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1. WPROWADZENIE

1.1. Plan gospodarki odpadami w przepisach prawnych
Art. 14 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 39,
poz. 251 z poźn. zm.) – dalej ustawa o odpadach - wprowadza obowiązek opracowania
i przyjęcia do realizacji krajowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów
gospodarki odpadami oraz określa (w art. 14÷16) cel, przedmiot, zakres i warunki
szczególne.
W świetle tych przepisów plany gospodarki odpadami opracowywane są w celu:
•

realizowania polityki ekologicznej państwa (art.15) w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami (art. 5);

•

stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do
odzysku i unieszkodliwienia odpadów spełniających wymagania określone
w przepisach o ochronie środowiska.

Przedmiotem planów są wszystkie rodzaje odpadów powstające na terenie
danej jednostki administracyjnej (np. gminy) oraz przywożone na jej teren,
a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających
biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe,
opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, baterie
i akumulatory.
Zakres planów gospodarki odpadami obejmuje:
•

aktualny stan gospodarki odpadami,

•

prognozowane zmiany,

•

działania zmierzające do poprawy sytuacji,

•

instrumenty finansowe służące do realizacji zamierzonych celów,

•

system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,

W planie powinny się znaleźć w szczególności dane określające:
•

ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku
lub unieszkodliwienia,

•

rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących
działalność w tym zakresie,
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•

działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania
ilości odpadów i ich uciążliwości oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym
zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach
komunalnych kierowanych na składowiska.

Zgodnie z art.14 ustawy o odpadach projekt planu gospodarki odpadami dla
gmin opracowują: organy wykonawcze gmin. Projekty te podawane są do ogólnej
wiadomości mieszkańców lokalnej społeczności na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.zm.).
Plan gminny po uzyskaniu pozytywnych opinii zarządu powiatu i zarządu
województwa zatwierdza rada gminy.
Ustawa o odpadach zobowiązuje między innymi burmistrza lub wójta do
składania radzie gminy sprawozdania z realizacji planu - co dwa lata i niezależnie jego
aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan
gospodarki odpadami stanowi część odpowiedniego programu ochrony środowiska
i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach ochrony środowiska,
które określają w szczególności zasady dostępu społeczeństwa do informacji. Art. 16
ustawy o odpadach wskazuje że z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej mogą być realizowane jedynie ujęte w planie przedsięwzięcia
związane z unieszkodliwianiem odpadów.
1.2. Gospodarka odpadami w świetle „II Polityki ekologicznej
państwa”
Skutki dotychczasowej polityki Państwa w zakresie gospodarki odpadami oraz
nowe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, w tym m.in.: nowa sytuacja
ekonomiczna związana z intensywną transformacją gospodarki i procesami
globalizacji oraz zobowiązania wynikające z podpisanych przez Polskę konwencji
oraz protokółów globalnych i regionalnych, umów i układów międzynarodowych
i dwustronnych, a w szczególności podpisanego w 1991 r. i ratyfikowanego w 1994 r.
Układu Europejskiego jak również rozwiązań prawnych i programowych Unii
Europejskiej, do których stosowania Polska została zobowiązana w momencie akcesji
do Unii Europejskiej, spowodowały, że podjęto prace nad opracowaniem i przyjęciem
przez Sejm nowej tzw. „II Polityki Ekologicznej Państwa” jako kompleksowego
dokumentu polityczno-strategicznego, stanowiącego gruntowną rewizję i głębokie
przeformułowanie założeń celów i priorytetów oraz wytyczać kierunki działań
6

Państwa w zakresie ochrony środowiska w tym również i gospodarki odpadami do
roku 2025. Zgodnie z zapisami Konstytucji RP celem nadrzędnym Polski w zakresie
ochrony środowiska jest realizacja trwałego zrównoważonego rozwoju kraju
i wdrażanie takiej drogi jego rozwoju, która zapewni skuteczną regulację
i reglamentację dostępu do środowiska w taki sposób i na taką skalę, aby nie stanowiło
to zagrożenia dla jakości zasobów naturalnych kraju.
Realizowanie trwałego zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym,
ekonomicznym i ekologicznym oznacza między innymi:
•

zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji;

•

zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie stopnia ich
wykorzystania;

•

zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie stopnia ich
wykorzystania;

•

zmniejszenie powierzchni zdegradowanych obszarów przemysłowych,
ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych
i powstrzymanie procesów degradacji zabytków przyrody i kultury.

Cele i zadania Polski w zakresie gospodarowania odpadami wyszczególnione
zostały w „II Polityki Ekologicznej Państwa” w p. 82– 87. Najważniejsze z zapisów to
zaliczenie ochrony przed odpadami do „priorytetowych specyficznych dziedzin
ochrony środowiska” (pkt. 82) oraz podkreślenie, że:
¾ żadna inna dziedzina ochrony środowiska nie daje takich możliwości tworzenia
rynku surowcowo-materiałowego oraz poniesienia tak wielkich – szczególnie
w okresie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenia znacznych zmian
organizacyjnych,
¾ konieczne jest przeznaczenie na ochronę środowiska przed odpadami
zwielokrotnionych, w porównaniu ze stanem obecnym, środków finansowych
i zwiększenie efektywności ich wykorzystania,
¾ konieczne jest, wobec braku możliwości szybkiego zwiększenia obciążenia
wydatkami inwestycyjnymi przedsiębiorstw oraz miast i gmin ze środków
własnych i kredytów komercyjnych, utrzymanie przez najbliższe lata
dotychczasowego poziomu wysokości środków z istniejącego systemu opłatoworedystrybucyjnego (fundusze ekologiczne);
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¾ ważne
jest
wprowadzenie
efektywnych
rozwiązań
ekonomicznych
wykorzystujących mechanizmy rynkowe (ekologiczne opłaty produktowe,
depozyty ekologiczne,
„Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 20022010” – określa zadania pozainwestycyjne i inwestycyjne dla przedsięwzięć
ukierunkowanych na poprawę jakości środowiska, w tym dotyczących
gospodarowania odpadami.
Zadania te w odniesieniu do gminy Sułkowice zostały wymienione w „Planie
gospodarki odpadami dla powiatu myślenickiego”.
1.3. Zasady gospodarki odpadami w przepisach prawnych
Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów
obowiązują następujące zasady postępowania z odpadami:
•

zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

•

powtórne wykorzystanie odpadów, których powstawania w danych warunkach
techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,

•

unieszkodliwianie odpadów,

•

bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska - składowanie odpadów, których
nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne - odzyskać bądź
unieszkodliwić.

W gospodarce odpadami podstawowym priorytetem jest prewencja, tj.
zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez odpowiednie projektowanie procesów
technologicznych oraz ich produktów. Jest to zadanie kluczowe, którego realizacja
wymaga wiedzy, doświadczonych ludzi, środków i zasobów finansowych oraz
potencjału naukowego i technicznego. Powstawanie zanieczyszczeń lub odpadów
powinno być eliminowane lub ograniczane niezależnie od stopnia ich szkodliwości dla
środowiska i zdrowia ludzi, ich ilości lub miejsca powstawania.
W praktyce zapobieganie powstawaniu wielu rodzajów odpadów jest
niemożliwe, stąd należy minimalizować ich ilość. W przypadku, gdy odpady już
powstały, zaleca się maksymalne wykorzystanie odzyskanych z nich surowców
i materiałów – możliwie blisko miejsca ich powstawania (zasady bliskości
i samowystarczalności). Celem tych zasad jest ograniczenie przewozu odpadów do
minimum. Zasada najbliższego otoczenia oraz samowystarczalności powinna mieć
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zastosowanie jedynie do odpadów przeznaczonych do składowania, a nie do odzysku.
Zasada najbliższego otoczenia sprzyja zwiększeniu poczucia odpowiedzialności na
szczeblu lokalnym, a jej zastosowanie pozwoli zagospodarowywać odpady w miejscu
ich wytworzenia. Składowane powinny być tylko te odpady, których nie można
wykorzystać lub w inny sposób unieszkodliwić.
Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane
w gospodarce odpadami; uaktualniony spis i treść aktów prawnych są dostępne na
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl).
W ustawie - Prawo ochrony środowiska (tytuł I, dz. II) wprowadzono zasady ogólne:
•

•
•

•

•
•
•

•
•

zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości (ochrona jednego
lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem
ochrony pozostałych elementów),
zapobiegania (ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na
środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu),
przezorności (ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na
środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się
przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze),
zanieczyszczający płaci (ten, kto powoduje szkodę w środowisku, w szczególności
przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia oraz ten, kto może spowodować szkodę w środowisku, w szczególności
przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu),
dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach
określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska,
uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy
opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów,
prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub
programu, w tym dotyczących gospodarki odpadami, w przypadkach określonych
w ustawie - Prawo ochrony środowiska,
zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony
środowiska jest nieważna,
zasadę, że podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska
są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie
zostały określone na podstawie ustaw, przy czym jeżeli na podstawie ustaw
wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, dopuszczalne jest
stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności
uzyskiwanych wyników.
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W ustawie o odpadach (rozdział 2) sformułowano następujące zasady:
•

przestrzeganie właściwej hierarchii postępowania z odpadami (najbardziej
preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie
ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie
odpadów), unieszkodliw-wianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej
preferowanym składowanie odpadów),

•

bliskości (odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to
uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być
przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione),

•

rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko
odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za
odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez
niego produktów - odpowiednie projektowanie produktów).

W prawodawstwie zostały sformułowane szczegółowe zasady postępowania
niektórymi rodzajami odpadów (rozdział 5 ustawy o odpadach, ustawa
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa o opłacie produktowej, ustawa
o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową),
Szczegółowe wymagania zostały określone w odniesieniu do budowy
i eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz składowania
odpadów (rozdział 6 i 7 ustawy o odpadach - w powiązaniu z ustawą
o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą - Prawo budowlane). W prawodawstwie
określono też system wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki
odpadami.
W zakresie wytwarzania odpadów (art. 17 ustawy o odpadach) wymagane jest
posiadanie przez wytwórcę odpadów jednej z następujących decyzji
administracyjnych:
•

pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

•

decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zwanej
dalej decyzją zatwierdzającą program) lub złożenie informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (zwanej
dalej informacją), przy czym pozwolenia (art. 180 ustawy - Prawo ochrony
środowiska) są wydawane wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji.

Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić
wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.
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Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały
zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki
odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli
posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu
posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami, odpowiedzialność za
działania objęte tym zezwoleniem przenosi się na tego następnego posiadacza
odpadów.
Podstawowymi decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami są:
•

pozwolenie zintegrowane, jeśli odzysk lub unieszkodliwianie odpadów odbywają
się w instalacji, na której prowadzenie jest wymagane to pozwolenie,

•

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub
transportu odpadów.

W ustawie o odpadach wprowadzono generalną zasadę, że wydawana jest jedna
decyzja obejmująca wszystkie rodzaje działalności w zakresie gospodarki odpadami.
W przypadku więc, gdy wytwórca odpadów prowadzi jednocześnie działalność w
zakresie gospodarowania odpadami, jest on zwolniony z obowiązku uzyskiwania
odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na
wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, z tym że we wniosku o wydanie tych decyzji, jak i w samych
decyzjach muszą być uwzględnione wymagania stawiane zezwoleniom na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (art. 31).
Natomiast posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi działalność w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów, jest
zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenia działalności
w zakresie zbierania lub transportu odpadów. W tym przypadku jednak zarówno
wniosek, jak i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów musi uwzględniać wymagania stawiane zezwoleniu na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (art. 32).
Posiadacze odpadów, w przypadkach określonych w ustawie o odpadach,
zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania zbiorczych
zestawień danych marszałkowi województwa. Wymagania w zakresie
sprawozdawczości zawiera również ustawa o opakowaniach - w odniesieniu do
producentów opakowaniowych oraz "ustawa o opłacie produktowej" - w odniesieniu
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do pakujących produkty w opakowania oraz producentów niektórych wybranych
produktów.
W prawodawstwie zostały wprowadzone następujące instrumenty ekonomiczne:
•

ostateczne rozwiązanie problemu opakowań i odpadów z opakowań;

•

zorganizowanie sprawnego systemu odzysku wszystkich surowców wtórnych

•

opłatę za korzystanie ze środowiska ("zwykła" i podwyższona),

•

administracyjną karę pieniężną,

•

zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony
środowiska,

•

opłaty produktową i depozytową,

•

kaucję.

Powyższe zasady i wymagania muszą być uwzględnione przy opracowywaniu
ponadgminnych planów gospodarki odpadami (rozdział 3 ustawy o odpadach).
Ważną rolę przywiązuje polskie prawo do ewidencji odpadów. (art. 36
ustawy o odpadach). Zapisy dotyczące ewidencji uległy pewnym zmianom w celu
dostosowania ewidencji do wymagań sprawozdawczości UE, a także do nowych
obowiązków posiadaczy odpadów (możliwość przekazywania odpowiedzialności).
Odrębnie zostały wprowadzone wzory dokumentów na potrzeby ewidencji
komunalnych osadów ściekowych.
1.4. Aktualny i planowany stan zarządzania gospodarką odpadami
w gminach
Istniejący w Polsce system zarządzania gospodarką odpadami obejmuje
4 poziomy: centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny. Zgodnie z prawem dokonany
został też podział kompetencji.
Zakres kompetencji wojewody:
•

udzielanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarzający wytwarza
powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. Mg/rok odpadów
innych niż niebezpieczne,

•

zatwierdzanie w
niebezpiecznymi,

•

wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,

drodze

decyzji

programów

gospodarowania

odpadami
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•

zatwierdzania instrukcji eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych oraz
odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania ponad 20 Mg/d
odpadów,

•

wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej
części.

Wojewoda jest właściwym organem we wszystkich sprawach dotyczących
obiektów i zakładów zaliczanych poprzednio do inwestycji szczególnie szkodliwych
dla środowiska bądź zdrowia ludzi, a według nomenklatury przyjętej przez Prawo
ochrony środowiska do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, wymagających obowiązkowego sporządzania i przedłożenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
Zakres kompetencji starosty:
•

zatwierdzenie w
niebezpiecznymi,

drodze

decyzji

programów

gospodarki

odpadami

•

zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów komunalnych innych
niż niebezpieczne i obojętnych,

•

udzielenie zgody na zamknięcie składowiska lub wydzielonej jego części,

•

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, że powiat wykonuje określone
ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym także z zakresu
ochrony środowiska i przyrody.
Władze gminne odpowiedzialne są za postępowanie ze wszystkimi odpadami
komunalnymi powstającymi na terenie gminy, tj. za ich zbiórkę, usuwanie
i unieszkodliwianie. Obowiązujące przepisy prawne, przydzieliły gminom zadania
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenach objętych ich właściwością.
Działalność gmin w zakresie ochrony środowiska przed odpadami winna
polegać przede wszystkim na uwzględnieniu tego rodzaju zadań w programach
gospodarczych i w planach zagospodarowania przestrzennego, a następnie na
zapewnieniu ich realizacji poprzez sprawowanie nadzoru nad jednostkami
organizacyjnymi znajdującymi się na ich terenie. Nadzór ten obejmuje sprawy
gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów, budowy wysypisk, zasad działalności
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komunalnych i prywatnych przedsiębiorstw oczyszczania, ustalania częstotliwości
i sposobu wywozu odpadów.
Zakres kompetencji burmistrza lub wójta:
•

zadania i zakres odpowiedzialności, dotyczące utrzymania czystości i porządku,
zostały określone w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków gmin należy między innymi:
¾ tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości
i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych;
¾ zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi
gminami:
•

instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,

•

stacji zlewnych, w przypadku, gdy podłączenie wszystkich nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

•

instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych lub ich części,

•

organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania
odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do
odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi
działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Ustawa także zobowiązuje gminy do prowadzenia ewidencji:
•

zbiorników bezodpływowych, w celu kontroli częstotliwości opróżniania
i opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

•

przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstotliwości
i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania
planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Tak więc podstawowe funkcje działania organu wykonawczego gmin
w dziedzinie gospodarki odpadami można podzielić na:
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Funkcje eksploatacyjne - sprowadzające się do zapewnienia świadczenia usług
związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów przez organizację
własnych form działalności gospodarczej lub zlecanie wykonywania tych usług.
Funkcje planowania i rozwoju, których zadaniem jest podejmowanie działań
inwestycyjnych, związanych z rozwojem gospodarki odpadami na terenie
gminy.
Funkcje zarządzania i kontroli.
Podział ten wynika z zasady unikania konfliktu interesów, dla dobra
podejmowanych decyzji, w zakresie swoich kompetencji. Funkcje wymienione
w punktach mogą być łączone, mieszczą się one bowiem razem w pojęciu strategii
zarządzania gospodarką odpadami.
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi można podzielić na:
•

programowanie gospodarki odpadami,

•

dysponowanie zezwoleniami i zamówieniami,

•

nadzór, monitoring i kontrola.

Programowanie gospodarki odpadami powinno obejmować tworzenie ogólnej,
dalekosiężnej polityki rozwoju tej branży w mieście lub gminie.
Władze gminne, odpowiedzialne za usługi związane z wywozem odpadów, dokładnie
określają szczegółowe obowiązki, które mają być wykonane przez wywożącego
odpady między innymi:
•

ilość usuwanych odpadów oraz liczbę źródeł, z których odbierane są odpady
w określonym rejonie,

•

miejsce deponowania odpadów,

•

rodzaj odbieranych odpadów i typy pojemników,

•

środki transportu częstotliwość wywozu.

Koncesjonowanie przedsiębiorstw wywożących odpady. Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na
usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w stosunku
do podmiotów innych niż gminne jednostki organizacyjne.
Nadzór, monitoring i kontrola. Władze gminy odpowiedzialne są za utrzymanie
czystości w gminie oraz za zgodne z przepisami ochrony środowiska gospodarowanie
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odpadami komunalnymi. Z tych obowiązków wynika potrzeba kontroli działalności
w tym zakresie na terenie gminy, monitorowania ilości i jakości odpadów
składowanych na wysypisku (lub inicjowanie i nadzór na takim monitoringiem).
W celu usprawnienia zarządzania gospodarką odpadami w Związku Gmin oraz
prawidłowej kontroli, należy stworzyć lokalne przepisy prawne, regulujące działalność
w tym zakresie, z uściśleniem podstawowych obowiązków zarówno przedsiębiorstw
usługowych jak i samych usługobiorców. Można w tym celu skorzystać z ogólnie
dostępnych wzorów.
Proponuje się następujące regulacje prawne:
W zakresie akceptowania przedsiębiorstw świadczących usługi wywozu
odpadów - nie można wykluczyć powstania na terenie Gminy lub Związku Gmin
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw pragnących świadczyć usługi wywozu odpadów.
Przedsiębiorstwa te powinny być zobowiązane do uzyskania akceptacji przez organ
wykonawczy gminy swojej działalności na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W zakresie utrzymania porządku i czystości - Regulamin o utrzymaniu porządku
i czystości na terenie gminy, który powinien zawierać następujące zapisy:
•

wyszczególnienie osób fizycznych i prawnych, których dotyczy;

•

usankcjonowanie zapisu, że obowiązek usuwania odpadów spoczywa na
wszystkich osobach fizycznych i prawnych wytwarzających odpady;

•

gromadzenie odpadów odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego celu
wyznaczonych, w pojemnikach lub kontenerach przyjętych w gminie jako
zalecane (nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych);

•

każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do
udokumentowania
przekazania
wytworzonych
odpadów
do zakładu
unieszkodliwiania, posiadającego prawną zgodę na wykonywanie takich usług;

•

dowodem wywiązania się z obowiązku wymienionego wyżej jest zawarcie umowy
przez właściciela lub użytkownika nieruchomości z akceptowanym przez organ
wykonawczy Gminy przedsiębiorstwem, zajmującym się wywozem odpadów;

•

w przypadku usuwania odpadów siłami własnymi, dowodem jest rachunek zapłaty
za przyjęcie odpadów w zakładzie unieszkodliwiania. Na usuwanie odpadów
własnymi siłami konieczna jest uprzednia zgoda organu wykonawczego gminy
lub zarządzającego składowiskiem;
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•

ustalenie normatywnej, minimalnej objętości odpadów komunalnych dla
poszczególnych użytkowników oraz minimalnego cyklu usuwania odpadów;

•

określenie rodzaju i miejsca gromadzenia odpadów specjalnych, w tym
niebezpiecznych i sposobu ich usuwania.
1.5. Trendy w zakresie gospodarki odpadami

Właściwie pojęta gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi (w tym
niebezpiecznymi) jest nieodzownym warunkiem zrównoważonego rozwoju każdej
społeczności, niezależnie od stopnia jej rozwoju. Odpady powstawały zawsze i będą
powstawały również w przyszłości. Zmienia się tylko ich skład i ilość oraz technologia
unieszkodliwiania. W pierwszej połowie XX wieku dominował wywóz odpadów na
wysypiska. Były to zazwyczaj wysypiska "dzikie", które w wielu przypadkach stały
się niebezpiecznymi ogniskami zastarzałych odpadów. Obok odpadów komunalnych,
składowano na nich też odpady pochodzenia przemysłowego, których produkty reakcji
często były i często są nadal bardzo niebezpieczne. W latach 1950-1980 lansowano
„unieszkodliwianie",
które
było
uwarunkowane
sprawnymi
procesami
biochemicznego i termicznego rozkładu (rozwój kompostowni oraz spalarni II i III
generacji, łącznie z wykorzystaniem żużla i oczyszczaniem gazów odlotowych
z makrokomponentów). Od początku lat 80-tych zaczyna się mówić o „gospodarce
odpadami”, ze szczególnym naciskiem na właściwą metodologię postępowania
obejmującą podstawy naukowe, rezygnację z przestarzałych technologii stosowanych
w przemyśle (wodo- i energochłonnych oraz dających dużą masę pozostałości
procesowych i rzeczywistych odpadów) oraz wprowadzanie „czystszych” technologii,
dających mało odpadów o nie problematycznym składzie.
Odpady komunalne. Stan gospodarki odpadami w krajach Europy nie można
oceniać jednakowo. Istnieją duże dysproporcje w zakresie ilości wytwarzanych
odpadów ich charakterystyki oraz sposobów ich usuwania. W Polsce dominująca
formą pozbywania się ich jest nadal ich deponowanie na składowiskach. Deponowanie
odpadów przez wiele lat pozostanie głównym sposobem ich usuwania, wieloletnich
opóźnień nie uda się nadrobić w terminach, podanych w opracowaniach wyższego
rzędu.
Realizacja inwestycji związanych z gospodarką odpadami jest w dużej mierze
uwarunkowana względami ekonomicznymi. Przy jej porządkowaniu należy mieć na
uwadze, że dobre rozwiązania są kosztowne oraz że wdrożenie ich przekracza
możliwości gmin i większości powiatów. Stąd docelowo za konieczne uważa się
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powoływanie przez wiele gmin do wspólnej realizacji konkretnych zadań tzw.
związków celowych.
Sytuacja w zakresie deponowania odpadów na składowiskach powinna
w najbliższych latach ulec zmianie przede wszystkim z uwagi na nowowprowadzone
przepisy dot. budowy i eksploatacji składowisk i na temat ich monitoringu, oraz
z uwagi na nadanie wojewodom lub starostom uprawnień w zakresie zamykania
składowisk, w zależności od ilości przyjmowanych odpadów. Można przyjąć, że
w ciągu najbliższych 20 lat w Polsce liczba składowisk ulegnie zmniejszeniu
z obecnych ponad 2000 do ok. 300. Preferowana będzie – zgodnie z trendem
panującym w Europie - budowa obiektów dużych, wyposażonych m.in. w sortownię,
sprzęt wysypiskowy, wagę, sieć monitoringową – obsługujących teren zamieszkały
przez co najmniej 100 tysięczną populację.
W gospodarce odpadami należy odnotować duży postęp w ostatnich latach
w zakresie selektywnej zbiórki a także w edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Korzystne zmiany w tym kierunku będą postępowały również w najbliższych latach,
sprzyjać im będzie polityka ekologiczna państwa.
W Tabeli.1

podano

ogólną

charakterystykę

najpospolitszych

metod

postępowania z odpadami wraz z orientacyjnymi kosztami w przeliczeniu na 1 tonę
odpadów. Koszty te uwzględniają zarówno budowę obiektu, jak i jego eksploatację.

Tabela 1. Charakterystyka metod unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
(Koszty unieszkodliwiania w zł/Mg odpadów).
Metoda

Zalety

Wady

Koszt utylizacji

1

2

3

4

Składowanie
odpadów na
terenie gminy

Niskie koszty
inwestycyjne

Szybkie wyczerpanie powierzchni
składowania. Po przyjęciu Polski do
Unii Europejskiej metoda może być
stosowana pod określonymi
warunkami

80 – 150 zł

Składowanie
odpadów poza
terenem gminy

Najmniejsze
zanieczyszczenie
własnej gminy

Ciągła niepewność co do możliwości
składowania (protesty mieszkańców
innych gmin), wyraźna sprzeczność
metody z przyjętą w UE zasadą
bliskości i samowystarczalności

150-200 zł
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Metoda

Zalety

Wady

Koszt utylizacji

1

2

3

4

Metoda może być stosowana do
Kompostowanie Metoda
bezpieczna, odzysk organicznej biodegradowalnej części
związków
odpadów.
organicznych
Spalanie

Metoda
akceptowalna z
ekologiczne-go
punktu widzenia,
odzysk energii z
frak- cji palnej
odpadów.

Metoda bardzo kosztowna. Niestety
często budzi obawy społeczeństwa a
wdrażanie jej napotyka na protesty
ruchów ekologicznych.

160 – 210 zł

> 400 zł

Na podstawie aktualnych danych można przyjąć, że przy przebudowie
istniejących systemów krajowej gospodarki odpadami preferowane będą rozwiązania
regionalne zapewniające lepszą organizację na wszystkich szczeblach zarządzania
przy należytym wykorzystaniu środków finansowych, maszyn, urządzeń i zapewnieniu
odpowiedniej eksploatacji obiektów przez wyszkolony personel. Doświadczenia
wskazują, że tylko taki tok postępowania jest ekonomicznie opłacalny.
Dalszy rozwój systemów gospodarki odpadami w Polsce oraz miejsce w nich
składowisk odpadów powinien uwzględniać przyjęcie Polski do Unii Europejskiej
i konieczność akceptacji jej strategii gospodarki odpadami oraz dyrektyw dotyczących
generalnie gospodarki odpadami, a składowisk w szczególności. W gospodarce
odpadami należy odnotować duży postęp w ostatnich latach w zakresie selektywnej
zbiórki a także w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Korzystne zmiany w tym
kierunku będą postępowały również w najbliższych latach, sprzyjać im będzie polityka
ekologiczna państwa.
1.6. Terminologia
Plan Gospodarki Odpadami wymusza na wszystkich uczestników procesów
decyzyjnych i inwestycyjnych zastosowanie jednakowej terminologii dotyczącej
całokształtu systemu gospodarki odpadami. Poniżej podane zostały znaczenia zwrotów
użytych w opracowaniu.
Gospodarowanie odpadami – to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami
unieszkodliwiania odpadów.
Kompostownia – zakład przerobu odpadów komunalnych pochodzenia biologicznego
na kompost; ze względu na charakter i czystość dostarczonych materiałów do
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procesu i sposób wykorzystania kompostu, jak również warunki lokalizacyjne
stosuje się różny stopień wyposażenia w środki techniczne; kompostowanie
może przebiegać w komorach zamkniętych (bioreaktory), w warunkach
naturalnych (kompostowanie pryzmowe) lub w układzie mieszanym (komory
i pryzmy).
Kontener (pojemnik) grupowy – kontener ruchomy lub pojemnik stacjonarny używany
przez kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt domów.
Magazynowanie odpadów – to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów
przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii,
określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany.
Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Odpady medyczne – są to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych oraz prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie
medycyny.
Odpady niebezpieczne (problemowe) - należące do kategorii lub rodzajów odpadów
określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy o odpadach oraz posiadające
co najmniej jedną z właściwościami wymienionych w załączniku nr 4 do tej
ustawy lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B
załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników
wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną
z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.
Odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje
fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub
zagrożenia dla zdrowia ludzi, ulegają biodegradacji i nie wpływają
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość
zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także
negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w
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szczególności nie powinny stanowić zagrożenia
powierzchniowych, wód podziemnych gleby i ziemi,

dla

jakości

wód

Odpady uliczne – odpady ze sprzątania i oczyszczania placów i ulic oraz z opróżniania
koszy ulicznych.
Odpady weterynaryjne – są to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem
zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku
z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.
Odpady wielkogabarytowe (inaczej blokujące) – odpady takie jak stare meble, sprzęt
gospodarstwa domowego, części maszyn rolniczych lub całe maszyny już nie
używane w gospodarstwach rolnych itp., których nie można zbierać w ramach
normalnego systemu zbiórki odpadów komunalnych z powodu ich rozmiaru
(nie mieszczą się do typowych, stosowanych w gminie pojemnikach na odpady)
do nich zalicza się również wraki pojazdów mechanicznych.
Odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności – odpady powstające
w urzędach organów administracji publicznej, zakładach opieki zdrowotnej
(bez odpadów niebezpiecznych) i opieki społecznej, szkołach i placówkach w
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówkach kulturalno-oświatowych
oraz jednostkach więziennictwa, zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich.
Odpady z pielęgnacji terenów zielonych (odpady ogrodowe, parkowe) – trawa, liście,
zwiędnięte kwiaty i gałęzie pochodzące z pielęgnacji i porządkowania
trawników, przydomowych ogródków, terenów ogródków działkowych,
rekreacyjnych oraz parków, cmentarzy, przydrożnych drzew itp.
Odzysk – to wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub
dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części,
lub prowadzące do odzysku z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich
wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy.
Posiadacz odpadów – to każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów,
inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa
się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących
się na tej powierzchni..
Recykling – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania
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substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym
przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.
Składowisko odpadów – to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.
System donoszenia (zbiórka stacjonarna) – system zbierania odpadów gromadzonych
w stacjach gromadzenia lub dużych pojemnikach (rzędu kilku m3) czyli
kontenerach grupowych obsługujących kilka lub więcej posesji.
System dwupojemnikowy – selektywne zbieranie odpadów wg prostego podziału tylko
na dwie grupy; istnieje kilka wariantów podziału:
– System dualny – podział na frakcję wspólnie zbieranych surowców
wtórnych (użytecznych), kierowaną do sortowni oraz resztę, kierowaną
na składowisko.
– Podział na „mokre - suche” – frakcja mokra - głównie bioodpady
kierowana jest do kompostowni, frakcja sucha do sortowni.
– Podział na „mokre - reszta” – mokre trafiają do kompostowni, a reszta
trafia na składowisko, bądź podlega dalszemu podziałowi
realizowanemu przez system zbiórki (np. odzysk papieru, szkła itd.).
System odbierania – wyróżnia się dwa podsystemy: „od drzwi do drzwi”
i „przy krawężniku”.
Unieszkodliwianie odpadów – polega na poddaniu odpadów procesom
przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku
nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla
życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.
Wytwórcy odpadów – to każdy, którego działalność powoduje powstawanie odpadów
oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne
działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.
Zakład odzysku odpadów – obiekt, w którym dokonuje się czynności związanych
z wykorzystywaniem odpadów (przekształcanie odpadów na paliwo,
kompostowanie, recykling).
Zakład recyklingu (ZR) – obiekt, w którym dokonuje się przygotowania do
zagospodarowania (wywozu i sprzedaży) zebranych surowców wtórnych (np.
makulatury, stłuczki szklanej, metali itd.) poprzez usunięcie zanieczyszczeń
i balastu, ewentualne frakcjonowanie (sortowanie na różne gatunki, np.
makulatura - na twardą, gazetową i mieszaną, a stłuczkę szklaną na białą,
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kolorową i mieszaną) i zmniejszenia rozmiarów na potrzeby transportowe przy
zastosowaniu prasy.
Zakład zagospodarowania odpadów ZZO – obiekt, na terenie którego kompleksowo
zagospodarowywane mają być przywożone odpady komunalne.
Zbieranie “od drzwi do drzwi” – wariant systemu odbierania polegający na zbieraniu
odpadów gromadzonych w przydomowym pojemniku; osoba zbierająca musi
każdorazowo wejść po pojemnik na teren posesji, a po opróżnieniu odstawić
pojemnik na miejsce.
Zbieranie “przy krawężniku” – wariant systemu odbierania; wymaga ustalenia
i przestrzegania harmonogramu zbiórki; użytkownik pojemnika na odpady
wystawia go przed posesję rano w dzień zbiórki; zbierający po opróżnieniu
zostawia pojemnik na ulicy, a użytkownik zabiera go na teren posesji; system
ten często wykorzystuje się do zbiórki bezpojemnikowej, np. w workach
foliowych bezzwrotnych.
Zbieranie odpadów – to każde działanie, w szczególności umieszczanie
w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu
przygotowanie do transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania.
Zbieranie selektywne jest wymogiem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(w przeciwieństwie do systemu zbierania odpadów niesegregowanych) – jest to
system oddzielnego zbierania dwóch lub więcej grup odpadów z podziałem
według jasno określonych cech. Zbieranie selektywne może być realizowane
wg różnych systemów zbierania, najczęściej uzależnionych od rodzaju
zabudowy i będącego w dyspozycji sprzętu do zbierania i transportu.
Selektywną zbiórkę w systemie od drzwi do drzwi realizuje się zestawem
pojemników wyróżniających się barwą. System zbierania przy krawężniku
bazuje na zbieraniu części odpadów (surowców wtórnych) w worki foliowe.
Ułatwieniem w prowadzeniu takiej zbiórki dla mieszkańca mogą być stelaże do
worków.
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY SUŁKOWICE

2.1. Dane ogólne
Gmina Sułkowice jest jedną z 9 gmin powiatu myślenickiego. Położona jest
w północno-zachodniej jego części w odległości 25 km na południowy-zachód od
Krakowa, zajmuje powierzchnię 60,6 km2. Gmina pod względem wielkości
powierzchni należy do najmniejszych na terenie powiatu. Pod względem liczby
mieszkańców plasuje się na drugim miejscu po Myślenicach. Gmina podobnie jak cały
powiat myślenicki jest gęsto zaludniona. Podstawowe dane nt. gminy w porównaniu
do pozostałych gmin powiatu myślenickiego podano w Tabeli 2.1.
Tabela 2. Podstawowe dane charakteryzujące gminy Powiatu Myślenickiego
(UM w Sułkowicach, 10.2008 r.)
Powierzchnia
2
(km )

Gęstość
zaludnienia
2
osób/km

Gminy

Liczba ludności

Dobczyce

13790

67

205

Myślenice

40960

154

265

Sułkowice

14122

60,6

233

9200

75

122

10380

88

117

Raciechowice

6170

61

101

Siepraw

7620

32

238

Tokarnia

8190

69

118

Wiśniowa

6780

67

101

117.212

673,6

167

Lubień
Pcim

Razem:

Źródło: UM w Sułkowicach

W jej skład oprócz miasta Sułkowice (6.409 mieszkańców na 30.10.2008 r.)
wchodzą cztery sołectwa: Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka, oraz Rudnik.
Sąsiaduje z gminami; Lanckorona (pow. Wadowice), Budzów (pow. Sucha
Beskidzka), Pcim i Myślenice (pow. Myślenice), Skawina (pow. Kraków). Sułkowice
prawa miejskie otrzymały w 1969 r.
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Przez gminę przebiegają ważne drogowe połączenia komunikacyjne; na
północy droga krajowa nr 52 od trasy E-77 do Wadowic i Bielska Białej i drogi
wojewódzkie nr-956 Biertowice – Zembrzyce (Sucha Beskidzka) i nr 955 Biertowice
– Myślenice. Na terenie gminy nie ma linii kolejowych, najbliższa stacja PKP
znajduje się w Radziszowie.

Rys. Usytuowanie Gminy Sułkowice

Miasto Sułkowice ma charakter ulicówki o długości około 4 km, wznoszącej się
z północy (280 m npm) na południe po obu brzegach Harbutówki. W północnej części
są zabudowania Gminnej Spółdzielni „SCh”, osiedle domków jednorodzinnych oraz
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bloków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kowal” oraz „Zorza” oraz Zespół Szkół
Zawodowych i LO, a następnie Fabryka Narzędzi „Kuźnia” S.A.
Na południe od nich większe skupienie domów znajduje się na wysokości 320
m npm w sąsiedztwie Rynku, od którego odbiega kilka krótkich ulic. Tu usytuowane
są; kościół, okazały budynek szkoły podstawowej z 1883 r., budynek Urzędu
Miejskiego oraz kilka sklepów.

Fot. Rynek w Sułkowicach

Na zachód od Rynku zlokalizowane są budynki Szkoły Podstawowej z domami
nauczyciela. Dalej na zachód usytuowane jest składowisko odpadów komunalnych. Na
południe od Rynku znajdują się gęste zabudowania ciągnące się po obydwu stronach
rzeki Harbutówki aż do granicy z Harbutowicami.
2.2. Demografia
Liczba ogółem stałych mieszkańców gminy Sułkowice na dzień 30.10.2008
roku wynosiła 14.122 osób. W stosunku do stanu na dzień 30.06.2004 r. liczba ta
zwiększyła się o 390. Największy przyrost liczby mieszkańców w liczbach
bezwzględnych zanotowano w Krzywaczce. Duży przyrost zanotowano także
w Rudniku (3,8%) i w Sułkowicach (1,2%).
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Tabela 3. Mieszkańcy gminy według sołectw (30.10.2008 r.)
2004
(30 VI)

Sołectwo

Biertowice

2008
(30 X)

Przyrost

923

953

30

Harbutowice

1790

1802

12

Krzywaczka

1471

1614

143

Rudnik

3216

3344

128

Sułkowice

6332

6409

77

13732

14122

390

Ogółem

Źródło: dane UM w Sułkowicach

O ile w 2004 roku gminę zamieszkiwało nieznacznie więcej kobiet (50,34%
ogółu mieszkańców), tak obecnie mniejszość stanowią mężczyźni – 49,66%. Według
tychże samych danych z UM Sułkowice zdecydowana większość to osoby w wieku
produkcyjnym – 63,05% mieszkańców. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły
12,63% mieszkańców gminy, natomiast osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły
24,32% osób. Sieć osadnicza gminy jest zdominowana przez miasto Sułkowice,
liczące 6.409 mieszkańców (~ 45,34% ludności gminy). Wg danych UM
w budownictwie wielorodzinnym zamieszkuje w Sułkowicach ~ 15 % ludności. Dane
te dla Rudnika i pozostałych miejscowości kształtują się odpowiednio 10 i 5%.
2.3. Gospodarka rolna
Gmina Sułkowice nie jest jednostką typowo rolniczą. Dominują gospodarstwa
drobnotowarowe, gdzie główny dochód pochodzi z pracy poza rolnictwem lub z rent.
Natomiast gospodarstwa traktowane są jako przydomowe, których produkcja
zaspakaja potrzeby własne.
Tabela 4. Podział gospodarstw ze względu na powierzchnię
L.p.

Powierzchnia w ha

1.

Do 1,00

2.

Ilość w
sztukach było

Ilość w
sztukach jest

Zmiana

3523

3712

+189

1,01-2,00

991

961

-30

3.

2,01-5,00

391

390

-13

4.

Powyżej 5,00

9

9

0

Źródło :dane UM w Sułkowicach
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Tabela 5. Podział gospodarstw ze względu na powierzchnię
w poszczególnych miejscowościach
L.p.

Powierzchnia

S-ce
szt.

B-ce
szt.

H-ce
szt.

K-ka
szt.

R-k
szt.

Ogółem
szt.

1615

229

402

675

791

3712

1.

Do 1,00 ha

2.

1,01-2,00 ha

319

73

168

168

23

961

3.

2,01-5,00 ha

85

16

161

48

80

390

4.

Powyżej 5,00 ha

3

1

3

2

0

9

Źródło: dane UM w Sułkowicach

Gmina Sułkowice posiada 1360 gospodarstw rolnych oraz 3712 nieruchomości
rolnych. W stosunku do 2007 roku zmniejszeniu uległa liczba gospodarstw rolnych,
natomiast znacznie wzrosła (do 3712) liczba nieruchomości rolnych.
2.4. Działalność gospodarcza
Ocenę potencjału gospodarczego gminy dokonano pod względem ilościowym,
branżowym, z uwzględnieniem dynamiki zmian. Należy odnotować, że liczba
podmiotów gospodarczych w Gminie Sułkowice systematycznie rośnie, w tempie
przewyższającym wskaźniki wojewódzkie.
Według informacji sygnalnej US w Krakowie (luty 2007), liczba podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w Małopolsce od 2002 r. utrzymuje się na stałym
poziomie z nieznaczną tendencją rosnącą ale i z minimalnym spadkiem w roku 2006.
Sytuacja w Gminie Sułkowice przedstawia się zdecydowanie lepiej.
980

960

G mina S ułkowic e ‐
lic z ba podmiotów g os podarc zyc h og ółem

955

940

920

900

897
880

875
860

840

839

820

800

780

2003

2004

2005

2006

Źródło: Dane UM w Sułkowicach
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Liczba podmiotów gospodarczych sukcesywnie rośnie, a w roku 2006
zanotowano znaczny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów. Informacja ta nie
jest jednak wystarczająca do jednoznacznej oceny potencjału gospodarczego,
koniecznym jest odniesienie tej aktywności do gmin o podobnych warunkach
gospodarowania.
Podmioty gospodarcze według sekcji PKD

Wg danych na koniec 2006 roku na terenie Gminy Sułkowice działało łącznie
955 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 14 spółek prawa handlowego, 47 spółek
cywilnych i 832 podmioty prowadzone przez osoby fizyczne. Najwięcej (322)
podmiotów gospodarczych działało w sekcji obejmującej: handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego
i domowego. Duże znaczenie ma także przemysł (wraz z przetwórstwem
przemysłowym (238), przy czym dynamicznie rozwija się przede wszystkim
meblarstwo. Niekorzystnym wydaje się być niski udział wśród podmiotów z sekcji:
hotele i restauracje 2,4 % podmiotów, oraz pośrednictwo finansowe 2,3 %.
Należy odnotować, że pomimo prowadzenia przez Gminę ewidencji osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, brak jest możliwości pozyskania
bardziej szczegółowych danych dotyczących struktury branżowej tych podmiotów.
Gmina Sułkowice, podmioty gospodarcze w 2006 r.
wg wybranych sekcji PKD
Budownictwo
117
14%

Handel , naprawy poj.
samoch i sprzętu g. d.
322
39%

Przemysł razem
238
29%

Rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo
18
2%

Hotele i restauracje
20
2%
Obsługa nieruchom.
55
7%

Pośrednictwo finansowe
19
2%

Transport, gosp.
magazyn. i łączność
42
5%

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego ‐ www.stat.gov.pl/krak/
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Analizując dynamikę zmian liczby podmiotów w tych branżach w latach 2003 –
2006 można odnotować korzystne tendencje, przede wszystkim w sekcjach hotele
i restauracje, pośrednictwo finansowe czy też obsługa nieruchomości.
Pod względem formy prowadzenia działalności gospodarczej zdecydowanie
przeważają podmioty prowadzone przez osoby fizyczne. Stopniowo rośnie też liczba
spółek handlowych.
1200

Gmina Sułkowice
podmioty gospodarcze wg. formy działalności
1000

14
11

44
800

60

12

47

49

62

60

spółki handlowe
600

spółki cywilne
inne
osoby fizyczne

400

760

776

2004

2005

832

200

0
2006

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego ‐ www.stat.gov.pl/krak/

Na koniec roku 2006 liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą wyniosła 832, przy czym zarejestrowano 101 podmiotów a 62
wyrejestrowano.
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3. ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

3.1. Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi
3.1.1. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW

Za odpady komunalne uważa się odpady powstające w wyniku działalności
bytowo-gospodarczej człowieka w środowisku miejskim i wiejskim, do których
zalicza się także działalność handlowo-usługową, oświatową, kulturalną, ochronę
zdrowia i zarządzanie. Z uwagi na skład, właściwości technologiczne, stopień
szkodliwości dla środowiska oraz warunki i miejsce powstawania wyróżnia się
następujące rodzaje odpadów komunalnych:
Odpady domowe związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych.
• Odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności - infrastruktury
społeczno-gospodarczej, w tym m.in. z obiektów administracji, oświaty, kultury,
służby zdrowia, handlu, usług itp. W wyliczeniach na ogół oba rodzaje odpadów
przyjmuje się łącznie - stanowią one podstawową grupę 80-90% odpadów
komunalnych.
• Odpady z terenów otwartych, są to odpady uliczne z koszy, zmiotki, odpady
z placów targowych, cmentarzy, zieleni miejskiej itp. Stanowią one 5-7% masy
odpadów komunalnych.
• Odpady wielkogabarytowe, jak zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego,
zużyty sprzęt elektroniczny, opakowania przestrzenne itp. Stanowią one 5-10%
masy odpadów komunalnych.
•

Tak więc źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:
gospodarstwa domowe,
• obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty działalności
gospodarczej i wytwórczej,
•

Do dalszych rozważań przyjęto następujące grupy odpadów, które wytwarzane są
przez wyżej wymienione źródła:
•
•
•
•
•
•
•

odpady z gospodarstw domowych;
odpady z obiektów infrastruktury;
odpady wielkogabarytowe;
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych;
odpady z ogrodów i parków;
odpady z czyszczenia ulic i placów;
odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.
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3.1.2. Charakterystyka wytwarzanych odpadów

Ilość odpadów komunalnych rośnie wraz z rozwojem urbanizacji, postępem
cywilizacyjnym i poprawą poziomu życia ludności.
Intensywność powstawania oraz charakter odpadów komunalnych uwarunkowane są
trzema czynnikami:
1. Stopniem rozwoju gospodarczego i poziomem życia. Dynamika powstawania
odpadów jest ściśle związana z tempem rozwoju gospodarczego rzutującego na
tempo wzrostu wskaźnika jednostkowego spożycia z indywidualnych dochodów
ludności.
2. Stylem życia i gospodarowania odzwierciedlającym się w marnotrawstwie lub
gospodarności, modelem konsumpcji i organizacją żywienia, świadomością
ekologiczną i zdyscyplinowaniem, skutecznością zbiórki selektywnej itp.
3. Strukturą zabudowy, infrastrukturą komunalną i usługową oraz funkcją jednostki
osadniczej. Intensywność powstawania odpadów maleje wzdłuż linii od
intensywnej zabudowy miejskiej z centralnymi obszarami obsługi i osiedlami
mieszkaniowymi poprzez dzielnice peryferyjne o zabudowie rozluźnionej, aż po
otwarte tereny wiejskie.
Wykaz odpadów przyjętych na składowisko w roku 2006
Tabela 6. Zestawienie odpadów przyjętych na składowisko w 2006 r.
Kod odpadu

Rodzaj

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 08 01

Skratki

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż
wymienione w 03 01 04

Ilość (Mg)

1 383,2
64,0
4,0
10,0

RAZEM:

236,0
66,4
1 763,6

Źródło: Dane Zakładu Gospodarki Komunalnej

Skład morfologiczny odpadów

Oznaczenie składu morfologicznego przeprowadzono zgodnie z Normą Polską
PN-93/Z-15006 dotyczącą oznaczania składu morfologicznego stałych odpadów
komunalnych. W tym celu pobrano próbkę laboratoryjną i odważono o masie ok. 5 kg.
Następnie za pomocą sita rozdzielano ją na 2 frakcje otrzymując I frakcję o wielkości
cząstek poniżej 10 mm i II frakcję o wielkości cząstek równych i powyżej 10 mm.
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Z pozostałej na sicie II frakcji wyselekcjonowano poszczególne składniki:
odpady spożywcze pochodzenia roślinnego, odpady spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, odpady papieru i tektury, odpady tworzyw sztucznych, odpady
materiałów tekstylnych, odpady szkła, odpady metali, odpady organiczne pozostałe
i odpady mineralne pozostałe. Wszystkie wyselekcjonowane składniki z II frakcji
oraz I frakcję zważono z dokładnością do 0,5 g.
Zawartość procentową I frakcji oraz poszczególnych składników II frakcji (Xn)
obliczono w procentach wg wzoru:
Xn =
w którym:

mo
m ⋅ 100

mo

- masa poszczególnych składników odpadów

m

- masa próbki pobranej do oznaczenia,

n

- od 1do 10 - symbole poszczególnych składników

Tabela 7. Skład morfologiczny odpadów (badania za 2006 r.)
l.p.

Nazwa składnika

1

2

1.

składnika

Zawartość
składników
%

3

4

Charakterystyka

frakcja < 10 mm

Pozostałości z mechanicznej obróbki odpadów

2.

odpady spożywcze
pochodzenia roślinnego

Pozostałości substancji roślinnych, powstające przy
przygotowaniu pożywienia np. obierki, resztki jarzyn i
owoców, zgniłe warzywa i owoce, resztki
pokonsumpcyjne pożywienia, produkty spożywcze
traktowane jako odpady, np. pieczywo, kasza lub mąka
w opakowaniach; inne odpady niemożliwe do ścisłego
wyspecyfikowania

0,00

3.

odpady spożywcze
pochodzenia zwierzęcego

Resztki mięsa, kości, wyrobów z mięsa, ryb tłuszczów,
serów itp.

0,00

4.

odpady papieru i tektury

Wszelkie pozostałości wyroby z papieru i tektury

22,50

5.

odpady tworzyw sztucznych

Wszelkie pozostałości oraz wyroby z tworzyw
sztucznych

19,20

6

odpady materiałów tekstylnych

Wszelkie resztki oraz wyroby z materiałów wełnianych,
bawełnianych, lnianych i włókien chemicznych

0,00

7

odpady szkła

Wszelkie wyroby ze szkła oraz stłuczka szklana

4,84

8

odpady metali

Wszelkie wyroby i złom ze wszystkich rodzajów metali

0,00

9

odpady organiczne pozostałe

Odpady organiczne pozostałe po wyselekcjonowaniu
składników 1-5 np. resztki roślin, zeschnięte kwiaty,
trawa, gałęzie drzew, itp.

11,80

10

odpady mineralne pozostałe

Odpady mineralne pozostałe po wyselekcjonowaniu
składników 6-7 jak: kawałki betonu, cegły, resztki
ceramiczne itp.

26,60

RAZEM

15,10

100,00
Źródło: Dane Zakładu Gospodarki Komunalnej
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Skład morfologiczny odpadów
tworzywa
19,20%
papier i tektura
22,51%

szkło
4,84%

organiczne pozostałe
11,83%
Frakcja < 10 mm
15,06%
mineralne pozostałe
26,56%

Wykaz odpadów przyjętych na składowisko w roku 2007

W roku 2007 na składowisko odpadów komunalnych w Sułkowicach przyjęto
2 105,2 Mg odpadów.

Tabela 8. Zestawienie odpadów przyjętych na składowisko w 2007 r. (dane od
Zleceniodawcy)
Kod odpadu

20 03 01

Rodzaj

19 08 02

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Zawartość piaskowników

19 08 01

Skratki

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż
wymienione w 03 01 04

19 12 12

03 01 05
RAZEM:

Ilość (Mg)

1 633,2
65,0
4,4
14,7
272,0
115,9
2 105,2

Skład morfologiczny odpadów

Oznaczenie składu morfologicznego w 2007 r. przeprowadzono analogicznie do
badań za 2006 r.
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Tabela 9. Skład morfologiczny odpadów (badania za 2007 r.)
l.p.

Nazwa składnika

Charakterystyka
składnika

Zawartość
składników [%]

1

2

3

4

1.

frakcja < 10 mm

Pozostałości z mechanicznej obróbki odpadów

2.

odpady spożywcze pochodzenia
roślinnego

Pozostałości substancji roślinnych, powstające przy
przygotowaniu pożywienia, np. obierki, resztki jarzyn
i owoców, zgnile warzywa i owoce, resztki
pokonsumpcyjne pożywienia, produkty spożywcze
potraktowane jako odpady, np. pieczywo, kasza lub
mąka w opakowaniach; inne odpady niemożliwe do
ścisłego wyspecyfikowania

2,78

3.

odpady spożywcze pochodzenia
zwierzęcego

Resztki mięsa, kości, wyrobów z mięsa, ryb tłuszczów,
serów itp.

0,00

4.

odpady papieru i tektury

Wszelkie pozostałości wyroby z papieru i tektury

5,08

5.

odpady tworzyw sztucznych

Wszelkie pozostałości oraz wyroby z tworzyw
sztucznych

6.

odpady materiałów tekstylnych

Wszelkie resztki oraz wyroby z materiałów wełnianych,
bawełnianych, lnianych i włókien chemicznych

0,00

7.

odpady szkła

Wszelkie wyroby ze szkła oraz stłuczka szklana

0,00

8.

odpady metali

Wszelkie wyroby i złom ze wszystkich rodzajów metali

8,24

9.

odpady organiczne pozostałe

Odpady organiczne pozostałe po wyselekcjonowaniu
składników 1-5 np. resztki roślin, zeschnięte kwiaty,
trawa, gałęzie drzew, itp.

19,10

10.

odpady mineralne pozostałe

Odpady mineralne pozostałe po wyselekcjonowaniu
składników 6-7 jak: kawałki betonu, cegły, resztki
ceramiczne itp.

35,50

RAZEM

14,50

14,80

100,00

Skład morfologiczny odpadów

tworzywa
14,8%

metal
8,24%

organiczne
pozostałe
19,1%

papier i tektura
5,08%
odpady roślinne
2,78%

Frakcja < 10 mm
14,5%

mineralne
pozostałe
35,5%

3.1.3. Zbiórka odpadów

Dominującą ale nie jedyną formą unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy
jest ich deponowanie na składowisku. Ewidencja odpadów kierowanych na
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składowisko gminne prowadzona jest na
komputerowego do obsługi wagi samochodowej.

bieżąco

za

pomocą

programu

Fot. Składowisko odpadów komunalnych w Sułkowicach

Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych na składowisko zajmuje się Zakład
Gospodarki Komunalnej w Biertowicach. Podstawowym założeniem systemu odbioru
odpadów jest powszechność korzystania z usług wywozowych przez mieszkańców
oraz rezygnacja z kontenerów zbiorczych na rzecz pojemników indywidualnych dla
każdej posesji.
Kontenery o pojemności 1100 litrów są stosowane wyłącznie w rejonach
zabudowy wielorodzinnej (bloki) oraz na terenach trudno dostępnych dla sprzętu
(teren górzysty).
W pozostałych przypadkach system odbioru odpadów z terenu posesji polega na
dwukrotnym opróżnieniu pojemnika 110 litrowego z odpadami zmieszanymi w ciągu
miesiąca. Dodatkowo, jeden raz w miesiącu odbierane są odpady segregowane, gromadzone w
trzech kolorowych, półprzeźroczystych odpowiednio opisanych workach:
•

zielony – szkło,

•

żółty – tworzywa sztuczne,

•

niebieski – papier,
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Takie rozwiązanie umożliwia rozliczenie poszczególnych gospodarstw
domowych oraz jest podstawą funkcjonowania segregacji odpadów u źródeł ich
powstawania. Terminy wywozu są ściśle wyznaczone dla poszczególnych
miejscowości i ulic, w ten sposób mieszkańcy przyzwyczają się do ustalonego
harmonogramu wywozu odpadów.
Aby umożliwić odbiór odpadów z posesji położonych w rejonach trudno
dostępnych eksploatowane są 2 specjalistyczne śmieciarki na podwoziu samochodów
Gazela i Star.
Niezależnie od powyższego prowadzona jest także selektywna zbiórka w
systemie „u źródła” w zabudowie wielorodzinnej, przy szkołach i budynkach
komunalnych, gdzie ustawiane są zestawy składające się z czterech oznakowanych
kontenerów o pojemności 1,1 m3, do których kierowane są szkło białe i kolorowe,
makulatura i tworzywa sztuczne. Odbiór 2 razy w miesiącu, wg obowiązującego
harmonogramu.
Na terenie gminy w ramach selektywnej zbiórki pozyskano:
stłuczki szklanej
makulatury
tworzyw sztucznych

Rok 2006
125,26 Mg
23,74 Mg
22,48 Mg

Rok 2007
- 98,74 Mg
- 46,72 Mg
- 24,95 Mg

Fot. Śmieciarka na podwoziu Star
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Fot. Kontenery o pojemności 1,1 m3 do segregacji

Odpady zebrane w workach i kontenerach trafiają do sortowni gdzie na
przenośniku taśmowym prowadzony jest proces doczyszczania i podziału na
poszczególne asortymenty. Rozdzielone frakcje są belowane, workowane lub
rozdzielane do boksów w celu przygotowania do transportu. Surowce wtórne po
zgromadzeniu ilości wystarczających dla zorganizowaniu transportu zostają wysłane
do przetwórni.

Fot. Zbelowane butelki typu PET
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Odbiorcami surowców są:
•
•
•
•
•
•

IMP Polowat Sp z o.o. Bielsko Biała – PET,
Recykling Centrum Sp. z o.o. Jarosław – stłuczka szklana
KEM Sp. z o.o ul. Budowlanych 6-1, 41+303 Dąbrowa Górnicza
SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH KRZYSZTOF GARLICKI
ul. Kościuszki 73, 32-650 Kęty
ERGUM Krzysztof Rutkowski ul. Rabsztyńska 3/13, 32-310 Klucze
Ekopartner Silesia ul. Kolejowa 1, 41-500 Chorzów

Gmina Sułkowice współpracuje z organizacją odzysku REKOPOL S.A. w
zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. W ramach współpracy
REKOPOL wspiera gminę poprzez dopłaty do każdej tony zebranego surowca ale
również poprzez organizację szkoleń dla pracowników merytorycznych, szkoleń dla
nauczycieli oraz przekazywanie materiałów promujących selektywną zbiórkę.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
przyjmowane są nieodpłatnie na do magazynowania na składowisko gdzie są
demontowane i przekazywane do recyklingu.
W Tabeli 10 wyszczególniono jednostki objęte zorganizowaną zbiórką
odpadów oraz rodzaje i ilości dysponowanych przez te jednostki pojemników na
odpady. Tabela nie ujmuje jedynie koszy ulicznych na odpady i worków
polietylenowych na zbierane selektywnie surowce wtórne.
Według szacunków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Biertowicach w gminie
zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest ok. 90 % jej mieszkańców.
Tabela 10. Gospodarka odpadami w gminie Sułkowice
wg stanu na 30 czerwiec 2008 r.
Wyszczególnienie

sztuki

Liczba odbiorców indywidualnych
korzystających z pojemników 110 l.

Liczba posesji

2447

2931

Liczba odbiorców korzystających
wspólnie z kontenerów 1100 l.

21

296

Liczba placówek gospodarczych
wyposażonych w pojemniki 110 l.

143

99

Liczba placówek gospodarczych
wyposażonych w pojemniki 1100 l.

58

38

Liczba kontenerów do segregacji
odpadów o pojemności 1100 litrów

43

Liczba kontenerów do zbiórki odpadów
tekstylnych

6

Źródło: dane UM w Sułkowicach
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3.1.4. Ilości wytwarzanych odpadów

Ilość powstających odpadów komunalnych zależy w dużym stopniu od
poziomu i modelu konsumpcji indywidualnej oraz świadomości ekologicznej
społeczeństwa. Wraz z rozwojem gospodarczym powodowanym przede wszystkim
rozwojem technologii przemysłowych, następuje zwiększanie konsumpcji, co ma
wpływ na zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów. W dużych ośrodkach miejskich
ilość wytwarzanych odpadów wynosi nawet 1,5 m3 rocznie na mieszkańca, podczas
gdy na niektórych terenach wiejskich nie przekracza 0,5 m3 na mieszkańca.
Brak jest wiarygodnych danych na temat ilości odpadów wytwarzanych na
terenie co najmniej 90 % gmin w kraju. Ilości te na ogół określane są szacunkowo
w jednostkach objętości na podstawie zakładanych wskaźników nagromadzenia
i wskaźników przeliczeniowych z jednostek objętości na jednostki masy. Przy
określaniu ilości wytwarzanych odpadów na terenie województwa małopolskiego i na
terenie powiatu myślenickiego wskaźniki przyjmowane były z KPGO.
3.1.5. Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Gminne składowisko odpadów znajduje się na południowo-zachodnich
obrzeżach miasta Sułkowice, na końcu ulicy Tysiąclecia, w odległości 1,0 – 1,2 km
na zachód od Urzędu Miejskiego, na północ i północny-wschód od drogi
powiatowej Sułkowice - Lanckorona. Teren ten od wschodu graniczy z działką,
której jedna część planowana jest pod rozbudowę składowiska a na drugiej od
południowego-wschodu usytuowane jest stare już zrekultywowane wysypisko,
którego eksploatacja zakończona została w 1999 r. Ogółem powierzchnia, będąca w
dyspozycji Gminy wynosi około 3,5 ha, na której znajdują się dwie kwatery o
powierzchni 4900 m2 i 6682 m2. Razem 11582 m2.
Eksploatowane składowisko jest niewielkim obiektem, eksploatowanym od
1999 r., zajmuje powierzchnię ok. 1,1 ha. Jego pojemność według dokumentacji
projektowej wynosi ok. 85 tys. m3. Roczna ilość składowanych odpadów to ok.
2000 Mg. Obiekt spełnia wszelkie wymogi ochrony środowiska.
Dla zminimalizowania negatywnego wpływu składowiska na środowisko zastosowane
zostały następujące rozwiązania:
•

Założono uszczelnienie wielowarstwowe podstawy składowiska:
– warstwa nośna w obrębie glin,
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– uszczelnienie właściwe teksturowaną geomembraną HDPE 2 mm
grubości zabezpieczoną przed uszkodzeniem geowłókniną grubości 6
mm firmy Novita; tekstura geomembrany ma za zadanie poprawę
stateczności budowli i została zastosowana z uwagi na nachylenia skarp
oraz niekorzystne warunki gruntowe wynikające z budowy geologicznej
terenu i parametrów geotechnicznych gruntu rodzimego.
– warstwa odsączająca drenażowa z głównym przewodem drenarskim z
HDPE, zbierającym i odprowadzającym odcieki do zbiorników
bezodpływowych o pojemności 100 m3, których zawartość w miarę
zapełniania jest okresowo wywożona na oczyszczalnię ścieków;
– uszczelniono skarpy wału ochronnego;
•

Wykonano odwodnienie terenu składowisk eksploatowanego i rekultywowanego.
Odwodnienie wykonano w postaci rowów opaskowych, odbiornikiem wód
opadowych odprowadzanych rowem jest ciek wodny. Budowa odwodnienia
terenu miała na celu zarówno poprawę stateczności składowiska, jak i
niedopuszczenie do infiltracji wód opadowych z terenów przyległych;

•

Wybudowano przy wyjeździe z terenu składowiska brodzik dezynfekcyjny.

Obecnie trwają prace przy budowie Centrum Recyklingu, które wyposażone
zostanie w linię sortowniczą, kompostownię i w boksy na poszczególne zbierane
selektywnie surowce wtórne (umieszczone w KPGO, tabela nr 2. Sortownie L.p. 16).
Zadaniem zastosowanego uszczelnienia jest niedopuszczenie do przenikania w
rodzime podłoże wód i odcieków ze składowiska oraz odprowadzenie wód
infiltrujących i odcieków.
Zadaniem powierzchniowego uszczelnienia składowiska jest :
•
•
•
•
•
•

•

niedopuszczenie do infiltracji wód opadowych w głąb korpusu składowiska,
odprowadzenie wód opadowych poza obręb składowiska,
zapobieżenie pyleniu i roznoszeniu przez wiatr lekkich części odpadów,
stworzenie bariery biologicznej dla korzeni roślin oraz dla gryzoni,
zapobieżenie erozji powierzchni składowiska.
Dla zapobieżenia roznoszeniu przez wiatr lekkich części i zaśmiecaniu okolicy
założono ogrodzenie o 2,0 m wysokości we wschodniej części podniesione do
wysokości 6 m.
Odcieki z terenu deponowania odpadów kierowane są do zbiorników odcieków
(łączna V = ~100 m3), skąd zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska
kierowane są do gminnej oczyszczalni ścieków. Kontrolę oddziaływania
składowiska na środowisko gruntowo-wodne na kierunku spływu wód gruntowych
monitorują 3 piezometry.
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Fot. Przenośnik sortowniczy

Fot. Prasa belująca w budynku sortowni
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Fot. Budynek sortowni

W sąsiedztwie kwatery deponowania odpadów znajduje się budynek
kontenerowy pełniący funkcje portierni, pomieszczenia socjalnego i punktu
przyjmowania odpadów. Teren ogrodzono siatką 2 m wysokości siatką oraz
wprowadzono dozór całodobowy elektroniczny. Obiekt zaopatrywany jest w energię
elektryczną i wodę z sieci miejskiej.
3.2. Odpady z działalności gospodarczej
Na odpady z działalności gospodarczej składają się odpady komunalne oraz
odpady z procesów produkcyjnych, których charakterystyka zależy od specyfiki
procesów, w których odpady te powstają.
Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych wytwarzających znaczące
ilości odpadów, występują jedynie małe i średnie przedsiębiorstwa. Z odpadów
przemysłowych w największych ilościach na terenie gminy powstają popioły i żużle
z lokalnych kotłowni, złom metali, emulsje olejowo-wodne z obróbki
powierzchniowej metali.
3.3. Odpady pozostałe
Odpady zawierające azbest najczęściej pochodzące z pokryć dachowych
demontowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Następnie firmy posiadające

43

odpowiednie zezwolenia wywożą odpady z terenu gminy do miejsc na ten cel
przeznaczonych gdzie odpady te są unieszkodliwiane. Akcja usuwania odpadów
zawierających azbest prowadzona jest w gminie już od sześciu lat. Wywiezionych
zostało około 300 ton odpadów. Analiza inwentaryzacji odpadów zawierających
azbest pozwala stwierdzić, że problem usuwania odpadów zawierających azbest
zostanie definitywnie rozwiązany do roku 2025.

Fot. Odbiór odpadów zawierających azbest
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4. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

4.1. Działania wynikające z WPGO i z Planu Gospodarki Odpadami
dla powiatu myślenickiego
Autorzy Planu gospodarki odpadami dla powiatu myślenickiego przyjęli, że
polityka, cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w powiecie powinny być
zgodne z planem wyższego szczebla, tj. Planem Gospodarki Odpadami
w Województwie Małopolskim (WPGO) oraz powinny uwzględniać potrzeby
i uwarunkowania powiatu. Podobnie przyjęto, że „Plan gospodarki Odpadami dla
Gminy Sułkowice” musi być spójny z ww. planem dla powiatu (PPGO).
Celem strategicznym w zakresie gospodarki odpadami nakreślonym w PPGO
dla powiatu myślenickiego jest stworzenie systemu gospodarki odpadami,
uwzględniającego lokalne uwarunkowania i zapewniającego ochronę zdrowia
ludzkiego i środowiska przyrodniczego.
Cele pośrednie to:
•

zapobieganie powstawaniu odpadów;

•

powtórne wykorzystanie odpadów;

•

unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do odzysku.

Ww. cele i zadania zgodne są zarówno z polityką ekologiczną państwa
i dokumentami wyższego rzędu. Zostały one omówione wcześniej w p. 1.2 i 1.3
niniejszego opracowania.
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami założono, że wszyscy mieszkańcy
powinni być objęci usługami odbioru odpadów. Zapisy tego planu przewidują
powstanie w Sułkowicach sortowni surowców wtórnych. W niniejszym „Planie”
zakłada się również objęcie usługą odbioru odpadów wszystkich mieszkańców gminy
Sułkowice. Osiągnięcie tego wskaźnika dla tejże gminy nie jest problemem, gdyż
aktualnie zbiórką taką objętych jest ponad 90 % jej mieszkańców i wszystkie obiekty
infrastruktury.
Przewidywany rozwój usług odbioru odpadów na obszarach miejskich
i wiejskich, opracowywany na podstawie KPGO, został określony w WPGO.

45

Zapisy WPGO uwzględniają funkcjonowanie składowiska odpadów
komunalnych w Sułkowicach, na którym składowane są odpady komunalne, do czasu
jego zapełnienia (tabela 5.1-6 poz. 12 str. 55 WPGO).
Za strategiczne cele w gospodarce odpadami w powiecie w PPGO uznane zostały:
1. Wdrażanie systemów zbierania odpadów.
2. Budowa sortowni ze stacjami przeładunkowymi.
3. Rozbudowa składowiska w Myślenicach.
4. Utworzenie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).
Zapisy w KPGO i WPGO zakładają działanie „Sortowni odpadów zmieszanych
przy składowisku w Sułkowicach” (tabela 6-3 str. 68 poz. 26 WPGO).
Można wnioskować, że w odniesieniu do gminy Sułkowice „Plan gospodarki
odpadami dla powiatu myślenickiego” na najbliżej lata zakłada;
•

realizację zadań określonych w PPGO mających na celu objęcie zorganizowaną
zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców,

•

rozbudowę i modernizację istniejącej sortowni odpadów zmieszanych,

•

realizację przedsięwzięć zapobiegawczych,
w gospodarstwach domowych,

•

realizację przedsięwzięć w pierwszej kolejności mających na celu rozwój
selektywnej zbiórki odpadów,

•

prowadzenie działań szkoleniowo-edukacyjnych,

•

wdrażanie technologii pozwalającej na zwiększenie recyklingu lub ponownego
użycia odpadów lub wykorzystania odpadów (np. paliwa alternatywne)

•

stosowanie przez zakłady przemysłowe najlepszych dostępnych technologii (BAT
– Best Available Technology) oraz wdrażanie przez te zakłady tzw. recyklingu
wewnętrznego, np. poprzez wykorzystanie odpadów jako surowców),

•

wdrażanie w zakładach tzw. „czystej produkcji”, gdzie podstawą procesów
technologicznych jest ograniczanie zanieczyszczeń „u źródła”, czyli w momencie
ich powstawania w procesie produkcyjnym

redukujących

ilości

odpadów

W PPGO określono maksymalne ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, trafiających na składowiska, a mianowicie:
•

75% do 2010 roku w porównaniu do poziomu z 1995 r.

•

50% do 2013 roku w porównaniu do poziomu z 1995 r.

•

35% do 2020 roku w porównaniu do poziomu z 1995 r.
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Realizacja systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w powiecie powinna
zapewnić osiągnięcie następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:
•

odzysk - 50 % do 60 %,

•

recykling - 25 % do 45 %, z minimum 15 % wagowych, dla każdego materiału
opakowaniowego.

Realizacja zadań dla poszczególnych grup odpadów, pomimo że jest procesem
powtarzającym się, to wymaga uwzględnienia na szczeblu gmin szeregu
uwarunkowań, m.in. takich jak:
•

dostępne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

•

dostępne metody i systemy organizacji odzysku i recyklingu;

•

względy ekonomiczne;

•

mechanizmy kontrolne;

•

aktualny stan zainwestowania w infrastrukturę w zakresie gospodarki odpadami;

•

dostępność dla lokalnych społeczności do różnych form edukacji ekologicznej;

•

aktywne uczestnictwo społeczeństwa w ograniczaniu powstawania odpadów i ich
selektywnej zbiórki.

Ww. uwarunkowania wzięto pod uwagę przy opracowywaniu szczegółowych
propozycji dla gminy Sułkowice.
Podstawowe zasady, jakich należy przestrzegać w zakresie gospodarki odpadami to:
•

odzysk surowców wtórnych głównie poprzez ich selektywną zbiórkę u źródła ich
powstawania,

•

zbiórka odpadów obejmująca wszystkich mieszkańców gminy,

•

właściwe zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów.

Główny cel gospodarki odpadami to ochrona środowiska i ograniczenie
negatywnego ich oddziaływania na zdrowie ludzi.
Podstawowe zadania gminy Sułkowice w zakresie gospodarki odpadami to:
•

nadzór nad zakresem i jakością usług świadczonych przez firmy odbierające
odpady od ludności i z obiektów infrastruktury,

•

organizacja i koordynacja systemu selektywnej zbiórki odpadów z rozdziałem na
odpady zmieszane i surowce wtórne,

•

organizacja i koordynacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
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•

organizacja i koordynacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez
gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON),

•

eksploatacja składowiska odpadów, sortowni i kompostowni,

•

prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej,

•

finansowanie m.in. poprzez pozyskiwanie środków z poza gminy oraz
stymulowanie wdrażania nowoczesnych metod gospodarowania odpadami.
4.2. Zadania w zakresie gospodarki osadami ściekowymi

W zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych „Plan
gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego” WPGO zakłada kilka
wariantów postępowania.
Na zmiany ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych będą mieć
wpływ dwa zasadnicze czynniki: zmiany demograficzne oraz realizacja inwestycji z
zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Ponadto
ilość powstających osadów ściekowych uzależniona będzie od stosowanej technologii
oczyszczania ścieków. Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków
Komunalnych do 2015 r. w system kanalizacji zbiorczej wyposażony będzie co
najmniej 90% mieszkańców aglomeracji o RLM od 15 tysięcy do 100 tysięcy (Gmina
Sułkowice stanowi obszar o 19300 RLM).
W oparciu o powyższe założenia i prognozę demograficzną ludności w roku
2008 powstało około 296 Mg osadów, a w 2014 powstanie 799 Mg komunalnych
osadów ściekowych.
Tabela 10a. Prognoza ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych
w Gminie Sułkowice na lata 2008-2018.

2008

2010

2014

2018

296 Mg

444 Mg

799 Mg

900 Mg

Dla gminy Sułkowice preferuje się przyjęcie kompostowania. Kompost
w zależności od składu może być wykorzystany rolniczo lub przy rekultywacji
składowiska oraz bieżącej eksploatacji niecki balastu jako przesypka dzienna.

48

5.

PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Na zmiany w zakresie gospodarki odpadami w latach następnych wpływać
będzie wiele czynników, z których najważniejsze omówiono poniżej.
5.1. Prognozy społeczno-gospodarcze
Istotne znaczenie przy opracowywaniu programu gospodarki odpadami
odgrywają zmiany ilości i struktury wytwarzanych odpadów pod wpływem
zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. W przypadku Polski zmiany te trudno
jest oszacować, gdyż przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej w 2004 r. może w
pierwszym okresie wywołać trudne do przewidzenia zmiany gospodarcze, które z
kolei mogą wpłynąć na wytwarzanie odpadów w przyszłości. Główne uwarunkowania
wpływające na wzrost produktu krajowego brutto to: bezrobocie, siła nabywcza
konsumentów, inflacja i zmiany w kluczowych sektorach gospodarczych. Im
zamożniejsze jest społeczeństwo tym więcej odpadów komunalnych jest
wytwarzanych. Zmienia się również ich struktura (zwiększenie ilości odpadów
opakowaniowych - głównie tworzyw sztucznych, zmniejszenie ilości odpadów
organicznych, wzrost ilości odpadów budowlanych i wielkogabarytowych).
Zmiany gospodarcze wpływać mogą na gospodarkę odpadami w rejonie
Sułkowic.
5.3. Prognozy demograficzne
Dla celów prognozy wykorzystano prognozę demograficzną powiatów na okres
do 2030 r. opracowaną w 2004 r. przez Główny Urząd Statystyczny. Według tej
prognozy liczba ludności powiatu myślenickiego do roku 2015 w niewielkim stopniu
będzie się zwiększać.
Tabela 11. Prognoza ludności powiatu myślenickiego 2005-2015 r.
ROK

Liczba mieszkańców
w tys.

2005

115,8

2010

119,0

2015

122,6

Źródło: Prognoza demograficzna na lata 2003-2030
GUS Warszawa 2004 (www.stat.gov.pl)
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5.4. Prognozowana ilość i skład odpadów komunalnych
Przy opracowywaniu prognozy składu odpadów komunalnych oparto się na
szacunkowych wskaźnikach emisji dla poszczególnych ich rodzajów, które między
innymi przyjęto w „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami”.
Zmiany te w skali roku zakładają stały w określonym procencie wzrost, regres lub
stagnację danego wskaźnika emisji w latach 2007-2010 oraz 2012-2015. Wskaźniki te
przytoczono poniżej w Tablicy 12.
Tablica 12. Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2007, 2010 i 2015 [%].
Lp.

Nazwa strumienia

Procentowe zmiany wskaźników
emisji w latach
2007-2010
2011- 2015

1.

Domowe odpady organiczne

1,5

0,5

2.

Odpady zielone

1,5

0,5

3.

Papier i karton nieopakowaniowy

1,0

0,0

4.

Opakowania z papieru i tektury

2,0

2,0

5.

Opakowania kompozytowe

2,0

2,0

6.

Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

0,5

-2,0

7.

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,5

1,5

8.

Szkło nieopakowaniowe

1,0

1,0

9.

Odpady tekstylne

1,5

1,5

10.

Opakowania szklane

2,0

1,0

11.

Metale

2,0

2,0

12.

Opakowania z blachy stalowej

0,0

0,0

13.

Opakowania aluminiowe

1,0

1,0

14.

Odpady mineralne

1,0

2,0

15.

Drobna frakcja popiołowa

-2,0

-3,0

16.

Odpady wielkogabarytowe

1,0

1,0

17.

Odpady budowlane

2,0

2,0

18.

Odpady niebezpieczne

1,0

1,0

Do obliczeń przyjęto prognozę podaną w „Planie gospodarki odpadami dla
województwa małopolskiego” i założenie, że średni roczny skład odpadów na terenie
gminy Sułkowice pokrywa się ze średnią dla powiatu myślenickiego.
Posługując się wartościami wskaźników emisji (Tabela 12) oraz danymi
demograficznymi (tabela 11), a także Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2008 r.
obliczono składy odpadów wytwarzanych na terenie gminy w kolejnych latach.
Wyniki obliczeń podano poniżej w Tablicy 13.
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Tablica 13. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych dla gminy Sułkowice
Lp.

Ilość odpadów komunalnych [Mg/rok]

Nazwa strumienia

1

2

1. Domowe odpady organiczne

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

10

390,3

394,2

398,1

400,1

402,1

404,1

406,2

408,2

35,0

35,5

36,1

36,2

36,4

36,6

36,8

37,0

3. Papier i karton nieopakowaniowy

177,0

178,8

180,6

180,6

180,6

180,6

180,6

180,6

4. Opakowania z papieru i tektury

286,0

291,7

297,6

303,5

309,6

315,8

322,1

328,5

21,0

21,4

21,8

22,3

22,7

23,2

23,6

24,1

186,0

186,9

187,9

184,2

180,6

177,0

173,6

170,2

7. Opakowania z tworzyw sztucznych

72,0

73,1

74,2

75,3

76,4

77,6

78,7

79,9

8. Odpady tekstylne

51,0

51,5

52,0

52,5

53,1

53,6

54,1

54,7

8,0

8,1

8,2

8,4

8,5

8,6

8,7

8,9

180,0

183,6

187,3

189,1

191,0

192,9

194,9

196,8

11. Metale

62,0

63,2

64,5

65,8

67,1

68,5

69,8

71,2

12. Opakowania z blachy stalowej

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

72,0

72,7

73,4

74,9

76,4

77,9

79,5

81,1

15. Drobna frakcja popiołowa

267,9

262,6

257,5

250,0

242,7

235,6

228,8

222,1

16. Odpady wielkogabarytowe

110,0

111,1

112,2

113,3

114,5

115,6

116,8

117,9

17. Odpady budowlane

260,0

265,2

270,5

275,9

281,4

287,1

292,8

298,7

13,0

13,1

13,3

13,4

13,5

13,7

13,8

13,9

2208,2

2229,9

2252,209

2262,7

2273,8

2285,5

2297,9

2310,9

2. Odpady zielone

5. Opakowania kompozytowe
6. Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

9. Szkło nieopakowaniowe
10. Opakowania szklane

13. Opakowania aluminiowe
14. Odpady mineralne

18. Odpady niebezpieczne
Razem
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Z otrzymanych wyników obliczeń wynika, że ilość wytwarzanych przez gminę
Sułkowice odpadów komunalnych w okresie objętym Planem tj do roku 2015 będzie
nieznacznie się zwiększać. Wg prognozy w latach 2010 – 2015 ilość ta zwiększy się
o ok. 2 %. Dane zamieszczone w Tabeli 13 mogą posłużyć do obliczeń wydajności
instalacji dla przerobu określonych frakcji odpadów w ilościach wynikających ze
wskaźników przyjętych w WPGO.
Wydzielenie określonych frakcji ze strumienia odpadów komunalnych
i zagospodarowanie ich w inny sposób poza deponowaniem przyniesie określone
korzyści ekonomiczne (wydłużenie czasu eksploatacji składowisk) i ekologiczne
(zmniejszenie obciążenia środowiska deponowanymi odpadami).
Na podstawie obserwowanych efektów w skali kraju w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów a także z uwagi na powszechny brak punktów selektywnej zbiórki
odpadów, sortowni i kompostowni wyraża się opinię, że założone w dokumentach
wyższego rzędu wskaźniki odzysku surowców wtórnych i odpadów biodegradowalnych będą bardzo trudne do osiągnięcia.
Wskaźniki te będą mogły być urealnione przy weryfikacji planów gospodarki
odpadami w przyszłości.
Zgodnie z przepisami przyjęto terminy aktualizacji planów:
rok 2008 –
• rok 2010 –
• rok 2012 –
• rok 2014 –
•

pierwsza aktualizacja Planu,
sprawozdanie z realizacji Planu po aktualizacji,
druga aktualizacja Planu,
rok kończący cele średniookresowe wyznaczone w WPGO,
sprawozdanie z realizacji Planu po drugiej aktualizacji.

5.5. Perspektywy zmian w zbiórce, transporcie, odzysku
i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
W zakresie zbierania odpadów komunalnych należy oczekiwać stopniowego
przechodzenia na system obowiązkowej zbiórki selektywnej w miejscach ich
powstawania („u źródła) w podziale na cztery podstawowe strumienie:
odpady opakowaniowe zmieszane objęte opłatami produktowymi,
• odpady roślinne kuchenne i ogrodowe („mokre”),
• odpady niebezpieczne domowe oraz
• odpady pozostałe zmieszane („suche”).
•
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W zakresie transportu ewentualne zmiany dotyczyć będą przede wszystkim:
jakości sprzętu technicznego (samochodów „śmieciarek”), które podlegają ciągłej
ewolucji w kierunku obniżenia jednostkowych kosztów eksploatacji oraz
uciążliwości dla mieszkańców i środowiska (obniżenia hałasu i emisji spalin),
• optymalizacji transportu w kierunku zmniejszenia uciążliwości dla ruchu
drogowego i mieszkańców (np. wyeliminowania dublowania się tras wywozu
w wyniku działania kilku firm w tych samych rejonach obsługi) oraz poprawienia
wskaźników ekonomicznych.
•

W zakresie odzysku oczekiwany jest dalszy rozwój technologii związanych z:
recyklingiem organicznym odpadów kuchennych i ogrodowych,
• recyklingiem materiałów opakowaniowych,
• odzyskiem energii z palnych składników odpadów, które nie mogą być
wykorzystane materiałowo ze względów ekonomicznych, w tym produkcja paliw
alternatywnych.
•

W zakresie unieszkodliwienia odpadów stopniowe eliminowanie z systemów
gospodarki odpadami składowania odpadów nieprzetworzonych.
Zakłada się szerszy niż dotychczas zakres wspólnych działań gminy Sułkowice
z sąsiednimi gminami zwłaszcza z powiatu myślenickiego a także powiatu
wadowickiego i krakowskiego.
5.6. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami
z działalności gospodarczej
Prognozowane zmiany mają związek z dostosowaniem polskiego prawa do
przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w tym z Dyrektywą 96/63 WE,
dotyczącą zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń środowiska
(IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control). Uzyskanie pozwolenia
zgodnego z zasadami IPPC to nie tylko konieczność poddania się uciążliwej
administracyjnej procedurze, ale często także konieczność dostosowania instalacji do
nowych wymagań.
Według szacunków Ministerstwa Środowiska dostosowanie całego polskiego
przemysłu do norm IPPC kosztować będzie ok. 100 mld zł.
Sygnalizowany problem w niewielkim stopniu dotyczy gminy Sułkowice. Na
jej terenie nie przewiduje się budowy uciążliwych zakładów przemysłowych.
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6. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

6.1. Działania dot. odpadów komunalnych wyznaczone w WPGO
Plan gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego (WPGO),
przyjmuje dla Małopolski, w tym i dla gminy Sułkowice graniczącej od północy
z powiatem krakowskim określone działania, które zmierzać powinny do poprawy
sytuacji w zakresie gospodarki odpadami na tym terenie. Podobnie jak w innych
planach wojewódzkich znalazły się w nim zapisy m.in. dotyczących zakładanych
poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
Zapisy te znalazły się też w Planie gospodarki odpadami dla powiatu
myślenickiego PPGO. Z uwagi na ich znaczenie dla podejmowania działań
zmierzających do poprawy stanu aktualnego na terenie gminy jak również uwagi na
zalecaną ustawowo spójność planów gminnych z planami powiatowymi przytacza się
je poniżej w całości.
KPGO określa następujące cele, dotyczące maksymalnych ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, trafiających na składowiska:
75 % do 2010 w porównaniu do poziomu z 1995 r.
• 50 % do 2013 w porównaniu do poziomu z 1995 r.
• 35 % do 2020 w porównaniu do poziomu z 1995 r.
•

Cel dla recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, to:
odzysk: 50 % do 60 %,
• recykling: 25 % do 45 %, z minimum 15 % wagowych, dla każdego
materiału opakowaniowego.
•

Określone cele recyklingu są także ustalone dla materiałów:
60 % dla szkła,
• 55 % dla papieru i kartonu,
• 50 % dla metalu,
• 20 % dla tworzyw sztucznych recykling mechaniczny i chemiczny).
•

Roczne ilości procentowe odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. ,
dotyczącym rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i poużytkowych Dz.U. z 2007 nr 109 poz.752. Rozporządzenie to określa szczegółowo
procent recyklingu dla różnych rodzajów odpadów w poszczególnych latach: od 2004
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do 2007. Jeżeli cele określone dla recyklingu materiałów opakowaniowych nie zostały
spełnione wytwórca/importer musiał płacić kary. Dlatego też muszą być opracowane
odpowiednie systemy przez wytwórców/importerów. Poziomy recyklingu odpadów
opakowaniowych dla producentów/importerów przedstawiono w Tablicy 14.
Tablica 14. Poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych
Wyszczególnienie

Lata
2008

2009

2010

2011

Opakowania ze szkła gospodarczego,
poza ampułkami

39 %

41 %

43 %

46 %

Opakowania z papieru i tektury

49 %

50 %

52 %

54 %

Opakowania ze stali

25 %

29 %

33 %

37 %

Opakowania z aluminium

41 %

43 %

45 %

47 %

Opakowania z tworzyw sztucznych

16 %

17 %

18 %

19 %

Opakowania z drewna

15 %

15 %

15 %

15 %

Opakowania razem

27 %

30 %

35 %

40 %

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska

Biorąc pod uwagę opisane różne grupy celów i założeń, cele do osiągnięcia
w odniesieniu do recyklingu i unieszkodliwiania biodegradowalnych odpadów
komunalnych w województwie małopolskim zostały podsumowane w Tablicy 15.
Tablica15: Zakładany w KPGO recykling wybranych odpadów
opakowaniowych i biodegradowalnych.

Wyszczególnienie
Opakowania ze szkła gospodarczego,
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z blachy białej i lekkiej
innej niż aluminiowa
Opakowania z aluminium
o pojemności mniejszej niż 300 l.
Opakowania z tworzyw sztucznych
Maksymalna ilość biodegradowalnych odpadów komunalnych
trafiających na składowisko1

Lata
2007
40%
48%

2010
40%
48%

2013
60%
55%

2015
60%
55%

20%

20%

50%

50%

40%

40%

40%

40%

25%

25%

20%

20%

75%

50%

50%

Ze względu na wymagania ustawy o odpadach, należy wprowadzić nowe
systemy odbioru i unieszkodliwiania określonych rodzajów strumieni odpadów, takich
jak urządzenia klimatyzacyjne, chłodzące i zamrażające, zawierające związki freonu
(CFC, HCFC) , PCB, zużyty olej, baterie oraz akumulatory.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r.. dotyczące rocznych
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U.
Nr 109, poz. 752) nakłada na producentów i importerów obowiązek odzysku
i recyklingu określonej procentowo ilości różnych rodzajów odpadów
w poszczególnych latach, od 2008 r. do 2014 r. Cele te przedstawiono w Tablicy 16.
Tablica 16. Cele odzysku i recyklingu dla określonych strumieni odpadów.
Lata
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2014

1)

2)

1)

2)

1)

Akumulatory niklowo kadmowe
wielkogabarytowe

60%

60%

60%

60%

60%

60% 60%

60%

Akumulatory niklowo – kadmowe
małogabarytowe

40%

40%

40%

40%

40%

40% 40%

40%

Ogniwa i baterie galwaniczne

20%

20%

25%

25% 40%

40%

Oleje smarowe, z wyłączeniem:
- oleje bazowe,
- oleje przepracowane

50%

35%

50%

35%

50%

35% 50%

35%

Opony - nowe, używane,
regenerowane, (bieżnikowane) i
nie.

75%

15%

60%

15%

70%

15%

1 – odzysk, 2 – recykling,

22,5% 22,5%

2)

1)

2)

75%

15%

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska

6.2 Wytyczne dalszych działań wynikające z WPGO i z PPGO
Za cele strategiczne gospodarki odpadami dla Gminy Sułkowice uznano:
•

Rozbudowę selektywnej zbiórki odpadów.
Rozbudowę w Sułkowicach przy składowisku istniejącej sortowni odpadów
zmieszanych pod kątem zwiększenia jej przepustowości, zwiększenia stopnia
odzysku oraz ew. uszlachetniania i konfekcjonowania odzyskiwanych
surowców wtórnych.

•

Zorganizowanie stanowiska demontażu odpadów wielkogabarytowych.

•

Zorganizowanie w gminie zbiórki
komunalnego i odpadów budowlanych

•

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa – edukacja ekologiczna.

•

Cele ekologiczne w zakresie gospodarki odpadami będą możliwe do
osiągnięcia poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań.

odpadów

niebezpiecznych

typu
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Tablica 17. Zestawienie kierunków działań prowadzących do osiągnięcia
wyznaczonych celów strategicznych w zakresie gospodarki odpadami
Cele strategiczne
Unikanie powstawania
odpadów
Selektywna zbiórka
odpadów

Kierunki działania
–

uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami,

–

promowanie technologii małoodpadowych,

–
–
–

organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych,
rozbudowa systemu zbiórki surowców wtórnych,
zachęcanie mieszkańców budynków jednorodzinnych do
kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach w ogródkach przydomowych,
organizacja systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecz.
organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych i wielkogabarytowych,

–
–
–
Odzysk odpadów

–
–

właściwe zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów.
podjęcie działań w celu zwiększenia stopnia odzysku surowców
wtórnych z odpadów zmieszanych

Unieszkodliwianie
odpadów, których nie uda
się poddać odzyskowi
i recyklingowi

–

właściwe unieszkodliwienie odpadów nie nadających się do
dalszego zagospodarowania
podjecie działań zmierzających do pozyskania odpadów
służących do produkcji paliw alternatywnych

Podnoszenie świadomości
ekologicznej – edukacja
ekologiczna

–

–

–

prowadzenie edukacji wśród osób odpowiedzialnych za
planowanie i realizacje gospodarki odpadami na terenie gminy
prowadzenie akcji informacyjno edukacyjnej wśród mieszkańców

Zakłada się, że realizacja konkretnych zadań wynikających z założonych celów
strategicznych wymagać będzie znacznych nakładów finansowych, których wielkości
sukcesywnie będą mogły być uściślane. Realizacja zadań wymagać będzie uzyskania
wsparcia finansowego z zewnątrz.
6.3. Proponowany model gospodarki odpadami dla Gminy
Sułkowice
Proponowany model gospodarki odpadami dla miasta i gminy Sułkowice ściśle
wiąże z koncepcją porządkowania tej gospodarki na terenie powiatów myślenickiego.
Model gospodarki odpadami dla Gminy Sułkowice wynika z przyjętych dla tej gminy
celów strategicznych wyszczególnionych w p. 6.2.
Zakład Zagospodarowania Odpadów ZZO w Myślenicach, do którego
przypisano gminę Sułkowice, spełniać musi wymogi w zakresie ochrony środowiska.
Ewidencja odpadów zgodnie z wymogami Unii Europejskiej powinna być prowadzona
jedynie w jednostkach masy.
Zakłada się, że system zbiórki odpadów będzie docelowo obejmował:
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•
•
•
•
•
•

odpady komunalne zmieszane
surowce wtórne – zbierane selektywnie u źródła ich powstawania,
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane,
odpady organiczne,
odpady niebezpieczne.

Transport odpadów prowadzony będzie przez specjalistyczne firmy zajmujące
się tego rodzaju działalnością i posiadające odpowiedni tabor oraz posiadające
odpowiednie pozwolenia wymagane obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
Proponowany system zagospodarowania odpadów składa się z następujących etapów:
odzyskiwanie surowców wtórnych,
• biologiczna obróbka odpadów organicznych, głównie poprzez ich kompostowanie,
• składowanie odpadów obojętnych
• okresowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych w wydzielonych i odpowiednio
zabezpieczonych miejscach.
•

Biorą pod uwagę założenia przedstawione powyżej, wynikające z KPGO,
WPGO oraz obowiązujących aktów prawnych dla Gminy Sułkowice założono
w tablicy 18 planowany poziom recyklingu dla odpadów ulegających biodegradacji.
Jako odpady podlegające biodegradacji przyjęto: odpady zielone, odpady z opakowań
papierowych, papier nieopakowaniowy, domowe odpady organiczne.
W kalkulacji przyjęto, że ilość odpadów organicznych zagospodarowanych we
własnym zakresie wynosić będzie 50%.
W tablicy 19 przedstawiono zakładany recykling odpadów opakowaniowych,
w tablicy 20 przedstawiono natomiast projektowany recykling odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych.
Na podstawie wykonanych bilansów określono ilość odpadów, które należy
zdeponować na składowisku. Dane te pokazano w tablicy 21.
Przy osiągnięciu zakładanych poziomów odzysku poszczególnych strumieni
odpadów, będzie możliwe osiągnięcie w 2010 r. ilości unieszkodliwianych odpadów
przez składowanie, na poziomie 67%, oraz w 2014 roku na poziomie 56%.
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Tablica 18

Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji w poszczególnych latach [Mg/rok]

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

10

888,3

900,2

912,3

920,4

928,7

937,1

945,6

954,2

506,3

495,1

465,3

405,0

380,8

346,7

293,1

295,8

6,7

6,7

6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

155,5

176,1

209,3

242,9

277,6

313,3

350,1

355,6

5. Ilość domowych odpadów organicznych
zagospodarowanych we własnym zakresie

195,2

197,1

199,1

200,1

201,1

202,1

203,1

204,1

Dodatkowy konieczny recykling
odpadów ulegających biodegradacji

24,6

25,2

31,8

65,6

62,4

68,0

92,3

91,7

1. Wytworzone odpady ulegające
biodegradacji
2. Dopuszczalna ilość odpadów ulegających
biodegradacji
3. Ilość zagospodarowanych odpadów
zielonych
4. Ilość zagospodarowanych odpadów
opakowaniowych

Tablica 19
Lp.

Nazwa strumienia

1

2

1. Tworzywa sztuczne

Planowany recykling odpadów opakowaniowych [Mg/rok]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

10

11,5

12,4

13,4

14,3

15,3

16,7

17,7

18,0

140,1

145,9

154,7

163,9

173,4

183,1

193,2

197,1

3. Szkło

70,2

75,3

80,5

87,0

93,6

106,1

116,9

118,1

4. Metale

3,8

4,4

5,0

5,6

6,3

6,9

7,5

7,5

5. Opakowania wielomateriałowe

4,2

5,4

6,6

6,9

7,3

7,7

8,3

8,4

229,8

243,3

260,1

277,7

295,8

320,5

343,7

349,1

2. Papier i tektura

Razem opakowania
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Tablica 20

Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych [Mg/rok]

Lp.

Nazwa strumienia

1

2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Odpady wielkogabarytowe

28,6

44,4

56,1

58,9

60,7

62,4

64,2

64,9

2. Odpady budowlane

52,0

79,6

108,2

113,1

118,2

126,3

131,8

134,4

2,9

4,6

6,6

6,8

7,2

7,4

7,6

7,7

83,5

128,6

170,9

178,9

186,0

196,1

203,6

206,9

3. Odpady niebezpieczne
Razem

Tabela 21

Ilość pozostałych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania [Mg/rok]

Lp.

Nazwa strumienia

1

2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ilość wytworzonych odpadów

2208,2

2229,9

2252,2

2262,7

2273,8

2285,5

2297,9

2310,9

2. Ilość odpadów pozostałych
przeznaczonych do składowania

1722,4

1583,3

1509,0

1448,1

1364,3

1325,6

1286,8

1294,1

3. % wytworzonych

78,0%

71,0%

67,0%

64,0%

60,0%

58,0%

56,0%

56,0%
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6.4. Uwarunkowania techniczne
6.4.1. Zbiórka odpadów

Porządkując system gospodarki odpadami należy dążyć do sytuacji aby każdy
wytwórca odpadów (mieszkaniec, podmiot gospodarczy) miał możliwość pozbywania
się odpadów oraz posiadał stosowną umowę.
Do zbiórki odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych na terenie gminy
zastosowanie mają mieć, podobnie jak dotychczas, następujące rodzaje pojemników,
•

pojemniki 110 l (ocynkowane) lub 120/240 l (plastikowe) – preferowane w
zabudowie jednorodzinnej każde gospodarstwo (średnio 4 osobowe) posiada
własny pojemnik,

•

pojemniki 1100 l, przetaczane (ocynkowane lub plastikowe) – preferowane w
zabudowie wielorodzinnej, zakłada się, że jeden pojemnik 1100 litrowy będzie
służył do obsługi ok. 40-50 mieszkańców,

•

worki plastikowe – stosowane najczęściej w formie zamiennej z pojemnikami
110 l. Ich zaletą jest łatwiejsze znalezienie miejsca do ich ustawienia na danej
posesji, a także możliwość opróżniania samochodami nie specjalistycznymi np.
skrzyniowymi. Wadą worków jest ich wytrzymałość i łatwość przebicia
przedmiotami o ostrych krawędziach.

Wszystkie wyżej wymienione pojemniki z powodzeniem mogą być stosowane
również do obsługi podmiotów gospodarczych. Oczywiście ich właściwy dobór (ich
wielokrotność) będzie zależał od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Pojemniki
te mogą służyć do zbiórki zarówno odpadów komunalnych jak i innych niż
niebezpieczne (przemysłowe, technologiczne).
•

Poza pojemnikami na odpady zmieszane w sprawnie działającym systemie
gospodarki odpadami należy zapewnić także możliwości selektywnego
gromadzenia surowców wtórnych. Z uwagi na rodzaj wytwarzanych w
gospodarstwach domowych odpadów oraz łatwości zbytu surowców wtórnych
uzasadnione jest prowadzenie zbiórki makulatury, tworzyw sztucznych (głównie
PET) szkła oraz metalu (głównie puszek aluminiowych).

Wielkość i rodzaj stosowanych pojemników do zbiórki surowców wtórnych
będzie zależał od ilości ich powstawania a także od możliwości lokalizacyjnych
ustawienia danego typu pojemnika i jego późniejszej obsługi – opróżniania.
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6.4.2. Transport odpadów

Kolejnym istotnym elementem w realizacji gospodarki odpadami niezależnie od
przyjętego systemu gromadzenia jest sprawnie działająca zbiórka i transport
zgromadzonych odpadów. Zgodnie z wcześniejszym założeniem system zbiórki
odpadów będzie pochodną przyjętego systemu gromadzenia. Przyjęte rodzaje
pojemników będą wymagały zastosowania właściwego sprzętu do ich obsługi.
Najczęściej stosowanym sprzętem są:
•

samochody bezpylne tzw. „śmieciarki” – są one wyposażone w specjalnie
skonstruowane nadwozie, w którym gromadzone są zbierane odpady. Konstrukcja
nadwozia pozwala na zagęszczanie zebranych odpadów (zagęszczanie bębnowe
lub płytowe) pozwalające zagęścić odpady nawet 5 krotnie. Większość
produkowanych obecnie pojazdów jest wyposażone w uniwersalne uchwytu
pozwalające opróżniać kilka typów pojemników (110, 240 i 1100l). Samochody
tego typu wykorzystywane są zarówno do zbiórki odpadów zmieszanych jak
i surowców wtórnych (poza szkłem, którego nie zaleca się zagęszczać).

•

samochody skrzyniowe (lub kontenerowce) wyposażone w dźwig typu HDS –
przeznaczone są one przede wszystkim do obsługi pojemników typu dzwon
i zbiórki surowców wtórnych (także w workach). Pojemnik podnoszone są nad
skrzynie pojazdu a następnie za pomocą specjalnego układu dźwigni zwalniana
jest blokada, która umożliwia opróżnienia pojemnika. Samochody z dźwigiem
HDS mogą być także wykorzystywane do prowadzenia zbiórki odpadów
wielkogabarytowych (odpady o większej masie czy objętości).
6.4.3. Odzysk, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

Kolejnym elementem właściwej gospodarki odpadami jest zgodnie
z założeniami Planu Krajowego jest zapewnienie odzysku odpadów, których
powstania nie udało się uniknąć. Dane na temat planowanych poziomów odzysku
przedstawiono w tablicach 19-20. W przeważającej ilości wypadków będzie to
dotyczyło selektywnie zebranych surowców wtórnych oraz niektórych grup odpadów
z podmiotów gospodarczych.
Odpady zbierane selektywnie. Surowce wtórne
Systemy zbiórki:
•

system zbiórki „u źródła":

•

dwu-, trój- lub wielopojemnikowy,

•

centra zbiórki (kontenery ustawione w sąsiedztwie) obsługujące 500 – 1000
mieszkańców.
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Z obserwacji zagadnień i doświadczeń związanych z odzyskiem
i przetwarzaniem można wysnuć regułę iż obecnie nie ma większych problemów
z przetworzeniem danego rodzaju odpadu (surowca wtórnego) pod warunkiem:
•

dobrej jego jakości – brak zanieczyszczeń innymi frakcjami,

•

dużej jego ilości – dostatecznie duże partie odpadów danej frakcji,

•

regularnej i ciągłej dostawy – dostarczanie przetwórcy zgodnie z przyjętym
harmonogramem określonej ilości odpadów danej frakcji.

W związku z powyższym w przypadku, gdy w wyniku prowadzonej
selektywnej zbiórki danej frakcji odpadów (surowca wtórnego) nie otrzymujemy jego
pożądanej jakości konieczne jest prowadzenie jego dalszego odzysku zapewniającego
łatwy zbyt (wymogi technologiczne przetwórcy).
Miejscem gdzie powinny trafiać odpady aby uzyskać odpad o jakości możliwej
do dalszego przetworzenia jest funkcjonujące w planie w ZZO w Myślenicach.
Należy podkreślić, że do sortowni odpadów zmieszanych powinny trafiać
odpady z selektywnej zbiórki i odpady zmieszane. Konieczne zatem jest stworzenie
niezbędnej do tego infrastruktury, stąd konieczność modernizacji i rozbudowy
funkcjonującej już przy składowisku odpadów sortowni.
Docelowo na potrzeby pełnej obsługi surowców wtórnych sortownia odpadów
zmieszanych wyposażona powinna być w zestaw urządzeń wchodzących w skład
ciągu technologicznego.
Ciąg główny:
węzeł rozładunkowy - zadaszona powierzchnia, na którą zrzucane są dostawy
surowców wtórnych lub zebranych odpadów surowcowych i szkła
opakowaniowego (zabezpieczyć należy boksy buforowe dla czasowego
przetrzymania dostarczonych surowców),
• zestaw urządzeń do podawania materiału na taśmę sortowniczą - ładowarka,
przenośnik kanałowy, transporter wznoszący,
• taśma sortownicza z ok. 4-5 sekcjami; każda sekcja obsługiwana przez 2
stanowiska pracy; linia sortownicza umieszczona jest w pomieszczeniu
wzniesionym na wysokość ok. 3-3,5 m; wysortowane frakcje zrzucane są poprzez
leje zrzutowe do kontenerów znajdujących się poniżej, skąd oczyszczony surowiec
przekazywany jest do obróbki końcowej.
•

Sekcja obróbki końcowej:
•

prasa do belowania makulatury i tworzyw miękkich,

•

magazyn surowców.
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Dowożone surowce wtórne są składowane czasowo w boksach magazynowych.
Frakcja przeznaczona do segregacji podawana jest przy pomocy ładowarki na
przenośnik zlokalizowany w kanale technologicznym. Przenośnik pełni rolę podajnika
i regulatora strumienia odpadów podawanego na linię sortowniczą. Za pomocą
przenośnika wznoszącego materiał przeznaczony do segregacji podawany jest na linię
sortowniczą umieszczoną na zabudowanej kontenerowo platformie.
Na linii sortowniczej strumień surowców poddawany jest segregacji polegającej
na ręcznym wyłączaniu elementów stanowiących określony normami surowiec
wtórny.
Odpady ulegające biodegradacji
Kierunki działań w gospodarce osadami ściekowymi
Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, preferowanym
kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie ich kompostowanie.
Warunkiem kompostowania osadów ściekowych oraz ich wykorzystania w rolnictwie
jest ich odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów. Kolejnym preferowanym
kierunkiem jest wykorzystanie osadów do rekultywacji terenów zdegradowanych np.
rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.
Deponowanie osadów na składowiskach odpadów nie jest kierunkiem
zalecanym, lecz możliwym do stosowania.
Obecnie wytwarzane osady pochodzące z oczyszczalni w Biertowicach nie były
poddawane analizom laboratoryjnym, w związku z tym nie ma danych o zawartości
patogenów i metali ciężkich w tych osadach. Konieczne będzie przeprowadzanie
badań laboratoryjnych wytwarzanych osadów i na tej podstawie podjęcie decyzji o ich
zagospodarowaniu.

Dla gminy Sułkowice przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania
z wytworzonymi osadami z istniejącej i projektowanej oczyszczalni ścieków, zależnie
od ich późniejszego składu chemicznego i parametrów mikrobiologicznych:
• kompostowanie wraz frakcją organiczną odpadów komunalnych powstały kompost
będzie wykorzystywany w celach nawozowych w rolnictwie o ile będzie spełniał
wymagane kryteria lub na potrzeby zieleni miejskiej oraz rekultywacji terenów
poprzemysłowych,
• wykorzystanie osadów ściekowych o odpowiednich parametrach w celach
nawozowych i w rekultywacji,
• deponowanie osadów na składowiskach odpadów komunalnych.
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Na terenie gminy Sułkowice, przeważa zabudowa jednorodzinna z ogródkami
przydomowymi. Dla tego rodzaju zabudowy preferuje się kompostowanie podatnych
na biodegradację odpadów organicznych we własnym zakresie w przydomowych
kompostownikach.
Przerób odpadów ulegających biodegradacji w kompostowniach uzasadniony
jest jedynie w przypadku, dużych ilości odpadów do kompostowania. Zgodnie
z wytycznymi kompostowania przeróbka materii organicznej na kompost może się
odbywać w dwojaki sposób: w kompostowni pryzmowej lub reaktorowej.
Z uwagi na przewidywane ilości odpadów do przerobu na kompost uznano, że
najwłaściwsza dla Sułkowic jest kompostownia pryzmowa, która jest aktualnie
realizowana w sąsiedztwie eksploatowanego składowiska odpadów.

Fot. Budowa kompostowni na składowisku odpadów komunalnych

Podstawowe operacje technologiczne w projektowanej kompostowni:
1.

Ważenie i rejestracja (z archiwizacją) dowożonych odpadów organicznych (w tym
osadów ściekowych)

2.

Wyładunek odpadów organicznych na placu

3.

Przygotowanie masy organicznej do kompostowania, tj. rozdrobnienie grubych
odpadów bio tj gałęzi i in. w rębarce oraz zmieszanie strukturalnej masy organicznej
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z osadem ściekowym w stosunku objętościowym 1część osadu ściekowego: 3
części struktury organicznej; zmieszanie odpadów zielonych z osadami ściekowymi
w mieszarce
4.

Przemieszczenie odpadów organicznych pod wiatę do kompostowania i formowanie
pryzmy za pomocą ładowarki

5.

Dojrzewanie kompostu, w tym: napowietrzanie poprzez przerzucanie ładowarką;
częstotliwość przerzucania należy ustalić na podstawie kontrolowanej wilgotności
materiału (ocena organoleptyczna) i temperatury; min. zakłada 1 x 7dni.
po procesie kompostowania uzyskuje się strumienie:
S- 6 – kompost

6.

Ważenie i archiwizacja pozyskanych strumieni

7.

Transport kompostu na plac magazynowania

Poniżej przedstawiono schemat postępowania ze strumieniami odpadów, wykonany
przez Panią Katarzynę Pszczółkowską, jako założenia do projektu linii sortowniczej
do odzysku surowców wtórnych oraz kompostowni odpadów komunalnych
w Sułkowicach.
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Kluczowym parametrem dla prowadzenia procesu kompostowania bez zakłóceń
jest równowaga tlenowo-wilgotnościowa w kompostowanym materiale. Sterowanie
natlenieniem kompostowanej masy w systemie pryzmowania osiąga się przez jej
mechaniczne przerzucanie oraz ewentualnie przez zastosowanie instalacji
wentylacyjnej. Utrzymywanie właściwej wilgotności sprowadza się do zraszania
pryzm w okresach nadmiernego przesuszenia oraz do przerzucenia pryzm po
wystąpieniu intensywnych opadów.
Ilość i rodzaj odpadów podlegających biodegradacji przedstawiono w tablicy 13
a prognozę recyklingu w tablicy 18.
Kompost w zależności od składu może być wykorzystany rolniczo lub przy
rekultywacji składowiska oraz bieżącej eksploatacji niecki balastu jako przesypka
dzienna.
Odpady wielkogabarytowe
W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości odpadów
wielkogabarytowych. Społeczeństwo pozbywa się starych mebli, zużytego sprzętu
gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchnie gazowe) oraz zużytego sprzętu
elektronicznego (radia, telewizory itp.). Przy okazji wymiany na nowy pojawiają się
również opakowania przestrzenne. Z odpadów wielkogabarytowych najbardziej
problemowe są urządzenia chłodnicze, z których przed demontażem i przerobem
powinny być odciągane środki chłodnicze (freon) i olej sprężarkowy. Szacuje się, że w
skali rocznej jest likwidowane w Polsce ok. 1 400 000 szt. urządzeń chłodniczych
(4 na 100 mieszkańców), które zawierają ok. 1600 ton freonu.
Zbieranie odpadów wielkogabarytowych w systemie możliwe jest nw. Sposobami:
okresowego odbioru bezpośrednio od ich właścicieli przy stworzeniu warunków
do zamówienia takiej usługi indywidualnie „na telefon”,
• dostarczania sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum
recyklingu przez właścicieli własnym transportem,
• bezpośredniego odbioru przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki
sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego),
• wymiennym polegającym na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie
przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.
•

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych powinien być zlokalizowany
przy składowisku odpadów w Sułkowicach.
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Otrzymane z odpadów wielkogabarytowych – po ich demontażu na surowce powinny
być zagospodarowywane następująco:
•

materiały (głównie metale i tworzywa sztuczne) - odsprzedawane,

•

drewno – przekazywane do spalania w lokalnych kotłowniach lub do produkcji
paliw alternatywnych

•

odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory małogabarytowe, kondensatory,
instalacje zawierające oleje i freony) - kierowane do unieszkodliwiania, przy czym
należy zauważyć, że zgodnie z założeniami krajowego planu gospodarki
odpadami, w Polsce planowane jest uruchomienie linii do przerobu urządzeń
chłodniczych oraz linii do przerobu urządzeń elektronicznych,

•

odpady nie znajdujące nabywców niestety należy kierować do deponowania na
składowisko odpadów.

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się też wraki samochodowe. Z uwagi
na specyfikę ich zagospodarowania wszelkie operacje związane z ich demontażem
powinny być prowadzone w odrębnych zakładach w tzw. autoszrotach, bądź punktach
złomowania wraków samochodowych. Na terenie gminy Sułkowice – z uwagi na brak
wolnych terenów i zbyt małą ilość samochodów nie przewiduje się funkcjonowania
takiego obiektu.
Odpady budowlane
Zbiórkę i transport odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania prowadzą
wytwórcy tych odpadów (firmy budowlane, osoby prywatne prowadzące prace
remontowe) lub specjalistyczne firmy zajmujące się taką działalnością. Już na placu
budowy odpady te powinny być posegregowane i gromadzone w oddzielnych
miejscach lub pojemnikach.
Odzysk lub unieszkodliwianie wymienionych odpadów powinny prowadzić
specjalne zakłady usytuowane w sąsiedztwie zurbanizowanych obszarów
i wyposażone w linie do przerobu gruzu budowlanego z kruszarkami, przesiewaczami
wibracyjnymi i umożliwiające doczyszczanie dowożonych odpadów budowlanych.
Otrzymywany materiał wykorzystany powinien być do celów budowlanych oraz przy
rekultywacji składowisk. Podane ogólne wytyczne nie odnoszą się do odpadów
zawierających azbest (eternit).
Odpady niebezpieczne typu komunalnego
Zbieranie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów
komunalnych możliwe jest w systemie organizacyjnym:
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•

poprzez gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujące
bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych
i średnich przedsiębiorstw, przy czym zakłada się, że w gminie docelowo zostanie
zorganizowany jeden punkt;

•

poprzez regularny odbiór odpadów specjalnym pojazdem (Mobilny Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych); stosowane byłyby specjalne samochody
z pojemnikami objeżdżające gminę (średnio cztery razy w roku);

•

zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy ze środkami
ochrony roślin itp. przy czym władze komunalne zawierają umowy z różnymi
placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych
rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera odpady
niebezpieczne z tych placówek na żądanie;

•

zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona w ZZO w Myślenicach.

Akcja usuwania odpadów zawierających azbest prowadzona jest w gminie już
od sześciu lat. Wywiezionych zostało około 300 ton odpadów. Analiza inwentaryzacji
odpadów zawierających azbest pozwala stwierdzić, że problem usuwania odpadów
zawierających azbest zostanie definitywnie rozwiązany do roku 2025.
Odpady medyczne
Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych
działających na terenie gminy Sułkowice w związku z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych z zakresu
medycyny. Miejscami powstawania odpadów medycznych są również przychodnie
i ośrodki zdrowia oraz gabinety lekarskie.
Odpady te muszą być segregowane, gromadzone i unieszkodliwianie odrębnie,
zgodnie z ich chemiczną i fizyczną charakterystyką.
Odpady weterynaryjne
Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem
i leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku
z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. W katalogu
odpadów zostały one zaklasyfikowane do grupy 18 02. Wśród odpadów powstających
w placówkach weterynaryjnych można wyróżnić odpady :
a) o charakterze komunalnym
b) odpady infekcyjne i specjalne, należące do grupy odpadów niebezpiecznych
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W Gminie Sułkowice funkcjonuje jeden obiekt świadczący usługi
weterynaryjne. Odpady o charakterze komunalnym odbierane są przez firmy
świadczące usługi w gminie usługi odbioru odpadów od mieszkańców – ZGK
w Biertowicach. Odpady weterynaryjne powstające na terenie Gminy Sułkowice
powinny być unieszkodliwiane poprzez spalanie. Zakłady weterynaryjne posiadają
umowy na odbiór odpadów weterynaryjnych. W gminie odpady weterynaryjne
odbierane są przez firmę Saria Małopolska.
Według danych zawartych w kartach spalarni unieszkodliwianie odpadów
weterynaryjnych jest dopuszczone w:
a) Zakładzie Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie
b) Instalacji do termicznej Degradacji Odpadów Szpitalnych SEGHERS
CLINIC WASTE w Tarnowie.
Odpady tekstylne
Tekstylia są możliwe do recyklingu, ale jedynie w postaci czystej. Zbiórka
zużytej czystej odzieży jest powszechnie stosowana w krajach bogatych. W Polsce jak
dotąd odpady te z uwagi na znaczne zużycie i zabrudzenie nie są wykorzystywane i
trafiają generalnie na składowisko.
Na terenie gminy rozmieszczone są pojemniki do zbiórki odzieży używanej.
Odzież odbiera firma zajmująca się przerobem odzieży.
6.5. Zadania do realizacji odniesione do gminy Sułkowice
Z treści „Planu gospodarki odpadami dla powiatu myślenickiego” wynikają
zadania do realizacji przez poszczególne gminy powiatu. Zadania te w odniesieniu do
gminy Sułkowice wraz z planowanym wstępnie harmonogramami ich realizacji
i szacunkowymi nakładami zestawiono poniżej w formie tabelarycznej (Tablica 22).
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Tablica 22. Zadania z zakresu gospodarki odpadami przewidziane
dla gminy Sułkowice i zakładany harmonogram ich realizacji *)
Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Planowane
nakłady,
[tys PLN]

Jednostki finansujące

1.

Zaprowadzenie ewidencji
wytwarzanych na terenie gminy
odpadów komunalnych
i przemysłowych

2009-2011

20

2.

Wdrażanie selektywnej zbiórki
odpadów (makulatura, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady gabarytowe,
odpady niebezpieczne) wg
niniejszego „Planu gospodarki
odpadami dla Gminy Sułkowice”;.

2008-2012

200

Środki własne gminy,
fundusze ochrony
środowiska

3.

Budowa punktu zbiórki i demontażu
odpadów wielkogabarytowych
Wdrażanie zbiórki odpadów
gabarytowych

2009-2012

600

Gmina Sułkowice lub
Związek Celowy
Gmin

4.

Wdrażanie zbiórki odpadów
budowlanych

Prace ciągłe

20/rok

Gmina Sułkowice lub
Związek Celowy
Gmin

5.

Transport i unieszkodliwianie
odpadów zawierających azbest

Prace ciągłe
do 2025

50/rok

Gmina Sułkowice,
fundusze ochrony
środowiska,
właściciele
nieruchomości

6.

Budowa punktu gromadzenia
odpadów niebezpiecznych typu
komunalnego GPGO.
Prowadzenie zbiórki odpadów
niebezpiecznych typu komunalnego

2009-2012

7.

Likwidacja dzikich składowisk
odpadów

Prace ciągłe

20/rok

8.

Edukacja ekologiczna społeczeństwa
(zwłaszcza młodzieży) w zakresie
gospodarki odpadami

Prace ciągłe

20/rok

9.

Aktualizacja GPGO

2012

10.

Sporządzanie sprawozdań z realizacji
GPGO

2010/2012/2014

11.

Rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych w Sułkowicach

po wypełnieniu
niecki

20/rok

200

Prace ciągłe

UM w Sułkowicach

Gmina Sułkowice lub
Związek Celowy
Gmin

50/rok
Gmina Sułkowice
Fundusze ochrony
środowiska

20

Gmina Sułkowice

15/rok

Gmina Sułkowice

1000

Gmina Sułkowice,
WFOŚiGW,
Fundusze ochrony
środowiska

*) nakłady szacunkowe, aktualnie trudno przewidzieć scenariusz realizacji inwestycji.
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7.

ZAŁOŻENIA EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI DLA GMINY SUŁKOWICE

7.1. Ogólne założenia systemu gospodarki odpadami
Racjonalna gospodarka odpadami wymaga zorganizowania odpowiedniego
systemu. System ten związany z gromadzeniem, odbiorem i transportem,
zagospodarowywaniem i przetwarzaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów działa na
czterech głównych płaszczyznach:
•

kompetencyjnej – określającej zadania, obowiązki i prawa poszczególnych
uczestników systemu (jednostki samorządowej, wytwórców odpadów –
mieszkańców i podmiotów gospodarczych działających na danym terenie gminy,
podmiotów świadczących usługi w ramach systemu oraz organów kontrolnych),

•

systemowej – określającej metody i zasady prowadzenia gospodarki odpadami na
danym terenie,

•

logistyczno-technicznej – określającej rodzaje stosowanych środków technicznych
niezbędnych do realizacji wymienionych działań,

•

ekonomicznej – określającej koszty stworzenia
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

oraz

prawidłowego

Działania składające się na całość systemu są ze sobą ściśle powiązane
i wynikają jedne z drugich. Przyjęcie danego rozwiązania systemowego będzie
prowadziło do ściśle określonych rozwiązań dotyczących gromadzenia. Te z kolei
będą rzutowały na konieczność wyboru takich a nie innych sposobów odbioru,
transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.
W związku z istniejącym podziałem kompetencyjnym w zakresie gospodarki
odpadami na poszczególne jednostki systemu spadają określone obowiązki (zadania),
które tylko one mogą realizować. Konieczne jest zatem w przyjętym systemie
właściwy podział obowiązków i zadań. Wynika to z konieczności (możliwości) ich
późniejszej realizacji przy jednoczesnym ponoszeniu odpowiedzialności za nie.
W chwili obecnej wszelkie działania związane z gospodarką odpadami powinny
być podporządkowane nowym regulacjom prawnym z tej dziedziny. Powinny one w
swych założeniach za podstawę przyjmować prowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów (art. 10 Ustawy o odpadach). Jest to warunek wyjściowy a zarazem
nadrzędny nad innymi rozwiązaniami w gospodarce odpadami.
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Takie potraktowanie zasad gospodarki odpadami skutkuje powstaniem kilku
strumieni (frakcji) odpadów – odpady zmieszane, surowce wtórne, odpady
niebezpieczne, bioodpady itd. wymagających odrębnego dalszego postępowania
z nimi. Efektem tych działań jest uzyskanie z części odpadów materiałów o cechach
użytkowych, z których w dalszych procesach powstają nowe produkty.
Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z wymienionymi powyżej
zasadami winno prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona
środowiska i zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na życie i zdrowie
człowieka oraz na środowisko.
Prowadząc gospodarkę odpadami należy także brać pod uwagę stronę
ekonomiczną tych działań. Powinny one być dostosowane do możliwości
technicznych i finansowych danej jednostki samorządowej. Już na wstępie trzeba
podkreślić, że są to działania kosztowne, wielokrotnie nie pokrywające poniesionych
nakładów. Z tego też względu najbardziej wskazanym rozwiązaniem jest prowadzenie
gospodarki odpadami w ramach porozumień co najmniej kilku jednostek
samorządowych. Pozwala to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu
pełnego standardu wykonywanych działań. W przypadku Sułkowic system gospodarki
odpadami utworzony został przed laty i jego funkcjonowanie nie budzi zastrzeżeń.
7.2. Uwarunkowania kompetencyjne zarządzania gospodarką
odpadami
7.2.1. Obowiązujące ustawodawstwo

Istniejący w Polsce system zarządzania gospodarką odpadami obejmuje 4
poziomy: centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny. Zgodnie z prawem dokonany
został też podział kompetencji. Podział ten przedstawiono w p. 1.4 opracowania.
Gmina jako jednostka najniższego szczebla wypełnia zdecydowanie największą
część zadań związanych z gospodarką odpadami na jej obszarze. Zadania te określone
są w następujących aktach prawnych:
⇒ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym, która określa rolę oraz

obowiązki samorządu gminnego w zakresie zagadnień związanych między innymi
z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.
Działania w tym zakresie Ustawa zalicza do zadań własnych gminy. Zgodnie
z art. 2 ust 1 ustawy gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na
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własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą „wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych
podmiotów (art. 6 ust. 1)”. Z przepisów art. 7 ust. 1 wynika, że zadania własne gminy
obejmują między innymi sprawy utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych”. W celu realizacji
tych zadań, na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na jej terenie gminy (art. 40
ust.1). Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwał (art. 41
ust.1).
⇒ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach”
Określa ona zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości
dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń
podmiotom świadczącym usługi w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy.
Stanowi też podstawę do podejmowania przez Rady Gmin uchwał, a poprzez wójtów
odpowiednich decyzji administracyjnych w tym zakresie, stymulujących właściwe
funkcjonowanie tej sfery działalności komunalnej. Zadania związane z utrzymaniem
czystości i porządku w gminach należą do obowiązkowych zadań własnych gminy
(art. 3 ust. 1). Zgodnie z art. 3 ust. 2 gminy mają obowiązek zapewnienia czystości
i porządku na swoim terenie oraz tworzenia niezbędnych warunków do ich
utrzymania, a w szczególności:
– „zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub
wspólnych z innymi gminami:
•

instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,

•

organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie
odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,
przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami
podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego
rodzaju odpadami.”

Rada gminy ustala, w drodze uchwały, regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady dotyczące (art. 4):
– wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości obejmujących:
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•

prowadzenie we własnym zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,

•

rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, a także wymagań
dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

•

częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.”

Zgodnie z zapisem art. 6a ust. 1 „Rada gminy może w drodze uchwały, na
podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio
referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane
obowiązki, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 1, 3b i 4.” Przejmując obowiązki rada
gminy ustala wysokość opłat za świadczone usługi (art. 6a ust. 2), których ściągalność
może być egzekwowana w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 6b).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje gminie również
prawo wydawania wymaganych prawem zezwoleń (art. 7 ust. 1 i 6), egzekwowania
przestrzegania warunków zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia w przypadku
naruszenia ustalonych zasad (art. 9 ust. 2).
Przepisy cytowanej ustawy dają gminom narzędzia do realizacji zadań w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na ich terenie. Przekazane
ustawą uprawnienia, przy prawidłowym i systematycznym stosowaniu, umożliwiają
skuteczne stymulowanie działań zmierzających do realizacji postawionych celów.
Uprawnienia posiadane przez gminy oraz narzędzia prawne do ich
egzekwowania winny znaleźć swe miejsce w organizacji systemu gospodarki
odpadami.
⇒ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. Nakłada na gminę zadania

związane z organizacją systemu gospodarki odpadami a także z jej nadzorem.
Burmistrz (Wójt) odpowiedzialny jest za opracowanie gminnego planu
gospodarki odpadami (art. 14, pkt 5), który jest integralną częścią gminnego programu
ochrony środowiska (art. 14, pkt 6).
Ponadto gmina jest organem opiniującym wydawanie m. in. decyzji
zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19, ust. 5),
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zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów (art. 26, ust. 6), zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów (art. 28, ust. 2).
Gmina może także wydać posiadaczowi odpadów nakaz w trybie decyzji w
przypadku, gdy składuje on odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych (art. 34).
Należy dodać, że w rozumieniu ustawy posiadacz odpadów to „wytwórca odpadów,
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna”.
Zgodnie z prawem każdy mieszkaniec powinien pozbywać się wytworzonych
przez siebie odpadów w sposób właściwy. Zadaniem właściciela nieruchomości,
zgodnie z art. 5, ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest, między
innymi wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów
komunalnych, utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz
zbieranie odpadów powstających na terenie nieruchomości zgodnie z przepisami
ustawy oraz zasadami określonymi w uchwale rady gminy. Nadzór nad realizacją tych
obowiązków należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wykonanie
obowiązków, zgodnie z art. 5, ust. 6, podlega egzekucji administracyjnej.
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi zadania usuwania odpadów
mieszkaniec powinien zlecić jednostce posiadającej odpowiednie zezwolenie. Fakt
usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości winien być
udokumentowany korzystaniem z usług firmy wywozowej (art. 6, ust. 1). Brak
udokumentowania stanowi podstawę do przejęcia obowiązku usuwania odpadów przez
gminę w trybie wykonania zastępczego (art. 6, ust. 3), według stawek uchwalonych
przez radę gminy.
Podmioty gospodarcze. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. „o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej” nakłada na przedsiębiorcę obowiązek
zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych
i poużytkowych (art. 3, ust. 1). Obowiązek ten może być realizowany przez
przedsiębiorcę samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku (art. 4, ust.
1). Wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem
odpadów opakowaniowych przedsiębiorca lub organizacja odzysku może zlecić
osobom trzecim (art. 4, ust. 3).
Z przepisów cytowanej ustawy wynika, że obowiązek odzysku i recyklingu
określonej grupy odpadów należy do ich producentów działających bezpośrednio lub
za pośrednictwem innych podmiotów.
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7.2.2. Systemy realizacji gospodarki odpadami

Przedstawione powyżej kompetencje poszczególnych uczestników systemu
gospodarki odpadami w zasadzie większość zadań związanych z gospodarką
odpadami nakładają na gminy. Oznacza to praktycznie, że gmina powinna
zagwarantować funkcjonowanie na swoim obszarze zgodnego z wymogami prawnymi
całego systemu gospodarki odpadami – zbiórki, transportu, zagospodarowania,
unieszkodliwiania odpadów oraz systemu edukacji ekologicznej.
Docelowo problem usuwania odpadów komunalnych wymagać będzie
przyjęcia innych rozwiązań i ścisłej współpracy w zakresie gospodarki odpadami
powiatów Małopolski z miastem Krakowem.
Przy opracowywaniu koncepcji gospodarki odpadami dla gminy Sułkowice
brano pod uwagę jedynie selektywną ich zbiórkę, wtórne wykorzystanie
odzyskiwanych surowców wtórnych i deponowania odpadów pozostałych na
spełniającym wymogi ochrony środowiska składowisku.
W przyjętym systemie zakłada się prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami
komunalnymi w układzie ponadlokalnym. Gmina Sułkowice przewidziana jest do
współpracy w dziedzinie utylizacji odpadów wraz z całym Powiatem Myślenickim do
ZZO Myślenice, w którym będą odzyskiwane i unieszkodliwiane odpady komunalne
pochodzące z tych terenów. Aktualnie Gmina Sułkowice obsługiwana jest przez
własne składowisko odpadów komunalnych wraz z budową sortowni i kompostownią
zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (Tabela 6-3, poz. 26 i 28 str.
68).
Własne składowisko odpadów będzie wykorzystane dla potrzeb Gminy
Sułkowice do czasu jego zapełnienia. (Tabela 5.1-6 Wykaz składowisk odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady komunalne,
które powinny funkcjonować tylko do czasu ich zapełnienia. Poz. 12 str. 55 WPGO).
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8. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

8.1. Potrzeba edukacji ekologicznej
Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia
i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego.
Musi ona docierać do wszystkich grup wiekowych i społecznych. W związku z tym
ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy i
najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną.
Uwzględniając konieczne zróżnicowanie form i treści przekazu, można przyjąć
podział mieszkańców na cztery główne grupy, do których trafiać będą odpowiednio
przygotowane formy edukacyjne:
•

pracowników samorządowych gminy (pracownicy urzędów);

•

dziennikarze i nauczyciele,

•

dzieci i młodzież,

•

dorośli mieszkańcy.

Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, z zakresu gospodarki odpadami, jakie
ma przynieść prowadzona akcja edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim:
•

dające się zmierzyć ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez
gospodarstwa domowe, a tym samym wydłużenie okresu wykorzystania
składowiska odpadów;

•

zwiększenie ilości odzyskiwanych i przetwarzanych surowców wtórnych;

•

likwidacja dzikich wysypisk odpadów;

•

zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do zagadnień
właściwej gospodarki odpadami.
8.2. Centrum lub Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Realizując na terenie gminy edukację ekologiczną, należy pamiętać, że bez
aktywnego udziału społeczeństwa i współpracy z władzami lokalnymi nie będzie
możliwe rozwiązanie problemów ekologicznych, czyli wdrażanie zasad
zrównoważonego rozwoju. Głównym celem edukacji ekologicznej jest zmiana
zachowań na proekologiczne wszystkich grup społecznych.
Dlatego dla prawidłowego funkcjonowania kampanii edukacji społeczeństwa
związanej z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju na terenie gminy niezbędna jest
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sprawna koordynacja wszystkich działań edukacyjnych. Z tego względu należy
rozważyć możliwość powołania – Centrum lub Ośrodka Edukacji Ekologicznej, które
byłoby odpowiedzialne za prowadzenie edukacji ekologicznej. Głównym celem
działalności powołanej jednostki byłoby koordynowanie i wspieranie już podjętych
działań edukacyjnych, a także inicjowanie nowych przedsięwzięć w tej dziedzinie.
Największe rezultaty przynoszą bowiem niekonwencjonalne, jednocześnie efektywne
działania edukacyjno – informacyjne, adresowane do różnych środowisk. Należy
również pamiętać, że podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału
w urzeczywistnianiu celów ekologicznych ma nie tylko odpowiednia edukacja
ekologiczna ale też zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku.
Działania edukacyjne objąć trzy zasadnicze segmenty:
Edukację ekologiczną obejmującą decydentów (pracowników samorządowych:
burmistrzów, wójtów, sołtysów i radnych), oraz osoby mające przekazywać
informacje pozostałym grupom społecznym (nauczycieli, dziennikarze, księży,
pracownicy służb komunalnych).
Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży opartą na ścisłej współpracy z placówkami
oświaty.
Edukację ekologicznej dorosłych członków społeczności lokalnych, realizowanej
między innymi przez politykę medialną oraz prowadzenie okresowych akcji
ekologicznych obejmujące wszystkich mieszkańców np. sprzątanie świata,
wystawy, konkursy, festyny.
Edukacja dzieci i młodzieży.
Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to najważniejszy
segment działań edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego
postępowania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, można się
spodziewać, że wprowadzane inwestycje i zmiany, będą znajdowały przychylniejsze
przyzwolenie społeczeństwa.
Aby prowadzone działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży przyniosły
oczekiwane efekty niezbędna jest ścisła współpraca z władzami samorządowymi.
Przekazywane informacje powinny w dużej mierze odnosić się do najbliższego
otoczenia (miejsca zamieszkania) czyli gminy, powiatu. Przykłady właściwe oraz
wymagające zmiany powinny pochodzić z „własnego podwórka”. Wymiernym
efektem prowadzonej edukacji będzie ostatecznie poprawa stanu środowiska na terenie
własnym gminy.
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Stosunkowo nieskomplikowanymi dla samorządów przykładami wspierania
ekologicznych działań szkół jest między innymi współfinansowanie, wspólna
organizacja i pomoc merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak:
•

organizacja Dnia Ziemi czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska,

•

programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w powiecie
(gminie) lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz
środowiska,

•

konkursy związane z tematyką lokalnej gospodarki odpadowej,

•

udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym także materiałów drukowanych,
na temat zagrożeń i prośrodowiskowych działań gminy, celem wspólnej edukacji
mieszkańców tego terenu,

•

prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych,

•

wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce
naukowe wykorzystywane podczas realizacji tych działań,

Przy prowadzeniu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży (i nie tylko)
zasadne jest także podjęcie współpracy z ekologicznymi organizacjami
pozarządowymi tzw. NGO (non government organization). Współpraca taka przyczyni
się do wzbogacenia zakresu merytorycznego prowadzonych działań, z drugiej zaś
strony pozwoli na obniżenie jej kosztów. Wielokrotnie bowiem z racji swych działań
statutowych organizacje te świadczą swą pomoc w formie nieodpłatnej.
Edukacja dorosłych. Edukacja osób dorosłych wymaga znalezienia właściwego
sposobu kształtowania świadomości ekologicznej. Specjalnie organizowane spotkania,
wykłady, czy kluby dyskusyjne nie zawsze przynoszą, zamierzone rezultaty. Krąg
odbiorców tego typu form edukacyjnych bywa bardzo zawężony (pojawiają się tylko
zainteresowani). Z badań wynika, że na kształtowanie świadomości ekologicznej duży
wpływ wywierają media. Przekazują one wiedzę na temat funkcjonowania, znaczenia i
zagrożeń przyrody, ale również informują na bieżąco o problemach i działaniach na
rzecz ochrony środowiska. Dlatego też współpraca z mediami nie tylko poszerza
znacznie krąg edukowanych, ale także przekazuje treści ekologiczne wraz
z informacjami o konkretnych działaniach.
W celu osiągnięcia pożądanych efektów prowadzona polityka medialna
powinna być oparta w głównej mierze o media lokalne (prasa, radio) a także z racji
znacznego wzrostu jego znaczenia również o Internet.
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9. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

9.1. Założenia systemu finansowania inwestycji
Realizacja zadań wytyczonych w Planie Gospodarki Odpadami wiąże się
z ysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają dotacji lub
korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie gospodarki
odpadami wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt ekologiczny
i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców aglomeracji, gminy
lub związku komunalnego.
Wspólne działanie kilku gmin ma wpływ nie tylko na finansowanie inwestycji
(obniży koszty, które będzie musiała ponieść pojedyncza gmina), ale również obniży
koszty

eksploatacyjne.

W

zależności

od

ostatecznie

przyjętego

wariantu

organizacyjnego gospodarki odpadami na terenie gminy Sułkowice, gmina będzie
samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami przy pomocy środków zewnętrznych
finansować realizację konkretnych zadań.
Środki na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami pochodzić będą
z następujących źródeł:
• własne środki gmin,
• dofinansowanie gminnych, powiatowego, wojewódzkiego i narodowego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
• fundusze wsparcia finansowego dla krajów członkowskich Unii Europejskiej,
• kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach,
Można rozważać finansowanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami przez:
• partnerstwo publiczno prywatne,
• emisję obligacji komunalnych,
W przypadku gospodarki odpadami obok wymienionych powyżej źródeł
finansowania środki na częściowe pokrycie kosztów można uzyskać od organizacji
odzysku a także ze sprzedaży opakowań i surowców wtórnych.
Należy zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej w
dziedzinie ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia
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odpowiedniego

formularza,

ale

również

przedstawienia

szeregu

opracowań

i dokumentacji planistycznych dotyczących danego przedsięwzięcia. Są to:
• Plan zagospodarowania przestrzennego i strategie rozwoju gminy,
• Program ochrony środowiska, Plan gospodarki odpadami, Koncepcje gospodarki
wodno-ściekowej, itp.
• projekt budowlany i wykonawczy wraz ze źródłową dokumentacją ekonomiczną,
finansową i przetargową,
• studium wykonalności (lub biznesplan w przypadku przedsięwzięć komercyjnych),
• wymagane przez prawo zezwolenia na realizację projektu.
9.1.1. Fundusze Ochrony Środowiska

Szanse pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej opisano szczegółowo w rozdziale 9 Programu Ochrony
Środowiska Gminy Sułkowice.
NFOŚiGW jest nastawiony na finansowanie dużych projektów, dla których
Gmina Sułkowice, na ogół nie spełnia kryteriów dostępowych. W szczególności dla
programów zagospodarowania odpadów, NFOŚiGW finansuje programy dla rejonów
większych niż 150 tys. mieszkańców. Najpewniejszym źródłem finansowania Planu
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie, a najlepszą formą finansowania są preferencyjne pożyczki z możliwością
umorzenia po częściowej spłacie i uzyskaniu efektu ekologicznego.
9.1.2. Programy operacyjne, związane z wdrażaniem polityki regionalnej UE

Małopolski Regionalny Program Operacyjny, jest szansą sfinansowania
zadań przewidzianych przez Gminę w programie. Możliwość taką stwarza: Priorytet
7. Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 7.3. Gospodarka odpadam.
Podstawowym celem działania 7.3 jest wprowadzenie zgodnych z normami
europejskimi

systemów

odzysku

i unieszkodliwiania

odpadów

komunalnych.

Interwencje w ramach tego działania będą ukierunkowane na poprawę gospodarki
odpadami w województwie.
W ramach działania wspierane będą projekty mające na celu wprowadzenie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnego z WPGO, obsługujące do 250
tys. mieszkańców, w tym:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Budowa i rozbudowa sortowni odpadów.
Budowa i rozbudowa kompostowni odpadów.
Budowa stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych.
Budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów.
Rozbudowa i modernizacja istniejących składowisk odpadów komunalnych.
Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.
Organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiorki odpadów.
Organizacja gminnych punktów zbiorki odpadów niebezpiecznych.
Realizacja gminnych i powiatowych programów usuwania azbestu jako
dokumentów odrębnych lub stanowiących część planów gospodarki odpadami
10. Likwidacja dzikich wysypisk i mogilników.
W ramach realizacji wyżej wymienionych projektów będzie możliwość

korzystania z cross-financingu (działania promocyjne i edukacja ekologiczna).
• Minimalna kwota wsparcia:
• Maksymalna kwota wsparcia:

500 000 PLN
5 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania 85% - lub 40% jeżeli projekt jest
związany z pomocą publiczną
9.1.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Niewielkie możliwości finansowania Planu Gospodarki Odpadami daje oś 3
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a w niej działanie 3. Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej.
W ramach tego działania będą wspierane projekty w zakresie tworzenia
systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, przy czym łączna
wysokość dofinansowania dla Gminy, w okresie 2007-2013, nie może przekroczyć
200.000 zł.
• Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFROW wynosi
75% kosztów kwalifikowalnych operacji.
9.1.4. Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów ze środków własnych oraz
środków NFOŚiGW i WFOŚiGW z przeznaczeniem na inwestycje służące likwidacji
degradacji i ochronę środowiska. Na bazie wieloletniego doświadczenia Bank realizuje

84

zadania związane z jego proekologiczną misją, współpracuje z organizacjami
zajmującymi się finansowaniem ochrony środowiska tj. Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi funduszami pomocowymi.
Przedmiotem kredytowania m.in. są inwestycje polegające na ochronie powierzchni
ziemi (np. redukcja odpadów u źródeł wytwarzania, składowiska odpadów, zakłady
utylizacji odpadów).
Kwota kredytu – do 100% kosztów inwestycji - czyli ceny zakupu i montażu
urządzenia lub wyrobu. Okres kredytowania: do 5 lat. Oprocentowanie: według
zmiennej stopy procentowej lub indywidualnie dla każdego wyrobu i urządzenia.
9.1.5. Partnerstwo publiczno prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) można zdefiniować jako partnerstwo,
w którym administracja samorządowa oraz sektor prywatny realizują wspólne
przedsięwzięcia, dzieląc się zarówno zyskiem jak i ryzykiem oraz odpowiedzialnością
za podejmowaną działalność. W przypadku samorządu terytorialnego budowa
i wdrożenie partnerstwa ma na celu prywatyzację sektora użyteczności publicznej
w tym zakresie, w którym określone zadania mogą być wykonywane przez podmioty
sektora prywatnego: np. budowa zakładu gospodarki odpadami.
Rezultatem takiego partnerstwa powinno być uzyskanie lepszej jakości
świadczonych usług. Dodatkowo dla samorządów, taka współpraca oznacza
ograniczenie zadań własnych jedynie do kontrolowania podmiotu prywatnego,
szczególnie w zakresie wykorzystania przekazywanych środków.
Komisja Europejska wyróżnia trzy podstawowe rodzaje partnerstwa publicznoprywatnego. Są to:
1.

BOT (ang. Build-Operate-Transfer) – model zakłada, że udział inwestora
prywatnego jest ograniczony do budowy i eksploatowania inwestycji (np.
zakładu gospodarki odpadami) przez określony czas, a następnie przekazania jej
(wraz z prawami do eksploatacji) władzom publicznym. Prywatny inwestor jest
finansowany za pomocą subwencji z kasy samorządowej. Przez cały czas
prawnym właścicielem inwestycji jest samorząd.

2.

DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate) – w tym modelu przez czas
trwania kontraktu inwestycja jest w zasadzie własnością inwestora prywatnego,
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który jest zobowiązany do znalezienia środków finansowych potrzebnych do jej
zrealizowania. Koszt bieżącej eksploatacji (oraz np. spłata długów) jest
pokrywany z samorządowej subwencji. Po określonym czasie - tak jak w BOT –
prawo własności przechodzi na władze. Główną zaletą modelu jest zdjęcie z
samorządu ciężaru finansowania budowy inwestycji, a wadą - według KE – są
skomplikowane procedury (przetargu, przekazania własności itp.).
3.

BOO (ang. Build-Own-Operate) – ten model różni się od DBFO jednym
ważnym szczegółem - inwestor prywatny ściąga opłaty z użytkowników
inwestycji (np. składowiska); w ten sposób zbiera pieniądze na jej utrzymanie
i ewentualną spłatę długów. W tym przypadku inwestor prywatny jest
właścicielem inwestycji (na czas trwania kontraktu). Koncesja zdejmuje
z samorządu wszystkie obciążenia finansowe.
Istnieje kilka aspektów utrudniających realizację partnerstwa publiczno-

prywatnego w Polsce. Są to m.in. rygorystyczne ramy ustawodawcze i prawne oraz
brak zdolności do organizowania przetargów i przyznawania zamówień. W chwili
sporządzania Planu trwają prace nad nowelizacją ustawy o PPP. Nowela ta, zgodnie
z zapowiedziami rządowymi, powinna znacznie ułatwić realizację partnerstwa.
9.1.6 Emisja obligacji komunalnych

Emisja obligacji jest nowo wprowadzanym sposobem gromadzenia środków
finansowych. Daje ona emitentowi środki na rozwój, a kupującemu obligacje
korzystne ulokowanie środków pieniężnych na określony czas. Istnieje możliwość
emisji obligacji na inwestycje służące ochronie środowiska. W przypadku podmiotów
szczególnie

uciążliwych

dla

otoczenia

obligacje

mogą

być

odpowiednio

uatrakcyjnione zobowiązaniem do radykalnego ograniczenia tej uciążliwości.
Podmiotowe obligacje mogą być nabywane z budżetu terenowego, z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kupowane przez inne
podmioty, odczuwające ekologiczną uciążliwość emitenta. Obligacja jest wyrazem
zobowiązań przedmiotu emitującego i jednocześnie praw nabywców obligacji do
otrzymywania ich spłaty wraz z odsetkami i innych świadczeń o charakterze
rzeczowym. Jest zatem zbliżona do transakcji kredytowej w banku.
Przez emisję obligacji realizuje się przepływ kapitału. Kredyt uzyskany
w drodze emisji obligacji nie jest łatwy ani tani, gdyż zysk zamierzonego
przedsięwzięcia musi być

na tyle wysoki, aby pokrył związane z obligacją

zobowiązania. Można przewidywać, że zainteresowanie obligacjami – dotąd znikome
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– będzie wzrastać w miarę wykształcenia się myślenia kategoriami majątkowymi.
Uwzględniając zakładany model gospodarki na terenie Gminy Sułkowice
można przypuszczać, że uzyskanie funduszy ze środków pomocowych będzie możliwe
tylko w przypadku realizacji działań obejmujących jak największy obszar. Często
bowiem barierą przy pozyskaniu tych funduszy są wysokie, w skali pojedynczej
gminy, progi kosztowe uzyskania pomocy finansowej a także wymóg osiągnięcia
pozytywnego ponadgminnego efektu finansowanych działań.
Ubieganie się o te środki może być możliwe tylko w przypadku realizacji zadań
międzygminnych. Przykładowym takim zadaniem dla Gminy Sułkowice mogłaby być
budowa Międzygminnego Zakładu Utylizacji Odpadów (sortownia, kompostownia)
wraz z wprowadzeniem na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów. Dodatkową
trudnością w uzyskiwaniu znaczącego dofinansowania dla inwestycji z zakresu
gospodarki odpadami, jest przypisywany tej działalności charakter komercyjny,
i łączenie tych projektów z pomocą publiczną. Oznacza to ryzyko znacznego, bo do
40% obniżenia dofinansowania kosztownych inwestycji niezbędnych do właściwego
zagospodarowania odpadów.
Obecnie trwają konsultacje nad rządowym projektem zmiany systemu
zagospodarowania odpadów na poziomie gminy. Proponowany model zakłada
obligatoryjne łączenie się gmin w związki celowe, obsługujące min. 150 tys.
mieszkańców. Zakładane zmiany ustawodawcze, o ile zostaną wprowadzone,
wymuszą przebudowę całego programu a więc również sposobu finansowania systemu
zagospodarowania odpadów.
9.2. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami
Warunkiem realizacji Planu Gospodarki Odpadami jest ustalenie systemu
zarządzania tym planem. Zarządzanie Planem odbywa się z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne
z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających. Jednostką, na której będą
spoczywały główne zadania zarządzania tym planem zgodnie z art. 3 ustawy
obowiązkami utrzymaniu czystości i porządku w gminie będzie gmina Sułkowice.
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Instrumenty służące do zarządzania Planem Gospodarki Odpadami wynikają
z obowiązujących aktów pranych (np. Prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach itp.) i można je podzielić na
instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne.
Instrumenty prawne

Do instrumentów prawnych z zakresu gospodarki odpadami zaliczamy przede
wszystkim decyzje i zezwolenia w tym:
•

zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

•

decyzje dotyczące funkcjonowania instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów,

•

decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

•

decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami,

•

decyzje zatwierdzające instrukcje eksploatacji składowisk oraz ich zamknięcia,

•

raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji.

Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring czyli pomiar
stanu środowiska. Prowadzony on jest między innymi jako badania jakości
środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących
przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu
prawnym. Dotyczy to szczególnie nowo obowiązujących zasad monitoringu
składowisk odpadów zarówno w czasie ich eksploatacji jak i po zamknięciu
i rekultywacji.
Instrumenty finansowe

Do instrumentów finansowych zaliczamy:
•

opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za
pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód
lub ziemi, za składowanie odpadów,

•

administracyjne kary pieniężne,

•

odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,

•

kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska.
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Instrumenty społeczne

Wśród instrumentów społecznych jako najważniejszy należy wymienić
współdziałanie. Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym elementem
skutecznego zarządzania opartego o zasady zrównoważonego rozwoju.
Bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest szerzej omówiono
w p. 8 niniejszego „Planu …” - edukacja ekologiczna. Pod tym pojęciem należy
rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do kształtowania świadomości
ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków. Podstawą jest
tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz
komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na drodze
podejmowanych działań inwestycyjnych.
Instrumenty strukturalne

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne
np. strategie rozwoju wraz z programami sektorowymi a także program ochrony
środowiska i to one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju
gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem
powinna być strategia rozwoju powiatu jako dokument wytyczający główne tendencje
i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony
środowiska. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych np.
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu ochrony zdrowia, turystyki,
ochrony środowiska itp. W programach tych powinny być uwzględnione z jednej
strony kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla
systemu gospodarki odpadami, a z drugiej wytyczono pewne ramy tego rozwoju,
warunkowane troską o stan środowiska.
Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie gminy wymaga podejmowania
pewnych działań w określonych dziedzinach gospodarki jak i codziennego życia jego
mieszkańców.
9.3. Monitorowanie Planu Gospodarki Odpadami
W procesie wdrażania Planu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz
ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia
założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania,
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na podstawie którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania, jak
i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje Planu.
Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:
•

monitoring środowiska;

•

monitoring planu;

•

monitoring odczuć społecznych.

Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem
wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania
środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań z zakresu
gospodarki odpadami i może być traktowany jako podstawa do oceny całej
polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na
podstawie których tworzona jest nowa polityka. Mierniki efektów
ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w
ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu.
Monitoring planu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji
poszczególnych zadań, które powinno się odbywać np. co roku, na podstawie
zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z postępem ich
wdrożenia. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy
dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak
czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych
w programie zadań priorytetowych.
Monitoring odczuć społecznych – jest on sprawowany na podstawie badań opinii
społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału
społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także
ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Programu, między innymi przez
ilość i jakość interwencji zgłaszanych do powiatowych władz środowiskowych.
Monitorowanie założonych efektów ekologicznych
W ocenie postępu wdrażania Planu Gospodarki Odpadami oraz jego
faktycznego wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych
efektów ekologicznych, jakie powinna przynieść realizacja wyznaczonych celów.

Wskaźniki efektywności Planu
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system
sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na
środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. W tab. 23
zaproponowano istotne wskaźniki monitorowania
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Tab. 23. Wskaźniki monitorowania Planu w sektorze komunalnym
Monitorowana dziedzina

Sposób oceny / wskaźnik

Funkcjonowanie zorganizowanego
systemu zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych

Ilość gospodarstw domowych, które zawarły umowy na
wywóz odpadów.

Funkcjonowanie systemu selektywnego
zbierania i odzysku surowców
wtórnych:
• tworzyw sztucznych,
• szkła,
• papieru i tektury,
• metali,
• opakowań wielomateriałowych

Ilość zebranych surowców wtórnych w Mg/rok oraz % w
stosunku do całości wytworzonych odpadów komunalnych.

Funkcjonowanie systemu selektywnego
zbierania i odzysku
• odpadów wielkogabarytowych
• odpadów budowlanych
• odpadów niebezpiecznych

Ilość odpadów zebranych i przekazanych do odzysku Mg/rok

Funkcjonowanie systemu
zagospodarowanie odpadów
organicznych

Ilość odpadów zebranych i przekazanych do kompostowania
Mg/rok

Sposób postępowania z pozostałymi
odpadami komunalnymi
• składowanie
• termiczne przekształcanie

Ilość odpadów przekazanych do unieszkodliwienia przez
składowanie lub spalanie.

Sposób postępowania z osadami
ściekowymi:
• kompostowane,
• wykorzystane rolniczo,
• wykorzystane do rekultywacji,
• przekształcone termicznie,
• gromadzone na terenie
oczyszczalni,
• deponowane na składowiskach

% mieszkańców korzystających z systemu zorganizowanego
wywozu odpadów

Ilość surowców wtórnych poddanych odzyskowi w Mg/rok.
Poziom odzysku – (%) poszczególnych surowców wtórnych
zebranych i poddanych odzyskowi w stosunku do całkowitej
ilości poszczególnych surowców zawartych w odpadach
komunalnych

Poziom odzysku – (%) poszczególnych rodzajów odpadów
zebranych i poddanych odzyskowi w stosunku do całkowitej
ilości poszczególnych rodzajów odpadów zawartych w
odpadach komunalnych

Poziom odzysku – (%) odpadów zebranych i przekazanych
do kompostowania w stosunku do całkowitej ilości odpadów
organicznych zawartych w odpadach komunalnych

% odpadów poddanych składowaniu lub spalaniu w stosunku
do całości zebranych odpadów
Ilość wytworzonych osadów ściekowych Mg/rok
% odpadów poddanych poszczególnym metodom
zagospodarowania w stosunku do ilości wytworzonych

Do wskaźników świadomości ekologicznej zaliczyć można:
• udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg
oceny jakościowej,
• ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie
wysypiska),
• liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnych.
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10. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

W niniejszym rozdziale zawarto wnioski z przeprowadzonej analizy
oddziaływania rozwiązań proponowanych w planie na stan środowiska Gminy
Sułkowice.
Opracowany Plan Gospodarki Odpadami jest z założenia zbiorem działań
i przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę sytuacji w środowisku.
Jednak podejmowane działania w zakresie gospodarki poszczególnymi rodzajami
odpadów mogą stwarzać zagrożenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
10.1. Odpady komunalne
Stopniowe wprowadzanie zaproponowanych w planie działań w zakresie
zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych będzie
korzystnie oddziaływać na stan środowiska na terenie gminy.
Objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców
gminy pozwoli na wyeliminowanie nielegalnego pozbywania się odpadów przez
mieszkańców i zmniejszy liczbę dzikich wysypisk śmieci.
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ograniczy ilości odpadów
przeznaczonych do unieszkodliwiania. Ma to szczególne znaczenie w kontekście
wypełniania założeń planów gospodarki odpadami WPGO i PPGO oraz dyrektyw
unijnych, zakładających znaczne ograniczenie ilości odpadów trafiających na
składowiska. System selektywnego gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów
pozwoli na zwiększenie ilości odpadów odzyskiwanych poprzez recykling
materiałowy. Pośrednim skutkiem takich działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania
na surowce w gospodarce. Szczególnie ważną kwestią jest selektywne gromadzenie
i odzysk odpadów ulegających biodegradacji. Zaproponowane w planie założenia
systemu zbiórki, transportu i odzysku takich odpadów (z uwzględnieniem osadów
ściekowych) pozwolą na bezpieczne dla środowiska ich zagospodarowanie i ponowne
wykorzystanie w postaci kompostu.
Zawarte w planie gminnym propozycje działań mają na celu zmniejszenie ilości
potencjalnych i rzeczywistych „ognisk zanieczyszczeń”.
Wdrożenie planu polegającego na zorganizowaniu Zakładu Zagospodarowania
Odpadów ZZO w Myślenicach byłoby korzystne dla środowiska. Zapewnienie
kompleksowego zagospodarowania i unieszkodliwiania powstających odpadów
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komunalnych w jednym miejscu ograniczy zagrożenia, jakie stwarzają dla środowiska
tego rodzaju obiekty.
Reasumując można powiedzieć, że stopniowa realizacja przedstawionych
w planie zadań w zakresie gospodarki odpadami będzie prowadzić do poprawy stanu
środowiska przyrodniczego na terenie gminy. Konieczne jest jednakże zachowanie
„żelaznej” konsekwencji we wdrażaniu poszczególnych zadań.
10.2. Odpady pozostałe
W przypadku odpadów przemysłowych i niebezpiecznych najważniejszym
działaniem, zapewniającym ograniczenie negatywnego oddziaływania tego rodzaju
odpadów na środowisko, jest kontrolowanie sposobów postępowania z powstającymi
odpadami. Kontrola ta powinna obejmować całą „drogę” danego odpadu – od miejsca
jego wytworzenia poprzez zbiórkę, transport do miejsca jego odzysku lub
unieszkodliwienia. Zagwarantowanie właściwego postępowania z odpadami
niebezpiecznymi spowoduje wyeliminowanie zagrożeń jakie mogą spowodować
w środowisku substancje niebezpieczne znajdujące się w odpadach.
Ważnym zagadnieniem w kwestii ochrony środowiska jest stworzenie na
terenie gmin punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach
komunalnych. Selektywna zbiórka tego rodzaju odpadów pozwoli na wyeliminowanie
składowania ich na składowiskach odpadów komunalnych, co przyczyni się do
zmniejszenia stopnia zagrożenia tych obiektów.
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11. STRESZCZENIE

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sułkowice” został wykonany zgodnie z
ustawowymi wymogami (ustawa o odpadach – art. 14 i inne pokrewne). Przy
tworzeniu w/w opracowania kierowano się także wskazaniami Ministerstwa
Środowiska w tym zakresie (m. in. Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki
odpadami). W Planie uwzględniono wytyczne zawarte w krajowym, wojewódzkim
(dla województwa małopolskiego) i powiatowym (dla powiatu myślenickiego) planie
gospodarki odpadami.
W Planie Gospodarki Odpadami dokonano szczegółowej analizy istniejącego
stanu gospodarki odpadami.
W chwili obecnej systemem zbiórki odpadów objętych jest około 90%
mieszkańców gminy. Zbiórką odpadów na terenie gminy zajmuje się zakład
budżetowy – ZGK w Biertowicach. Zbiórka odpadów komunalnych w głównej mierze
oparta jest na pojemnikach 110 i 1100 litrowych.
Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka surowców wtórnych.
Przedmiotem zbiórki są: stłuczka szklana, tworzywa sztuczne, złom metali
i makulatura.
W przyjętym systemie zakłada się prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami
komunalnymi w układzie ponadlokalnym. Gmina Sułkowice przewidziana jest do
współpracy w dziedzinie utylizacji odpadów wraz z całym Powiatem Myślenickim do
ZZO Myślenice, w którym będą odzyskiwane i unieszkodliwiane odpady komunalne
pochodzące z tych terenów. Aktualnie Gmina Sułkowice obsługiwana jest przez
własne składowisko odpadów komunalnych wraz z budową sortowni i kompostownią
zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
Własne składowisko odpadów będzie wykorzystane dla potrzeb Gminy
Sułkowice do czasu jego zapełnienia.
Gromadzenie odpadów:
•

wprowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów polegające na wydzieleniu
następujących strumieni odpadów:
•

odpady zmieszane – w zabudowie jednorodzinnej w oparciu o pojemniki 110 l,
w zabudowie wielorodzinnej w oparciu o kontenery 1100 l.

•

odpady surowcowe (surowce wtórne) – szkło (z podziałem na kolorowe
i bezbarwne) plastiki, makulatura, metale, oparcie zbiórki surowców wtórnych
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o pojemniki zbiorcze w zabudowie wielorodzinnej, oraz worki foliowe
w gospodarstwach indywidualnych,
na terenie gmin zainteresowanych
wspólną realizacją projektu – zagęszczenie dotychczasowych punktów zbiórki,
•

bioodpady – rozpoczęcie selektywnej zbiórki bioodpadów z chwilą
uruchomienia kompostowni pryzmowej z gospodarstw domowych
w zabudowie wielorodzinnej, z oczyszczalni ścieków oraz z utrzymania
terenów zielonych. W zabudowie jednorodzinnej przetwarzanie biodpadów we
własnym zakresie (kompostowniki przydomowe)

•

odpady wielkogabarytowe – zbieranie w okresowych zbiórkach oraz
w specjalnie wyznaczonym punkcie demontażu na terenie składowiska
(dostarczane indywidualnie przez mieszkańców poza okresami wyznaczonych
zbiórek)

•

odpady z sektora budowlanego – zbieranie w specjalnie wyznaczonym punkcie
na terenie składowiska (dostarczane indywidualnie przez mieszkańców)

•

odpady niebezpieczne – zbieranie w okresowych zbiórkach (prowadzone przez
specjalistyczne firmy) oraz w specjalnie wyznaczonych punktach (dostarczane
indywidualnie przez mieszkańców poza okresami wyznaczonych zbiórek)

•

selektywnie gromadzone odpady w miarę istniejących możliwości powinny
być kierowane do dalszego wykorzystania: mogą one być przekazywane
bezpośrednio ich odbiorcom (surowce wtórne, paliwo alternatywne) lub do
zakładów zajmujących się ich przeróbką (bioodpady, odpady niebezpieczne,
wraki samochodowe).

Należy dążyć, w miarę istniejących możliwości do powołania ZZO
w Myślenicach, pod kątem prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami. Wspólne
działania podejmowane byłyby w zakresie poszczególnych zadań obejmujące
wszystkich zainteresowanych. Dotyczy to takich zagadnień jak wspólne korzystanie
ze składowiska, zbiórka poszczególnych frakcji odpadów, prowadzenie instalacji do
odzysku i przetwarzania odpadów, prowadzenie skoordynowanych przedsięwzięć
edukacyjnych.
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