Załącznik nr 1 do uchwały nr …………/2009
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia
………………………. 2009 r.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI
NA LATA 2009 – 2012
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 - 2018
(projekt)

SOKOŁÓW PODLASKI, 2009

1

Spis treści
1. Wprowadzenie ................................................................................................................................. 5
1.1 Podstawa prawna opracowania.................................................................................................. 5
1.2 Zakres opracowania .................................................................................................................... 5

2. Priorytety i cele w dziedzinie gospodarki odpadami ................................................................. 6
2.1 Polityka i strategia Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami ............................................... 7
2.2. Obowiązki samorządu gminnego w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki
odpadami ........................................................................................................................................... 11
3.1.PołoŜenie .................................................................................................................................... 13
3.2.Ludność ....................................................................................................................................... 14
3.3.Obszar ......................................................................................................................................... 14
3.4.Struktura zabudowy mieszkaniowej. .......................................................................................... 15
3.5. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna i społeczna miasta ..................................................... 15
3.6.Walory przyrodnicze. .................................................................................................................. 17

4. Odpady powstające w sektorze komunalnym ........................................................................ 18
4.1 Stan aktualny w gospodarce odpadami komunalnymi ............................................................ 18
4.1.1 Rodzaj, ilości i źródła powstawania odpadów .................................................................. 18
4.1.2

Unieszkodliwianie odpadów. ......................................................................................... 21

4.1.3 System ujmowania odcieków ze składowiska odpadów……………………………………..27
4.1.4 Przesypownia odpadów w Sokołowie Podlaskim ............................................................... 28
4.1.5 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych............................................................ 29
4.1.6 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ................. 29
4.2 Osady ściekowe ........................................................................................................................ 29
4.3 Odpady przemysłowe ............................................................................................................... 30
4.4 Odpady szczególne .................................................................................................................. 32
4.4.1 Odpady medyczne ................................................................................................................ 32
4.4.2

Odpady weterynaryjne .................................................................................................... 33

4.4.3 Oleje odpadowe .................................................................................................................. 34
4.4.4 Baterie i akumulatory ........................................................................................................... 36
4.4.5 Odpady zawierające PCB..................................................................................................... 38
4.4.6 Wraki samochodowe ............................................................................................................ 39

2

4.4.7. Opony .................................................................................................................................. 39
Stan aktualny................................................................................................................................ 39
4.4.8 Odpady zawierające azbest ................................................................................................. 40
4.4.9 ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ............................................................................ 40

4.4.10 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury
drogowej ………………………………………………………………………………………………………………………………………...43
5. Stopień realizacji celów i zadań wyznaczonych do realizacji w PGO ............................... 45
6. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi ............................................. 48
6.1 Odpady komunalne ..................................................................................................................... 48
6.1.1 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.............................................. 50
6.1.2 Prognoza odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ........................................... 50
6.1.3 Prognoza dotycząca masy odpadów opakowaniowych ....................................................... 51
6.2 Odpady z sektora gospodarczego ............................................................................................. 51
6.3 Odpady szczególne .................................................................................................................... 52
6.3.1 Odpady medyczne i weterynaryjne ...................................................................................... 52
6.3.2 Oleje odpadowe .................................................................................................................... 53
6.3.3 Wraki samochodowe ............................................................................................................ 53
6.3.4 Odpady zawierające PCB..................................................................................................... 54
6.3.5 Odpady zawierające azbest ................................................................................................. 54
6.3.6 Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych………………………….54

7 Przyjęte cele w gospodarce odpadami ........................................................................................ 55
7.1 Odpady komunalne ..................................................................................................................... 55
7.2 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych. ................................................. 57
7.3 Odpady inne niŜ niebezpieczne z sektora gospodarczego ....................................................... 58
7.4 Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego ..................................................................... 58
7.4.1 Odpady medyczne i weterynaryjne ...................................................................................... 58
7.4.2 Oleje odpadowe .................................................................................................................... 58
7.4.3 Baterie i akumulatory ............................................................................................................ 59
7.4.4 Pojazdy wycofane z eksploatacji .......................................................................................... 59
7.4.5 ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ............................................................................. 59
7.4.6 Odpady zawierające azbest ................................................................................................. 60
7.4.7 Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych …………………………...60

3

8. Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi ..................................................... 61
8.1 Zbiórka odpadów ........................................................................................................................ 61
8.2 Obiekty w systemie gospodarki odpadami komunalnymi .......................................................... 65

9. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami....... 68
9.1 Odpady komunalne ..................................................................................................................... 68
9.2 Odpady pochodzące z sektora gospodarczego ........................................................................ 69
9.3

Odpady medyczne i weterynaryjne ...................................................................................... 69

9.4

Oleje odpadowe .................................................................................................................... 69

9.5

Baterie i akumulatory ............................................................................................................ 69

9.6

Pojazdy wycofane z eksploatacji .......................................................................................... 70

9.7

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ............................................................................. 70

9.8

Odpady zawierające azbest ................................................................................................. 70

9.9

Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych …………………………..71

10. Sposób realizacji wyznaczonych celów .................................................................................... 71
10.1 Harmonogram i szacunkowe koszty realizacji planu ............................................................... 73

11. Sposoby finansowania ................................................................................................................ 75
12 Instrumenty finansowe słuŜące realizacji zaplanowanych działań ......................................... 77
12.1 Krajowe jednostki finansujące .................................................................................................. 77
12.2 Finansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej ............................................................ 81

13

System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów ............................................. 83

13.1 Sposób monitoringu i oceny wdraŜania Planu ......................................................................... 83

14

Streszczenie ............................................................................................................................ 85

15. Analiza Oddziaływania Planu na Środowisko.......................................................................... 89
Spis Tabel: ........................................................................................................................................... 91
Spis rysunków: .................................................................................................................................... 91

4

1. Wprowadzenie
1.1 Podstawa prawna opracowania
Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołów Podlaski jest
realizacją obligatoryjnego obowiązku nałoŜonego m.in. na powiaty i gminy zapisem ustawy
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251).
Zgodnie z art.15.7 ustawy o odpadach PGO obejmuje wszystkie rodzaje odpadów
powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywoŜonych na jej teren,
w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulęgających biodegradacji,
odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane
z eksploatacji, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zawierające PCB, odpady
zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, zuŜyte baterie
i akumulatory.
Dokumentami nadrzędnymi wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołów
Podlaski są Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO2010), Plan Gospodarki
Odpadami dla Województwa Mazowieckiego (WPGO) oraz Plan Gospodarki Odpadami dla
Powiatu Sokołowskiego.
Niniejszy plan gospodarki odpadami uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących
aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami i wyznacza ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2013 – 2016.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania zrealizowany został zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) oraz Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333).
Opracowanie wykonano z wykorzystaniem materiałów zebranych w trakcie wykonywanego
zadania, pochodzących z:
•

przedsiębiorstwa Usług InŜynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim,

•

bazy SIGOP (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie),

•

wskaźników emisji podanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Planie
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Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego oraz Planie Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Sokołowskiego,
•

materiałów wlasnych.

Bazę informacyjną opracowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołów Podlaski
stanowiły następujące dokumenty:
•

Strategia Rozwoju Miasta Sokołów Podlaski,

•

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski,

•

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, wraz
z aktualizacją - Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010,

•

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na
lata

2007-2010,

•

Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010,

•

Poradnik „Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”,

•

Decyzje Starosty Sokołowskiego w zakresie gospodarki odpadami wydane dla
posiadaczy odpadów z terenu Miasta Sokołów Podlaski,

•

opracowanie „Stan Środowiska w Województwie Mazowieckim”, Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, rok 2006,

•

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620).

W trakcie opracowywania Planu korzystano z takich narzędzi komunikowania, jak:
•

spotkania robocze,

•

bieŜąca konsultacja ze specjalistami lokalnymi,

2. Priorytety i cele w dziedzinie gospodarki odpadami
Opracowując niniejszy dokument stosowano się

do regulacji prawnych dotyczących

gospodarki odpadami, których podstawy zostały zawarte w:
•

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
późn. zm.),

•

ustawie z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pó n. zm.),

•

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.).
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Problematyka z zakresu gospodarki odpadami regulowana jest równieŜ

przez

niŜej wymienione akty prawne:
•
•

•
•

•
•
•

ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);
ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100,
poz. 1085 z późn. zm.);
ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);
ustawę z dnia 11 maja
2001
r.
o
obowiązkach
przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z pó n. zm.);
ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.);
ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.);
ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495), oraz wydanymi, na podstawie tej ustawy
rozporządzeniami.

2.1 Polityka i strategia Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (KPGO 2010)
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251 z późn. zm.), krajowy plan gospodarki odpadami aktualizowany jest co 4 lata. Pierwszy
Krajowy plan gospodarki odpadami przyjęty został uchwałą Rady Ministrów Nr 219 z
dnia 29 października 2002 r. (M.P. z 2003r. Nr 11, poz. 159) i obowiązywał do 31.12.2006 r.
Aktualnie, od 1 stycznia 2007 r., obowiązuje zaktualizowany w 2006 r., tj. Krajowy plan
gospodarki odpadami 2010, przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia
2006r. (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946). Obowiązujący KPGO 2010 jest dokumentem
nadrzędnym

w

zakresie

gospodarki

odpadami

dla

planów

opracowywanych

na

poszczególnych szczeblach administracyjnych.
Celem nadrzędnym tego dokumentu jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami
zgodnego z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady
gospodarki odpadami, a deponowanie odpadów na składowiskach traktowane jest
jako najmniej poŜądany sposób postępowania z odpadami.
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Głównymi celami, zgodnymi z polityką ekologiczną państwa są :
•

utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyraŜonego w PKB,

•

zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

•

zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

•

zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk
niespełniających przepisów prawa,

•

wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

•

stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i
gospodarce odpadami w Polsce.

W dokumencie sformułowano równieŜ dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup
odpadów. Przyjęte cele szczegółowe w odpadach komunalnych dotyczą :
•

objęcia umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców
najpóźniej do 2007 roku,

•

zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w niniejszym KPGO 2010,
najpóźniej do końca 2007 r.,

•

zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
- w 2010 więcej niŜ 75%,
- w 2013 więcej niŜ 50%,
- w 2020 więcej niŜ 35%,
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

•

zmniejszenie

masy

składowanych

odpadów

komunalnych do

max 85%

wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,
•

zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na
których są składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014r.

Osiągnięcie

zakładanych

celów

w

zakresie

zbierania

odpadów

komunalnych wymaga realizacji następujących działań:
•

kontrolowania przez gminy stanu zawierania umów przez właścicieli nieruchomości
z

podmiotami

prowadzącymi

działalność

w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami lub decyzjami
100 % mieszkańców kraju,
•

kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty
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posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach
dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest
prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów
komunalnych m.in.: odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury (w tym
opakowania, gazety, czasopisma itd.), odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na
szkło bezbarwne i kolorowe, tworzyw sztucznych i metali, zuŜytych baterii i akumulatorów,
itp.

Pozostałe

frakcje odpadów komunalnych mogły by być zbierane łącznie jako

zmieszane odpady komunalne.
W zakresie maksymalizacji odzysku i właściwego unieszkodliwiania odpadów konieczne
jest ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez budowę linii
technologicznych do ich przetwarzania, takich jak: kompostownie odpadów organicznych,
linie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
instalacje fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), zakłady termicznego
przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.
Podstawowym załoŜeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ma
być system rozwiązań regionalnych, w których uwzględnione będą wszystkie
niezbędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych.
Zgodnie z załoŜeniami KPGO 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi,
powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej
do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150
tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej
techniki. Zakłady te powinny zapewniać następujący zakres usług:
•

mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów
komunalnych i pozostałości z sortowni,

•

składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,

•

kompostowanie odpadów zielonych,

•

sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
(opcjonalnie),

•

zakłady demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

•

zakłady przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).
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W zakresie odpadów niebezpiecznych oraz pozostałych, cele przedstawione w KPGO
2010 wynikają m.in. z :
•

obowiązujących uregulowań prawnych krajowych i unijnych,

•

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski’,

•

analizy stanu aktualnego w poszczególnych grupach odpadów.

Dla realizacji poszczególnych celów, przedstawionych w KPGO 2010, sformułowano
następujące kierunki działań :
•

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, zuŜyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny),

•

minimalizacja ilości

wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych

procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,
•

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,
-funkcjonujące

placówki

handlowe,

zbierania poszczególnych rodzajów

apteki,

zakłady

serwisowe

oraz

punkty

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.

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywnego zbierania
odpadów niebezpiecznych i pozostałych.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski”. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w
dniu 14 maja 2002 roku. Celem programu jest:
•

spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od
lat wyrobów zawierających azbest,
10

•

eliminacja

negatywnych

skutków

zdrowotnych

u

mieszkańców

Polski

spowodowanych azbestem,
•

sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko,

•

stworzenie odpowiednich warunków do wdroŜenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

2.2. Obowiązki samorządu gminnego w zakresie utrzymania porządku i
czystości oraz gospodarki odpadami
Utrzymanie czystości i porządku jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy.
Oznacza to m.in., zapewnienie środków na realizację powyŜszego zadania w uchwale
budŜetowej Rady Miasta.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina zapewnia czystość i porządek na swoim
terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:


tworzy warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku
na terenie miasta lub zapewnia wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich
jednostek organizacyjnych,



zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi
gminami składowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystywania lub
unieszkodliwiania tych odpadów,



zapobiega zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych przez likwidację
składowania odpadów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych i przeciwdziała
takiemu składowaniu, zapewnia budowę i utrzymanie szaletów publicznych,
ustawianie koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego,
organizuje odbiór odpadów komunalnych z urządzeń ruchomych,



określa wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,



organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w
odrębnych przepisach,



tworzy warunki do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów
przydatnych do wykorzystywania oraz współdziała z jednostkami organizacyjnymi i
osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadów,



współdziała z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych.
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Z ostatniego zapisu wynika obowiązek, od którego Gmina nie moŜe się uchylać:
organizowania lub bezpośredniego świadczenia usług związanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, których źródłem są gospodarstwa domowe,
obiekty uŜyteczności publicznej i obsługi ludności. Gmina moŜe w tym zakresie równieŜ
wspierać jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą.
Tak więc podstawowymi funkcjami działania Burmistrza Miasta w dziedzinie gospodarki
odpadami są:
1. planowanie /programowanie i rozwój/ – ich zadaniem jest podejmowanie działań
inwestycyjnych i organizacyjnych, związanych z rozwojem gospodarki odpadami na
terenie Miasta,
2. zarządzanie i kontrola – obejmujące dysponowanie zezwoleniami i zamówieniami
oraz nadzór, kontrolę oraz lokalne prawodawstwo,
3. funkcje eksploatacyjne – polegające na zapewnieniu mieszkańcom świadczenia
usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów przez organizację własnych form
działalności lub zlecanie wykonania tych usług.
Optymalne rozwiązanie gospodarki odpadami moŜna osiągnąć przede wszystkim w oparciu
o długoterminowy program realizacyjny, wdraŜany sukcesywnie z duŜą konsekwencją.
Celem systemu gospodarki odpadami w Mieście jest przedstawienie doraźnych i
długofalowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i finansowych prowadzących do:


podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta,



zmniejszenie negatywnego wpływu istniejących składowisk na środowisko,



wdroŜenia w sposób zorganizowany systemu zbiórki i transportu odpadów,



zapewnienie właściwej eksploatacji wysypiska odpadów,



podjęcie selektywnej zbiórki odpadów i odzysk surowców wtórnych.

W praktyce stosowane są róŜne formy współpracy między gminami, nawiązywanej w celu
wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy. Są to:


związki międzygminne (związki komunalne) – art. 64 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie terytorialnym (Dz, U, z 1995 r. Nr 13, poz 74, z póź. zm.) jest najwyŜszą
formą współpracy, w której prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku
komunalnym,

związane

z

wykonywaniem

zadań

przekazanych

związkowi,

przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu. Związek posiada osobowość
prawną.


porozumienia komunalne – art. 74 ww. ustawy. Gmina wykonująca zadania publiczne
objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z
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powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji
powierzonego zadania.


współpraca oparta na wzajemnych umowach handlowych zawieranych przez
zainteresowane gminy. Przedmiotem umowy moŜe być wspólne załoŜenie przez
umawiające się strony zakładu komunalnego, którego zadaniem będzie odbiór
odpadów od mieszkańców i eksploatacja obiektu (jednego lub większej ich ilości)
unieszkodliwiania odpadów – składowisk odpadów.

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA MIASTA
3.1.PołoŜenie
Sokołów Podlaski to miasto i gmina na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej, w województwie
mazowieckim, siedziba powiatu sokołowskiego. W skład powiatu sokołowskiego wchodzą
miasta Sokołów Podlaski i Kosów Lacki oraz gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka,
Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń. Miasto znajduje się we wschodniej
części województwa mazowieckiego, 30 kilometrów na północ od Siedlec i 100 kilometrów
na wschód od Warszawy. Zajmuje obszar 17,5 km kw. Wg. regionalizacji fizycznogeograficznej przeprowadzonej przez J.Kondrackiego (1976) teren miasta leŜy na północnowschodnich krańcach Wysoczyzny Siedleckiej i zachodnim skraju Równiny Sokołowskiej,
wchodzących w skład Niziny Podlaskiej. Siedziby ościennych powiatów to Łosice, Siedlce,
Węgrów, Ostrów Mazowiecka, Wysokie Mazowieckie i Siemiatycze (dwa ostatnie na terenie
województwa podlaskiego).
Rys. 1 Sokołów Podlaski na tle podziału administracyjnego Polski.
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Rys. 2 Plan miasta

3.2.Ludność
Według danych pozyskanych z Urzędu Miasta Sokołów Podlaski na koniec sierpnia 2008
roku na pobyt stały zameldowane były 18.883 osoby.

3.3.Obszar
Powierzchnia miasta ogółem wynosi 1 750 hektarów, w tym :
•

930 ha grunty orne,

•

148 ha pastwiska i łąki,

•

12 ha sady,

•

7 ha lasy

•

1 ha grunty zadrzewione i zakrzewione,

•

20 ha tereny zieleni,

•

5 ha wody płynące

•

2 ha wody stojące,

•

5 ha rowy,
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pozostałe to tereny zurbanizowane, a mianowicie:
•

63 ha tereny osiedlowe zabudowane,

•

23 ha tereny zieleni niezabudowane,

•

110 ha drogi,

•

33 ha tereny kolejowe i komunikacyjne,

•

8 ha nieuŜytki.

3.4.Struktura zabudowy mieszkaniowej.
 Budownictwo wielorodzinne stanowi ok. 30% ogólnego, w tym:
• spółdzielcze – 50%,
•

STBS – 30%,

•

komunalne (w administracji STBS) – 20%

 Budownictwo jednorodzinne stanowi ok. 30% ogólnego, w tym:
• Prywatne – 100%

3.5. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna i społeczna miasta
Współczesny Sokołów zajmuje obszar 17,5 km2. Dominuje przemysł rolno-spoŜywczy. Do
największych zakładów, których produkty znane są na polskim rynku i poza granicami,
naleŜy zaliczyć Sokołowskie Zakłady Mięsne "Sokołów" i Okręgową Spółdzielnię Mleczarską.
Surowce dla tych zakładów dostarczane są głównie przez producentów, prowadzących
gospodarstwa rolne na czystych ekologicznie terenach powiatu sokołowskiego.
Wśród zakładów innych branŜ do czołówki naleŜą: spółka transportowa "TRANS-MIĘS",
PEKAES "Sokołów", Spółka "StalFa", produkująca konstrukcje stalowe, Spółka Telefony
Podlaskie S.A. - lokalny operatora telefonii i dostawca usług internetowych, Przedsiębiorstwo
Usług InŜynieryjno - Komunalnych Spółka z o.o., świadcząca usługi komunalne, Sokołowskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zajmujące się m.in. budową mieszkań na
wynajem. Największe firmy prywatne w mieście to "Jurex", "Aniba" Jaczewscy, "Sawhal",
"Reper" i "Topaz". Oprócz duŜych firm i spółek działa w Sokołowie Podlaskim ponad 1300
mniejszych podmiotów gospodarczych. Do najczęściej występujących rodzajów działalności
naleŜą handel, transport, usługi remontowo - budowlane, import - eksport.
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Sokołów Podlaski dysponuje dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowych, handlowo usługowych, banków oraz instytucji o znaczeniu ponadlokalnym, dzięki którym funkcjonuje
jako centrum instytucjonalno - handlowe, obsługujące ludność miejscową oraz sąsiednich
gmin i powiatów. W mieście działa pięć banków (w siedmiu oddziałach), Oddział ZUS i
KRUS, Sąd Rejonowy, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Rejon Energetyczny, Samodzielny
Publiczny ZOZ z licznymi poradniami specjalistycznymi oraz dwie niepubliczne placówki
opieki zdrowotnej.
WaŜniejsze drogi, przebiegające przez Sokołów Podlaski:
•

•

•

Droga krajowa nr 62: Strzelno - Kobylniki - Radziejów - Brześć Kujawski Włocławek - Nowy Duninów - Płock - Wyszogród - Nowy Dwór Mazowiecki Pomiechówek - Serock - Wierzbica - Wyszków - Łochów - Węgrów - Sokołów
Podlaski - Drohiczyn – Anusin
Droga krajowa nr 63: granica państwa - Węgorzewo - GiŜycko - Pisz - Kisielnica ŁomŜa - Zambrów - Ceranów - Sokołów Podlaski - Siedlce - Łuków - Radzyń Podlaski
- Wisznice - Sławatycze - granica państwa
Droga wojewódzka nr 677: ŁomŜa - Konarzyce - Ratowo-Piotrowo - Śniadowo Stara Jakać - Jakać Dworna - Tyszki-Nadbory - Gniazdowo - Sulęcin Włościański Ostrów Mazowiecka - Błędnica - Małkinia Górna - Treblinka - Poniatowo - Wólka
Okrąglik - Kosów Lacki - Telaki - Dybów - Kostki - Sokołów Podlaski

Rys. 3 System komunikacyjny okolic Sokołowa Podlaskiego
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3.6.Walory przyrodnicze.
Od północy i wschodu Sokołów Podlaski otaczają duŜe kompleksy lasów
mieszanych. Zarówno miasto, jak i cała rozległa okolica, połoŜone są na malowniczych
terenach Zielonych Płuc Polski oraz NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego
w dolinie rzeki Bug. Ze względu na walory środowiska naturalnego oraz występujące
unikalne gatunki fauny i flory, w bliskim sąsiedztwie Sokołowa Podlaskiego znajdują się
rezerwaty przyrody oraz 795 pojedynczych drzew, objętych ochroną.
Główny system przyrodniczy Sokołowa Podlaskiego tworzą: zieleń miejska urządzona i nie
urządzona, uŜytki zielone oraz tereny rolne.
Znaczenie dla kształtowania w przyszłości systemu przyrodniczego mają głownie tereny o
wysokim potencjale biotycznym, wyłączone z procesów urbanistycznych z powodu
ograniczeń wynikających z ich przydatności do celów budowlanych.
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4. Odpady powstające w sektorze komunalnym
4.1 Stan aktualny w gospodarce odpadami komunalnymi
4.1.1 Rodzaj, ilości i źródła powstawania odpadów
Odpadami komunalnymi, zgodnie z definicja określoną w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), są odpady
powstające w gospodarstwach domowych, 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.
Sposób postępowania z odpadami komunalnymi w Mieście Sokołów Podlaski określony
został Uchwałą Nr XLIII / 255 / 2006 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 7 kwietnia
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Sokołów Podlaski zmienionej uchwałą Nr XI/52/2007 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 25 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII / 255 / 2006 Rady Miejskiej w
Sokołowie Podlaskim z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski .
Przedstawia się on w następujący sposób:
•

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w
gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na
terenie nieruchomości, naleŜy poddać segregacji mającej na celu oddzielne
gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z
remontów, odpadów roślinnych oraz prowadzić selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych nadających się do odzysku (papier, szkło, metale, tworzywo sztuczne)
oraz zapewnić ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego
odzysku lub unieszkodliwiania.

•

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego gromadzenia odpadów
opakowaniowych, powstających na terenie nieruchomości:
- w budownictwie wielorodzinnym - w pojemnikach odpowiednio oznakowanych
oddzielnie dla kaŜdego rodzaju odpadu opakowaniowego,
- w budownictwie jednorodzinnym odpady opakowaniowe - w pojemnikach lub
workach foliowych odpowiednio oznakowanych oddzielnie dla kaŜdego rodzaju
odpadu opakowaniowego

•

Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub
workach przeznaczonych do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów
innych niŜ rodzaj

•

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone oddzielnie i usuwane w sposób i
w terminach ustalonych z jednostką wywozową lub zgodnie z ustalonym z jednostka
wywozową harmonogramem.
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•

•

•

•

Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw
domowych /baterie i akumulatory, lakiery, farby, urządzenia zawierające freony,
baterie i akumulatory, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierający
niebezpieczne składniki, świetlówki, przeterminowane leki/, naleŜy wydzielać z
powstających odpadów komunalnych. Odpady te naleŜy zwracać w sposób i w
terminach ustalonych z jednostką wywozową lub zgodnie z ustalonym z jednostka
wywozowa harmonogramem.
Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być gromadzone
oddzielnie i kompostowane we własnym zakresie w sposób nie powodujący
uciąŜliwości dla otoczenia. Odpady roślinne mogą być takŜe przekazywane jednostce
wywozowej do obróbki w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych powinny być
gromadzone w odrębnych pojemnikach lub kontenerach w sposób nie powodujący
pylenia i usuwane na bieŜąco zgodnie z ustaleniami z jednostką wywozową.
Właściciele nieruchomości i inne podmioty zobowiązani są do gromadzenia
pozostałych odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach do tego
przeznaczonych.

Pełna treść Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
Odpady komunalne od mieszkańców Sokołowa Podlaskiego odbiera Przedsiębiorstwo Usług
InŜynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, z którym właściciele
nieruchomości podpisują umowy na odbiór odpadów. Dotychczas podpisano 2320 umów
(firmy, spółdzielnie, gospodarstwa domowe). Zmieszane odpady komunalne trafiają na
składowisko odpadów w Suchodole Włościańskim. Zasoby mieszkaniowe administrowane
przez przez Sokołowską Spółdzielnię Mieszkaniową obsługuje Zakład Zagospodarowania
Odpadów „Select” z siedzibą w Wierzbnie. Przedsiębiorstwo „Select” transportuje odpady na
składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Cieszewo,

zarządzane

przez

REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 8.
Jak wynika z informacji firm wywozowych w roku 2008 zebrano 4248,45 Mg odpadów
komunalnych. Oznacza to, Ŝe wskaźnik ilości zebranych odpadów w Mieście wynosi ok. 266
kg/M/rok. W porównaniu z przyjętym w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010
współczynnikiem ilości wytwarzanych odpadów wynoszącym 275 kg/M/rok oznacza to, Ŝe
tylko znikoma część odpadów powstających w gospodarstwach domowych nie jest objęta
istniejącym systemem zbiórki odpadów. Zgodnie z KPGO 2010 przyjęto, Ŝe 2/3 odpadów
komunalnych powstaje w gospodarstwach domowych, a 1/3 w obiektach infrastruktury. Na
terenie miasta stosuje się następujące pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych: KP7,
PC1100 l, MGB 1100 l, 240 l, 120 l, 80 l i SM 110 l.
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Z uwagi na to, Ŝe na terenie miasta Sokołów Podlaski nie prowadzono badań ilości i
morfologii odpadów komunalnych, dla określenia źródeł i ilości powstających odpadów
komunalnych przyjęto morfologię odpadów zgodną z Krajowym Planem Gospodarki
Odpadami 2010 .

Tab. Nr 1 Skład odpadów komunalnych pochodzących z poszczególnych źródeł (wg KPGO 2010)
Lp.

Rodzaj odpadów

1

Udział odpadu dla
miasta Sokołów
Podlaski (%)

Udział odpadu dla
obiektów
infrastruktury (%)

33

10

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
2

Odpady zielone

2

2

3

Papier i tektura

20

27

4

Drewno

2

1

5

Odpady wielomateriałowe

4

18

6

Tworzywa sztuczne

14

18

7

Szkło

8

10

8

Metale

5

5

9

OdzieŜ, tekstylia

1

3

10

Odpady mineralne

10

5

11

Niebezpieczne

1

1

100

100

Razem:

PoniewaŜ nie były prowadzone dotychczas badania składu i struktury odpadów z terenu
miasta dla potrzeb niniejszego opracowania oszacowano poszczególne strumienie
odpadów komunalnych na podstawie wskaźników KPGO 2010.
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Tab. Nr 2 Rodzaje i ilości zebranych odpadów z terenu Sokołowa Podlaskiego w 2008 roku.
Lp.
Rodzaj odpadów
Ilość odpadów (Mg)
1

Odpady komunalne zmieszane

4034,47

2

Papier i tektura

48,03

3

Tworzywa sztuczne

28,9

4

Szkło

121,22

5

Metale

11,71

6

wielkogabarytowe

0,7

7

Elektryczne i elektroniczne

3,42

4.1.2 Unieszkodliwianie odpadów.
Głównym sposobem zagospodarowania odpadów z terenu miasta i okolic jest
obecnie składowanie. Miasto posiada składowisko odpadów komunalnych w miejscowości
Suchodół Włościański na terenie Gminy Sabnie na działkach nr Ew. 942/1 i 945/7.
Składowisko zostało uruchomione w 1978 roku.
Powierzchnia zajmowana przez składowisko wynosi 1,65ha. Teren składowiska jest
ogrodzony. Składowisko wyposaŜone jest w brodzik dezynfekcyjny, spycharkę, koparkę oraz
instalację do odgazowywania.
Powierzchnia kwatery do składowania wynosi ok. 0,03 ha, pojemność kwatery
165 000 Mg, ilość składowanych odpadów 7200 Mg/rok.
Składowisko eksploatowane jest sektorowo. Odpady przyjęte do składowania są
wyładowywane w usypy moŜliwie równomiernie rozmieszczone w sektorze bieŜącej
eksploatacji. Odpady zgromadzone w odpowiedniej ilości są przemieszczane z usypów
warstwami o grubości 0,3 m i zagęszczane przy pomocy spycharki. W celu zapewnienia
płynności składowiska sektor bieŜącej eksploatacji dzieli się na dwie części eksploatowane
rotacyjnie. W pierwszej części odpady gromadzone są w usypach, natomiast w drugiej
części sektora odpady w tym czasie są plantowane z usypów i zagęszczane w
nadbudowywanej warstwie złoŜa. Aby zabezpieczyć przed rozwiewaniem lekkich odpadów,
na zakończenie dnia roboczego aktualnie eksploatowany sektor zamatowany jest materiałem
inertnym. Na zagęszczonych w złoŜu odpadach analogicznie są nadbudowywane kolejne
warstwy odpadów aŜ do osiągnięcia rzędnych docelowego wyniesienia powierzchni złoŜa.
Po osiągnięciu nadbudowywanymi warstwami odpadów rzędnej docelowego wyniesienia
złoŜa,

powierzchnia

jest

wyrównywana

z

jednoczesnym

zagęszczeniem
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przypowierzchniowej warstwy, na której kształtowana jest zewnętrzna warstwa izolująca z
materiału inertnego.
Zarządcą składowiska jest Przedsiębiorstwo Usług InŜynieryjno Komunalnych
Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Kosowskiej 75.
Stan formalno-prawny przedstawia się na dzień dzisiejszy następująco: w grudniu
2007 roku Wojewoda Mazowiecki udzielił pozwolenia zintegrowanego dla składowiska
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w miejscowości Suchodół Włościański
nr WŚR.I.JB/6640/6/07 z dnia 31.12.2007r.
Tab. Nr 3 KARTA SKŁADOWISKA ODPADÓW
Lp.

1.
1.1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku
odpadów

Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów

1.2.

gmina

Składowisko Odpadów
Komunalnych Suchodół
Włościański, 08-331 Sabnie
Sabnie

1.3.

powiat

Sokołów Podlaski

1.4.

województwo

Mazowieckie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

710014751

1.6.

NIP (jeśli posiada)

823-000-15-33

1.7.
1.8.

Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska

1.9.

REGON (jeśli posiada)

711582859

1.10.

NIP (jeśli posiada)

823-15-44-856

1.11.

Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem

1.12.

REGON (jeśli posiada)

711582859

1.13.

NIP (jeśli posiada)

823-15-44-856

1.14.

Nazwa i adres
zarządzającego
składowiskiem

(N/O/IN; OUO)
Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany

Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał
mieszany

Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,

IN
Miasto Sokołów Podlaski,
ul. Wolności 21,
08-300 Sokołów Podlaski

Miasto Sokołów Podlaski,
ul. Wolności 21,
08-300 Sokołów Podlaski

Przedsiębiorstwo Usług
InŜynieryjno-Komunalnych
Sp. z o. o., ul. Kosowska 75,
08-300 Sokołów Podlaski
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kapitał mieszany
1.15.

REGON (jeśli posiada)

710014751

1.16.

NIP (jeśli posiada)

823-000-15-33

1.17.

Czy kierownik składowiska
posiada wymagane
kwalifikacje
Liczba kwater
Liczba kwater
eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w
trakcie budowy
Czy składowisko jest w
trakcie eksploatacji
Czy składowisko jest w
trakcie rekultywacji
Czy składowisko jest w
trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji
Czy składowisko jest w
okresie po zakończeniu
monitoringu

1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

1.25.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu
przeglądu ekologicznego na
podst. art. 33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt.
1 ustawy wprowadzającej
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy
wprowadzającej została
wykonana
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Rok faktycznego
dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt.
2 ustawy wprowadzającej

[tak/nie]

Tak

szt.
szt.

1
1

szt.
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Podać organ wydający,
datę i znak decyzji
Podać organ wydający,
datę i znak decyzji

Podać organ wydający,
datę i znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja
została uchylona

Podać organ wydający,
datę i znak decyzji
Podać organ wydający,
datę i znak decyzji

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Wojewódzka Dyrekcja
Rozbudowy Miast i Osiedli
Wiejskich w Siedlcach
018/126/78 z 30.08.1978 r.
dod. Pkt. 3 decyzja znak
B7356-25/99
Nie dotyczy
RS 7626/7/2002 a dn.
21.02.2002 r.
Starosta Sokołowski

Podać organ wydający,
datę i znak decyzji,
wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie] jeŜeli nie, to
wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane

Nie wydano

Jeśli tak, to na podstawi
jakiej decyzji
[tak/nie] jeŜeli nie, to
wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego
nie zostały wykonane
Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Podać organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

2.16

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej została
wykonana
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Rok faktycznego
dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o
zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamkniecie
wydzielonej części
składowiska na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcje eksploatacji
składowiska

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

dostosowania
[tak/nie] je3eli nie, to
wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Jeśli tak, to na podstawi
jakiej decyzji
[tak/nie] jeŜeli nie, to
wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Podać rok

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia

Nie dotyczy

[tak/nie] jeśli nie, to
wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

Je3eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji

Nie dotyczy

[tak/nie] jeŜeli nie, to
wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

Podać organ wydający,
datę oraz znak decyzji,
wyznaczony rok
zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać organ wydający,
datę oraz znak decyzji,
wyznaczony rok
zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

Nie dotyczy

Podać organ wydający,
datę oraz znak decyzji

Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcje eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie
odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

Je3eli tak, to wskazać na
jaki okres

Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności

Je3eli tak, podać termin
zlo3enia wniosku

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Starosta Sokołowski,
RS7626/4/2003 z 03.02.2003
oraz decyzja zmieniająca
RŚ - 7626/4/2003 z 10.04.2003
Nie

Podać organ wydający,
datę oraz znak decyzji,
termin obowiązywania

Starosta Sokołowski
RŚ - 7626/14/2003 z 30.04.2003
Obowiązuje do 29.04.2013

Podać organ wydający,
datę oraz znak decyzji,
termin obowiązywania

Wojewoda Mazowiecki
31.12.2007r.
WŚR.I.JB/6640/6/07
Obowiązuje do 31.12.2009r.
Tak
Wniosek złoŜono dnia
11.01.2007
nie

Podać dane decyzji,
podstawę prawna, termin
wstrzymania działalności
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów
jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało
ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.
Czy składowisko zostało
ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.
Czy składowisko zostało
ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do
zapełnienia
Powierzchnia w granicach
korony
Uszczelnienie

DrenaŜ odcieków

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, podać rok

Tak
Rok 2012

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

Wymagania techniczne
3
m
3
m
3
m

165.000,00 Mg
143.531,32 Mg
21.468,68 Mg

m

2

12.000

Brak [tak/nie]

Brak

Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,
współczynnik filtracji)

Gliny piaszczyste, mia3szosc
10 m. Strop glin zalega na
rzędnej wysokościowej ok. 153
m npm. Współczynnik filtracji
10-7m/s
Brak

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,
mia3szosc, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa
(miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Kolektory (materiał,
średnica)
Ukształtowanie misy
(nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku

brak
TAK
Gliny piaszczyste, mia3szosc
10 m. Strop glin zalega na
rzędnej wysokościowej ok. 153
m npm. Współczynnik filtracji
10-7m/s
Brak
Brak
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4.7.

4.8.

Gromadzenie odcieków

Postępowanie z odciekami

kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów

Brak

Brak [tak/nie]

Brak

W specjalnych zbiornikach
3
(pojemność, m )
Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej
Wywóz do oczyszczalni
miejskiej
Wykorzystanie do celów
technologicznych
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej
oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisja do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

4.9.

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie
Składowisko usytuowane na
skraju lasu, szerokość od
kilkunastu do kilku tysięcy
metrów
Tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Tak

4.13.

Ewidencja odpadów

[tak/nie]

Tak

4.14.

Waga

[tak/nie]

4.15.

Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przykrywających odpady

[tak/nie]

Tak, odpady waŜone na wadze
zamontowanej przy
przesypowni odpadów
Tak

4.16.

4.17.

4.18.

5.
5.1.

Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Czy dostosowanie składowiska
wymaga

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady,
podać kod)
Dane meteorologiczne

nie
tak

Tak
Ustabilizowane komunalne
osady ściekowe –
kod 19 08 05
Nie

Kontrola wykonywania
elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe

Nie

Wody podziemne

Nie

Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne

Tak
Nie
Nie
Tak

Gaz składowiskowy

Tak

Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak

Dofinansowanie
JeŜeli tak, to wskazać
szacowana całkowita

Nie

Tak

Brak decyzji dostosowującej
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5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja
składowiska wymaga
dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy na składowisku odpadów
deponowane są odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze
określone w dyrektywie
2006/21/WE?
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania
na składowisku odpadów
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?
Kody odpadów
dopuszczonych do odzysku
na składowisku odpadów
(jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r.
Masa odpadów składowana
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana

kwotę i środki własne
zarządzającego. Je3eli nie,
wstawić „0”
JeŜeli tak, to wskazać
szacowana całkowita
kwotę i środki własne
zarządzającego. Je3eli nie,
wstawić „0”
Odpady
[tak/nie]

Nie dotyczy

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

190801; 190805; 190902;
200203; 200301; 200302;
200303; 200304; 200306;
200307; 200399;
Tak

Podać w jakim celu są
wykorzystywane
poszczególne rodzaje
odpadów
Je3eli tak, podać jakie
rodzaje odpadów i na
podstawie jakiej decyzji
[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

4.738,82

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

4.709,92

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

5.081,32

[Mg]

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4.749,8
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6.18.

odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.1.3 System ujmowania odcieków ze składowiska odpadów
Przedsiębiorstwo Usług InŜynieryjno Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, dnia 11
stycznia 2007 r. wystąpiło do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w
miejscowości Suchodoł Włościański. Wojewoda Mazowiecki w dniu 31 grudnia 2007 r.
udzielił pozwolenia zintegrowanego jednocześnie zobowiązując PUIK do wykonania w
terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. skutecznie działającego systemu odbioru odcieków w
części niecki nie eksploatowanej. Zarządzające składowiskiem Przedsiębiorstwo wykonało w
wyznaczonym terminie system drenaŜu wraz z odprowadzeniem odcieków do studzienki
zbiorczej. Odcieki ze studzienki zbiorczej przewoŜone będą wozem asenizacyjnym do
miejskiej oczyszczalni ścieków.

4.1.4 Przesypownia odpadów w Sokołowie Podlaskim
W 2001 roku na terenie Przedsiębiorstwa Usług InŜynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o.
przy ul. Kosowskiej 75 w Sokołowie Podlaskim uruchomiona została przesypownia odpadów.
Inwestycja podyktowana była względami ekonomicznymi, tj. oszczędnością w zakresie
transportu odpadów na składowisko. OtóŜ dzięki zagęszczaniu odpadów w przesypowni
znacząco ograniczono ilość kursów na odległe o 9 km składowisko, zamiast tak jak to miało
miejsce do tej pory „wozić powietrze”.
Przez

przesypownię

przechodzi

ok.85%

wszystkich

odpadów

przyjmowanych

na

składowisko, głównie z terenu miasta. Bezpośrednio na składowisko woŜone są odpady z
gmin połoŜonych w sąsiedztwie składowiska.
Przesypownia wyposaŜona jest w koparkę, samochód Jelcz o poj.14 m3, urządzenia BHP.
Tutaj dokonuje się częściowego wysegregowania surowców wtórnych, jednak w bardzo
małym stopniu, gdyŜ brak jest wyposaŜenia w taśmę sortowniczą i inne urządzenia
usprawniające segregację. Większość prac wykonuje się ręcznie.
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4.1.5 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sokołów Podlaski:
 Przedsiębiorstwo Usług InŜynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, ul.
Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski,
 Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie16, 02-981 Warszawa/odział Siedlce,
 Ag-Complex Sp. z o.o. ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa,
 Przedsiębiorstwo Bodowlano-Usługowe ART.-BUD ul. Fabryczna 68, 07-132 Ostrówek.

4.1.6 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Przeprowadzona analiza stanu aktualnego pozwoliła na identyfikację następujących
problemów w zakresie gospodarki odpadami:
•

deponowanie na składowiskach zbyt duŜej ilości nieprzetworzonych odpadów
komunalnych,

•

niewielki postęp w zmniejszaniu ilości odpadów kierowanych na składowiska - niski
poziom selektywnej zbiórki odpadów,

•

niewystarczający poziom selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,

•

nieefektywne prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych.

4.2 Osady ściekowe

Na terenie miasta Sokołów Podlaski, w jego północnej części działa oczyszczalnia ścieków,
która obsługuje mieszkańców Miasta.

ObciąŜenie

oczyszczalni ścieków wyraŜone

równowaŜną liczbą mieszkańców – LRM – 83 000 RM.
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Tab. Nr 4 Ilość oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych, dopływających
kanalizacją sanitarną z terenu Miasta Sokołów Podlaski na oczyszczalnię w latach 20032005.
2003

2004

2005

470,000 tys. m3

475,200 tys. m3

464,500 tys. m3

Odbiorcy
indywidualni –
gospodarstwa
domowe

Tab. Nr 5 Ilość ścieków od odbiorców pozostałych, dostarczonych miejską kanalizacją
sanitarną w latach 2003-2005.
2003

2004

2005

1003,400 tys. m3

1099,800 tys. m3

1125,400 tys. m3

669,087 tys. m3

767,138 tys. m3

786,590 tys. m3

146,770 tys. m3

159,896 tys. m3

146,198 tys. m3

Pozostali odbiorcy

w tym:
Zakłady Mięsne
„SOKOŁÓW” S.A.
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska

Roczna ilość wytworzonego osadu ściekowego wynosi 600 t.s.m.
Wytworzony na oczyszczalni ścieków osad ściekowy w postaci nawozu stosowany jest
w rolnictwie oraz jako warstwa izolacyjna przy rekultywacji składowiska odpadów
komunalnych w Suchodole Włościańskim Gm. Sabnie.
Ponad to nas oczyszczalni ścieków powstają następujące odpady:
•

19 08 05 – Skratki w ilości 50Mg/rok,

•

Piasek - w ilości 70 Mg/rok.

Komunalne osady ściekowe powstające na terenie miasta, w pierwszej kolejności powinny
być poddawane odzyskowi w miejscu wytwarzania. JeŜeli jest to niemoŜliwe, przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwianiu na obszarze województwa z zastrzeŜeniem art. 9 ust. 4
ustawy o odpadach, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki
lub w miejscach najbliŜej połoŜonych miejsca ich wytworzenia.
Odzysk osadów ściekowych odbywał się będzie poprzez stosowanie w rolnictwie i do
rekultywacji terenów z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa, tj. ustawy
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o odpadach i rozporządzenia Ministra Środowiska z 01.08.2002r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz.U. z 2002r. Nr 134, poz. 1140)
Przy stosowaniu powinny być zachowane wymogi określone przepisami, w szczególności
zachowane parametry jakościowe osadu dotyczące zawartości metali cięŜkich, bakterii i jaj
pasoŜytów. Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których mają
one być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwórcę komunalnych osadów
ściekowych. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do przekazywania
uŜytkownikowi terenów, na których mają być stosowane osady, wyników badań oraz
informacji o dawkach tego osadu.
Inną formą odzysku jest odzysk przez kompostowanie w miejscu powstawania, tj. na terenie
oczyszczalni. Powstały kompost wykorzystywany w rolnictwie i do rekultywacji terenów.

4.3 Odpady przemysłowe
Największy udział w wytwarzaniu odpadów ma przemysł przetwórstwa rolnospoŜywczego. Do odpadów przemysłowych zaliczane są równieŜ osady z oczyszczalni
miejskiej oraz odpady z przedsiębiorstw energetyki cieplnej.
PoniŜej podano listę zakładów, zlokalizowanych na terenie Sokołowa Podlaskiego, w
których powstaje największa ilość odpadów w ciągu roku:
-

SOKOŁÓW S. A . - Sokołowskie Zakłady Mięsne

-

PUIK sp. z o.o. - Zakład Energetyki Cieplnej, Miejska Oczyszczalnia Ścieków

-

OSM w Sokołowie Podlaskim.

Postępowanie z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej w duŜych jednostkach przemysłowych Sokołowa Podlaskiego przedstawia się
zadawalająco. Wpływ na taki stan rzeczy miały zmiany uwarunkowań ekonomicznych i
prawnych. Niewłaściwy stan gospodarowania odpadami obserwuje się w małych podmiotach
gospodarczych o nie uregulowanej stronie formalno prawnej w tym zakresie.
W największych ilościach powstały następujące rodzaje odpadów:
•

odpady nieorganiczne z procesów termicznych tj. popioły i ŜuŜle z kotłowni i ciepłowni
zakładowych, mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych,

•

odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i
gospodarki wodnej, w tym głównie osady z oczyszczania ścieków komunalnych i
przemysłowych,
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•

odpady z przemysłu cukrowniczego: wapno defekacyjne, osadu z czyszczenia i
mycia buraków, wysłodki buraczane, melasa,

•

odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych i drogowych, m.in.
gruz budowlany,

•

odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa
Ŝywności, w tym głównie: odpady przemysłu mleczarskiego i przemysłu mięsnego.

4.4 Odpady szczególne
W rozdziale tym wyszczególniono odpady niebezpieczne, takie jak: odpady medyczne i
weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory i odpady zawierające PCB oraz wraki
samochodowe. Wyodrębnienie powyŜszych rodzajów odpadów wynika z zapisów ustawy
o odpadach ujętych w art. 15 ust. 7 (zakres planów gospodarki odpadami) oraz art. 38-42
(szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów).

4.4.1 Odpady medyczne
Stan aktualny
Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na
terenie miasta, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Szczególne zagroŜenie dla zdrowia ludzi i środowiska stanowią odpady medyczne
klasyfikowane jako odpady niebezpieczne.
W katalogu odpadów odpady medyczne oznaczone są następującymi kodami:
18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty słuŜące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają Ŝywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo
lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, Ŝe wywołują choroby u
ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z
wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04

Inne odpady niŜ wymienione w 18 01 03

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niŜ wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

Leki inne niŜ wymienione w 18 01 08
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18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80*

ZuŜyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81

ZuŜyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niŜ wymienione w 18 01 80

18 01 82*

Pozostałości z Ŝywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

W Sokołowie Podlaskim funkcjonuje 1 szpital (280 łóŜek).
Ilość odpadów medycznych powstających w przychodniach czy prywatnych gabinetach
lekarskich, moŜna jedynie oszacować.
Na terenie miasta Sokołów Podlaski działają:
• 2 przychodnie zdrowia,
• 7 gabinetów stomatologicznych
• 7 aptek.
Na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów oraz szacunków dla szpitala opieki
długoterminowej (przyjmując za KPGO wskaźnik powstawania odpadów w Ilości 0,3
kg/łóŜko/dobę) ilość odpadów powstających na terenie miasta oszacowano na ok. 37 Mg
rocznie.
Ocena stanu aktualnego
Gospodarka odpadami medycznymi w placówkach słuŜby zdrowia, takich jak szpitale i
przychodnie, prowadzona jest zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach.
Odpady niebezpieczne medyczne są selektywnie zbierane do specjalnych pojemników i
odbierane przez uprawnione do tego firmy.
Identyfikacja problemów
•

brak monitoringu nad prawidłowym postępowaniem z odpadami medycznymi w
prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych

•

brak środków na szkolenia pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami
w placówkach medycznych.

4.4.2 Odpady weterynaryjne
Stan aktualny
Odpady weterynaryjne powstają w procesach badania, leczenia zwierząt i świadczenia
usług weterynaryjnych.
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W katalogu odpadów odpady medyczne oznaczone są następującymi kodami:
18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają Ŝywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo
lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, Ŝe wywołują choroby u
ludzi i zwierząt

18 02 03

Inne odpady niŜ wymienione w 18 02 02

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niŜ wymienione w 18 02 05

18 02 07*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

Leki inne niŜ wymienione w 18 02 07

Zgodnie z KPGO skład morfologiczny odpadów weterynaryjnych przedstawia się
następująco:
• tkanka zwierzęca

- 39 %,

• sprzęt jednorazowy

- 17 %,

• środki opatrunkowe

- 21 %,

• opatrunki gipsowe

- 3 %.

Zgodnie z KPGO szacuje się ,Ŝe ilość odpadów weterynaryjnych kształtuje się
na poziomie ok. 10% odpadów medycznych, zatem łączna ilość wytworzonych
odpadów weterynaryjnych w mieście w 2007 roku wyniosła ok. 3,7 Mg.
W przypadku funkcjonującego gabinetu weterynaryjnego odpady powinny by
przekazywane do unieszkodliwienia termicznego. Niedozwolone jest kierowanie odpadów
weterynaryjnych na składowisko odpadów komunalnych.

Identyfikacja problemów
•

brak kontroli sposobów postępowania z odpadami zgodnie z wydanymi decyzjami.

4.4.3 Oleje odpadowe
Stan aktualny
Oleje odpadowe to głównie oleje smarowe i oleje hydrauliczne, pochodzące zarówno z
motoryzacji, jak i z działalności przemysłowej.
Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim zuŜyte
oleje silnikowe i oleje przekładniowe, a oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to
zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, spręŜarkowe,
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transformatorowe oraz grzewcze. W mniejszym zakresie oleje odpadowe pochodzą z
odzysku olejów uŜywanych do obróbki metali (emulgujące i nieemulgujące), olejów
procesowych, olejów ochronnych i innych specjalnych zastosowań, a takŜe z odolejania
w separatorach. Poza olejami odpadowymi w praktyce gospodarczej występują odpady
zanieczyszczone olejami, tj. zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników,
szlamy z obróbki metali zawierające oleje, zuŜyte filtry olejowe, zaolejone zuŜyte sorbenty,
trociny, czyściwo oraz opakowania po olejach. W związku z tym powstające w mieście
odpady olejowe moŜna podzieli na:
•

oleje odpadowe,

•

emulsje wodno-olejowe,

•

szlamy zawierające oleje,

•

inne odpady olejowe.

Oleje odpadowe stanowią największe i cenne źródło oleju mineralnego. Odpady
te zawierają jednak zanieczyszczenia związane z rodzajem stosowanego oleju oraz z
procesem eksploatacji. W olejach tych najczęściej występują zanieczyszczenia w postaci
dodatków uszlachetniających oleje i produkty ich rozkładu, produkty polimeryzacji
węglowodorów, domieszki paliw, wody, detergentów itp. W odpadach olejowych występują
metale, takie jak Ba, Ca, Pb, Mg, Zn, Fe w ilo ci od 100 - 1000 ppm, siarka 0,2 - 1 %, woda 5-10
%, rozpuszczone w oleju paliwa 5-10 %.
Oleje odpadowe są zbierane i poddawane odzyskowi. Odpady olejowe poddawane są
procesom

odzysku

w

istniejących

w

kraju

instalacjach

do

regeneracji

olejów.

Odpady olejowe w zakładach na terenie Województwa Mazowieckiego odbierane są przez
firmy specjalistyczne trudniące się zbieraniem: olejów przepracowanych, emulsji olejowowodnych, szlamów zaolejonych oraz prowadzące serwis separatorów olejowych i
odstojników. Poddawane są one procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w następujących
instalacjach na terenie Województwa Mazowieckiego:
•

AWAS Polska w Warszawie (ul. śegańska 1, 04-713 Warszawa) – poddawane są
procesom oczyszczania - odwadaniania (maksymalna moc przerobowa instalacji
wynosi 8 tys. Mg/rok),

•

SEPARATOR SERWIS Sp. z o.o. w Piasecznie (ul. Gen. Okulickiego 4, 05-500
Piaseczno) - poddawane są procesom oczyszczania (maksymalna moc przerobowa
instalacji wynosi 120 Mg/rok),

•

Orlen Eko Sp. z o.o. w Płocku (ul. Chemików 7, 09-411 Płock) – spalanie w piecach
fluidalnych – moc przerobowa 30 tys. Mg/rok),
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•

Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie (ul. Warszawska 43,
96-320 Mszczonów)- stosowanie olejów jako dodatek spulchniający glinę przy
produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie stosowanego oleju napędowego lub ropy
naftowej (moc przerobowa instalacji w 2006 roku wyniosła 4 tys. Mg),

jak równieŜ w instalacjach funkcjonujących na terenie kraju:
•

w Rafinerii Nafty Jedlicze – metodą re-rafinacji lub krakingu termicznego,

•

w Lotos Jasło S.A. – metodą rerafinacji rozpuszczalnikowej i kontaktowej.

Według danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w 2005 r. na terenie
Województwa Mazowieckiego wytworzono 13 193,1 Mg odpadów grupy 13, z czego
procesom odzysku poddano zaledwie 24,5% (procesom odzysku nie poddano odpadów z
grupy 13 04).
Największe ilości odpadów w grupie 13, zarejestrowanych w WIOŚ, powstają w podgrupie 13
05 – 11 528,7 Mg, natomiast najmniejsze w podgrupie 13 04 – 0,8 Mg. Natomiast wg
informacji z Urzędu Marszałkowskiego w 2005 r. w województwie mazowieckim wytworzono
16 382,3 Mg powyŜszych odpadów. Metodą odzysku R5 (recykling lub regeneracja innych
materiałów

nieorganicznych)

poddano

0,22

Mg

olejów

odpadowych,

metodą

R7

(odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń) 0,08 Mg, metodą R8
(odzyskiwanie składników z katalizatorów) 2,63 Mg i metodą R9 (powtórna rafinacja oleju lub
inne sposoby ponownego wykorzystania oleju) poddano 1277,2 Mg olejów odpadowych.
Wartości te nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu ilościowego olejów odpadowych
powstających na terenie Województwa Mazowieckiego, poniewaŜ odpady z grupy 13
powstają w duŜym rozproszeniu. (za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015)
Identyfikacja problemów
- brak systemu zbierania odpadów olejowych od małych warsztatów..

4.4.4 Baterie i akumulatory
Stan aktualny
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpadowe baterie i akumulatory zostały
zaklasyfikowane do grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach) i podgrupy 16 06 (Baterie i
akumulatory).
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W katalogu odpadów odpady te oznaczone są następującymi kodami:
16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne, występujące w postaci wielko
i małogabarytowej, naleŜą do produktów, które po zuŜyciu stają się odpadami
pouŜytkowymi klasyfikowanymi jako odpady niebezpieczne. Zawierają bowiem takie
substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, jak ołów, kadm i rtęć.
Aktualnie w eksploatacji znajdują się trzy zasadnicze grupy chemicznych źródeł prądu:
•

akumulatory ołowiowe

•

akumulatory kadmowo-niklowe

•

baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne.

Około 90% akumulatorów ołowiowych powstaje w transporcie. Dlatego teŜ, podobnie jak
w WPGO i KPGO oszacowano ilość zuŜytych akumulatorów ołowiowych na podstawie
zarejestrowanych

samochodów

osobowych

i

cięŜarowych,

przy

przyjęciu

następujących załoŜeń :
•

średnia waga akumulatora -12 kg (samochód osobowy),
- 34 kg (samochód cięŜarowy)

•

zmiana akumulatora w samochodzie - co 3,5 lat w samochodzie osobowym
- co 3 lata w samochodzie cięŜarowym

Zgodnie z danymi uzyskanymi ze starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na koniec
sierpnia 2008 roku zarejestrowanych było: 8.180 pojazdów, w tym :
•

5.604 samochodów osobowych,

•

1.580 samochodów cięŜarowych

•

173 autobusów

•

823 róŜnego rodzaju motocykli i motorowerów.

Po dokonaniu stosownych przeliczeń otrzymujemy wielkość około 33 Mg złomu
akumulatorowego

wraz

z

elektrolitem,

powstałego

w 2007

r. ze środków

transportowych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
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Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, np.
„Marco Ltd” Sp. z o.o. 42-240 Rudniki, koło Częstochowy ul. StraŜacka 1
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe były źródłem prądu głównie w
telefonach bezprzewodowych oraz w telefonach komórkowych, wprowadzanych na rynek w
latach 1995-2000. Ze względu na długi okres

Ŝywotności tych źródeł prądu, mogą

jeszcze funkcjonować niewielkie ilości i w najbliŜszych latach przechodzić do odpadów.
Baterie i akumulatory małogabarytowe unieszkodliwiane są w Dolnośląskiej Korporacji
Ekologicznej Sp. z o.o. i w firmie Bolesław Recykling Sp. z o.o. (Województwo Małopolskie)
(za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z
uwzględnieniem lat 2012 – 2015)
Na terenie Województwa Mazowieckiego działa instalacja do odzysku i unieszkodliwiania
baterii i akumulatorów – PROEKO Grupa Polska (05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 31a, moc
przerobowa 500 Mg).
Identyfikacja problemów
- słabo rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych

4.4.5 Odpady zawierające PCB
Stan aktualny
PCB w krajowych przepisach prawnych zdefiniowane się jako polichlorowane bifenyle,
monometylotetrachlorodifenylometan,

monometylodichlorodifenylometan,

monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakiekolwiek z tych
substancji w ilości powyŜej 0,005 % wagowo łącznie.
Związki te, zaliczane do trwałych zanieczyszczeń organicznych, stwarzają szczególne
zagroŜenie dla organizmów Ŝywych i środowiska.
Szkodliwość PCB spowodowała zaprzestanie ich produkcji, a następnie konieczność
wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia lub dekontaminacji urządzeń zawierających
te związki.
PCB wykorzystywane były głównie w zamkniętych urządzeniach elektroenergetycznych,
takich

jak

kondensatory,

transformatory,

wyłączniki

olejowe,

dławiki,

itp.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi
w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić do 2010 roku.
Na terenie miasta Sokołów Podlaski brak jest inwentaryzacji urządzeń zawierających
PCB.

38

Identyfikacja problemów
- wysokie koszty unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB

4.4.6 Wraki samochodowe
Stan aktualny
ZuŜyte
obowiązującym

pojazdy

samochodowe

katalogu

odpadów

stanowią

tzw.

zakwalifikowane

odpady
zostały

pouŜytkowe.
do

W

odpadów

niebezpiecznych. Równocześnie są odpadem, który stanowi cenne źródło surowców
wtórnych. Około 85% masy samochodu stanowią metale i tworzywa sztuczne, nadające się
do odzysku i recyklingu. Zawierają jednak szereg substancji niebezpiecznych dla
środowiska, np. oleje, płyn hamulcowy i akumulatory ołowiowe. Dlatego teŜ demontaŜem
zuŜytych pojazdów powinny zajmować

się wyłącznie uprawnione firmy - stacje

demontaŜu, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania substancji
niebezpiecznych, demontaŜu i segregacji materiałów, części i podzespołów, które moŜna
ponownie wykorzystać.
Na terenie Sokołowa Podlaskiego funkcjonuje jedna stacja demontaŜu zuŜytych pojazdów tj.
SEGROMET Spółka z o.o. 08-300 Sokołów Podlaski ul. Węgrowska 2
Masa przyjętych do demontaŜu samochodów osobowych w 2007 roku wynosiła ok. 1000
Mg.
Biorąc pod uwagę aktualną tendencję wymiany starych pojazdów na nowe, naleŜy brać pod
uwagę istotny wzrost ilości wyeksploatowanych pojazdów. Według prognozy krajowej w roku
2006 ilość złomowanych pojazdów osiągnie 216 % poziomu roku 2000, w 2010 odpowiednio
290 % a w roku 2014 - 390 %.
Identyfikacja problemów
- prowadzenie demontaŜu samochodów poza uprawnionymi stacjami demontaŜu
pojazdów wycofanych z eksploatacji

4.4.7. Opony
Stan aktualny
Dokładne określenie ilości zuŜytych opon jest trudne z uwagi na fakt, Ŝe nie jest
prowadzona jakakolwiek ewidencja tych odpadów. Dla oszacowania ilości zuŜytych opon
powstających na terenie miasta przyjęto, Ŝe ilość tych odpadów determinowana jest
ilością zarejestrowanych samochodów oraz średnim czasem uŜytkowania opon.
Do obliczeń przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów osobowych na terenie miasta
Sokołów Podlaski, która kształtuje się na poziomie 5.604 szt. samochodów osobowych i
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1.753 szt. samochodów cięŜarowych i autobusów. Zakładając wymianę opon średnio co 3-4
lata oraz średni cięŜar opony 7 kg w przypadku samochodu osobowego i 20 kg dla
samochodu cięŜarowego, otrzymujemy wielkość ok. 21 Mg zuŜytych opon .
Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane i gromadzone
w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami tych odpadów. Opony objęte
są opłatą produktową i część trafia do odzysku. Do systemu odpadów komunalnych trafiają
opony z przypadków samodzielnej wymiany oraz opony zalegające w gospodarstwach.
Organizacje odzysku działając w imieniu producentów opon zajmują się obecnie
tworzeniem kompleksowego systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania zuŜytych opon.
Identyfikacja problemów
- niekontrolowane spalanie części zuŜytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do
tego celu.

4.4.8 Odpady zawierające azbest
Stan aktualny
Odpady zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia ludzi
wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniaj się i wraz z powietrzem przedostają się do układu
oddechowego (np. w trakcie prac demontaŜowych podczas szlifowania, cięcia lub
łamania wyrobów).
Usuwaniu wyrobów azbestowych poświęcono specjalny program - „Program usuwania
azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zgodnie z tym
programem przyjmuje się oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie
stosowanych od wielu lat wyrobów azbestowych.
Głównym źródłem odpadów zawierających azbest są stosowane w budownictwie do
roku 1997 płyty azbestowo-cementowe.

Przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wykazała

Ŝe na

2

terenie Miasta Sokołów Podlaski znajduje się 100902 m wyrobów zawierających
azbest (pokrycia dachowe budynków będących w uŜytkowaniu osób prywatnych) co
w przeliczeniu daje 1.513,53 Mg (1 m2= 15kg.) Natomiast na budynkach
uŜyteczności publicznej oraz firm róŜnego rodzaju znajduje się 5118 m2 = 76,77 Mg.
Ponad to ilość pozostałych wyrobów takich jak rury i złącza azbestowo-cementowe
Ø100mm wynosi 642 mb.
Jedyną metodą unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest jest ich bezpieczne
składowanie.
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4.4.9 ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Stan aktualny
Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obecnie jedną z najszybciej
rozwijających się gałęzi przemysłu. Rozwój nowych technologii i nowych materiałów
spowodował szybsze „starzenie się ” sprzętu, który po zuŜyciu staje się odpadem. Średni
czas uŜytkowania sprzętu elektronicznego wynosi około 4 lat. Postęp techniczny
doprowadził do tego, Ŝe

zuŜyte urządzenia

elektroniczne

oraz

zuŜyte

wyroby

zawierające elektroniczne podzespoły tworzą istotną grupę odpadów. W Polsce
obowiązuje podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na następujące grupy
i rodzaje:
GRUPY I RODZAJE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Nr grupy
1
1

2

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2
Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
2. Chłodziarki
3. ZamraŜarki
4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia uŜywane do chłodzenia,
konserwowania i przechowywania Ŝywności
5. Pralki
6. Suszarki do ubrań
7. Zmywarki
8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
9. Piece elektryczne
10. Elektryczne płyty grzejne
11. Mikrofalówki
12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia uŜywane do gotowania i innego
typu przetwarzania Ŝywności
13. Elektryczne urządzenia grzejne
14. Grzejniki elektryczne
15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia uŜywane do ogrzewania
pomieszczeń, łóŜek, mebli wypoczynkowych
16. Wentylatory elektryczne
17. Urządzenia klimatyzacyjne
18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt
konfekcjonujący
Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Odkurzacze
2. Zamiatacze do dywanów
3. Pozostałe urządzenia czyszczące
4. Urządzenia uŜywane do szycia, dziania, tkania i innego typu
przetwarzania wyrobów włókienniczych
5. śelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe
urządzenia słuŜące do pielęgnacji ubrań
6. Tostery
7. Frytownice
8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i

41

3

4

5

6

zamykania pojemników i opakowań
9. NoŜe elektryczne
10. Urządzenia do strzyŜenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów,
golenia, masaŜu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub
rejestrowania czasu
12. Wagi
13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
A. Scentralizowane przetwarzanie danych:
1. Komputery duŜe
2. Stacje robocze
3. Jednostki drukujące
B. Komputery osobiste:
1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i
klawiatura
2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
3. Notebooki
4. Notepady
5. Drukarki
6. Sprzęt kopiujący
7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania,
prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
10. Terminale i systemy uŜytkownika
11. Faksy
12. Teleksy
13. Telefony
14. Automaty telefoniczne
15. Telefony bezprzewodowe
16. Telefony komórkowe
17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
18. Pozostałe produkty lub sprzęt słuŜący do transmisji głosu, obrazu lub
innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej
Sprzęt audiowizualny
1. Odbiorniki radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne
3. Kamery video
4. Sprzęt video
5. Sprzęt hi-fi
6. Wzmacniacze dźwięku
7. Instrumenty muzyczne
8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii,
dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych
Sprzęt oświetleniowy
1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw
oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
2. Liniowe lampy fluorescencyjne
3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne
4. WysokopręŜne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz
lampy metalohalogenkowe
5. NiskopręŜne lampy sodowe
6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe słuŜące do celów rozpraszania i
kontroli światła, z wyjątkiem Ŝarówek
Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych,
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7

8

9

10

stacjonarnych narzędzi przemysłowych
1. Wiertarki
2. Piły
3. Maszyny do szycia
4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania,
cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia
lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów
5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania
nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań
6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu
nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami
8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
2. Kieszonkowe konsole do gier video
3. Gry video
4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych,
nurkowania, biegania, wiosłowania
5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami
składowymi
6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym),
Ŝetonem lub innym podobnym artykułem
7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skaŜonych produktów
1. Sprzęt do radioterapii
2. Sprzęt do badań kardiologicznych
3. Sprzęt do dializoterapii
4. Sprzęt do wentylacji płuc
5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną
6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in vitro
7. Analizatory
8. ZamraŜarki laboratoryjne
9. Testy płodności
10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania,
leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności
Przyrządy do nadzoru i kontroli
1. Czujniki dymu
2. Regulatory ciepła
3. Termostaty
4. Urządzenia pomiarowe waŜące lub do nastawu uŜywane w gospodarstwie
domowym lub jako sprzęt laboratoryjny
5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli uŜywane w obiektach i
instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)
Automaty do wydawania
1. Automaty do wydawania napojów gorących
2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami
3. Automaty do wydawania produktów stałych
4. Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty
5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

* Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180
poz. 1495)
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Wyeksploatowane urządzenia elektryczne i elektroniczne ze względu na swoją
specyfikę są odpadami uciąŜliwymi dla środowiska. Sprzęt elektryczny i elektroniczny
zawiera takie niebezpieczne składniki jak PCB (polichlorowane bifenyle), baterie, części
składowe zawierające rtęć , tworzywa sztuczne, azbest, HC (węglowodory), HCFC
(wodorochloro-fluorowęglowodory), HFC (chlorofluorowęglowodory) i inne.
Od 2005 roku obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). Jest to regulacja prawna oparta na
koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ustawa wdraŜa postanowienia
dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w
sprawie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Istotą ustawy jest
stworzenie warunków dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i
recyklingu zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zgodnie z ustawą o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Główny Inspektor
Ochrony Środowiska prowadzi od 1 lipca 2006 r. rejestr obejmujący przedsiębiorców
uczestniczących w procesie wprowadzania sprzętu na rynek, zbierania i przetwarzania.
Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania kwartalnych sprawozdań o ilości i masie
wprowadzanego

sprzętu,

o

masie

zuŜytego

sprzętu

zebranego

poddanego

przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych
odbierają zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości. Dodatkowo mieszkańcy miasta mogą własnym transportem dostarczyć
odpady elektryczne i elektroniczne do przesypowni odpadów przy ul. Kosowskiej gdzie
PUIK nieodpłatnie przyjmuje odpady.
4.4.10 Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej
Stan aktualny
Odpady remontowo-budowlane wytwarzane są m.in. w indywidualnych gospodarstwach
domowych, jako odpady z prowadzonych na małą skalę remontów mieszkań. W takich
przypadkach odpady te ujęte są w zmieszanych odpadach komunalnych, oznaczonych
kodem 20 03 01.
Grupa 17 katalogu odpadów jest podstawową grupą, w której występują odpady
budowlane niewchodzące w skład odpadów komunalnych. Odpady te wytwarzane są
najczęściej przez wyspecjalizowane firmy budowlane, na których ciąŜy obowiązek ich
odzysku i unieszkodliwienia. Wytwarzający te odpady, w ilościach powyŜej 5 Mg oraz
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poniŜej 5 tys. Mg rocznie, mają obowiązek przedłoŜenia informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi staroście właściwemu ze względu na
miejsce wytworzenia odpadów.
W obecnej chwili, na terenie miasta funkcjonują dwie instalacje do rozdrabniania i
sortowania odpadów budowlanych:
- SEGROMET Sp. z o. o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Węgrowska 2,
- Stanisław Rozbicki, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kupientyńska 70
Instalacje wyposaŜone są w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki,
przesiewacze wibracyjne) i doczyszczania dowiezionych odpadów. Otrzymany materiał
wykorzystywany

jest

do

celów

budowlanych

oraz

do

rekultywacji

obszarów

zdegradowanych. Masa przyjętych do przetworzenia odpadów wyniosła w roku 2008
około 124 tys. Mg.
Dodatkowo naleŜy uwzględnić fakt, Ŝe część odpadów budowlanych nie jest
ewidencjonowana i trafia poza kontrolą do środowiska. Ze względu na wysokie koszty
transportu odpadów budowlanych stają się one głównym powodem powstawania tzw.
„dzikich wysypisk”. Szacuje się, Ŝe około 80% odpadów zebranych z terenu dzikich
wysypisk, to właśnie odpady remontowo-budowlane.
Identyfikacja problemów:
- niedostateczna kontrola zakładów branŜy budowlanej w aspekcie kierunków odzysku i
unieszkodliwiania odpadów remontowo-budowlanych.
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5. Stopień realizacji celów i zadań wyznaczonych do realizacji w
PGO
W poniŜszej tabeli, na podstawie Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla miasta Sokołów Podlaski, został przedstawiony stan realizacji zadań wyznaczonych w
PGO.
Tab. Nr 6 Stan realizacji zadań wyznaczonych w PGO.
Lp.

Nazwa zadania.

Opis podjętych działań.

Opracować i wdroŜyć
program
edukacyjnoinformacyjny z zakresu
selektywnej
gospodarki
odpadami
na
terenie
miasta.

Program edukacyjno-informacyjny z zakresu prawidłowej
gospodarki odpadami na terenie miasta nie został
opracowany jako odrębny dokument. Nie mniej jednak
corocznie prowadzone były działania edukacyjne na temat
selektywnej zbiórki odpadów. Działania te prowadzone były
we wszystkich placówkach oświatowych w formie konkursów
ekologicznych, akcji sprzątania świata. W kolejnych latach
planowane jest opracowanie programu edukacji ekologicznej
jako odrębnego, precyzyjnego dokumentu.

Zatwierdzić i wdroŜyć
„Regulamin
utrzymania
porządku i czystości na
terenie miasta Sokołów
Podlaski”.

W ślad za Planem Gospodarki Odpadami uchwalonym w
dniu 18 grudnia 2003 r. Rada Miejska uchwałą nr
XIV/84/2003 przyjęła „Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski”. Koncepcja
ówczesnego Regulaminu była propozycja przyjęcia przez
samorząd miasta obowiązków właścicieli, uŜytkowników,
posiadaczy nieruchomości w zakresie wywozu odpadów.
Miasto
przejęłoby
obowiązki
w
zamian
za
samoopodatkowanie się mieszkańców w zakresie „opłat
śmieciowych”. Do wprowadzenia w Ŝycie tej koncepcji
niezbędna była akceptacja społeczna wyraŜona w lokalnym
referendum. Przeprowadzone w dniu 13 czerwca 2004 r.
referendum nie dało rozstrzygnięcia, uznano je za niewaŜne
z powodu niskiej frekwencji, która wyniosła 29,05% dla
koniecznych co najmniej 30%. Inną wersję Regulaminu Rada
Miejska przyjęła uchwala nr XLIII/255/2006 z dnia 7 kwietnia
2006 r. Jest to Regulamin dostosowany do obowiązujących
regulacji prawnych.

Do
2007
r.
objąć
zorganizowaną obsługą w
zakresie
wywozu
odpadów zmieszanych 95
% mieszkańców miasta.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Sokołów Podlaski nakłada na właścicieli nieruchomości
obowiązek
zawarcia
umowy na
odbiór
odpadów
komunalnych z firmą posiadającą stosowne zezwolenie. W
przypadku Miasta Sokołów Podlaski, jest to firma PUIK Sp. z
o. o. PUIK przekazał do Urzędu Miasta listę właścicieli
nieruchomości, którzy mają zawartą umowę na wywóz
odpadów. Z ewidencji PUIK-u wynikało, Ŝe na koniec
2005 r. zorganizowanym wywozem odpadów objętych było
1308 gospodarstw domowych. Do pozostałych właścicieli
nieruchomości, którzy wg danych PUIK-u nie zawarli umowy,
wysłano wezwania do okazania dokumentu potwierdzającego

46

spełnienie obowiązku przekazywania odpadów komunalnych
uprawnionym podmiotom. Akcja sprawdzania zawartych
umów trwała od sierpnia 2006 r. do stycznia 2007 r. W
wyniku działań administracyjnych podpisanych zostało 693
nowe umowy. W związku z tym, na koniec 2006 r.
zorganizowanym systemem odbioru odpadów objętych
zostało 2001 gospodarstw domowych. Łącznie z
budownictwem wielorodzinnym, które w 100% objęte jest
wywozem odpadów, szacuje się, Ŝe ok. 77% mieszkańców
miasta objętych jest regularnym wywozem odpadów
komunalnych.
Do
2007
r.
objąć
zorganizowaną selekcją,
odbiorem i utylizacja 60 %
odpadów
niebezpiecznych
ze
strumienia
odpadów
komunalnych.

W myśl § 5, pkt. 5 Regulaminu, mieszkańcy miasta mają
obowiązek selektywnego gromadzenia i pozbywania się
odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw
domowych. Firmy wykonujące działalność w zakresie odbioru
odpadów komunalnych odbierają wszystkie rodzaje odpadów
komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w tym
odpady niebezpieczne. Do chwili obecnej nie podjęto
Ŝadnych działań w celu wyegzekwowania od właścicieli
nieruchomości
obowiązku
przekazywania
odpadów
niebezpiecznych, wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych, firmom wywozowym.

Do 2007 r. wprowadzić
zintegrowany
system
gospodarki surowcami
wtórnymi
obejmujący:
selektywna
zbiórkę,
transport, uzdatnianie i
kierowanie do ponownego
wykorzystania.

W latach 2004 – 2005 selektywna zbiórka odpadów
prowadzona była głównie na terenie Sokołowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych oraz częściowo
odpady były wysegregowywane w przesypowni odpadów na
terenie bazy PUIK. Wraz z nowelizacja „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów
Podlaski”
wprowadzono
powszechny
obowiązek
selektywnego gromadzenia odpadów przez wytwórców.
Firmy prowadzące działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, we
wcześniej ustalonym terminie, odbierają odpady
bezpośrednio od wytwórców. Po przygotowaniu odpady
dostarczane są do firm zajmujących się odzyskiem lub
recyklingiem.

Kontynuować
eksploatację miejskiego
składowiska odpadów w
Suchodole Włościańskim
na
warunkach
określonych w decyzji
Starosty Sokołowskiego.

Składowisko
odpadów
w
Suchodole
Włościańskim
eksploatowane jest na warunkach określonych w decyzji
Starosty Sokołowskiego Nr B.7356-25/99. W czerwcu 2002 r.
opracowany został przegląd ekologiczny składowiska
odpadów w zakresie określonym w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zarządzające
składowiskiem Przedsiębiorstwo Usług InŜynieryjno –
Komunalnych Sp. z o. o. posiada równieŜ decyzje Starosty
Sokołowskiego Nr RS-7626/4/2003 zatwierdzającą Instrukcje
Eksploatacji Składowiska, co jest równoznaczne z
pozwoleniem na uŜytkowanie składowiska odpadów.
Dodatkowo
Przedsiębiorstwo
Usług
InŜynieryjnoKomunalnych dnia 11 stycznia 2007 r. wstąpiło z wnioskiem
o
wydanie
pozwolenia
zintegrowanego.
Wojewoda
Mazowiecki
udzielił
pozwolenia
zintegrowanego
nr
WŚR.I.JB/6640/6/07 z dnia 31.12.2007r.
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Kontynuować działania w
kierunku
powiększenia
istniejącego składowiska
odpadów lub zapewnienie
nowego
terenu
pod
składowanie
odpadów
balastowych.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami określa termin
zamknięcia składowiska w Suchodole Włościańskim na 2012
rok. W związku z tym Przedsiębiorstwo Usług InŜynieryjno –
Komunalnych Sp. z o. o. zakupiło udziały w Zakładzie
Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o. o. zarządzającym
składowiskiem odpadów w Woli SuchoŜebrskiej. Tym samym
omawiane zadanie PGO zdezaktualizowało się. Niemniej
jednak ciągłość w odbiorze odpadów pochodzących z terenu
miasta Sokołów Podlaski będzie zapewniona.
W aktualizacji WPGO 2007-2015 dokonano umownego
podziału (uwzględniającego układ dawnych województw)
Województwa Mazowieckiego na sześć regionów gospodarki
odpadami:
 Obszar m.st. Warszawy
 Obszar ciechanowski
 Obszar ostrołęcki
 Obszar płocki
 Obszar radomski
 Obszar siedlecki,
które powinny zostać utworzone najpóźniej do końca 2015 r.
Przewiduje się, iŜ w ramach tych obszarów będzie
funkcjonowało
ok.
15
Regionalnych
Zakładów
Zagospodarowania Odpadów. Zgodnie z zapisami Kpgo
2010,
preferuje
się
obiekty
obsługujące
obszar
zamieszkiwany, co najmniej przez 150 000 mieszkańców. Do
obiektów funkcjonujących w ramach tych Zakładów zalicza
się m.in. Regionalne składowiska odpadów innych niŜ
niebezpieczne i obojętnych. Powstałe regiony będą miały
charakter ponadgminny i obsługiwać będą ww. obszary.

Do 2007 r. stopniowo
ograniczać
strumieni
odpadów kierowanych do
składowania
a)
do
uzyskania ilości substancji
balastowych na poziomie
30 % ogólnej masy
odpadów komunalnych,
co
pozwoli
wydłuŜyć
okres
eksploatacji
istniejącego składowiska
max do ok. 15 lat.

Art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
nakłada obowiązek ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do
składowania:
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej ni3 75%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
b) do dnia 31 grudnia 2012 r. – do nie więcej ni3 50%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej ni3 35%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Zakłada się spełnienie powyŜszych warunków w
przewidzianych przez ustawę terminach.

Przekształcić
istniejącą
przesypownie
w
nowoczesny
Zakład
Utylizacji Odpadów.

Na terenie Przedsiębiorstwa Usług In3ynieryjno –
Komunalnych Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim przy ul.
Kosowskiej znajduje się przesypownia odpadów,
w której następuje zagęszczanie odpadów i przygotowanie
do transportu na składowisko w Suchodole. Plan Gospodarki
Odpadami zakładał modernizację i rozbudowę istniejącej
instalacji oraz przekształcenie jej w nowoczesny zakład
segregacji i utylizacji odpadów.
W związku z przewidzianym w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami terminem zamknięcia składowiska
uznano inwestowanie w rozbudowę przesypowni za
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bezprzedmiotowe.
Uporządkować
miejsca
zwyczajowego
gromadzenia
odpadów,
tzw. „dzikie wysypiska”.

W roku 2004 zlikwidowano 3 dzikie wysypiska o łącznej
2
powierzchni 50 m . W ciągu 2006 roku uporządkowano 8
miejsc gromadzenia odpadów, wywoŜac na
składowisko odpadów 1,8 Mg odpadów komunalnych.
W 2007 r. zlikwidowano dwa dzikie wysypiska.
Zadanie będzie sukcesywnie realizowane w latach
następnych.

Utrzymać
regularną,
kompleksową obsługę w
zakresie
odbioru
odpadów.

Znowelizowany Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Sokołów Podlaski zakłada objęcie
wszystkich mieszkańców miasta kompleksową usługą w
zakresie odbioru odpadów komunalnych. W celu
zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego
Regulamin precyzyjnie określa minimalną częstotliwość
odbierania odpadów w zaleŜności od rodzaju zabudowy oraz
prowadzonej działalności. Firmy wywozowe działające na
terenie miasta zapewniają mieszkańcom kompleksową,
regularną usługę w zakresie odbioru odpadów.
Nadzór nad wykonaniem obowiązków zapisanych w
Regulaminie prowadzony jest na bieŜąco.

6. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
6.1 Odpady komunalne
Ilość powstających na terenie miasta odpadów zaleŜeć będzie od wielu czynników, spośród
których największe znaczenie będą miały aspekty demograficzne i społeczno-gospodarcze.
Prognozę zmian wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta
Sokołów Podlaski wykonano dla poszczególnych strumieni odpadów. Zgodnie z Krajowym
Planem Gospodarki Odpadami 2010 przyjęto następujące załoŜenia:
 nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych
odpadów komunalnych,
 wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie
na poziomie 5% w okresach 5 letnich, czyli 1% rocznie,
 wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% (w stosunku do
całości wytwarzanych odpadów) do 8% w 2011 r. i 15% w 2018 r. moŜe spowodować
zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych, zmniejszy się w nich głównie
zawartość papieru, tworzyw, szkła i metali;
 ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach
5-letnich (1% w skali roku).
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Tab. Nr 7 Prognoza ilości odpadów komunalnych dla miasta Sokołów Podlaski w latach 2007-2010
Lp
Rodzaj odpadów
Odpady
Odpady
z gospodarstw domowych
z obiektów infrastruktury
2007r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1.109,02 1.131,20 1.142,29 1.153,38
168,03
171,39
173,07
174,75
Odpady kuchenne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ulegające buiodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Drewno
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metale
OdzieŜ, tekstylia
Odpady mineralne
Niebezpieczne

67,22
672,13
67,22
134,42
470,49
268,85
168,03
33,61
336,06
33,61
3.360,66

68,56
671,86
68,56
137,10
470,30
268,74
167,96
34,28
342,78
34,28
3.395,62

69,24
678,45
69,24
138,45
474,91
271,38
169,61
34,62
346,14
34,62
3.428,95

69,91
685,03
69,91
139,80
479,52
274,02
171,26
34,95
349,50
34,95
3.462,23

Razem
*Czcionką pogrubioną oznaczono odpady ulegające biodegradacji.

33,60
453,69
16,80
302,47
302,47
168,03
84,02
50,40
84,02
16,80
1.680,33

34,27
453,51
17,14
308,52
302,35
167,96
83,99
51,41
85,70
17,14
1.693,38

34,60
457,95
17,30
311,54
305,31
169,61
84,81
51,91
86,54
17,30
1709,94

34,94
462,40
17,47
314,57
308,28
171,26
85,63
52,42
87,39
17,48
1726,59

Tab. Nr 8 Prognoza ilości odpadów komunalnych dla miasta Sokołów Podlaski w latach 2011-2014
Lp
Rodzaj odpadów
Odpady
Odpady
z gospodarstw domowych
z obiektów infrastruktury
2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2011r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Odpady kuchenne
1,164,47 1.175,56 1.186,65 1.197,74
176,43
178,11
179,79
181,47
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ulegające buiodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Drewno
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metale
OdzieŜ, tekstylia
Odpady mineralne
Niebezpieczne

70,58
691,62
70,58
141,14
484,13
276,64
174,43
35,29
352,86
35,29
3.497,03

71,25
705,33
71,25
142,48
493,73
282,13
176,33
35,62
356,22
35,62
3.545,52

71,92
711,99
71,92
143,82
498,39
284,79
177,99
35,96
359,58
35,96
3.578,97

72,60
718,64
72,60
145,17
503,05
287,45
179,66
36,30
362,94
36,30
3.612,45

Razem
*Czcionką pogrubioną oznaczono odpady ulegające biodegradacji.

35,28
466,85
17,64
317,59
311,24
172,90
86,46
52,92
88,22
17,64
1.743,17

35,61
476,10
17,81
320,61
317,41
176,33
88,17
53,42
89,06
17,81
1.770,44

35,95
480,59
17,98
323,64
320,41
177,99
89,21
53,93
89,90
17,98
1.787,37

36,28
485,08
18,14
326,67
323,40
179,66
90,05
54,43
90,74
18,14
1.804,06

Tab. Nr 9 Prognoza ilości odpadów komunalnych dla miasta Sokołów Podlaski w latach 2015-2018
Lp
Rodzaj odpadów
Odpady
Odpady
z gospodarstw domowych
z obiektów infrastruktury
2015r. 2016r. 2017 r. 2018 r. 2015r. 2016r. 2017 r. 2018 r.
Odpady kuchenne
1.208,83 1.219.92 1.231,01 1.242,10
183,15
184,83
186,51
188,19
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ulegające buiodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Drewno
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metale
OdzieŜ, tekstylia
Odpady mineralne
Niebezpieczne

73,27
725,29
73,27
146,52
507,70
290,12
181,32
36,63
366,30
36,63
3.645,88

73,94
731,95
73,94
147,86
512,36
292,78
182,98
36,97
369,67
36,97
3.679,34

74,61
738,60
74,61
149,21
517,02
295,44
184,65
37,31
373,03
37,31
3.712,80

75,29
745,26
75,29
150,55
521,68
298,10
186,31
37,64
376,39
37,64
3.746,25

Razem
*Czcionką pogrubioną oznaczono odpady ulegające biodegradacji.

36,62
489,58
18,31
329,69
326,39
181,32
90,66
54,94
91,58
18,31
1.820,55

36,96
494,07
18,48
332,72
329,39
182,98
91,50
55,44
92,42
18,48
1.837,27

37,30
498,56
18,65
335,74
332,38
184,65
92,33
55,94
93,26
18,69
1.854,01

37,63
503,05
18,82
338,77
335,38
186,31
93,16
56,45
94,10
18,82
1.870,68

50

Jak wynika z powyŜszych tabeli, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w mieście
będzie sukcesywnie wzrastać, osiągając w 2018 roku wielkość ok. 5 617 Mg.

6.1.1 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
Na podstawie wskaźników zawartych w KPGO 2010 oszacowano ilość wytworzonych
odpadów niebezpiecznych w 2006 r występujących w strumieniu odpadów komunalnych w
mieście Sokołów Podlaski na poziomie 50,41 Mg. PoniŜej przedstawiono prognozy
wytwarzania odpadów niebezpiecznych w latach 2007 – 2018.
2007 r -100,0 %
2008 r -102,3 %,
2010 r -104,0 %,
2014 r -108,0 %,
2018 r -112,0 %.
W oparciu ww. załoŜenia prognozuje się następujące ilości odpadów niebezpiecznych
w strumieniu odpadów komunalnych dla miasta Sokołów Podlaski:
rok 2007 - 50,41 Mg/rok
rok 2008 - 51,58 Mg/rok
rok 2010 - 52,43 Mg/rok
rok 2014 - 54,44 Mg/rok
rok 2018 - 56,46 Mg/rok

6.1.2 Prognoza odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Szacowana łączna ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2007r.
w Sokołowie Podlaskim wynosi 2587,71 Mg (około 51% wszystkich wytwarzanych odpadów
komunalnych zbilansowanych w tabeli Nr 7).
W składzie odpadów ulegających biodegradacji wyróŜniamy odpady:
 zielone z ogrodów i parków,
 odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów
komunalnych (w tym odpady kuchenne),
 odpady biodegradowalne z targowisk,
 papier i tektura zbierane selektywnie,
 drewno.
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 zgodnie z Dyrektywa Rady 1999/31/EC w
art. 5 określone zostały wymagania w zakresie deponowania na składowiskach odpadów
komunalnych

ulegających

biodegradacji.

Ilości

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji przeznaczonych do składowania powinny wynosić:
 w 2010 roku – nie więcej niŜ 75%,
 w 2013 roku – nie więcej niŜ 50%,
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 w 2020 roku – nie więcej niŜ 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

6.1.3 Prognoza dotycząca masy odpadów opakowaniowych
Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 zawiera szacunkowe dane dotyczące ilości
odpadów opakowaniowych wytworzonych oraz przewidzianych do wytworzenia w kraju w
latach 2010-2018. Prognozę ilości odpadów opakowaniowych w mieście Sokołów Podlaski w
latach 2010, 2015 i 2018 oszacowano na podstawie prognozy demograficznej oraz prognozy
ilości odpadów opakowaniowych wg KPGO 2010. Biorąc pod uwagę stabilizację ilości
opakowań wprowadzonych na rynek, postęp technologiczny w zakresie wytwarzania
opakowań, polegający na znacznym obniŜeniu ich masy w systemach pakowania towarów (u
źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005) nie przewiduje sie wzrostu masy odpadów
opakowaniowych zarówno w KPGO 2010 jak i poniŜszej prognozie dla miasta.
Oszacowana masę wszystkich rodzajów opakowań (równieŜ tych nieobjętych obowiązkiem
odzysku i recyklingu) przedstawiono poniŜej.
Tab. Nr 10 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych dla miasta Sokołów Podlaski [Mg/rok]
Rok
Rodzaj materiału opakowaniowego

2010
2014
2018

Papier
i
tektura
1307
1366
1360

Szkło

907
946
942

Tworzywa
Wielo
sztuczne materiałowe
499
521
519

14
5
15
1
15
0

Blacha
stalowa

Aluminium

11
5
12
0
11
9

33
35
34

Drewno i
materiały
naturalne
37
1
38
7
38
5

Razem

3377
3526
3509

6.2 Odpady z sektora gospodarczego
Prognozując rozwój sektora gospodarczego i związaną z nim ilość wytwarzanych odpadów
wzięto pod uwagę tendencje występujące w krajowej gospodarce. Przyjmując za
dokumentami rządowymi „wariant optymistyczny" rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą
tendencję, przewiduje sie w ciągu najbliŜszych 10 lat dalszy rozwój gospodarczy kraju w
następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu.
Głównym źródłem powstawania odpadów będzie, jak dotychczas, przemysł rolnosporzywczy.
Uwzględniając ponadto uporządkowanie statystyki w zakresie odpadów, tzn., Ŝe większość
zakładów wypełnia obowiązek sporządzania zestawień zbiorczych o wytwarzanych
odpadach, przewiduje sie, Ŝe w najbliŜszej przyszłości (lata 2008 – 2011) w mieście zostanie
utrzymany obecny poziom wytwarzania odpadów.
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W dalszej perspektywie czasowej do 2018 roku przewiduje sie relatywne zmniejszenie (w
stosunku do wzrostu produkcji w sektorze gospodarczym) wytwarzanych odpadów, w
związku z wprowadzaniem technologii mało- i bezodpadowych. Szacuje sie, Ŝe redukcja
ilości odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy moŜe wynieść ok. 10 %.

6.3 Odpady szczególne
6.3.1 Odpady medyczne i weterynaryjne
Prognozowana ilość

niebezpiecznych odpadów medycznych do

roku 2018

determinowana jest wzrostem ilości prywatnych gabinetów lekarskich oraz zakładów
stacjonarnej opieki społecznej, wynikającym z faktu starzenia się społeczeństwa, a takŜe
wzrostem uśrednionych wskaźników nagromadzenia specyficznych odpadów medycznych
wskutek wprowadzania nowoczesnych metod diagnostycznych i zabiegowych oraz
systematycznego podwyŜszania sanitarnej ochrony osobistej pacjentów i personelu
medycznego.
Według KPGO przyjęto wzrost ilości odpadów niebezpiecznych pochodzenie medycznego
na poziomie 1% rocznie w lecznictwie otwartym. W lecznictwie zamkniętym (szpitale)
prognozuje się wytwarzanie odpadów na stałym poziomie z uwagi na skracanie pobytu
pacjenta w szpitalu, przy jednoczesnym wzroście liczby pacjentów z uwagi na starzenie się
społeczeństwa.
Prognozowane ilości:
2010 rok – 38,11Mg
2015 rok – 39,96 Mg
2018 rok – 41,07 Mg
W zakresie odpadów weterynaryjnych oszacowana ilość tych odpadów kształtować się
będzie na poziomie (biorąc pod uwagę załoŜenie, Ŝe odpady weterynaryjne stanowią 10%
odpadów medycznych) w 2011 – ok. 3,848 Mg, w 2015 ok. 3,959 Mg. a w 2018 roku 4,144
Mg.
Według WPGO na terenie Województwa Mazowieckiego na dzień 31 grudnia 2005
roku

funkcjonowało

14

instalacji

do

unieszkodliwiania

odpadów

medycznych

i

weterynaryjnych. Instalacje te posiadały moc przerobową łącznie ok. 6 231 Mg/rok. Ilość
unieszkodliwionych odpadów w 2005 r. wynosiła 3 260,645 Mg, co stanowiło obciąŜenie
mocy przerobowej w 52,3%. Ich zdolność przerobowa jest wystarczająca na potrzeby całego
województwa, a wiec i miasta Sokołów Podlaski.
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Rys. 4 Lokalizacja instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
w Województwie Mazowieckim (stan na 31 października 2006 r.)

6.3.2 Oleje odpadowe
W związku z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje smarowe świeŜe
związanym z wydłuŜeniem czasu ich pracy moŜna przypuszczać, Ŝe będzie równieŜ spadek
moŜliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych.
Prognozowane ilości moŜliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych w województwie
mazowieckim:
2007 r. – 16 986 Mg
2011 r. – 16 739 Mg
2015 r. – 16 245 Mg

6.3.3 Wraki samochodowe
Opracowana w ramach KPGO prognoza wykazała, Ŝe do 2010 roku ilość
wycofywanych z eksploatacji samochodów wzrośnie o ok. 50% i wyniesie w Sokołowie
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Podlaskim ok. 1500 Mg. Z kolei w latach następnych przyrost ilości samochodów
wycofywanych będzie na poziomie 5% rocznie tj. w 2015 -1875 Mg., w 2018 -ok. 2100 Mg.

6.3.4 Odpady zawierające PCB
W związku z obowiązkiem całkowitego usunięcia urządzeń zawierających PCB (nie
później niŜ do 30.06.2010r.), ilość wytwarzanych odpadów zawierających PCB będzie
systematycznie wzrastać do roku 2010. Z informacji zawartych w bazie Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego wynika, Ŝe około 90% posiadaczy odpadów zawierających PCB
deklaruje dekontaminację i unieszkodliwienie odpadów w latach 2009-2010. Wykonanie
prognozy ilości odpadów zawierających PCB na rok 2010 jest trudne i wiąŜe się z brakiem
wiarygodnej i rzetelnej informacji o urządzeniach i obiektach zawierających PCB w chwili
obecnej.

6.3.5 Odpady zawierające azbest
PoniewaŜ od 1997 roku obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.) jedynym źródłem
powstawania odpadów jest i będzie w przyszłości usuwanie uŜytkowanych obecnie wyrobów
azbestowych,

szczególnie

w

budownictwie.

Na

terenie

Sokołowa

Podlaskiego

zinwentaryzowano ogółem ponad 1590 Mg wyrobów zawierających azbest. Wyroby te w
latach następnych będą zasilały stopniowo strumień wytwarzanych odpadów w mieście.

6.3.6

Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych i
infrastruktury drogowej.

Ilość

powstających

odpadów

uzaleŜniona

jest

od

rozwoju

lub

recesji

w

poszczególnych sektorach gospodarki, a w szczególności w budownictwie,
drogownictwie i kolejnictwie. NaleŜy się liczyć ze zwiększeniem ilości powstających
odpadów. PGO dla województwa mazowieckiego prognozuje zwiększenie ilości
powstających odpadow do 350 tys. Mg w 2011 roku i 400 tys. Mg w 2015.
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Rys. 5 Lokalizacja instalacji do odzysku/unieszkodliwiania wybranych rodzajów odpadów
niebezpiecznych oraz odpadów z sektora gospodarczego (źródło: Wojewódzki Plan
Gospodarki Odpadami)
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7 Przyjęte cele w gospodarce odpadami
7.1 Odpady komunalne
Główne cele w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi określone w Kpgo 2010,
zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, dotyczą:
 utrzymania tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju PKB,
 zwiększenia udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,
 zmniejszenia ilości wszystkich typów odpadów kierowanych na składowiska
odpadów,
 zamknięcia do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających
standardów prawnych Unii Europejskiej,
 wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Kpgo 2010, przyjęto następujące cele
szczegółowe:
 objecie umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców,
najpóźniej do końca 2007 r.,
 zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów, do końca 2007 r., dla którego minimalne wymagania określono w
Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010,
 najpóźniej do końca 2007 r. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
w 2010 r. nie więcej niŜ 75%,
w 2013 r. nie więcej niŜ 50%,
w 2020 r. nie więcej niŜ 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
W oparciu o przedstawione w KPGO 2010 cele oraz zapisy wynikające z uregulowań
prawnych, w zakresie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta określone
zostały szczegółowe cele do osiągnięcia w horyzoncie krótkookresowym na lata 2009 – 2012
oraz horyzoncie długookresowym na lata 2013-2018.
Cele krótkookresowe 2009-2012
 Wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców
w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.
 Wspieranie działań w zakresie rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów:
• odpadów zielonych z parków i ogrodów,
• papieru i tektury,
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• odpadów opakowaniowych ze szkła,
• tworzyw sztucznych i metali,
• opadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zuŜytych
baterii

i

akumulatorów,

zuŜytego

sprzętu

elektrycznego

i

elektronicznego,

przeterminowanych leków, chemikaliów),
• odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych.
 Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich
poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
• odpadów wielkogabarytowych na poziomie 50% w 2010 r.
• odpadów opakowaniowych – odzysk 55%, recykling 40% w 2011 r.
 Osiągnięcie minimalnych wskaźników selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych: 32,5% w 2008 r., 50% w 2010 r.
 Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych
nie więcej niŜ 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulęgających
biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
 Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.
Cele długookresowe 2013-2018
 Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
 Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich
poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
• odpadów wielkogabarytowych na poziomie 70% w 2014, 77% w 2018,
• odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% w 2014 r.
 Osiągnięcie

minimalnych

wskaźników

selektywnego

zbierania

odpadów

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych: 80% w 2014 r.,
87% w 2018 r.
 Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i
obojętnych nie więcej niŜ 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
 Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów
komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.
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7.2 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.
W zakresie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych
na terenie miasta Sokołów Podlaski, określone zostały szczegółowe cele przewidziane do
osiągnięcia w horyzoncie krótkookresowym na lata 2009 – 2012 oraz długookresowym na
lata 2013-2018.
Cele krótkookresowe 2009-2012
 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych.
 Edukacja

ekologiczna

mieszkańców

w

zakresie

zagroŜeń,

jakie

stwarza

niekontrolowane przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska.
 Osiągnięcie

minimalnych

wskaźników

selektywnego

zbierania

odpadów

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 50% w 2010 r.

Cele długookresowe 2013-2018
 Dalszy rozwój selektywnego systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze
strumienia komunalnych.
 Kontynuacja edukacji ekologicznej.
 Osiągnięcie

minimalnych

wskaźników

selektywnego

zbierania

odpadów

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych: 80% w 2014 r.,
87% w 2018 r.

7.3 Odpady inne niŜ niebezpieczne z sektora gospodarczego
Cele krótkookresowe 2009 - 2012
 Zwiększenie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku,
 Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach,
Cele długookresowe 2013 – 2018
 Dalsze zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku,
 Dalsze ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach

7.4 Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego
7.4.1 Odpady medyczne i weterynaryjne
Cele krótko- i długookresowe na lata 2009 – 2018
Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych i weterynaryjnych na
środowisko poprzez:
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 Współdziałanie w podniesieniu efektywności selektywnego zbierania odpadów u
źródła powstawania,
 Propagowanie

unieszkodliwiania

odpadów

zakaźnych

metodą

termicznego

przekształcania.

7.4.2 Oleje odpadowe
Cele krótko- i długookresowe na lata 2009 – 2018
 Współpraca z organizacjami odzysku w zintensyfikowaniu zbiórki olejów odpadowych
i uzyskaniu zakładanych poziomów odzysku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. nr 109, poz. 752)
 Preferowanie właściwego postępowanie z olejami odpadowymi: w pierwszej
kolejności odzysk poprzez regeneracje, a jeśli jest to niemoŜliwe ze względu na
stopień zanieczyszczenia to poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku.

7.4.3 Baterie i akumulatory
Cele krótko- i długookresowe na lata 2009 – 2018
 Współpraca z organizacjami odzysku w zintensyfikowaniu zbiórki baterii i
akumulatorów

oraz

uzyskaniu

zakładanych

poziomów

odzysku,

zgodnie

z

Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych
(Dz. U. nr 109, poz. 752).

7.4.4 Pojazdy wycofane z eksploatacji
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej
skuteczności działania systemu zbierania i demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z
eksploatacji.
Cele krótko- i długookresowe na lata 2009 – 2018
 Kontrolowanie firm prowadzących odzysk i recykling wyeksploatowanych pojazdów w
zakresie spełnienia wymogów Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202 z pózn. zm. Dz. U. 2007
nr 176 poz 1236).
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7.4.5 ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu
odzysku

i

unieszkodliwiania

zuŜytego

sprzętu

elektrycznego

i

elektronicznego

ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich składowania.

Cele krótkookresowe na lata 2009 – 2012
 Zintensyfikowanie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych,
 Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego
i

elektronicznego

pochodzącego

z

gospodarstw

domowych

w

wysokości

4 kg/mieszkańca/rok w terminie do 31 grudnia 2009 r.
 Osiągnięcie przez wprowadzających sprzęt* w 2009 r. poziomów odzysku i recyklingu
zuŜytego sprzętu zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz 1495).
Cele długookresowe na lata 2013 – 2018
 Doskonalenie

systemu

gospodarowania

zuŜytym

sprzętem

elektrycznym

i elektronicznym,

7.4.6 Odpady zawierające azbest
Zgodnie z załoŜeniami przedstawionymi w „Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” za główny cel przyjęto:
 Usuniecie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest z
terenu miasta Sokołów Podlaski.

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

Zgodnie z załoŜeniami KPGO w okresie od 2009 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest
rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów aby osiągnąć
następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. i 80% w 2018 r.
* Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
przez wprowadzającego sprzęt rozumie się przedsiębiorcę, który:
a)

produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt,

b)

sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,

c)

prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu;
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8. Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi
Naczelną zasadą w gospodarce odpadami jest zachowanie hierarchii postępowania z
odpadami:
• redukcja u źródła (zmniejszenie lub eliminacja powstawania odpadów),
• recykling (gospodarcze wykorzystanie odpadów, odzysk składników uŜytecznych),
• wykorzystanie odpadów jako źródła energii,
• składowanie odpadów.
Zgodnie z tą hierarchią, system gospodarki odpadami komunalnymi powinien uwzględniać
segregację i recykling zmierzający do minimalizacji odpadów kierowanych na składowiska.
Realizacje takiego systemu moŜna uzyskać za pomocą następujących metod:
• segregacji „u źródła” i wtórnej (segregacja wtórna na poszczególne surowce wtórne
w sortowniach),
• recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji,
• odzysku surowców wtórnych,
• unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów.
Segregacja odpadów komunalnych moŜe być realizowana w róŜny sposób. Wybór systemu
zaleŜy od rodzaju zabudowy i warunków przestrzennych. Doświadczenia praktyczne
wykazały, Ŝe w zabudowie jednorodzinnej najlepiej funkcjonuje system workowy, natomiast
w zabudowie wielorodzinnej, szczególnie wysokiej, sprawdza się system pojemnikowy.
W warunkach miasta Sokołów Podlaski, w którym występuje zarówno zabudowa
jednorodzinna jak i wielorodzinna, konieczne jest stosowanie systemu mieszanego tj.
pojemnikowo-workowego

8.1 Zbiórka odpadów
Zbiórka odpadów zmieszanych
Odpady zmieszane zbierane będą analogicznie jak dotychczas do pojemników będących na
wyposaŜeniu firmy wywozowej i zlokalizowanych w dotychczasowych miejscach.
Stosowane będą pojemniki o zróŜnicowanych pojemnościach: 80l, 110l, 120l, 140l, 240l,
660l,

770l, 1100l, KP-7 w zaleŜności od potrzeb i charakteru obsługiwanego terenu.

W zabudowie wielorodzinnej zbiórka odbywać się będzie 2-3 razy w tygodniu, natomiast w
zabudowie wielorodzinnej1-2 razy/tydzień bądź raz na 2 tygodnie w zaleŜności od
indywidualnych potrzeb.

62

W miarę rozwoju selektywnej zbiórki naleŜy weryfikować ilość pojemników do zbiórki
odpadów zmieszanych.

Selektywna zbiórka
Segregacja odpadów powinna objąć swym zasięgiem wszystkie strumienie odpadów, tj.:
z gospodarstw domowych, jednostek usługowo-handlowych, zakładów przemysłowych,
lecznictwa i szkolnictwa. Zgodnie z wytyczonymi w KPGO 2010 celami w zakresie odzysku
i recyklingu wymagane jest prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących
frakcji odpadów komunalnych:
 odpady zielone z ogrodów 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.),
 odpady wielkogabarytowe,
Surowce wtórne
Zbieranie selektywne surowców wtórnych odbywać się będzie poprzez:
 Zbieranie selektywne "u źródła",
 Pojemniki i kontenery na poszczególne rodzaje odpadów w systemie gniazdowym
(zestaw obejmuje 4 pojemniki),
Zbieranie selektywne „u źródła” polega na selekcji odpadów komunalnych prowadzonej
bezpośrednio w zabudowie jednorodzinnej. Przewiduje się kontynuacje wprowadzonej
zbiórki, która pozwoli na zebranie od 50 do 80 % materiałów do recyklingu.
W zabudowie wielorodzinnej funkcjonuje system gniazdowy. W kaŜdym zestawie
pojemników znajdują się pojemniki o pojemności 1,5 m3 w następujących kolorach:
 Niebieski – papier i tektura;,
 Ŝółty –,tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe;
 Zielony –.szkło.
Proponuje się kontynuację tej formy selektywnego zbierania odpadów w zabudowie
wielorodzinnej. Modyfikacja systemu polegać będzie na sukcesywnym zwiększeniu ilości
gniazd.
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Odpady wielkogabarytowe
Do zbierania odpadów wielkogabarytowych stosowane będą następujące systemy:
 okresowe zbieranie bezpośrednio od ich właścicieli (w sposób akcyjny, wg
ustalonego harmonogramu) oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi
indywidualnie jako „usługa na telefon”,
 dostarczanie odpadów wielkogabarytowych przez właścicieli własnym transportem,

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 bezpośredni

odbiór

przez

sprzedawcę

sprzętu

elektronicznego

i

sprzętu

gospodarstwa domowego, na zasadzie 1:1,
 indywidualne dostarczanie odpadów do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych.
Odpady niebezpieczne
Do podstawowych zadań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi naleŜą:
 zapobieganie powstawania odpadów,
 zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów,
 składowanie tylko tych odpadów, których ze względów ekonomicznych lub
technologicznych nie da się przetworzyć,
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WPGO dla woj. mazowieckiego główne cele i
zadania do realizacji w tej dziedzinie to:
 stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w
gospodarstwach domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz szkolnictwie
i sektorze medycznym i weterynaryjnym,
 minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez wprowadzenie technologii mało
i bezodpadowych – dotyczy podmiotów gospodarczych działających na terenie
miasta;
 intensyfikacja działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów,
 wprowadzenie zasad „Czystej produkcji” przez wytwórców – dotyczy podmiotów
gospodarczych działających na terenie miasta;
 edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów
postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z uregulowań
prawnych.
Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów
komunalnych przewiduje się regularny, bezpłatny odbiór odpadów przez firmę wywozową
wyposaŜoną w specjalistyczny sprzęt, specjalne, atestowane pojemniki na odpady,
obsługujący obszar miasta wg ustalonego harmonogramu zbiórki Zebrane odpady
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niebezpieczne

magazynowane

odzysku/unieszkodliwienia,

w

będą, do
magazynie

czasu
na

przekazania

odpady

niebezpieczne

do
na

instalacji
terenie

Przedsiębiorstwa Usług InŜynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o..
Zakłada się zbieranie zuŜytych baterii małogabarytowych w placówkach uŜyteczności
publicznej i placówkach szkolnych. Pojemniki do zbiórki dostarczy wyspecjalizowana firma
zajmująca się tego typu działalnością.
Przeterminowane leki zbierane będą poprzez sieć aptek.
Padłe zwierzęta zbierane będą przez wyspecjalizowany podmiot na podstawie
zawartej umowy. Miasto zamierza brać czynny udział w akcji demontaŜu wyrobów
zawierających azbest, w tym celu prowadzona będzie akcja edukacyjna oraz udzielana
będzie pomoc w pozyskiwaniu środków na demontaŜ oraz unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest.
Opakowania po środkach ochrony roślin
Gospodarka tą grupą odpadów objęta jest systemem, w którym uczestniczą producenci,
dystrybutorzy i uŜytkownicy środków ochrony roślin. System został wprowadzony w 2002r.
przez ustawę z 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r.
Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) oraz ustawa z 11.05.2006r. o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej (Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.)
Mieszkańcy nieodpłatnie przekazują opakowania po środkach ochrony roślin do punkt
sprzedaŜy, w którym nabyli te środki, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć opakowania.
Zabezpieczeniem realizacji tego obowiązku jest system kaucji (w wys. 10-30% ceny
produktu) wnoszonej przy zakupie środków i zwracanej przy przekazaniu zuŜytych
opakowań; Mieszkańcy mogą przekazać zebrane selektywnie opakowania po środkach
ochrony roślin i pozostałości po tych środkach przedsiębiorcom, prowadzącym działalność
gospodarczą polegającą na odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, którzy mają obowiązek odbierać selektywnie zebrane rodzaje odpadów.
Umieszczanie tych odpadów niebezpiecznych łącznie z innymi odpadami jest niedozwolone.

Odpady ulegające biodegradacji
Niezwykle istotnym zagadnieniem w aspekcie realizacji celów planu tj. zmniejszenia
odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych, jest ich właściwe
zbieranie. Mieszkańcy powinni zbierać na bieŜąco odpady organiczne oddzielnie, w
osobnym pojemniku.
Zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji gwarantuje uzyskanie surowca o
większej czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostowania,
jako metody recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji.
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Jak wynika z przedstawionych prognoz, w latach 2008-2015 sukcesywnie wzrastać będzie
ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które musza zostać poddane
odzyskowi lub unieszkodliwieniu poza składowaniem.
Aby sprostać tym wymaganiom niezbędne jest wprowadzenie programu selektywnej zbiórki
biomasy (odpady organiczne z gospodarstw domowych) na całym terenie miasta. W
zabudowie jednorodzinnej, moŜliwe jest prowadzenie kompostowania tych odpadów w
przydomowych

kompostowniach.

Działania

te

wymagają

jedynie

uświadamiania

mieszkańcom celowości ich prowadzenia, zaś nie pociągają za sobą Ŝadnych kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
W celu zapewnienia skuteczności realizacji przedsięwzięcia naleŜy z wyprzedzeniem
przeprowadzić

akcję edukacyjną w zakresie selektywnej

zbiórki ze szczególnym

uwzględnieniem problematyki dotyczącej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

8.2 Obiekty w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
W proponowanym systemie gospodarki odpadami załoŜono funkcjonowanie na terenie
miasta obiektów takich jak przesypownia , składowisko, instalacja

do

demontaŜu

odpadów wielkogabarytowych. PoniŜej scharakteryzowano poszczególne obiekty.

Przesypownia odpadów
Przez przesypownię aktualnie przechodzi ok. 85% wszystkich odpadów przyjmowanych na
składowisko z terenu miasta. Przesypownia wyposaŜona jest w koparkę, samochód Jelcz o
poj.14 m3, urządzenia BHP. Tutaj dokonuje się częściowego wysegregowania surowców
wtórnych większość prac wykonuje się ręcznie.

Instalacja do demontaŜu odpadów wielkogabarytowych
DemontaŜ odpadów wielkogabarytowych mógł by odbywać się w ramach istniejącej
przesypowni odpadów.

Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (MPZON)
W początkowym okresie realizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych proponuje się
akcyjne zbieranie odpadów niebezpiecznych lub wyselekcjonowywanie odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Alternatywnym sposobem zbierania
odpadów niebezpiecznych moŜe być wprowadzenie mobilnego punktu zbierania odpadów
niebezpiecznych. W miarę wzrostu ilości zbieranych
odpadów
niebezpiecznych
konieczne będzie wybudowanie Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(MPZON). Planuje się wybudowanie MPZON na terenie Przedsiębiorstwa Usług
InŜynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim.
W MPZON będą wykonywane następujące operacje: przyjmowanie i rozdział na
grupy odpadów (klasyfikacja), czasowe magazynowanie w szczelnych pojemnikach,
okresowe przekazywanie do specjalistycznych firm realizujących odzysk i unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych.
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Proponuje się,
mieszkańców.

aby

odpady

niebezpieczne

przyjmowane

były

bezpłatnie

od

Składowisko odpadów
Do roku 2012 czyli daty planowanego zamknięcia odpady

zmieszane

trafiać

będą

na

składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Suchodole Włościańskim Gm.
Sabnie.

Zgodnie z zapisami WPGO dla Mazowsza utworzonych ma zostać sześć obszarów

(regionów), w których wdraŜane będą kompleksowe systemy gospodarki odpadami
komunalnymi i tworzone Regionalne zakłady zagospodarowania Odpadów.
Regionalne obszary gospodarki odpadami komunalnymi:
 Obszar m.st. Warszawy,
 Obszar Ciechanowski,
 Obszar Ostrołęcki,
 Obszar Płocki,
 Obszar Radomski,
 Obszar Siedlecki.
Miasto Sokołowów Podlaski tak jak cały powiat sokołowski znajduje się w Obszarze
Siedleckim. Zgodnie z zasadą bliskości po 2012 roku Miasto Sokołów Podlaski korzystać
będzie ze składowiska odpadów zlokalizowanego w Woli SuchoŜebrskiej – zarządzający:
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. z siedzibą Siedlce, ul. 11-go Listopada 19.
Rys. 6 Regionalne obszary gospodarki odpadami komunalnymi (źródło: Wojewódzki Plan
Gospodarki Odpadami)
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Rys. 7 Rozmieszczenie regionalnych składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne
przewidzianych do funkcjonowania po 2014 roku na terenie woj. Mazowieckiego (źródło:
materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)
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9. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie
gospodarowania odpadami
9.1 Odpady komunalne
Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga
realizacji następujących działań:


realizacja projektowanego w PGO systemu gospodarki odpadami komunalnymi



sukcesywne zwiększanie ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,



kontrolowanie przez miasto stanu zawieranych umów przez właścicieli
nieruchomości z podmiotami

prowadzącymi działalność

w

zakresie

odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi
umowami lub decyzjami 100 % mieszkańców,


kontrolowanie przez miasto sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty
posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w
ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i
unieszkodliwiania odpadów;



edukacja ekologiczna mieszkańców,



bieŜąca likwidacja dzikich wysypisk.

Wytwarzającymi odpady komunalne są głównie gospodarstwa domowe. DuŜy wpływ na
postępowanie mieszkańców w zakresie unikania i minimalizacji ilości odpadów mają
działania zarówno władz miasta jak i społeczności lokalnej.
Oddziaływanie na mieszkańców mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych przez
nich odpadów prowadzi się poprzez:
•

podnoszenie świadomości społecznej, w wyniku prowadzenia akcji edukacyjnoinformacyjnych,

•

utrwalanie nabytych postaw,

•

stosowanie instrumentów ekonomicznych (uzaleŜnienie kosztów usuwania odpadów
od rodzaju ich zbierania).
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9.2 Odpady pochodzące z sektora gospodarczego
Zadania dla wytwórców odpadów z sektora gospodarczego:
•

prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów
prawnych,

•

uzyskanie niezbędnych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,

•

prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarki tymi
odpadami,

•

dąŜenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w
odniesieniu

do

środowiska

oraz

zapewniających

produkcyjne

wykorzystanie

wszystkich składników przerabianych surowców,
•

prowadzenie działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów (poza składowaniem),

•

uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach
zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000).

Zadania dla administracji samorządowej:
• monitoring lokalnych wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do
unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza
przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,
•

prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów
gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez
nich odpadów.

9.3

Odpady medyczne i weterynaryjne
Przeprowadzanie akcji edukacyjnych wśród pracowników słuŜby medycznej i

weterynaryjnej w celu podniesienia efektywności selektywnego zbierania odpadów u źródła
powstawania.

9.4

Oleje odpadowe
Kontrola wytwórców olejów odpadowych w zakresie zastosowanych sposobów

zbierania, magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub
unieszkodliwiania.

9.5

Baterie i akumulatory

Udoskonalenie i

rozwinięcie

systemu zbierania małogabarytowych

zuŜytych baterii

i akumulatorów ze źródeł rozproszonych.
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9.6

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie

gospodarowania

pojazdami

wycofanymi

z

eksploatacji wymaga realizacji następujących działań:
•

prowadzenia cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzających
pojazdy, punktów zbierania pojazdów, stacji demontaŜu) w zakresie przestrzegania
przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

9.7

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Doskonalenie zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od

ludności. Edukacja ekologiczna mieszkańców.

9.8

Odpady zawierające azbest
Zgodnie z KPGO usuwanie wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się ze

wsparciem finansowym powiatów.
Na terenie miasta zinwentaryzowano ok. 1590 Mg płyt azbestowych. Z Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski wynika
konieczność usunięcia wyrobów zawierających azbest do roku 2018 w wysokości 60%.
W związku z tym corocznie przez najbliŜsze 10 lat na terenie Sokołowa Podlaskiego powinno
być unieszkodliwione

średnio

100

Mg

wyrobów

Natomiast w perspektywie do 2032 ok. 50 Mg

rocznie.

zawierających azbest.
Aktualnie koszty brutto

wykonania usługi demontaŜu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych kształtuje
się na poziomie od 12 do 23 zł/ m2. W najbliŜszych latach w Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej powinny być zabezpieczone odpowiednie środki na
dofinansowanie osób fizycznych w zakresie demontaŜu, transportu i unieszkodliwiania
odpadów azbestowych na poziomie umoŜliwiającym demontaŜ w/w ilości. NaleŜy równieŜ
poczynić kroki w celu uzyskania dofinansowania zewnętrznego np. z WFOŚiGW.
Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi
azbest wymaga realizacji następujących działań:
 opracowanie programu usuwania azbestu,


monitoringu prawidłowego postępowanie

z

odpadami

zawierającymi azbest,

szczególnie obejmującego indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się
demontaŜem.
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9. 9

Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz

infrastruktury drogowej
Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie gospodarowania odpadami remontowobudowlanymi wymaga realizacji następujących zadań:
 Prowadzenie kontroli zakładów branŜy budowlanej w aspekcie oceny rodzajów i
ilości powstających odpadów oraz kierunków ich odzysku i unieszkodliwiania,
 Uwzględnianie i promowanie w trakcie planowania i realizacji inwestycji
materiałów budowlanych pochodzących z odzysku odpadów remontowobudowlanych (np. utwardzanie lokalnych dróg gruntowych, rekultywacja
obszarów zdegradowanych, niwelacja terenu).

10. Sposób realizacji wyznaczonych celów
W celu spełnienia celów i kierunków działań załoŜonych w zaktualizowanej wersji
Programu Gospodarki Odpadami, biorąc pod uwagę analizę zarówno stanu aktualnego,
jak i wskazanych problemów w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta, poniŜej
określono zadania przewidziane do realizacji w w/w czasookresie wraz ze wskazaniem
jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Tab. Nr 11 Działania w gospodarce odpadami w latach 2009 – 2018

Okres realizacji
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Jednostka
odpowiedzialna

Jednostka
wspierająca

2010, 2012

UM

-

2012

UM

-

rozpoczęcie zakończenie
Sektor komunalny

1.
2.
3.

4.

5.

Sprawozdanie z realizacji
Planu
Gospodarki Odpadami
Aktualizacja Planu
Gospodarki Odpadami
Rozbudowa systemów
selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych
Stworzenie projektu
zagospodarowania
składowiska w Suchodole
Włościańskim w momencie
jego zamknięcia
Zamknięcie oraz
rekultywacja składowiska
odpadów komunalnych

2009

2015

UM

Przedsiębiorcy

2010

2011

UM, PUIK

Starostwo Powiatowe

UM, PUIK

Starostwo Powiatowe

Od 2012 r.
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6.

Utworzenie Miejskiego
Punktu Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych (MPZON)
7.
Utworzenia punktu
gromadzenia odpadów
wielkogabarytowych
8.
Objęcie wszystkich
mieszkańców
miasta (100%)
zorganizowaną
zbiórką odpadów
komunalnych
8.
Wprowadzenie i rozwój
selektywnej zbiórki
odpadów
biodegradowalnych do
kompostowania w tym
zakup pojemników
9.
Opracowanie programu
usuwania azbestu
10.
Realizacja Programu
usuwania azbestu
11.
Program informacyjno –
edukacyjny
związany z wdroŜeniem
PGO
BieŜąca likwidacja „dzikich
wysypisk”

2009

2010

UM

Przedsiębiorcy

2009

2010

UM

Przedsiębiorcy

2009

2010

UM

-

2009

2010

UM

Przedsiębiorcy

UM

-

2009
2009

2018

UM

-

2009

2018

UM

organizacje
ekologiczne

2008

2018

UM

-

UM

-

Sektor Gospodarczy
12.

13.

14.

Kontrola wydanych
pozwoleń i zezwoleń w
zakresie gospodarki
odpadami
Dekontaminacja lub
unieszkodliwianie
urządzeń i odpadów
zawierających PCB.
Prowadzenie kampanii
edukacyjnej wśród
pracowników słuŜby
zdrowia i lekarzy
weterynarii w zakresie
prawidłowej gospodarki
odpadami.

Zadanie ciągłe

2009

2009

2010

2010

Przedsiębiorcy

-

UM

organizacje
ekologiczne
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10.1 Harmonogram i szacunkowe koszty realizacji planu

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

Tab. Nr 12 Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych w latach 2009 – 2018
Koszty w tys. zł
Potencjalne
Jednostki
źródła
Opis przedsięwzięcia
Jednostki wspierające
odpowiedzialne
finansowania
2009-2012
2013-2018
Rozwój selektywnej zbiórki
surowców wtórnych
Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów ulegających
biodegradacji
Budowa punktu zbiórki i
odbioru odpadów
niebezpiecznych i miejsca
magazynowania odpadów
z wypadków
Utworzenia punktu
gromadzenia odpadów
wielkogabarytowych
Dekontaminacja lub
unieszkodliwianie
urządzeń i odpadów
zawierających PCB.

Urząd Miasta

Przedsiębiorstwa wywozowe

100

80

MFOŚiGW,
przedsiębiorcy

Urząd Miasta

Przedsiębiorstwa wywozowe

8

-

MFOŚiGW,
przedsiębiorcy

Urząd Miasta

Przedsiębiorstwa zajmujące się
zbieraniem odpadów
niebezpiecznych

-

Fundusze ochrony
środowiska,
przedsiębiorcy

Urząd Miasta

Przedsiębiorcy

b.d.

Przedsiębiorcy

-

b.d.

-

b.d

-

Fundusze ochrony
środowiska,
przedsiębiorcy
Fundusze ochrony
środowiska,
przedsiębiorcy

6.

Zamknięcie oraz
rekultywacja składowiska
odpadów komunalnych

Urząd Miasta, PUIK

Starostwo Powiatowe, Urzędy
Gmin

-

b.d

Fundusze ochrony
środowiska

7.

Monitoring zamkniętego
składowiska odpadów
komunalnych

Urząd Miasta, PUIK

-

-

150

Fundusze ochrony
środowiska
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Lp

Tab. Nr 13 Harmonogram i szacunkowe koszty działań pozainwestycyjnych w latach 2009 – 2018
Koszty w tys. zł
Jednostki
Jednostki
Potencjalne źródła
wspierające
finansowania
odpowiedzialne
Opis przedsięwzięcia

1.
BieŜąca likwidacja „dzikich wysypisk”
2.

Objęcie wszystkich mieszkańców
miasta (100%) zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych

Urząd Miasta

2009 -2012

2013-2018

70

100

-

Środki własne
-

Urząd Miasta

-

Środki własne
-

3.
Opracowanie programu usuwania
azbestu

Urząd Miasta

-

-

-

Środki własne

4.
Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest

Właściciele
nieruchomości

Urząd Miasta

-

-

-

6.

Obsługa selektywnej zbiórki, w tym
surowce wtórne, odpady ulegające
biodegradacji, odpady
wielkogabarytowe i poremontowe

Urząd Miasta

7

-

Środki własne
b.d

Urząd Miasta

przedsiębiorstwa
wywozowe

Fundusze ochrony środowiska,
fundusze pomocowe UE,
środki własne właścicieli
nieruchomości

Środki własne
5

Aktualizacja PGO
7.

960

Urząd Miasta

5.
Opracowanie sprawozdania z
realizacji PGO

480

b.d
Przedsiębiorcy

75

8.

b.d
Obsługa zbiórki odpadów
niebezpiecznych i eksploatacja
MPZON

Urząd Miasta

9.

10.

Edukacja ekologiczna mieszkańców

Urząd Miasta

Usuwanie porzuconych wraków
samochodowych

Urząd Miasta,
właściciele
nieruchomości

przedsiębiorcy

organizacje
ekologiczne

12.

Przedsiębiorcy
10

Kontrola wydanych pozwoleń i
zezwoleń w zakresie gospodarki
odpadami dla podmiotów
gospodarczych

MFOŚiGW
5

organizacje
ekologiczne

MFOŚiGW
b.d

Urząd Miasta

b.d

przedsiębiorcy
5

Urząd Miasta

10
MFOŚiGW

b.d

11.
Prowadzenie działań edukacyjnych
dla pracowników słuŜby zdrowia i
placówek weterynaryjnych

b.d

-

b.d
BudŜet miasta
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11. Sposoby finansowania
Zaproponowany system gospodarki odpadami oparty jest o pozyskiwanie od właścicieli
nieruchomości środków na zbiórkę odpadów przez firmy wywozowe.
Na podstawie art. 6a.

Ustawy z dnia

13.09.1996

o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zmian.). Rada Gminy moŜe
w drodze uchwały na podstawie akceptacji mieszkańców wyraŜonej w przeprowadzonym
uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub
wskazane obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku. Przyjmując obowiązki Rada
Gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przejętych
obowiązków. Dysponując wniesionymi przez mieszkańców opłatami, Gmina posiada większą
moŜliwość zarządzania rynkiem i odbiorem wszystkich odpadów komunalnych, co pozwala
na prowadzenie bardziej racjonalnej i nowoczesnej gospodarki odpadami. Do wprowadzenia
w Ŝycie tej koncepcji niezbędna była akceptacja społeczna wyraŜona w lokalnym referendum.
Przeprowadzone w dniu 13 czerwca 2004 r. referendum nie dało rozstrzygnięcia, uznano je
za niewaŜne z powodu niskiej frekwencji, która wyniosła 29,05% dla koniecznych co najmniej
30%. Inną wersję Regulaminu Rada Miejska przyjęła uchwala nr XLIII/255/2006 z dnia 7
kwietnia 2006 r. Jest to Regulamin dostosowany do obowiązujących regulacji prawnych.

Koszty inwestycyjne
Zakres przewidywanych inwestycji w sektorze gospodarki komunalnej obejmuje obiekty
infrastruktury, maszyny i urządzenia. Realizacja inwestycji powinna być poprzedzona
opracowaniem studium wykonalności inwestycji.
Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:
 opłaty odbiorców usług
 środki własne gminy
 dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 dotacje ze źródeł zagranicznych
 poŜyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne
PoŜyczek udziela Narodowy
Wodnej oraz

na

zbliŜonych

Fundusz Ochrony
zasadach

Środowiska i

Fundusz

Wojewódzki.

finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria:
•
•
•
•
•
•

zgodności z polityką ekologiczną państwa,
efektywności ekologicznej,
efektywności ekonomicznej,
uwarunkowań technicznych i jakościowych,
zasięgu oddziaływania,
wymogów formalnych.

Gospodarki
Przedsięwzięcia

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać poŜyczki na pokrycie 70 % kosztów zadania.
Znaczna część poŜyczki moŜe zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym
terminie (umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działanie proekologiczne).
NajniŜsze moŜliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.
Preferencyjne kredyty, bez moŜliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska.
Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres
spłaty - do 4 lat, moŜliwa karencja –1,5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są
płatne od momentu uruchomienia kredytu.
PoŜyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku
lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłuŜenia,
skutkujące znaczną podwyŜką cen usług (jeŜeli koszty finansowe są ich elementem) lub
duŜymi wydatkami z budŜetu gmin.
Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duŜe koszty finansowe związane
z ich oprocentowaniem - nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła
finansowania
inwestycji,
lecz
jako
uzupełnienie
środków
z
poŜyczek
preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i
wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.
Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym
sposobem zadłuŜania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane
w przypadku, jeŜeli dają szansę pozyskania środków taniej niŜ kredyty bankowe,
a poŜyczki preferencyjne nie są moŜliwe do pozyskania.
Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w
przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów
instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).
Koszty eksploatacyjne
Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacyjnych są opłaty za wywóz odpadów i
opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającym źródłem
mogą być przychody z tytułu sprzedaŜy surowców wtórnych.
Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna
uwzględniać:
 pokrycie całości kosztów związanych z bieŜącą technologiczną i organizacyjną
eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,
 pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy
realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),
 rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.
Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą
być dofinansowane z budŜetu miasta.
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12 Instrumenty finansowe słuŜące realizacji zaplanowanych działań
12.1 Krajowe jednostki finansujące
Z punktu widzenia potrzeb inwestorów realizujących inwestycje w gospodarce odpadami na
największe zainteresowanie zasługuje oferta następujących krajowych jednostek
finansujących:
 Ekologicznych

funduszy

celowych,

a

przede

wszystkim

Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 Fundacji EkoFundusz,
 Banku Ochrony Środowiska S. A.
Jednostki te dysponują atrakcyjnymi dla inwestorów formami finansowania w postaci dotacji
(poza BOŚ S. A.) oraz niskooprocentowanych poŜyczek i kredytów, charakteryzującymi się
ponadto innymi formami preferencji jak np. częściowe umarzanie poŜyczek, karencja w
spłacie kapitału zaciągniętego kredytu.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy finansowaniu inwestycji
w ostatnich latach kierował się generalną zasadą wspomagania przede wszystkim inwestycji
realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej, w celu osiągnięcia
przez Polskę efektów ekologicznych określonych w Traktacie Akcesyjnym.

Pomoc

finansowa Narodowego Funduszu udzielana jest przede wszystkim na zadania o znaczeniu
ogólnopolskim lub ponadregionalnym, a takŜe na niektóre zadania lokalne, istotne z punktu
widzenia potrzeb ochrony środowiska.
Dotacje mogą być udzielane m.in. na:
 Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Spójności – Priorytet II
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – Przywracanie
terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich,
 Przedsięwzięcia realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 Przygotowanie

dokumentacji

niezbędnej

do

wystąpienia

o

dofinansowanie

przedsięwzięć wskazanych przez właściwe instytucje do wsparcia z Funduszu
Spójności oraz dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji do realizacji
budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji spełniających
warunki określone w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,
 Przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska, szczególnie waŜne z punktu
widzenia polityki ekologicznej państwa, uwzględnione w planie działalności
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Narodowego Funduszu, do kwot określonych w tym planie, w tym przedsięwzięcia
wynikające z porozumień zawartych z udziałem Ministra Środowiska i Narodowego
Funduszu.
Ponad to Narodowy Fundusz udziela poŜyczek, poŜyczek płatniczych, kredytów, dopłat do
oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŜyczek oraz umorzeń.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, analogicznie jak
Narodowy Fundusz, udziela dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych w formie
nisko oprocentowanych poŜyczek i dotacji, głównie inwestycyjnych, przynoszących efekt
ekologiczny.

KaŜdy z funduszy wojewódzkich posiada własne programy priorytetowe

określające typy zadań dofinansowania oraz zasady udzielania poŜyczek i dotacji.
Fundusz przyznając środki kieruje się Polityką ekologiczną państwa, Strategią
Województwa Mazowieckiego, Strategią działania WFOŚiGW w Warszawie na lata 20052008 oraz kryteriami wyboru przedsięwzięć i listą przedsięwzięć priorytetowych Funduszu.
Dotacje mogą być udzielane m.in. na:
 Proekologiczne działania inwestycyjne i modernizacyjne (w tym równieŜ zakupy
inwestycyjne)

realizowane

przez

jednostki

sfery

budŜetowej

i

jednostki

samorządowe oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w
zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i
kultury, kompleksowej gospodarki odpadami,
 Edukację ekologiczną, ochronę przy, monitoring środowiska, ochronę lasów i
zalesienia, badania naukowe, zapobieganie i likwidację skutków nadzwyczajnych
zagroŜeń środowiska, inwestycje w gospodarce wodnej zgodne z zasadami
ochrony środowiska, utrzymanie i rewaloryzację zabytkowych parków oraz zieleni
chronionej, profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów określonych w art. 406 pkt. 8
ustawy

Rawo

chronionych
zoologicznych,

ochrony

środowiska,

przebywających
a

takŜe

w

obiektów

utrzymanie

ośrodkach
i

przedstawicieli

rehabilitacyjnych

zespołów

o

i

szczególnych

gatunków
ogrodach
walorach

przyrodniczych i krajobrazowych,
 Opracowanie planów słuŜących gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi,
wodnymi oraz innych wynikających z ustaw, utworzenie katastru wodnego.

Dotacje standardowo wynoszą do 50% kosztu całkowitego przedsięwzięcia, ale w
uzasadnionych przypadkach poziom ten moŜe być wyŜszy.
PoŜyczka na dofinansowanie wkładu krajowego nie moŜe przekroczyć:
•

20% kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego

Rozwoju

Regionalnego,

SPO

–

Restrukturyzacja

Sektora
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Ŝywnościowego

oraz

Rozwój

Obszarów

Wiejskich,

SPO

–

Wzrost

Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Inicjatywy Wspólnoty, Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
•

10% kosztów przedsięwzięcia realizowanego z Funduszu Spójności.

Na uzasadniony wniosek podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej Fundusz moŜe udzielić poŜyczki pomostowej, zapewniającej finansowanie
inwestycji do czasu otrzymania przez wnioskodawcę środków z Unii Europejskiej.
Fundacja EkoFundusz – powołana w 1992 roku przez Ministra Finansów, zarządza
środkami

finansowymi

pochodzącymi z

części zagranicznego
Szwajcaria, Włochy, Francja,

długu

tzw.

ekokonwersji,

Polski, wobec

Szwecja i Norwegia, na

czyli

następujących

zamiany
krajów:

USA.

przedsięwzięcia

w

dziedzinie ochrony środowiska. Finansowaniem są objęte projekty ujęte w pięciu sektorach.
Sektor dotyczący gospodarki

odpadami obejmuje projekty gospodarki odpadami

komunalnymi oraz odpadami niebezpiecznymi.

Zgodnie z przyjętymi dla tego sektora

zasadami, pomoc finansowa EkoFunduszu moŜe być udzielana na następujące typy zadań
inwestycyjnych:
•

organizacja kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania
odpadów komunalnych obsługujących 50-250 tys. mieszkańców,

•

unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

•

budowa instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

•

modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji powstawania
dpadów niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie").

W zakresie działania EkoFunduszu znajdują się równieŜ projekty związane z likwidacją
ZagroŜenia dla środowiska powodowanego wyrobami zawierającymi azbest (fabryki
produkujące w przeszłości wyroby azbestowe, tereny zanieczyszczone odpadami
azbestowymi, budowa składowisk odpadów azbestowych).
Formą finansowania stosowaną przez EkoFundusz jest dotacja.

Wysokość dotacji jest

uzaleŜniona od rodzaju projektu, które dla sektora V - „racjonalizacja gospodarki odpadami i
rekultywacja gleb zanieczyszczonych" są klasyfikowane jako innowacyjne i techniczne, oraz
typu wnioskodawcy - samorządy, przedsiębiorcy, inne podmioty. Wysokość dotacji dla
projektów technicznych realizowanych przez przedsiębiorców - do 30 %, samorządy oraz
podmioty powiązane z samorządami - w zaleŜności od dochodu na 1 mieszkańca - od 30 do
60 %, inne podmioty do 50%. Dofinansowanie moŜe być udzielone na zadania będące w
fazie realizacji, o stopniu zaawansowania w dniu złoŜenia wniosku nieprzekracząjącym
60%. Procedura rozpatrywania i zgłaszania wniosków jest dwustopniowa. Pierwszym
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etapem jest Ankieta projektu. Jeśli zgłoszone w Ankiecie zadanie jest ocenione pozytywnie
wnioskodawca przedkłada Wniosek o przyznanie dotacji. Wnioski

inwestorów

o

finansowanie są oceniane w EkoFunduszu pod kątem ekologicznym, technologicznym,
ekonomicznym i organizacyjnym, zgodnie z przyjętymi procedurami. Uzyskanie dotacji jest
uzaleŜnione od pozytywnych wyników tych ocen, posiadania przez inwestora wiarygodności
finansowej oraz udokumentowania pełnego finansowania projektu.
Dofinansowania w formie kredytu na realizację przedsięwzięć związanych w szerokim
aspekcie z ochroną środowiska w tym równieŜ z gospodarką odpadami udziela Bank
Ochrony Środowiska S.A., który powstał w 1991 roku, a spółką giełdową jest od roku 1995.
Głównym udziałowcem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, który posiada 83,29 % udziałów. Pozostałe akcje naleŜą do grupy wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych drobnych akcjonariuszy.
Przedmiotem kredytowania jest m.in.
•

usuwanie wyrobów zawierających azbest,

•

wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych,

•

demontaŜ, transport i utylizacja wyrobów
azbestowych.

Kredyt przeznaczony jest dla wszystkich ubiegających się.
Warunki kredytowania:
•

kwota kredytu nie wyŜsza niŜ 100.000 zł i nie przekraczająca:
o

80% kosztu całkowitego inwestycji dla samorządów,

o

70% kosztu całkowitego zadania dla przedsiębiorców i osób fizycznych,

•

okres kredytowania: do 5 lat,

•

okres karencji: do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji,

•

okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy,
o

•

okres wykorzystania kredytu: nie dłuŜszy niŜ okres realizacji zadania,

prowizja: 1,5 % kwoty udzielonego kredytu, lecz nie mniej niŜ 100 zł.
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12.2 Finansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko" (priorytet: gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi) obejmuje swoim obszarem duŜe projekty o znaczeniu regionalnym i
minimalnej wartości 5 mln EUR. Z tej przyczyny optymalnym rozwiązaniem dla
dofinansowania zadań związanych z gospodarką odpadami są Regionalne Programy
Operacyjne. Mówi się o komplementarności projektów PO „Infrastruktura i Środowisko" z 16
Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO).
Środki, jakie będą w dyspozycji RPO to pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

kwota

prawie

16

mld

EUR.

Zostaną one rozdzielone między

poszczególne województwa.

Poszczególne wojewódzkie władze samorządowe będą,

więc zarządzać

środkami,

znacznymi

którymi

będą

wspierać

działania

tak

samorządów jak i małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z opracowanymi przez
siebie programami rozwoju, zawierającymi najwaŜniejsze dla regionu projekty, w
których znajdą się równieŜ następujące projekty dotyczące gospodarki odpadami:

• kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające
działania prewencyjne, selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku
lub unieszkodliwienia, instalacje do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwienia
odpadów, działania na rzecz likwidacji zagroŜeń wynikających ze składowania
odpadów - zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami,

•

budowa punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym niebezpiecznych,
instalacji słuŜących przygotowaniu odpadów do procesu odzysku (recyklingu),
instalacji do odzysku (recyklingu) odpadów komunalnych, instalacji termicznego
przekształcania

odpadów komunalnych

z

odzyskiem

energii,

instalacji

do

unieszkodliwiania odpadów w procesach innych niŜ składowanie,

• dostosowanie składowisk odpadów do obowiązujących przepisów,
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia
(studium wykonalności, dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, itp.).

O środki na realizację zadań w ramach tych działań będą mogły ubiegać się jednostki
samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Program LIFE+ European Commision – jest jedynym instrumentem finansowym Unii
Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów dziedzinie
ochrony

środowiska.

Jego

głównym

celem

jest

wspieranie

procesu

wdraŜania

wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz
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identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody.
LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach których współfinansowane są projekty
w zakresie:
•

WdraŜania

dyrektywy

ptasiej

o

dyrektywy

siedliskowej,

w

tym

ochrony

priorytetowych siedlisk i gatunków,
•

Ochrony

środowiska,

zapobiegania

zmianom

klimatycznym,

innowacyjnych

rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszenia jakości Ŝycia oraz wdraŜania
polityki zrównowaŜonego wykorzystania

zasobów naturalnych

i

gospodarki

odpadami,
•

Działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania
świadomości

ekologicznej

w społeczeństwie,

w tym

kampanie na

temat

zapobiegania poŜarom lasów oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk.

Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości projektu.
Nabór wniosków ogłaszany jest raz w roku przez Komisję Europejską.
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13

System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

13.1 Sposób monitoringu i oceny wdraŜania Planu
Ustawa o odpadach, przepisy wykonawcze oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010
określają zakres i sposób organizacji systemu monitoringu odpadów. Obecnie, zakres
informacji słuŜących do monitorowania gospodarki odpadami oraz sposób ich przetwarzania
i prezentacji określają następujące akty prawne:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z
późn. zm.),
• 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. z 2001 r. Nr 152
poz. 1734),
• 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 2001 r. Nr 152 poz. 1735),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30
poz. 213),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 686),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i
zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i
gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 687),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad
sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 688),
•
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 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. z 2007 r. Nr 133 poz.
930).
Ustawa o odpadach stanowi, Ŝe:
• plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli podlegają aktualizacji nie rzadziej, niŜ
co 4 lata,
• co 2 lata organy wykonawcze opracowujące projekty planów składają sprawozdanie
z realizacji planu organom uchwalającym plany,
Zaznaczenia wymaga fakt iŜ ustawodawca nakreślił nieprzekraczalne ramy czasowe
cykliczności oceny realizacji zapisów planu, które winny być dokonywane w miarę potrzeby.
Konieczność dokonywania oceny moŜe być stwierdzona na podstawie bieŜącego
monitoringu i
planu

realizacji funkcji kontrolnych

i

nadzorczych.

Monitorowanie realizacji

umoŜliwi szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w gospodarce

odpadami w mieście.
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Wskaźniki efektywności Planu Gospodarki Odpadami
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji planu jest dobry system sprawozdawczości,
oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany wpływu na środowisko.
PoniŜej przedstawiono istotne wskaźniki przyjmując, Ŝe lista ta nie jest wyczerpująca i
będzie sukcesywnie modyfikowana.
Tab. Nr 14 Wskaźniki bazowe według stanu na 2008 rok do monitorowania Planu
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor
komunalny
Ilość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych [Mg/rok]
Ilość gospodarstw domowych objętych zorganizowaną
zbiórką [%]
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w kg na 1
mieszkańca na rok
[kg/M/rok]
Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na
składowiskach [%]
Zbiórka selektywna odpadów w tym:
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne
- szkło

Stan istniejący
(rok 2008)
4034,47
78
266
95%

48,03
28,9
121,22

* - wg danych firm wywozowych

6.

Ilość zebranych selektywnie odpadów [Mg]:
- wielkogabarytowych
- niebezpiecznych
- remontowo-budowlanych

0,7
brak
brak

7.

Osiągnięty poziom odzysku odpadów:
-wielkogabarytowych
- niebezpiecznych
- remontowo-budowlanych

brak
brak

8.

Czynne składowiska odpadów komunalnych

9.

Ilość powstających osadów ściekowych w Mg s.m.

10.

Ilość usuniętych „dzikich wysypisk”

11.

Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych

1
597
3
brak
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Streszczenie

W Sokołowie Podlaskim w 2007 r. ogółem zebrano 5041 Mg odpadów, ilość zebranych
odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 0,266 Mg/rok.
Głównym sposobem zagospodarowania odpadów z terenu miasta i okolic jest obecnie
składowanie. Miasto posiada składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Suchodół
Włościański na terenie Gminy Sabnie na działkach nr Ew. 942/1 i 945/7. Składowisko zostało
uruchomione w 1978 roku.

Zarządcą składowiska jest Przedsiębiorstwo Usług InŜynieryjno

Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim z.s. ul. Kosowska 75.
Stan formalno-prawny przedstawia się na dzień dzisiejszy następująco: w grudniu 2007 roku
Wojewoda Mazowiecki udzielił pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych
niŜ

niebezpieczne

i

obojętne

w

miejscowości

Suchodół

Włościański

nr WŚR.I.JB/6640/6/07 z dnia 31.12.2007r.
W 2001 roku na terenie Przedsiębiorstwa Usług InŜynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. przy
ul. Kosowskiej 75 w Sokołowie Podlaskim uruchomiona została przesypownia odpadów.
Inwestycja podyktowana była względami ekonomicznymi, tj. oszczędnością w zakresie
transportu odpadów na składowisko. Przez przesypownię przechodzi ok.85% wszystkich
odpadów przyjmowanych na składowisko, głównie z terenu miasta. Bezpośrednio na
składowisko woŜone są odpady z gmin połoŜonych w sąsiedztwie składowiska.
Osady ściekowe
Na terenie miasta Sokołów Podlaski, w jego północnej części działa oczyszczalnia ścieków,
która obsługuje mieszkańców Miasta.

ObciąŜenie oczyszczalni ścieków wyraŜone

równowaŜną liczbą mieszkańców – LRM – 83 000 RM.
Roczna ilość wytworzonego osadu ściekowego wynosi 600 t.s.m.
Wytworzony na oczyszczalni ścieków osad ściekowy w postaci nawozu stosowany jest
w rolnictwie oraz jako warstwa izolacyjna przy rekultywacji składowiska odpadów
komunalnych w Suchodole Włościańskim Gm. Sabnie.
Odpady przemysłowe
Największy udział w wytwarzaniu odpadów ma przemysł przetwórstwa rolno-spoŜywczego.
Do odpadów przemysłowych zaliczane są równieŜ osady z oczyszczalni miejskiej oraz
odpady z przedsiębiorstw energetyki cieplnej.
W największych ilościach powstały następujące rodzaje odpadów:
•

odpady nieorganiczne z procesów termicznych tj. popioły i ŜuŜle z kotłowni i ciepłowni
zakładowych, mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych,
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•

odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i
gospodarki wodnej, w tym głównie osady z oczyszczania ścieków komunalnych i
przemysłowych,

•

odpady z przemysłu cukrowniczego: wapno defekacyjne, osadu z czyszczenia i
mycia buraków, wysłodki buraczane, melasa,

•

odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych i drogowych, m.in.
gruz budowlany,odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa
oraz przetwórstwa Ŝywności, w tym głównie: odpady przemysłu mleczarskiego i
przemysłu mięsnego

Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
Prognoza ilości odpadów komunalnych dla miasta Sokołów Podlaski w latach 2007-2010
Lp
Rodzaj odpadów
Odpady
Odpady
z gospodarstw domowych
z obiektów infrastruktury
2007r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1.109,02 1.131,20 1.142,29 1.153,38
168,03
171,39
173,07
174,75
Odpady kuchenne
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ulegające buiodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Drewno
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metale
OdzieŜ, tekstylia
Odpady mineralne
Niebezpieczne

Razem

67,22
672,13
67,22
134,42
470,49
268,85
168,03
33,61
336,06
33,61
3.360,66

68,56
671,86
68,56
137,10
470,30
268,74
167,96
34,28
342,78
34,28
3.395,62

69,24
678,45
69,24
138,45
474,91
271,38
169,61
34,62
346,14
34,62
3.428,95

69,91
685,03
69,91
139,80
479,52
274,02
171,26
34,95
349,50
34,95
3.462,23

33,60
453,69
16,80
302,47
302,47
168,03
84,02
50,40
84,02
16,80
1.680,33

34,27
453,51
17,14
308,52
302,35
167,96
83,99
51,41
85,70
17,14
1.693,38

34,60
457,95
17,30
311,54
305,31
169,61
84,81
51,91
86,54
17,30
1709,94

34,94
462,40
17,47
314,57
308,28
171,26
85,63
52,42
87,39
17,48
1726,59

Prognoza ilości odpadów komunalnych dla miasta Sokołów Podlaski w latach 2011-2014
Lp
Rodzaj odpadów
Odpady
Odpady
z gospodarstw domowych
z obiektów infrastruktury
2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2011r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
1,164,47 1.175,56 1.186,65 1.197,74
176,43
178,11
179,79
181,47
Odpady kuchenne
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ulegające buiodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Drewno
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metale
OdzieŜ, tekstylia
Odpady mineralne
Niebezpieczne

Razem

70,58
691,62
70,58
141,14
484,13
276,64
174,43
35,29
352,86
35,29
3.497,03

71,25
705,33
71,25
142,48
493,73
282,13
176,33
35,62
356,22
35,62
3.545,52

71,92
711,99
71,92
143,82
498,39
284,79
177,99
35,96
359,58
35,96
3.578,97

72,60
718,64
72,60
145,17
503,05
287,45
179,66
36,30
362,94
36,30
3.612,45

35,28
466,85
17,64
317,59
311,24
172,90
86,46
52,92
88,22
17,64
1.743,17

35,61
476,10
17,81
320,61
317,41
176,33
88,17
53,42
89,06
17,81
1.770,44

35,95
480,59
17,98
323,64
320,41
177,99
89,21
53,93
89,90
17,98
1.787,37

36,28
485,08
18,14
326,67
323,40
179,66
90,05
54,43
90,74
18,14
1.804,06
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Prognoza ilości odpadów komunalnych dla miasta Sokołów Podlaski w latach 2015-2018
Lp
Rodzaj odpadów
Odpady
Odpady
z gospodarstw domowych
z obiektów infrastruktury
2015r. 2016r. 2017 r. 2018 r. 2015r. 2016r. 2017 r. 2018 r.
1.208,83 1.219.92 1.231,01 1.242,10
183,15
184,83
186,51
188,19
Odpady kuchenne
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ulegające buiodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Drewno
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metale
OdzieŜ, tekstylia
Odpady mineralne
Niebezpieczne

Razem

73,27
725,29
73,27
146,52
507,70
290,12
181,32
36,63
366,30
36,63
3.645,88

73,94
731,95
73,94
147,86
512,36
292,78
182,98
36,97
369,67
36,97
3.679,34

74,61
738,60
74,61
149,21
517,02
295,44
184,65
37,31
373,03
37,31
3.712,80

75,29
745,26
75,29
150,55
521,68
298,10
186,31
37,64
376,39
37,64
3.746,25

36,62
489,58
18,31
329,69
326,39
181,32
90,66
54,94
91,58
18,31
1.820,55

36,96
494,07
18,48
332,72
329,39
182,98
91,50
55,44
92,42
18,48
1.837,27

37,30
498,56
18,65
335,74
332,38
184,65
92,33
55,94
93,26
18,69
1.854,01

37,63
503,05
18,82
338,77
335,38
186,31
93,16
56,45
94,10
18,82
1.870,68

Przyjęte cele w gospodarce odpadami
Odpady komunalne
Cele krótkookresowe 2009-2012
 Wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców
w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.
 Wspieranie działań w zakresie rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów:
• odpadów zielonych z parków i ogrodów,
• papieru i tektury,
• odpadów opakowaniowych ze szkła,
• tworzyw sztucznych i metali,
• opadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zuŜytych
baterii

i

akumulatorów,

zuŜytego

sprzętu

elektrycznego

i

elektronicznego,

przeterminowanych leków, chemikaliów),
• odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych.
 Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich
poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
• odpadów wielkogabarytowych na poziomie 35% w 2008 r, 50% w 2010 r.
• odpadów opakowaniowych – odzysk 55%, recykling 40% w 2011 r.
 Osiągnięcie minimalnych wskaźników selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych: 32,5% w 2008 r., 50% w 2010 r.
 Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych
nie więcej niŜ 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulęgających
biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
 Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.
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Cele długookresowe 2013-2018
 Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
 Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich
poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
• odpadów wielkogabarytowych na poziomie 70% w 2014, 77% w 2018,
• odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% w 2014 r.
 Osiągnięcie

minimalnych

wskaźników

selektywnego

zbierania

odpadów

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych: 80% w 2014 r.,
87% w 2018 r.
 Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i
obojętnych nie więcej niŜ 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
 Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów
komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.
Cele krótkookresowe 2009-2012
 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych.
 Edukacja

ekologiczna

mieszkańców

w

zakresie

zagroŜeń,

jakie

stwarza

niekontrolowane przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska.
 Osiągnięcie

minimalnych

wskaźników

selektywnego

zbierania

odpadów

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych: 32,5%
w 2008r., 50% w 2010 r.
Cele długookresowe 2013-2018
 Dalszy rozwój selektywnego systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze
strumienia komunalnych.
 Kontynuacja edukacji ekologicznej.
 Osiągnięcie

minimalnych

wskaźników

selektywnego

zbierania

odpadów

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych: 80% w 2014 r.,
87% w 2018 r.
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15. Analiza Oddziaływania Planu na Środowisko
Plan gospodarki odpadami dla Miasta Sokołów Podlaski obejmuje rozwiązania
mające na celu ograniczenie uciąŜliwości powstających odpadów dla środowiska. Analizy
przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania słuŜą wypracowaniu strategii
funkcjonowania poszczególnych elementów gospodarki odpadami. Rozwiązania z niej
wynikające powinny zaspokajać potrzeby mieszkańców oraz być zgodne z wymogami
ochrony środowiska oraz technikami i technologiami stosowanymi w Unii Europejskiej.
JednakŜe spełnienie tych wszystkich uwarunkowań wiąŜe się z nakładami finansowymi. Im
wyŜsza i nowocześniejsza technologia zastosowana w gospodarce odpadami tym wyŜsze są
koszty.
W przypadku Miasta Sokołów Podlaski przyjęcie odpowiedniej strategii wymuszone jest
istniejącą sytuacją w zakresie gospodarki odpadami. Plan Gospodarki Odpadami promuje
ograniczenie powstających odpadów m.in. poprzez:
•

rozbudowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów prowadzący do wzrostu odzysku
surowców wtórnych,

•

edukację

i

rozpowszechnianie

informacji

w

zakresie

gospodarki

odpadów

komunalnych i niebezpiecznych,
Zatem

wdroŜenie

planu

gospodarki

odpadami

będzie

prowadzić

do

likwidacji

niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. Dzięki temu ograniczona zostanie
degradacja gleby, zmniejszy się stopień skaŜenia wód podziemnych i powierzchniowych.
Ponadto wprowadzenie w Ŝycie planu gospodarki odpadami przyczyni się do skutecznej
ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych jak równieŜ wpłynie na estetykę miasta.

WaŜnym punktem planu gospodarki odpadami jest kompostowanie odpadów
organicznych. Dzięki temu cześć odpadów organicznych moŜe być przerobiona na kompost,
co powoduje zmniejszenie ilości odpadów tego typu deponowanych na składowisku.
JednakŜe odzysk surowców jak i proces kompostowania wymaga systemu segregacji
odpadów „u źródła” oraz selektywnej zbiórki innych surowców. Zatem konieczne jest
zaangaŜowanie ze strony mieszkańców. W trakcie realizacji planu powinna zostać
przeprowadzona kampania kształtowania świadomości społecznej, której celem będzie
osiągnięcie wskaźników odzysku surowców o odpowiedniej czystości. Oprócz wymienionych
powyŜej załoŜeń planu gospodarki odpadami przewiduje się stworzyć na terenie miasta
punkt odbioru odpadów niebezpiecznych (baterie akumulatory, świetlówki, przepracowane
oleje itp.), odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z remontów oraz miejsce
tymczasowego magazynowania do czasu przewozu tych odpadów do miejsca utylizacji bądź
odzysku. Spowoduje to zmniejszenie negatywnego wpływu tych odpadów na środowisko
poprzez wyeliminowanie niekontrolowanego pozbywania się tych odpadów.
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Realizacja planu gospodarki odpadami przyczyni się zatem do zmniejszenia uciąŜliwości i
zagroŜeń dla środowiska, natomiast niewdroŜenie tego planu spowodowałoby brak kontroli
nad przepływem odpadów oraz powstawanie dzikich wysypisk.
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