 

KPGO 2010 zakłada, Ŝe nie będzie znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych, co jest 

spowodowane postępem technologicznym, dzięki któremu obniŜa się masa odpadów. Przyczyni się 

do tego równieŜ obowiązek przedsiębiorców do redukcji masy opakowań w systemach pakowania 

towarów. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych 

poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, 

poz. 752) wprowadza obowiązek odzysku i recyclingu na odpowiednich poziomach, które są określone 

w załączniku do w/w rozporządzenia. KPGO 2010 zakłada, Ŝe do roku 2019 dominującymi ze względu 
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na masę będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. 

Podobne załoŜenia są zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Zachodniopomorskiego. Taka tendencja będzie zachowana równieŜ na obszarze gminy Siemyśl. 

4.3.4 Komunalne osady ściekowe 

Ze względu na prognozowany wzrost liczby ludności na terenie gminy Siemyśl ilość komunalnych 

osadów ściekowych będzie kształtować się rosnąco: 

Tabela 21. Prognozowana ilość komunalnych osadów ściekowych na terenie gminy Siemyśl 

Prognozowana ilość komunalnych osadów ściekowych 

2010 r. 2014 r. 2018 r. 

10,23 10,69 11,15 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z KPGO 2010 oraz GUS, www.stat.gov.pl.  

4.3.5 Prognozowanie zmian w zakresie rozwiązań organizacyjnych 

i techniczno – technologicznych 

Przewiduje się, Ŝe będzie następować: 

• rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi w 

związku z koniecznością wdraŜania wymagań dyrektyw unijnych, 

• w celu ograniczenia masy odpadów komunalnych, wywiązania się z wymogów Unii 

Europejskiej, dostosowania do załoŜeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz 

Planów Gospodarki Odpadami niŜszych szczebli, jako podstawę gospodarki odpadami zakłada 

się Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do 

przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. 

mieszkańców.  

W Planie gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego, jako podstawę gospodarki 

odpadami zakłada się wydzielenie nie więcej niŜ 5 regionów gospodarki odpadami, spośród których 

kaŜdy obejmowałby co najmniej 200 tysięczną populację mieszkańców.  

Wariant zakładający funkcjonowanie 5 regionów gospodarowania odpadami wydaje się być 

optymalnym ze względu na najniŜsze koszty przystosowania do zadań wynikających z KPGO 2010. 

Układ przestrzenny ich stref działania jest korzystny ze względu na istniejącą infrastrukturę, jak 

równieŜ przeprowadzone konsultacje społeczne i samorządowe oceniające go jako najmniej 

konfliktowy.  

W celu usystematyzowania gospodarki odpadami podzielono województwo zachodniopomorskie na 

regiony gospodarowania odpadami: 

• Region Szczecińsko-Policki, 

• Region Środkowo-Pomorski, 

• Region Celowego Związku Gmin RXXI, 

• Region Stargardzko-Wałecki, 

• Region Południowo-Zachodni. 
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Region Środkowo - Pomorski obejmuje gminy: Dygowo, Siemyśl, Rymań, Ustronie Morskie, 

Gościno i Kołobrzeg, a planowana ilość mieszkańców w tym regionie to 507 071. Zakłada się 

powstawanie 143 669 Mg odpadów.  

Instalacje unieszkodliwiania odpadów w regionie:  

- ZTPOK w Koszalinie 

- ZZO Sianów 

- ZZO Jeziorki 

- ZZO Wardyń Górny 

- ZZO Rymań 

PrzynaleŜność gminy do instalacji unieszkodliwiania: 

- ZZO Rymań 

W ramach funkcjonowania regionu środkowo – pomorskiego planuje się utworzenie 4 Zakładów 

Zagospodarowania Odpadów m.in. ZZO Rymań, ZZO Jeziorki, ZZO Wardyń Górny oraz ZZO Sianów. 

Ponadto na terenie Regionu zostanie utworzony Zakład Termicznego zagospodarowania odpadów w 

Koszalinie oraz funkcjonować będzie zmodernizowana kompostownia typu DANO w Kołobrzegu. 

Utworzone na terenie Regionu Środkowo – Pomorskiego Zakłady Zagospodarowania Odpadów 

zapewnią moce przerobowe na poziomie około 218 tys. Mg odpadów rocznie. Szacunkowa moc 

przerobowa ZZO Rymań będzie wynosiła 100 tys. Mg/rok. Pozwoli to na osiągnięcie zakładanych 

poziomów składowania odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok]. Zakłady Zagospodarowania 

Odpadów będą zaprojektowane w taki sposób, aby ich przepustowość była wystarczająca do 

przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez 150 tys. mieszkańców, 

spełniając w zakresie technicznym najlepsze dostępne techniki, tj. termiczne przekształcanie 

zmieszanych odpadów komunalnych, składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów, 

kompostowanie odpadów zielonych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie (załoŜenie), funkcjonowanie zakładu demontaŜu odpadów 

wielkogabarytowych (załoŜenie) oraz funkcjonowanie zakładu przetwarzania zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (załoŜenia). 

Zgodnie z załoŜeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2009 – 2012 z perspektywą na 

lata 2013 – 2018, na terenie Powiatu kołobrzeskiego przetwarzaniem odpadów będzie zajmował się 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Rymań, alternatywnie ZZO Białogard.  

W zakładzie będzie realizowany proces mechaniczno - biologiczny z tlenową stabilizacją. ZZO Rymań 

ma być wyposaŜony w mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w sicie o 

prześwicie oczek 80/100 mm na dwie frakcje, tj.: 

- przesiew – frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji, a następnie do 

składowania na składowisko odpadów lub po uszlachetnieniu na sprzedaŜ jako środek 

wspomagający ochronę roślin; 

- odsiew / frakcja nadsitowa – frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm (lub > 200 mm), kierowana 

do sortowania surowców oraz po sprasowaniu lub bez sprasowania do energetycznego 

wykorzystania w spalarni w Koszalinie lub ewentualnie do produkcji paliwa zastępczego 
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(„paliwa alternatywnego”), bez wydzielenia papieru z przeznaczeniem do energetycznego 

wykorzystania. 

Planowane rozpoczęcie budowy ZZO Rymań przewidziano na początek roku 2011. W planach ujęto 

równieŜ istniejąca kompostownię DANO w Grzybowie, dla której przyjęto 50% wykorzystania 

kompostu ze względu na parametry jakościowe (z alternatywą po 2015r. ZZO Białogard). 

W ramach realizacji obowiązków związanych z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych preferowane będzie tworzenie stacjonarnych i mobilnych Gminnych Punktów 

Zbierania Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych dogodnie dla mieszkańców, w ilości, co 

najmniej jednego w kaŜdej gminie. Punkty te słuŜyć będą do bezpiecznego zbierania przede 

wszystkim odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych 

powstających w gospodarstwach domowych takich jak: 

• oleje odpadowe, 

• zuŜyte baterie i akumulatory, 

• zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• przeterminowane leki, 

• przeterminowane środki ochrony roślin. 

Planowane Regionalne Zakłady Gospodarowania Odpadami obsługiwać będą rejony o populacji 

powyŜej 100 tys. mieszkańców. Planowana pojemność składowisk odpadów wystarczy, na co 

najmniej 15 letni okres ich eksploatacji. 
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5 Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami i przyjęte 
terminy ich realizacji zgodne z WPGO  

 
Wszystkie cele przyjęte w gospodarce odpadami dla gminy Siemyśl harmonizują się z celami 

zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 i Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Zachodniopomorskiego 2009 – 2012 oraz są zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa. 

Osiągniecie niŜej wymienionych celów będzie moŜliwe poprzez zapobieganie i minimalizację ilości 

wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych, a w następnej kolejności 

wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów 

nie będzie moŜna poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie. 

Cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2009 - 2016, które wynikają z „Polityki 

ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016” to: 

1. utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego 

kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuŜsze okresy Ŝycia 

produktów itp.), 

2. znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla 

środowiska, 

3. zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, 

4. sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz 

z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający  z 

dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych  

(Dz. U. Nr 138, poz. 865), 

5. eliminacja kierowania na składowiska zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

zuŜytych baterii i akumulatorów, 

6. pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaŜ pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, 

7. takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na 

składowiska nie trafiało ich więcej niŜ 50 % w stosunku do odpadów. 

Kierunki działań przewidziane w „Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2012                  

z perspektywą do roku 2016”: 

1. zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.), 

2. reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, dająca 

władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu 

systemu (do końca 2009 r.), 

3. zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych oraz 

odpadów, które moŜna poddać procesom odzysku, 

4. finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i recyclingu 

odpadów, a takŜe wspieranie wdroŜeń nowych technologii w tym zakresie, 
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5. dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.), 

6. wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyclingu wyeksploatowanych 

pojazdów, 

7. finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzących do 

zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe), 

8. realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych               i 

zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu 

wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, 

9. intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów (np. 

opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych, 

10. wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających odpady od 

wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania 

odpadów, 

11. dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i 

inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów (do 

końca 2010 r.). 

Cele wynikające z PPGO 2009 – 2012 z perspektywa na lata 2013 – 2018: 

CELE GŁÓWNE  

1. Zwiększenie udziału odzysku z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

2. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.  

3. Zapobieganie powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów na terenie powiatu. 

4. Modernizacja systemu odzysku i unieszkodliwiania zuŜytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego jak równieŜ zuŜytych baterii i akumulatorów w celu wyeliminowania ich ze 

składowania. 

2. CELE SZCZEGÓŁOWE  

Cele szczegółowe to głównie: 

• Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

• Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontaŜu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące 

poziomy odzysku: 50 % w 2010 r. oraz 80 % w 2018 r. 

• Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych na kompost oraz 

zmniejszanie ilości wprowadzeniem do środowiska  

• Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku oraz zwiększenie udziału 

odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem. 

3. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI   

• Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem recyklingu  

i wykorzystania odpadów, jako surowców wtórnych.  
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• Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz 

prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie. 

• Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów 

celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami.  

• Wspieranie wdraŜania technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii 

pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego  

i biochemicznego ich przekształcania.  

Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów. 

5.1 Przyjęte cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów  

5.1.1 Odpady komunalne 

Cele krótkookresowe na lata 2009 - 2012 

• Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100 % mieszkańców 

najpóźniej do końca 2010 r. 

• Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, 

najpóźniej do końca 2010 r. 

• Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, (mebli i innych 

duŜych odpadów), budowlanych oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych. 

Cele długookresowe na lata 2013 – 2018 

• Rozwijanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.  

• Kontynuacja edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem szkół i przedszkoli. 

• Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85 % odpadów   

wytwarzanych w 2014 r. i 80 % wytwarzanych w 2018 roku.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U z 2007 r. Nr 109, poz. 752) w 

sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych określa 

w/w poziomy w poszczególnych latach aŜ do roku 2014: 
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Tabela 22. Roczne poziomy odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r. 

Symbol 
PKWiU 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

 % poziomu % poziomu % poziomu % poziomu % poziomu 
Poz. 

Rodzaj 
opakowania 
lub produktu, 
z którego 

powstał odpad  odzysku recyclingu odzysku recyclingu odzysku recyclingu odzysku recyclingu odzysku recyclingu 

1 
opakowania 
razem 

531) 351)  551) 401) 571) 451) 58,51) 501) 601) 551) 

2 
opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 

- 181)2) - 191)2) - 201)2) - 21,51)2) - 22,51)2) 

3 
opakowania z 
aluminium 

- 451) - 471) - 481) - 491) - 501) 

4 
opakowania ze 
stali, w tym z 
blachy stalowej 

- 331) - 371) - 421) - 461) - 501) 

5 
opakowania z 
papieru i tektury 

- 521) - 541) - 561) - 581) - 601) 

6 

opakowania ze 
szkła 

gospodarczego, 
poza 

ampułkami 

- 431) - 461) - 491) - 551) - 601) 

7 
opakowania z 
drewna 

bez 
względu 
na 

symbol 
PKWiU 

- 151) - 151) - 151) - 151) - 151) 

Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych(Dz.U.07.109.752) 
1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, 

poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 
638, z późn. zm.) 

2) Do poziomu recyclingu zalicza się wyłącznie recycling, w wyniku, którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego. 
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5.1.2 Odpady niebezpieczne  

• Odpady zawierające PCB  

Cele krótkookresowe na lata 2009 – 2012: 

� Całkowite usunięcie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz 

dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB do 30 czerwca 2010 r. 

• Oleje odpadowe  

Cele krótkookresowe na lata 2009 - 2012 

� Selektywne zbieranie i odzysk na poziomie, co najmniej 50 %, a recyklingu (rozumianego jako 

regeneracja) na poziomie, co najmniej 35 %. 

Cele długookresowe na lata 2013 – 2018 

� Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku olejów odpadowych z równoczesnym 

dąŜeniem do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów 

odpadowych. 

• ZuŜyte baterie i akumulatory 

Cele krótkookresowe na lata 2009 – 2012 

� Selektywne zbieranie i odzysk zuŜytych baterii i akumulatorów. 

Cele długookresowe na lata 2013 – 2018 

� Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zuŜytych baterii i akumulatorów 

przenośnych w celu osiągnięcia poziomu zbierania w wysokości co najmniej 25 % masy 

wprowadzonych do obrotu, a do dnia 26 września 2016 r. w wysokości co najmniej 45 %. 

W okresie od 2011 do 2018 r. (dla 2019 roku brak celu ilościowego) za cel stawia się osiąganie 

poziomów zbierania i wydajności recyclingu (zdefiniowanych i określonych w nowej dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zuŜytych baterii                       

i akumulatorów oraz uchylającej ją dyrektywę 91/157/EWG), przy czym: 

� minimalnego poziomu zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów przenośnych w wysokości co 

najmniej wysokości 25 % masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych 

do 2012 r.,  

� minimalnego poziomu zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów przenośnych w wysokości             

45 % do 2016 r.  

• Odpady medyczne i weterynaryjne  

Cele krótkookresowe na lata 2009 - 2012 

� Zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych zgodnie z obowiązującymi 

wymogami prawa. 

Cele długookresowe na lata 2013 - 2018 

� Przeanalizowanie potrzeby uruchomienia zakładu termicznego przekształcania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych. 
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• ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Cele krótkookresowe na lata 2009 - 2012 

� Rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku zuŜytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego w celu osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu  

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co 

najmniej 4 kg/mieszkańca/rok. 

� Inicjowanie budowy nowych zakładów przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. 

Cele długookresowe na lata 2013 - 2018 

� Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zuŜytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego w celu osiągnięcia w skali powiatu załoŜonych poziomów odzysku  

i recyklingu.  

• Odpady zawierające azbest  

Cele krótkookresowe na lata 2009 - 2012 

� Sukcesywne usuwanie z gospodarstw domowych i innych obiektów budowlanych, w oparciu  

o istniejące programy gminne, wyrobów zawierających azbest. 

� Stwarzanie moŜliwości częściowego finansowania przez fundusze ochrony środowiska     

kosztów związanych z usuwaniem azbestu z otoczenia. 

Cele długookresowe na lata 2013 - 2018 

� Kontynuowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z otoczenia.  

5.1.3 Odpady pozostałe 

• ZuŜyte opony  

Cele krótkookresowe na lata 2009 - 2012 

� Selektywne zbieranie i przekazywanie do odzysku i recyklingu zuŜytych opon w celu 

osiągnięcia do roku 2010 – 85% odzysku i 15% recyklingu. 

Cele długookresowe na lata 2013 - 2018 

Kontynuowanie selektywnego zbierania zuŜytych opon w celu osiągnięcia do 2018 roku 100% 

odzysku i 20% recyklingu. 

• Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej  

Cele krótkookresowe na lata 2009 - 2012 

� Rozbudowa systemów selektywnego zbierania tego typu odpadów w oparciu o stacjonarne  

i mobilne punkty zbierania, w celu osiągnięcia do 2010 roku 50% odzysku. 

Cele długookresowe na lata 2013 - 2018 

� Kontynuowanie selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów w celu osiągnięcia w 2018 roku  

80% odzysku.  



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 

 

 

 52 

• Komunalne osady ściekowe  

Cele krótkookresowe na lata 2009 - 2012 

� Wyeliminowanie składowania jako metody unieszkodliwiania komunalnych osadów      

ściekowych. 

Cele długookresowe na lata 2013 - 2018 

� Nadzór nad dalszym ograniczaniem składowania jako metody unieszkodliwiania komunalnych 

osadów ściekowych, produkcja kompostu w MPGO Wardyń Górny.  

• Opakowania i odpady opakowaniowe  

Cele krótkookresowe na lata 2009 - 2012 

� Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesom odzysku    

i recyklingu. 

� Inicjowanie  nowych technologii dotyczących wykorzystania odpadów opakowaniowych. 

Cele długookresowe na lata 2013 - 2018 

� Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu zapewnienia     

osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu. 

WzmoŜenie nadzoru administracyjnego na szczeblu powiatu nad procesem gospodarowania 

odpadami opakowaniowymi. 
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6 Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawania 
odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania 
odpadami 

Gmina Siemyśl w okresie od 2010 do 2021 będzie zmierzała do realizacji celów załoŜonych w 

niniejszym Planie Gospodarki Odpadami. Aby to osiągnąć będzie podejmowała stosowne kroki - 

działania w zakresie gospodarki odpadami, zgodne z prawodawstwem krajowym i unijnym. NiŜej 

wymienione kierunki działań są zgodne z kierunkami dla Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. 

6.1 Odpady komunalne 

6.1.1 Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

1) Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz 

prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, kreującej zachowania 

konsumentów w kierunku zakupu produktów z materiałów recyclingowanych, ograniczenia 

zakupu produktów jednorazowego uŜytku, stosowania materiałów wysokiej trwałości.  

2) Promowanie redukcji zuŜywanych materiałów, z jednoczesnym wykorzystania materiałów 

poddanych recyclingowi (papier, tonery do drukarek i kopiarek) w jednostkach administracji 

publicznej.  

3) Uporządkowanie składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych, eliminacja 

uciąŜliwości dla środowiska związanych z eksploatacją tych składowisk, łącznie z zamykaniem i 

rekultywacją składowisk niespełniających wymagań prawa.  

4) Finansowanie zadań ze środków publicznych przy uwzględnieniu kryteriów ochrony środowiska.  

6.1.2 Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w 
zakresie zbierania, transportu odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów 

Na terenie gminy Siemyśl zostaną przyjęte następujące kierunki działań w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko: 

Zbieranie i transport  

1) Kontrolowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z 

podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w efekcie 

czego stosownymi umowami lub decyzjami powinno zostać objętych 100% mieszkańców.  

2) Kontrola przez gminę zgodności ustaleń zawartych w zezwoleniach na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

3) Doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych odpadów.  
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4) Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na poziomie 

gminnym w ramach planów gospodarki odpadami, z uwzględnieniem następujących frakcji 

odpadów zbieranych i transportowanych odrębnie:  

− odpady zielone z ogródków i parków,  

− papier i tektura (w tym opakowania, gazety czasopisma itd.),  

− odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,  

− tworzywa sztuczne i metale,  

− zuŜyte baterie i akumulatory,  

− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

− przeterminowane leki,  

− chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),  

− meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

− odpady remontowo-budowlane.  

Odzysk i unieszkodliwianie  

1) Zapewnienie dostępności do odpowiedniej przepustowości instalacji, umoŜliwiających 

przetworzenie wszystkich selektywnie zebranych odpadów i odpowiednie monitorowanie 

zrealizowanych i planowanych inwestycji.  

2)  Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłu w celu 

stymulowania rozwoju rynków surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne 

oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyclingu.  

3) Promowanie wykorzystania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez 

odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne jak równieŜ zamówienia publiczne.  

4) Wydawanie pozwoleń tylko na budowę instalacji realizujących załoŜenia planów gospodarki 

odpowiedniego szczebla i których celowość została potwierdzona analizą koszty-korzyści – 

osiągnięcie efektu środowiskowego.  

5) Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji.  

6) Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej 

w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.  

WdraŜanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami  

1) Gospodarka odpadami w gminie oparta na zakładzie zagospodarowania odpadów  

(ZZO Rymań) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z 

obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Zgodnie z projektem planu 

gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego, zakład zagospodarowania 

odpadów (ZZO Rymań) powinien zapewnić co najmniej następujący zakres usług:  

− mechaniczno - biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych,  

− termiczne przekształcenie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości sortowni,  

− składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,  
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− kompostowanie odpadów zielonych,  

− sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie),  

− zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),  

− zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).  

6.1.3 Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów 

Do odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z prognozą zawartą w KPGO 2010 zaliczamy: 

• papier i tekturę, 

• odzieŜ i tekstylia (z materiałów naturalnych), 

• odpady zielone z (ogrodów i parków), 

• odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień odpadów komunalnych. 

W myśl artykułu 16 ustawy o odpadach poziomy redukcji odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przeznaczonych do składowania powinny wynosić: 

� W 2010 r. – 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

wytworzonej w 1995 roku, 

� W 2013 r. – 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

wytworzonej w 1995 roku, 

� W 2020 r. – 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

wytworzonej w 1995 roku. 

PoniŜej dokonano porównania ilości odpadów ulegających biodegradacji, które będą wytwarzane na 

terenie gminy Siemyśl w latach 2010, 2014, 2018 z dopuszczalnym poziomem składowania tychŜe 

odpadów: 

Tabela 23. Zestawienie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji [Mg] w latach 2010, 
2014, 2018 na terenie gminy Siemyśl z dopuszczalnym poziomem składowania tychŜe 
odpadów. 

Lata 
 

2010 2014 2018 

Prognoza wytwarzania odpadów 
ulegających biodegradacji 

231,99 242,84 254,31 

Dopuszczalny poziom 
składowania odpadów 

ulegających biodegradacji 
173,99 116,87 98,55 

Ilość odpadów do przekształcenia 
biologicznego lub termicznego 

58,00 125,97 155,76 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

Analizując dane z powyŜszej tabeli spostrzegamy, iŜ ilość wytwarzanych odpadów ulegających 

biodegradacji przewidzianych do składowania w kolejnych latach wykaŜe tendencję spadkową. W 

związku z tym rosnąć będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji, które trzeba będzie 

przekształcić biologicznie lub termicznie.  



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 

 

 

 56 

Działania zmierzające do realizacji celu polegającego na redukcji ilości odpadów biodegradowalnych 

unieszkodliwianych przez składowanie:  

1) Budowa linii technologicznych do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, w tym:  

− kompostowni odpadów organicznych,  

− linii mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,  

− instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),  

− zakładu termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.  

2) Promocja marketingowa stosowania kompostów z odpadów.  

3) Kompleksowe działania informacyjno - edukacyjne w zakresie zagospodarowania odpadów 

ulegających biodegradacji.  

4) Wykorzystywanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w gospodarstwach 

domowych na cele własne poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.  

5) Zbiórka selektywna odpadów biodegradowalnych, celem pozyskanie surowca o odpowiedniej 

czystości.  

6) Selektywna zbiórka odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpadów ulegających 

biodegradacji i przetwarzanie w kompostowniach na nawóz organiczny lub poddawanie 

procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu.  

7) Poddanie odpadów zmieszanych o wysokiej zawartości odpadów biodegradowalnych 

biologicznym lub termicznym procesom przekształcania, celem pozyskania energii.  

6.1.4 Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony 
środowiska 

Na terenie Gminy Siemyśl nie jest zlokalizowane Ŝadne składowisko odpadów komunalnych. 

6.2 Odpady niebezpieczne 

• Działania ogólne: 

1. WdraŜanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów 

niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym opracowanie i 

wdroŜenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów 

odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zuŜyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny).  

2. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom 

unieszkodliwiania poprzez składowanie, oprócz odpadów azbestowych.  

3. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze 

źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), 

w oparciu o:  

− funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 

utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,  
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−  funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty,  

− zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane 

lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),  

− stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,  

− regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących 

selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty 

prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.  

4. Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych w następujących podgrupach:  

− odpady zawierające PCB,  

− odpady przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po ich zuŜyciu,  

− oleje odpadowe,  

−  zuŜyte baterie i akumulatory,  

− odpady medyczne i weterynaryjne,  

− pojazdy wycofane z eksploatacji,  

− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

− odpady zawierające azbest,  

− odpady materiałów wybuchowych.  

• Odpady zawierające PCB  

1) Sukcesywne usuwanie urządzeń zawierających PCB do końca czerwca 2010 r.  

2) Unieszkodliwianie/dekontaminacja odpadów zawierających PCB w kraju lub poza jego 

granicami. 

3) Monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB. 

4) Organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie 

podlegają inwentaryzacji.  

• Oleje odpadowe  

1) Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych.  

2) Monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności odzysk 

poprzez regenerację, a jeśli jest niemoŜliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie 

olejów odpadowych innym procesom odzysku).  

3) Kontrola wytwórców olejów odpadowych w zakresie zastosowanych sposobów zbierania, 

magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania.  

• ZuŜyte baterie i akumulatory  

1) Udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania małogabarytowych zuŜytych baterii i 

akumulatorów ze źródeł rozproszonych.  
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• Odpady medyczne i weterynaryjne  

1) Monitorowanie ilości powstających odpadów w jednostkach słuŜby zdrowia i placówkach 

weterynaryjnych.  

2) Finalne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych metodą termicznego 

przekształcania.  

3) Rozbudowa i ujednolicenie istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od 

ludności.  

• Pojazdy wycofane z eksploatacji  

1)  Organizacja i budowa punktów zbierania pojazdów i stacji demontaŜu pojazdów.  

2)  Uszczelnienie systemu zbierania i demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji.   

• ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

1) Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

2) Zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie 

ponowne uŜycie przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  

• Odpady zawierające azbest  

1) Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie 

obejmującego indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontaŜem.  

2) Edukacja w zakresie zagroŜeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest.  

3) Wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest, 

wraz z zachętami finansowymi.  

6.2.1 Plan unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne 
zagroŜenie dla środowiska 

• Odpady zawierające PCB  

1)  Weryfikacja danych o urządzeniach mogących zawierać PCB, na podstawie odpowiednich 

badań laboratoryjnych w celu uzyskania informacji o ilości i rodzajach odpadów zawierających 

PCB.  

2)  Usuwanie z urządzeń olejów zawierających PCB (dekontaminacja), a w przypadku gdy nie jest 

to uzasadnione, unieszkodliwione tych urządzenia w instalacjach termicznego przekształcania 

odpadów niebezpiecznych. W instalacjach takich unieszkodliwia się równieŜ oleje zawierające 

PCB.  

3)  Monitorowanie prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB.  

4) Umieszczenie na listach przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW zadań związanych z 

dekontaminacją i unieszkodliwianiem urządzeń zawierających PCB (jako forma zachęty dla 

przedsiębiorców do wcześniejszego usuwania urządzeń zawierających PCB).  
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• Odpady zawierające azbest  

1)  Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej.  

2)  Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem, zgodnie z Programem Oczyszczania 

Kraju z Azbestu i z programami oczyszczania poszczególnych gmin powiatu z azbestu.   

6.3 Odpady pozostałe  

• ZuŜyte opony  

1) Wspieranie działań w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zuŜytych opon, 

szczególnie w zakresie odbierania od małych i średnich przedsiębiorstw,  

2) Kontrola właściwego postępowania ze zuŜytymi oponami, w szczególności podmiotów 

zajmujących się wymianą i naprawą opon.  

• Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej  

1)  Rozbudowa infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w 

tym recyclingu tych odpadów.  

2) Kontrola właściwego postępowania z tymi odpadami.  

• Komunalne osady ściekowe  

1)  Uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych    

w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków.  

2)  Kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.  

3) Wykorzystanie właściwości energetycznych osadów ściekowych.  

• Opakowania i odpady opakowaniowe  

1) Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyclingu odpadów 

opakowaniowych.  

2)  Kontrola działania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku i 

przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyclingiem odpadów opakowaniowych,  
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7 Projektowany system gospodarki odpadami – główne 
załoŜenia 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 zakłada jako podstawę gospodarki odpadami – zakłady 

zagospodarowania odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania 

odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Szczegóły dotyczące ZZO, 

z którego w przyszłości będzie korzystać gmina Siemyśl, zostały opisane w rozdziale 4.3.5. 

PrzynaleŜność gmin do ZZO pozwoli na odciąŜenie strumienia odpadów komunalnych i 

zagospodarowanie m. in. odpadów ulegających biodegradacji (w kompostowni), odpadów 

opakowaniowych (linia segregacji), wielkogabarytowych (punkt/linia demontaŜu) itd. Planując swój 

system gospodarki odpadami gminy biorą pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, które mówią 

między innymi o obowiązku objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów 

zmieszanych oraz zbiórką selektywną w 100 %. Gminy powinny zdecydować się na system workowy 

bądź pojemnikowy w zaleŜności od moŜliwości finansowych oraz typu zabudowy. System 

pojemnikowy nadaje się bardziej do zabudowy wielorodzinnej, gdyŜ bliskość odpowiedniego 

pojemnika przekłada się później na stopień zapełnienia pojemnika. Generalnie im dalej do pojemnika 

tym niŜsze zainteresowanie mieszkańców by segregować odpady. System workowy natomiast 

sprawdza się w zabudowie jednorodzinnej zwłaszcza rozproszonej. 

System workowy 

Selektywna zbiórka odpadów „u źródła” polega na tym, Ŝe wstępna selekcja odbywa się w 

gospodarstwach domowych. Mieszkańcy od razu w domach segregują odpady według rodzajów – np. 

kubeczek od śmietany myją i wrzucają do Ŝółtego worka (Ŝółtego pojemnika), kartonik po soku 

opłukują i wrzucają do niebieskiego worka (niebieskiego pojemnika), a słoik po dŜemie myją                 

i wrzucają do zielonego worka (zielonego pojemnika). 

1. Zabudowa jednorodzinna – system workowy. 

W gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórka będzie odbywać się      

w systemie workowym. KaŜde gospodarstwo domowe otrzyma nieodpłatnie 3 worki foliowe, w których 

gromadzić będzie surowce wtórne: 

• papier i makulaturę w worku niebieskim, 

• opakowania szklane w worku zielonym, 

• opakowania z tworzyw sztucznych w worku Ŝółtym. 

Odbiór zebranych surowców będzie odbywał się raz na 4 tygodnie zgodnie z harmonogramem, który 

kaŜdy mieszkaniec otrzymał razem z workami. W wyznaczonym dniu zapełnione worki będzie 

wystawiało się przed posesję, najpóźniej do godz. 8.00. W sytuacji, gdy ktoś zapomni wystawić worki 

albo zrobi to zbyt późno, nie zostaną one odebrane. W takim wypadku worki wystawione zostaną         

w następnym terminie wyznaczonym w harmonogramie. Zwrotowi podlegają jedynie zapełnione worki. 

JeŜeli np. worek na opakowania szklane nie jest jeszcze zapełniony, nie trzeba go wystawiać kaŜdego 

miesiąca - jedynie w tym miesiącu, kiedy się zapełni. Przedsiębiorstwo, które będzie odbierać 
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surowce, zostawi w kaŜdym gospodarstwie nowe worki, ale wyłącznie w takiej ilości i w takim kolorze, 

jakie zostały oddane. 

Surowce wtórne, zbierane do worków: 

Tworzywa sztuczne – worek Ŝółty 

• wrzucać tworzywa ze znaczkiem: 

• plastikowe butelki po napojach, tzw. PET, 

• czyste duŜe worki foliowe i torby reklamowe, folie, 

• umyte kubki po produktach mlecznych, 

• opakowania po chemii gospodarczej – PE, PP (po płynach do mycia naczyń, szamponach, 

środkach czyszczących, kosmetykach). 

Z opakowań odrywamy „sreberka” - aluminiowe zamknięcia jogurtów, twaroŜków itp. 

Nie wrzucamy: 

butelek po olejach silnikowych, opakowań po substancjach Ŝrących i niebezpiecznych, opakowań po 

środkach ochrony roślin, tworzyw piankowych, folii z gospodarstwa domowego, folii budowlanych, folii 

opatrunkowych. 

Makulatura – worek niebieski 

Wrzucamy: 

• gazety, magazyny, ksiąŜki, 

• papier, kartony, pudła, 

• umyte kartony po produktach płynnych (np. po mleku, napojach). 

Makulatura musi być sucha. 

Nie wrzucamy: 

kalki, zdjęć, tłustego i zabrudzonego papieru (np. po maśle, margarynie), lakierowanego lub 

foliowanego papieru z folderów reklamowych. 

Opakowania szklane – worek zielony 

Wrzucamy: 

• czyste szklane butelki, słoiki, 

• inne opakowania szklane. 

Nie trzeba odklejać papierowych etykietek. 

Zbiórce razem podlegają szkło bezbarwne i kolorowe. 

Nie wrzucamy: 

porcelany i fajansu, naczyń Ŝaroodpornych, luster, szkła zbrojonego i okiennego, Ŝarówek, 

lamp neonowych i halogenowych, kineskopów telewizyjnych. 

Surowce wtórne nie mogą być zanieczyszczone resztkami Ŝywności, olejami, substancjami 

ropopochodnymi. 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 

 

 

 62 

Podstawowymi zaletami selektywnej zbiorki odpadów „u źródła" są: 

→ zbiórka surowców wtórnych „czystych", nie zanieczyszczonych innymi odpadami; 

→ zbiórka odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na technologie ich ostatecznego 

przerobu w zakładach unieszkodliwiania; 

→ zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania; 

→ ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania. 

System pojemnikowy 

Zabudowa wielorodzinna - pojemniki. System pojemnikowy - to najczęściej stosowany system 

polegający na zbieraniu poszczególnych frakcji odpadów będących surowcami wtórnymi do 

oddzielnych pojemników. (plastik, szkło, papier i tektura) Ten rodzaj zbiórki nie zapewnia jednak 

odzysku surowców o dostatecznej czystości i wymaga jeszcze wtórnego dosegregowania. Dla 

mieszkańców gmin powiatu elbląskiego w zabudowie wielorodzinnej (np. we wspólnotach 

mieszkaniowych czy blokach spółdzielczych) zbiórka surowców wtórnych będzie prowadzona na 

dotychczasowych zasadach – przy uŜyciu pojemników przeznaczonych do szkła kolor zielony 

pojemnika i tworzyw sztucznych- kolor Ŝółty pojemnika oraz papieru i tektury kolor niebieski 

pojemnika. 

Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych będą zbierane w GPZO. 

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z przepisami prawa kaŜdy punkt sprzedający taki 

sprzęt jest zobowiązany do przyjęcia zuŜytego sprzętu w proporcji 1:1. W przypadku, gdy mieszkaniec 

nie dokonuje zakupu nowego sprzętu moŜe oddać zuŜyty do PDGO bądź do specjalnego Punktu 

Zbierania ZuŜytego Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego (wykaz punktów na stronie GIOŚ) 

Przeterminowane lekarstwa – będą wrzucane do specjalnych pojemników, które będą się znajdować 

w kaŜdej aptece na terenie powiatu. 

ZuŜyte baterie: 

Baterie będzie moŜna wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w następujących miejscach 

na terenie gminy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, sklepy. 

W ramach planowanego systemu gospodarki odpadami przewidziano utworzenie Gminnego Punktu 

Gromadzenia Odpadów na terenie gminy (GPZO). 

Powinno przewidywać się 1 GPZO dla obszarów miejskich liczących 20 000 – 40 000 mieszkańców. 

W praktyce GPZO powinien obejmować populację w promieniu nie przekraczającym 10 min. jazdy 

samochodem.  

GPZO jest zamkniętym dozorowanym obiektem, do którego mieszkańcy (a takŜe niewielkie 

przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie określone odpady powstające w sposób nieregularny             

w małych ilościach. Dotyczy to odpadów wielkogabarytowych, złomu, odpadów budowlano - 

remontowych, niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych, zuŜytych 

opon, szkła, tworzyw, papieru. Poszczególne frakcje odpadów gromadzone są oddzielnie. 
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7.1 Odpady komunalne  

− Utworzenie zakładów gospodarowania odpadami o przepustowości wystarczającej do 

przyjmowania i przetwarzania odpadów z regionu gospodarowania odpadami zamieszkałego 

minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej 

dostępnej techniki z oferowanym minimalnym, następującym zakresem usług: 

• Mechaniczno-biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych. 

• Składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych. 

• Kompostowanie odpadów zielonych. 

• Sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie w zaleŜności od przyjętego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w ramach regionu zagospodarowania odpadami). 

• Zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie). 

• Zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). 

− Utworzenie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla aglomeracji lub 

regionów obejmujących powyŜej 300 tys. mieszkańców.  

− Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych, 

odpadów ulegających biodegradacji, odpadów „wielkogabarytowych”, odpadów budowlanych                                  

i niebezpiecznych z gospodarstw domowych. 

− Tworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych tzw. GPZON w ramach 

utworzonych rejonów gospodarowania odpadami. 

− Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania                

i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. 

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji 

Wytworzone na terenie gminy odpady biodegradowalne będą zbierane selektywnie, transportowane 

do ZZO Rymań i tam odzyskiwane oraz unieszkodliwiane w instalacjach. Pozwoli to na uzyskanie 

wymaganych prawem poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych.  

Projektowany system gospodarki odpadami opakowaniowymi 

Zakłada się stosowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Siemyśl, do 

czego wymagane jest zwiększenie liczby pojemników na odpady segregowane. Zebrane odpady 

zakłada się transportować na instalację ZZO Rymań – linię segregacji odpadów. 

Projektowany system gospodarki odpadami wielkogabarytowymi 

Zakłada się kontynuację zbiórki odpadów wielkogabarytowych w punktach selektywnej zbiórki 

zlokalizowanych na terenie gmin, a w przypadku braku takich punktów - okresowy odbiór 

bezpośrednio od właścicieli lub w ustalonych wcześniej miejscach – akcje przynajmniej dwa razy w 

roku. 
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Projektowany system gospodarki odpadami budowlanymi  

Zbiórką i transportem wytworzonych odpadów budowlanych zajmować się będą w dalszym ciągu 

przedsiębiorcy będący wytwórcami tych odpadów oraz specjalistyczne firmy posiadające stosowne 

pozwolenia. Odpady będą przekazywane do ZZO Rymań i wykorzystywane do rekultywacji kwater 

składowiska utwardzania dróg. 

7.2 Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi 
niebezpiecznymi 

� Selektywne zbieranie oraz odzysk odpadów niebezpiecznych. 

� Opracowanie w programu  oczyszczania gminy z azbestu,  zawierającego pełną inwentaryzację 

wyrobów zawierających azbest.  

� Rozbudowa istniejących i budowa nowych zakładów przetwarzania zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

� Modernizacja istniejących spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych pod kątem 

spełnienia aktualnych wymagań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

� Usunięcie wszystkich urządzeń i aparatów zawierających PCB. 

� Zagospodarowanie części olejów zuŜytych (po ich odwodnieniu), w procesie krakingu 

termicznego, do produkcji komponentów do paliw silnikowych (frakcja benzynowa) i oleju 

opałowego (frakcja średnia) oraz koksu do odzysku materiałowego lub energetycznego.     

Odpady niebezpieczne będą zbierane w GPZON oraz przez wyspecjalizowane firmy posiadające 

stosowne zezwolenia, a następnie przekazywane do docelowych instalacji odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

7.3 Odpady pozostałe 

� Selektywne zbieranie i poddawanie odzyskowi odpadów wytworzonych w podmiotach 

gospodarczych działających na obszarze gminy. 

� Budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów poubojowych  i pozostałych pochodzenia 

zwierzęcego z obszaru gminy. 
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8 Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań 

Zadania przeznaczone do realizacji w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 

2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 opracowano w oparciu o cele i kierunki działań. 

Tabela 24. Planowane zadania strategiczne w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy 
Siemyśl. 

Okres 
realizacji 

Nazwa zadania Jednostka Koszt tys. zł 

2010 
Aktualizacja gminnego planu gospodarki 
odpadami 

Gmina Siemyśl 5,0 

kampanie na rzecz społecznej świadomości w 
zakresie gospodarki odpadami, działania 
informacyjne edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy 

Gmina Siemyśl  5,0 

kontynuacja kampanii informacyjnej 
propagującej na terenach o zabudowie 
zagrodowej i jednorodzinnej kompostowanie 
odpadów domowych organicznych we własnym 
zakresie poprzez indywidualne kompostowniki 

Gmina Siemyśl 7,0 

rozwój systemu gospodarki odpadami w oparciu 
o system ponadlokalny z regionalnym ZZO 
Rymań; rozwój systemu selektywnej zbiórki 
odpadów 
rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych biodegradowalnych 
zapewniającego realizacje celów i zdań 
załoŜonych w Planie tj. unieszkodliwianie w 
2015 r. maksymalnie 47% odpadów 
biodegradowalnych (w stosunku do ilości 
wytworzonej z 1995r.) poprzez składowanie 
rozwój systemu unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych biodegradowalnych w oparciu o 
regionalny ZZO Rymań 

budowa lub modernizacja instalacji do 
zagospodarowania komunalnych osadów 
ściekowych w ramach ZZO Rymań 

budowa linii technologicznej do przerobu i 
odzysku odpadów niebezpiecznych w ramach 
ZZO Rymań 
rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych budowlanych, zapewniającego 
realizację celów i zadań załoŜonych w Planie, tj. 
selektywną zbiórkę i odzysk w 2015 r. 60 % 
odpadów komunalnych budowlanych 
rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych 
budowlanych w oparciu o regionalny ZZO 
Rymań; rozbudowa linii przerobu odpadów 
budowlanych 
rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych wielkogabarytowych, 
zapewniającego realizację celów i zadań 
załoŜonych w Planie, tj. selektywną zbiórkę i 
odzysk w 2015 r. 70 % odpadów komunalnych 

2
0
1
0
 -
 2
0
1
5
 

rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych w oparciu o regionalny 
ZZO Rymań; rozbudowa/doposaŜenie stacji 
demontaŜu odpadów wielkogabarytowych 

ZZO Rymań 50 000,0 
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rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych niebezpiecznych, zapewniającego 
realizację celów i zadań załoŜonych w Planie, tj. 
selektywną zbiórkę i odzysk w 2015r. 80 % 
odpadów komunalnych niebezpiecznych 
rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych 
niebezpiecznych w oparciu o regionalny ZZO 
Rymań; 
rozwój gospodarki odpadami opakowaniowymi 
obejmującej selektywną zbiórkę finansowaną z 
opłat za produkty i za recycling; zwiększenie 
asortymentu odbieranych odpadów 
opakowaniowych, zwiększenie ilości 
pojemników 

rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych 
opakowaniowych w oparciu o regionalny ZZO 
Rymań; rozbudowa linii segregacji odpadów 

2010 
Objęcie wszystkich mieszkańców 
zorganizowaną zbiórką odpadów 

Gmina Siemyśl 10,0 

2010 
Objęcie wszystkich mieszkańców selektywnym 
systemem zbiórki odpadów 

Gmina Siemyśl 10,0 

2010-
2013 

Utworzenie GPZON (Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych) 

Gmina Siemyśl 30,0 

Źródło:, WPGO, KPGO,UG 
Objaśnienia: 
ZZO – Zakład Zagospodarowania Odpadów. 
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9 Sposoby finansowania słuŜące realizacji zamierzonych 
celów w gospodarce odpadami 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiąŜe się z wdraŜaniem unijnych aktów prawnych równieŜ na 

terytorium naszego kraju, wiąŜe się to z określonymi wydatkami. Nie zawsze jednostki samorządu 

terytorialnego są w stanie samodzielnie sfinansować zadania załoŜone w zakresie gospodarki 

odpadami, stąd potrzeba poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Ogólnie źródła 

finansowania moŜna podzielić na: 

1) środki własne: 

• budŜet gminy, 

2) środki zewnętrzne: 

• dotacje krajowe, 

• fundusze unijne, 

• programy pomocowe, 

• fundusze ochrony środowiska: NFOŚiGW, WFOŚiGW,  

• poŜyczki i dotacje z funduszy celowych np. EkoFunduszu,  

• kredyty preferencyjne ( np. z BOŚ, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), 

• Fundusz Spójności. 

Finanse na realizację celów załoŜonych w Planie gospodarki odpadami na terenie gminy Siemyśl na 

lata 2010 – 2013 pochodzą z następujących źródeł: 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Priorytet II Gospodarka odpadami            

i ochrona powierzchni ziemi. Działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych, 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – 

Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, 

• Fundusz Spójności, 

• Fundacja EkoFundusz, 

• Inne fundacje: 

� Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, 

� Environmental Know – How Fund w Warszawie, 

� Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie, 

� Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, 

� Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 

� Program Małych Dotacji GEF, 

� Projekt Umbrella, 

� Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

� Bank Ochrony Środowiska, 

� Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 
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10 Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na 
środowisko 

PoniŜsze wnioski dotyczą przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji lub 

teŜ zaniechania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl 2010 – 2013 z perspektywą na lata 

2014-2021.  

• Niedostateczny stan świadomości ekologicznej mieszkańców ujawnia się róŜnicą 

pomiędzy ilością odpadów wytwarzanych i zbieranych oraz odpowiednią ich segregacją. Nie 

wszystkie zatem produkowane odpady zostają unieszkodliwiane we właściwy sposób.  

• Deponowanie duŜej ilości odpadów biodegradowalnych na składowisku odpadów powoduje 

emisję zanieczyszczeń, w tym metanu, a spalanie tejŜe grupy odpadów przyczynia się do emisji 

toksycznych związków, 

• Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na terenie gminy Siemyśl 100% 

mieszkańców powinno przyczynić się w konsekwencji do ograniczenia moŜliwości powstawania 

ewentualnych „dzikich” wysypisk, co w efekcie spowoduje zmniejszenia zanieczyszczenia 

środowiska, zwłaszcza gruntowo-wodnego. 

• Suma odpadów zbieranych selektywnie jest nadal zbyt niska w stosunku do ilości wytwarzania 

odpadów komunalnych. NaleŜy zatem podjąć wszelkie działania ku polepszeniu tej sytuacji. 

• Objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie 

wymogów odnośnie dopuszczonych limitów przyczyni się do stopniowego zmniejszania udziału 

odpadów o cechach surowców wtórnych w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. 

Wpłynie to bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni 

pod deponowanie odpadów. 

• Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji przewidzianych do składowania w 

kolejnych latach wykaŜe tendencję spadkową. W związku z tym rosnąć będzie ilość odpadów 

ulegających biodegradacji, które trzeba będzie przekształcić biologicznie lub termicznie.  

• WdroŜenie systemu selektywnej zbiórki i limitów odzysku odpadów o charakterze 

niebezpiecznym z odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia potencjalnego 

zagroŜenia dla środowiska zdeponowanych na składowiskach odpadów komunalnych. Zebrane 

selektywnie odpady niebezpieczne zostaną w odpowiedni sposób przetransportowane i 

unieszkodliwione w instalacjach posiadających stosowne zezwolenia.  

• Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane. Zmniejszany będzie sukcesywnie 

w strumieniu odpadów kierowanych do składowania udział odpadów o cechach surowców 

wtórnych (selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kompostowanie) i 

odpadów niebezpiecznych.  

• W wyniku realizacji Planu przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami 

na terenie gminy Siemyśl. 

• Plan zakłada, iŜ powstające na terenie gminy odpady będą zagospodarowywane przez ZZO 

Rymań. Nowo powstające ZZO, budowane zgodnie z istniejącymi technologiami zabezpieczeń 

nie powinny stanowić negatywnego oddziaływania dla środowiska. 
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• Budowa kompostowni i sortowni umoŜliwi ograniczenie ilości odpadów ulegających 

biodegradacji deponowanych na składowiskach. 

• Nowo planowane inwestycje, budowane zgodnie z istniejącymi technologiami zabezpieczeń, 

spełniające wymagania BAT nie powinny stanowić negatywnego oddziaływania dla środowiska. 

• Na podstawie prognoz wytwarzania odpadów szacuje się, iŜ w latach 2010, 2014 i 2018 w 

strumieniu odpadów komunalnych stopniowo wzrastać będą ilości odpadów komunalnych 

segregowanych i zbieranych selektywnie, a takŜe odpadów z czyszczenia ulic i placów oraz 

odpadów wielkogabarytowych, na co moŜe mieć wpływ rozwój selektywnej zbiórki odpadów.  

• Realizacja niniejszego dokumentu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

• Wskazane w Planie cele i kierunki działań są zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej, 

Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 oraz Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009–2012 i Planem 

Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 

2013-2016.  

Realizacja celów i zadań wynikających z niniejszego Planu będzie słuŜyła poprawie jakości 

środowiska na obszarze Gminy Siemyśl oraz przyczyni się do ograniczenia emisji, zmniejszenia 

oddziaływania na środowisko gospodarki odpadowej. 

W momencie braku realizacji postanowień Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl 

działalność ludzka nadal będzie wpływać niekorzystnie na stan środowiska, z czym ściśle wiąŜe się 

zdrowie mieszkańców oraz negatywne skutki gospodarcze. Konsekwencją braku realizacji niniejszego 

dokumentu będzie równieŜ powstawanie „dzikich” wysypisk. 
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11 System monitoringu i oceny wdraŜania planu 

W oparciu o sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl będzie 

oceniana realizacja poszczególnych zadań określonych w 7 rozdziale niniejszego Planu, natomiast 

aby monitorować stopień osiągnięcia celów wyznaczonych w PGO dla Gminy Siemyśl będą określane 

wskaźniki podane w tabeli poniŜej.  

Tabela 25. Lista wskaźników efektywności realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl 

Lp. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Jednostki 

1. Masa odpadów wytworzonych – ogółem Mg 
2. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi  % 

3. 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z 
odzyskiem energii 

% 

4. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu  % 
5. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia % 

6 
Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów 
komunalnych 

% 

7 Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem Mg 
8 Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 
9 Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne Mg 

10 
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 
składowisku odpadów 

Mg 

11 Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych Mg 
12 Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi % 

13 
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu 
przekształceniu 

% 

14 Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych Mg 
15 Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów Mg 
16 Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych Mg 

17 Poziom odzysku – ogółem % 

18 Poziom recyklingu – ogółem % 

19 Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła % 

20 Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych % 
21 Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury % 
22 Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium % 

 
W świetle ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 

naleŜy sporządzać co 2 lata. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ 

wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po 

upływie okresu sprawozdawczego. 

W sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w KPGO, będą zamieszczone takŜe wykazy instalacji do zagospodarowania odpadów 

komunalnych według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem: kompostowni 

odpadów organicznych, zakładów fermentacji, zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych  

(ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. papier, szkło), spalarni zmieszanych odpadów komunalnych, 

legalnych składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady 

komunalne wraz z podaniem co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych, a 
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ponadto dla składowisk odpadów powinny zostać określone: niewypełnione pojemności 

poszczególnych składowisk i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia 

składowiska. Dla kaŜdej instalacji zostanie dokonana ocena spełniania przez nią wymagań prawnych i 

technicznych. W przypadku niespełnienia wymagań, zostaną wskazane wymagania, które nie zostały 

spełnione i sposób poprawy sytuacji. 
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12 Streszczenie 

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010 - 2013 z perspektywą na 

lata 2014-2021 powstała na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 28, poz. 145), która w art.14 pkt. 14 mówi o obowiązku aktualizacji planów gospodarki odpadami, 

nie rzadziej niŜ co 4 lata. PowyŜszy plan jest zgodny z zapisami ustawy o odpadach. Zakres planu 

odpowiada wymaganiom stawianym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia  

2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620  

ze zm.).  

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 

jest zgodny z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 oraz Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 i Powiatowym Planem Gospodarki 

Odpadami dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. 

Plan niniejszy opracowano, aby osiągnąć cele załoŜone w Polityce Ekologicznej Państwa oraz w celu 

realizacji podstawowych zasad postępowania z odpadami, zgodnie z art. 5 ustawy o odpadach. 

Dokument zawiera: analizę stanu istniejącego w gospodarce odpadami, przewidywane zmiany i 

załoŜenia w zakresie gospodarki odpadami, cele i zadania ciągłe, krótko i długoterminowe, które 

zmierzają do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, opis systemów gospodarki odpadami 

na terenie Gminy Siemyśl, wskazanie źródeł finansowania zamierzonych celów ze wskazaniem 

harmonogramu realizacji planowanych przedsięwzięć oraz instytucji odpowiedzialnych za ich 

realizację a takŜe monitoring realizacji zaplanowanych działań oraz wnioski z analizy oddziaływania 

planu na środowisko. 

Na terenie Gminy Siemyśl w 2008 r. były wytwarzane takie grupy odpadów jak: odpady komunalne 

segregowane i zbierane selektywnie, odpady zielone z ogrodów i parków, niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady wielkogabarytowe. Na 

podstawie wskaźników pochodzących z KPGO 2010 oraz liczby ludności mieszkańców 

zameldowanych na stan 31.XII.2008 r. wyliczono, iŜ na terenie Gminy Siemyśl w 2008 r. wytworzono 

1 094,94 Mg komunalnych odpadów, w tym 966,39 Mg zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 

komunalnych. Na terenie Gminy Siemyśl w roku 2008 wytworzono 395,59 Mg odpadów ulegających 

biodegradacji.  

RóŜnica pomiędzy wytworzonymi a zebranymi zmieszanymi odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Siemyśl jest znaczna i w 2008 r. wynosiła 531,75 Mg. W roku 2008 ok. 90% mieszkańców gminy było 

objętych zorganizowaną zbiórką odpadów.  

Na obszarze gminy Siemyśl prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W 2009 r. zebrano 38,42 

Mg szkła oraz 63,62 Mg tworzyw sztucznych, co świadczy o wywiązywaniu się gminy Siemyśl z 

obowiązku wdraŜania systemu selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców. Ciągle jednak udział 

odpadów selektywnie zebranych jest nadal zbyt niski.  

Przeprowadzona prognoza zmian odpadów na podstawie liczby ludności, przyjętych wytycznych z 

KPGO 2010, gdzie określono wzrost selektywnej zbiórki odpadów do 10 % w 2010 r. i 20 % w 2018 (w 
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stosunku do całości wytwarzanych odpadów) dowodzi, iŜ w perspektywie najbliŜszych lat sukcesywnie 

zwiększać się będzie ilość odpadów komunalnych segregowanych i zbieranych selektywnie. 

Tendencja wzrostowa będzie zaznaczała się w grupie odpadów niebezpiecznych oraz w grupie 

odpadów pozostałych.  

ZałoŜono, Ŝe głównym kierunkiem działań podejmowanych, w celu poprawy gospodarki odpadami na 

terenie Gminy Siemyśl będzie gospodarowanie odpadami oparte na zakładzie zagospodarowania 

odpadów (ZZO Rymań). 
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13 ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 Wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki 
odpadami3. 

Przepisy ogólne 

• Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach, 

• Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 

r. w sprawie katalogu odpadów, 

• Dz. U. 2004 Nr 128 poz. 1347 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w 

sprawie warunków, w których uznaje się, Ŝe odpady nie są niebezpieczne,  

• Dz. U. 2003 nr 66 poz. 620 – Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania 

planów gospodarki odpadami, 

• Dz. U. 2002 nr 55 poz. 498 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w 

sprawie rodzajów oraz stęŜeń substancji, które powodują, Ŝe urobek jest zanieczyszczony, 

• Dz. U. 2001 nr 152 poz. 1734 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. 

w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów 

zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji, 

• Dz. U. 2001 nr 152 poz. 1735 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. 

w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia 

ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić 

uproszczoną ewidencję odpadów, 

• Dz. U. z 2007 nr 101 poz. 686 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w 

sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych, 

• Dz. U. 2007 nr 101 poz. 687 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w 

sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i 

gospodarowania odpadami, 

• Dz. U. 2007 nr 101 poz. 688 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w 

sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego, 

• Dz. U. 2007 nr 133 poz. 930 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w 

sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz 

sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i 

gospodarowania odpadami, 

• Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku, 

                                                 
3 http://isap.sejm.gov.pl. 
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• Dz. U. 2003 nr 61 poz. 549 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 

jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, 

• Dz. U. 2004 nr 16 poz. 154 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie 

wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności,  

• Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1858- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w 

sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 

odpadów, 

• Dz. U 2002 nr 191 poz. 1595 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 

2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny, 

• Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 

2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 

składowisku odpadów danego typu, 

• Dz. U. 2002 nr 180 poz. 1513 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 

2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z 

przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie, 

• Dz. U. 2002 nr 236 poz. 1986 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 

r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych, 

• M. P. 2006 Nr 90 poz. 946 - zał. uchw. 2006.12.29 "Krajowy plan gospodarki odpadami 2010", 

• Dz. U 2006 nr 30 poz. 213 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w 

sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, 

• Dz. U. 2005 nr 175 poz. 1458 ustawa 2005.07.29 art. 10 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 

• Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, 

• Dz. U. 2007 nr 90 poz. 607 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

10 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 

opłacie depozytowej, 

• Dz. U. 2007 nr 109 poz. 752 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych, 

• Dz. U. 2006 nr 247 poz. 1816 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. 

w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recycling, 

• Dz. U. 2001 nr 131 poz. 1475 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. 

w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju 

oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, 

w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyclingu, 
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• Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1840 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. 

w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych, 

• Dz. U. 2002 nr 122 poz. 1052 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w 

sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych, 

• Dz. U. 2006 nr 226 poz. 1654 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 

r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości naleŜnej opłaty produktowej, 

• Dz. U. 2006 nr 220 poz. 1611 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 

r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i 

produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i 

pouŜytkowych oraz wpływach z opłat produktowych. 

Gospodarowanie odpadami 

• Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach, 

• Dz. U. 2002 nr 134 poz. 1140 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych, 

• Dz. U. 2002 nr 176 poz. 1456 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 

2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z 

procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, 

• Dz. U. 2003 nr 8 poz. 103 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest 

zakazane, 

• Dz. U. 2003 nr 8 poz. 104 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i 

weterynaryjnych, 

• Dz. U. 2004 nr 192 poz. 1968 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 

2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi, 

• Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1858 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 

października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 

opakowaniowymi, 

• Dz. U. 2007 nr 162 poz. 1153 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, 

• Dz. U. 2006 nr 49 poz. 356 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w 

sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 

• Dz. U. 2004 nr 197 poz. 2033 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali. 
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Termiczne przekształcanie odpadów 

• Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 - t. j. z późn. zm. Dz. U. 2001 nr 04 poz. 27 rozdz. 6 - Odpady. 

• Dz. U. 2002 nr 37 poz. 339 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w 

sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, 

• Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1841 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadam. 

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 

• Dz. U. 2006 nr 21 poz. 161 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w 

sprawie bazy danych o sprzęcie i zuŜytym sprzęcie, 

• Dz. U. 2006 nr 46 poz. 332 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w 

sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie 

obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyclingu, i unieszkodliwiania zuŜytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

• Dz. U. 2006 nr 95 poz. 662 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. w 

sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym 

Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego, 

• Dz. U. 2006 nr 19 poz. 152 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w 

sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu, 

• Dz. U. 2006 nr 30 poz. 213 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w 

sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, 

• Dz. U. 2007 nr 69 poz. 457 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na 

środowisko. 

Inne przepisy dotyczące odpadów dotąd nie wymienione 

• Dz. U. 2001nr 63 poz. 638 - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych, 

• Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2078 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w 

sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych, 

• Dz. U. 2003 nr 66 poz. 619 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w 

sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu 

sześciowartościowego w opakowaniach, 

• Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2095 -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. 

w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach, 
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• Dz. U. 2004 nr 94 poz. 927 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w 

sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań, 

• Dz. U. 2005 nr 4 poz. 29 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w 

sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami, 

• Dz. U. 2005 nr 4 poz. 30 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w 

sprawie wzorów formularzy słuŜących do składania rocznych sprawozdań o masie 

wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, 

• Dz. U. 2008 nr 196 poz. 1217 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. 

w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, 

• Dz. U. 2007 nr 209 poz. 1516 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące 

inwestycjami słuŜącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska, 

• Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1263 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających 

warstwę ozonową, 

• Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2007 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 

2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających 

substancje kontrolowane, a takŜe pojemników zawierających te substancje, 

• Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, 

•  Dz. U. 2002 nr 193 poz. 1617 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 

2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, 

• Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 

2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, 

• Dz. U 2006 nr 5 poz. 33 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, 

• Dz. U. 2007 nr 42 poz. 276 -j.t. z późn. zm. ustawa 2000.11.29 rozdz. 7, rozdz. 8, rozdz. 14. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe. 

• Dz. U. 2008 nr 219 poz. 1402 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. 

w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, 

• Dz. U. 2002  nr 230 poz. 1925 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w 

sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, 

• Dz. U. 2005 nr 110 poz. 935 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. 

w sprawie podziemnych składowisk odpadów, 

• Dz.U.07.163.1156 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne, 
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• Dz. U. 2007 nr 209 poz. 1514 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 

2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na 

składowiskach podziemnych, 

• Dz. U. 2009 nr 5 poz. 28 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w 

produkcji i zagospodarowaniu odpadów, 

•  Dz. U. 2006 nr 246 poz. 1795 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w 

sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na 

niektóre inwestycje w ochronie środowiska. 
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