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1 WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot, zakres i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „Program gospodarki odpadami dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego”. Opracowanie obejmuje wykonanie:  

1) Charakterystyki aktualnego stanu gospodarki odpadami, w tym:  

• określenie rodzaju, ilości i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności 
odpadów innych niż niebezpieczne,  

• określenie rodzaju, ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,  

• określenie rodzaju, ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania,  

• określenie istniejących systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności 
odpadów innych niż niebezpieczne,  

• określenie rodzaju, rozmieszczenie oraz mocy przerobową instalacji do odzysku i 
unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż 
niebezpieczne,  

• wykazu podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz 
unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne;  

• prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze 
zmian demograficznych i gospodarczych;  

2) propozycji działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 
odpadami, w tym zawierające:  

• działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,  

• działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko,  

• działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych 
niż niebezpieczne,  

• opis planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska odpadów,  
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• opis sposobu realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk 
odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, 
których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest 
nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych;  

3) charakterystyki projektowanego systemu gospodarki odpadami, w szczególności 
gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, 
uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;  

4) określenie szacunkowych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych proponowanego 
systemu, w tym szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby 
finansowania realizacji zamierzonych celów;  

5) określenie systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na 
określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie 
gospodarki odpadami.  

1.2 podstawa opracowania 

Podstawą opracowania Planu gospodarki odpadami na terenie miasta Piotrków Trybunalski 
na lata 2004 – 2007 jest umowa pomiędzy Gminą Piotrków Trybunalski: 

• Waldemara Matusewicza – Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

a firmą BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul Dąbrowskiego 461, reprezentowaną przez: 

• Macieja Adamczaka – Prezesa Zarządu. 

1.2.1 Struktura dokumentu 

Struktura dokumentu wynika bezpośrednio z wytycznych przedstawionych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami. Dokument przedstawia w kolejnych rozdziałach: 

 

• Rozdział 1  - zakres opracowania. Cele Planu. Zawartość Planu. Wytyczne 
wynikające z prawa dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz w krajach Unii 
Europejskiej a także Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

• Rozdział 2 - ogólna charakterystyka obszaru miasta pod kątem aktualnej 
gospodarki odpadami. 

• Rozdział 3  - bilans odpadów - rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, sposób 
postępowania z odpadami, podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów. 

• Rozdział 4 - prognozy i przewidywany rozwój wydarzeń. W rozdziale tym 
przedstawiono wskaźniki makroekonomiczne oraz prognozy dla miasta pod kątem 
zmian w ilości wytwarzanych odpadów. 
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• Rozdział 5 - założenia i cele, koncepcja gospodarki odpadami. Propozycję działań 
w latach 2004 do 2011 których celem jest ograniczenie ilość wytwarzanych odpadów.  

• Rozdział 6  - wariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
miasta. 

• Rozdział 7 - aspekty  finansowe. W rozdziale tym podano szacunkowe koszty 
wdrożenia planu oraz możliwości pozyskania różnych źródeł finansowania działań z 
zakresu gospodarki odpadami. 

• Rozdział 8 - harmonogram działań krótko i długoterminowych realizacji 
przedsięwzięć zmierzających do poprawy gospodarki odpadami na terenie miasta. 

• Rozdział 9  - sposób monitoringu i ocena wdrażania planu (zarządzanie 
gospodarką odpadami). 

• Rozdział 10  - wnioski z analizy oddziaływania na środowisko projektu planu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego  . 

• Rozdział 11  - streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

1.3 Cel i podstawy prawne opracowania 

1.3.1 Cel 

Niniejszy Program powstał przy współpracy przedstawicieli administracji i samorządu miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

Celem jest opracowanie strategii rozwoju gospodarki  odpadami w Piotrkowie Trybunalskim 
sformułowanej w postaci Planu Gospodarki Odpadami zapewniającej minimalizację 
wytwarzania odpadów oraz  wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymaganiami ochrony 
środowiska,  organizacji ich odzysku i unieszkodliwiania. 

Głównym celem opracowanej koncepcji jest spełnienie wymogów prawnych wynikających z 
zapisów aktów prawnych prawa polskiego, prawa lokalnego oraz planów wyższego szczebla 
to jest: Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M.P.03.11.159) oraz Planu gospodarki 
odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2004-2011.  

Określenie optymalnego sposobu realizacji przez gminy zadań związanych z gospodarką 
odpadami oraz wskazanie instrumentów ich realizacji. 

Cele cząstkowe to: 

• wprowadzenie do gospodarki odpadami nowoczesnych metod w sferze techniki, 
ekonomii i zarządzania z perspektywą rozwiązań długofalowych 

• optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska, uwzględniając 
przede wszystkim zdrowotność społeczeństwa oraz ochronę gleb, zasobów wodnych 
i powietrza 
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• integracja gospodarki odpadami z innymi działami gospodarki i infrastruktury 
komunalnej oraz innymi systemami ochrony środowiska. 

 

1.3.2 Podstawy prawne opracowania 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią między innymi następujące akty 
prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 (z 
późniejszymi zmianami);  

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,             
Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622 (z późniejszymi zmianami); 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1990 Nr 16,            
poz. 95 (z późniejszymi zmianami); 

4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. 1997 Nr 9,           
poz. 43 (z późniejszymi zmianami);; 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 Nr 62, 
poz. 627 (z późniejszymi zmianami); 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 2001        Nr 100, poz. 
1085; 

7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,                
Dz. U. 2001 Nr 32, poz. 638; 

8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,                 
Dz. U. 2001 Nr 63, poz. 639; 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717;  

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, Dz. U. 1998 Nr 145, poz. 942;  

11. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa            
z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy 
wykorzystaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe, Dz. U. 1999 Nr 72,               
poz. 813; 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów, Dz. U. 2002 Nr 112, poz. 1206; 

13. Dyrektywa 99/31/EEC z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów; 

14. Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów 
znowelizowana dyrektywą Rady 91/156/EEC, dyrektywą Rady 91/692/EEC oraz 
decyzją Komisji 96/350/EC. 
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Pełen wykaz aktów prawnych związanych z gospodarka odpadami określające ramy prawne 
niniejszego opracowania został zamieszczony w załączniku do niniejszego opracowania (zał. 
Nr 1).  

1.3.2.1 Obowiązek opracowania Planów Gospodarki Odpadami (PGO) 
Obowiązek opracowania Planów Gospodarki Odpadami (PGO) wprowadzono w ustawie o 
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628 z późniejszymi zmianami). Mają one 
stanowić część programów ochrony środowiska. Służą one osiągnięciu celów wyznaczonych 
w polityce ekologicznej państwa, a na poziomie wykonawczym utworzeniu w kraju 
zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń przeznaczonych do odzysku oraz  
unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów. 

1.3.2.2 Cele opracowywanych planów gospodarki odpadami 
Plany Gospodarki Odpadami są opracowywane na czterech poziomach ogólności:  

• krajowym (uchwalony i opublikowany – MP 11.159.03),   

• wojewódzkim (plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego) ,  

• powiatowym (jest przedmiotem niniejszego opracowania) i  

• gminnym (opracowanym na podstawie uchwalonego planu powiatowego) a przede 
wszystkim zgodne z polityką ekologiczną państwa. 

Podstawowym celem powołania Planu Gospodarki Odpadami jest realizowanie obowiązku 
planowania, projektowania i prowadzenia wszelkich działań mogących powodować 
powstawanie odpadów zgodnie z zasadami określonymi w artykułach od 6 do 13 ustawy o 
odpadach oraz w taki sposób aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów, 

• ograniczać ilość odpadów (które już powstały) i ich negatywne oddziaływanie na 
środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów,  

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie pozostałych 
odpadów. 

Drugim nie mniej ważnym celem będącym podstawą powoływania planów gospodarki 
odpadami (na podstawie art. 14.1 ustawy o odpadach) jest stworzenie w zintegrowanej i 
wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. W tym zakresie 
funkcja planów ma charakter organizacyjny. 

1.3.2.3 Zakres Planów Gospodarki Odpadami 
Zakres wykonywanych opracowań wynika bezpośredni z celów jakie zostały nałożone przez 
ustawodawcę. Minister Środowiska określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, 
sposób i formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki 
odpadami, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowania planów i zapewnienia 
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ich spójności. Rozporządzenie takie zostało uchwalone dnia 9 kwietnia 2003 r. i 
opublikowane 17 kwietnia 2003 (Dz.U.03.66.620). 

Z zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa 
przedsięwzięcia priorytetowe o charakterze ponadwojewódzkim, niezbędne do utworzenia i 
utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do 
unieszkodliwiania odpadów. Kwalifikowane są one jako przedsięwzięcia priorytetowe, które 
mogą być finansowane ze środków publicznych.  

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach obszar  analizy planów gospodarki odpadami 
obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie jednostki administracyjnej 
oraz przywożonych 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, 
oleje odpadowe, baterie i akumulatory.  

1.3.2.4 Sposób i formy sporządzania Planów Gospodarki Odpadami 
Zgodnie z zapisem ustawy o odpadach projekty Planów Gospodarki Odpadami opracowują: 

• Plan powiatowy – organ wykonawczy powiatu. 

• Plan gminny – organ wykonawczy gminy. 

Stanowią one część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i 
na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. 

Projekty planów podlegają odpowiedniemu zaopiniowaniu, powiatowego tak projekt planu 
powiatowego jest opiniowany przez organ wykonawczy województwa oraz przez organy 
wykonawcze gmin z terenu powiatu. 

Powyższe organy udzielają opinii dotyczących PGO w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące 
od dnia otrzymania projektu a brak opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną. 

Przewidziano także możliwość względem gmin, będących członkami związków 
międzygminnych, iż mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, 
obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami. Podobnie projekt takiego planu 
jest opiniowany przez zarządy województw i powiatów, na których terenie położone są 
gminy. 

Przyjęty do realizacji plan określa strukturę działań jakie mają być podjęte przez samorządy 
poszczególnych szczebli. Wykonanie przyjętych zadań podlega okresowej 
sprawozdawczości. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami składane są co 2 
lata. W przypadku planu powiatowego sprawozdanie przygotowane jest przez organ 
wykonawczy powiatu oraz składany do rady powiatu. 

Plany podlegają aktualizacji, która powinna następować nie rzadziej niż co 4 lata. Należy się 
spodziewać iż aktualizacja będzie następować w cyklu zgodnym ze sprawozdawczością 
samego planu. 
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1.4 Wytyczne do Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 
dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego wynikające z 
dokumentów wyższego rzędu 

Bezpośrednią podstawą do opracowania powiatowych planów gospodarki odpadami na 
terenie województwa łódzkiego stanowią zapisy przyjęte w Planie gospodarki  odpadami dla 
województwa łódzkiego oraz wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M.P. 
2003.11.159) oraz II Polityki Ekologicznej Państwa a także  Polityki Ekologicznej Państwa na 
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” uchwalonej z dnia 8 maja 
2003 r. i opublikowanej  dnia 18 czerwca 2003 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2003.33.433).  

1.4.1 Ogólne zasady gospodarki odpadami 

Przyjęte cele polityki ekologicznej Państwa mają być realizowane zgodnie z przyjętymi 
strategicznymi kierunkami. Kierunki te scharakteryzowano w poniższych rozdziałach. 

1.4.2 Zasady postępowania z odpadami 

Zgodnie z ustawą o odpadach każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące 
powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i 
prowadzić, tak aby:  

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 
ich użytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec ich powstaniu, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w 
miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą 
dostępną technikę w tym technologię, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U.2001.62.627), przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których 
mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby 
składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było 
niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych. 

Względem odpadów niebezpiecznych ustawa o odpadach, w artykule 11 przewiduje, iż 
zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne (z pewnymi  
zastrzeżeniami), dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 
mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 16 

życia i zdrowia ludzi lub środowiska. Natomiast w przypadku gdy odpady niebezpieczne 
uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami to powinny być one 
rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 
nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 

• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 
transporcie materiałów niebezpiecznych. 

Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi występującymi w odpadach 
komunalnych, takimi jak przykładowo baterie i akumulatory określa art. 41 ustawy o 
odpadach wskazując, iż:  

1. Posiadacz baterii lub akumulatorów, powstałych w wyniku prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej, jest obowiązany do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej 
późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów. 

2. Posiadacz baterii lub akumulatorów, który jest osobą fizyczną nie będącą przedsiębiorcą 
lub jednostką organizacyjną nie będącą przedsiębiorcą, powinien zwracać te odpady do 
punktów ich zbiórki lub wrzucać do pojemników przeznaczonych na te odpady. 

Obowiązki, o których mowa w ust. 1-4, dotyczą posiadaczy odpadów w postaci baterii lub 
akumulatorów, które zawierają: 

1) powyżej 0,0005% wagowo rtęci, lub 

2) powyżej 0,025% wagowo kadmu, lub 

3) powyżej 0,4% wagowo ołowiu, 

4) powyżej 25 mg rtęci na celę, z wyjątkiem baterii manganowo-alkalicznych, w 
których poziom wagowo rtęci nie powinien przekraczać 0,025%. 

Odpady w postaci baterii lub akumulatorów, unieszkodliwia się oddzielnie od innych 
rodzajów odpadów. 

1.4.3 Obowiązki wytwórcy odpadów 

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form 
usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają 
utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne 
oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 

1.4.4 Obowiązki posiadacza odpadów 

Posiadacz jest obowiązany do pozbywania się substancji lub przedmiotów niespełniających 
wymagań technicznych określonych w przepisach. 
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Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami, a więc: 

• w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi; 

• unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz 
planami gospodarki odpadami (jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 
lub nie jest  uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych). 

1.4.5 Unieszkodliwianie odpadów 

W ustawie o odpadach, poprzez „unieszkodliwianiu odpadów” rozumie się poddanie ich 
procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w celu 
doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 
środowiska.  

W załączniku nr 6 do komentowanej ustawy wyspecyfikowano dopuszczane procesy 
unieszkodliwiania odpadów. Do najważniejszych należą: 

• Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych; 

• Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja); 

• Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie; 

• Retencja powierzchniowa; 

• Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach 
odpadów innych niż niebezpieczne; 

• Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz; 

• Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz; 

• Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach 
zlokalizowanych na lądzie; 

• Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni). 

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy unieszkodliwianiu poddaje się wyłącznie te odpady, z 
których uprzednio wydzielono odpady nadające się do odzysku. 

1.4.6 Tymczasowe magazynowanie odpadów 

Ustawa o odpadach posługuje się terminem "magazynowanie odpadów" zamiast używanego 
wcześniej terminu "gromadzenie odpadów". Dopuszczone możliwość magazynowania 
odpadów przed ich składowaniem czy szerzej unieszkodliwieniem. Dookreślono również 
maksymalny czas magazynowania odpadów przed ich poddaniem go procesowi odzysk lub 
unieszkodliwienia: 
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• odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, 
mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów 
technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych 
zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat. 

• odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu 
zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, 
nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku. 

Okresy magazynowania odpadów, liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy 
tych odpadów. 

Magazynowanie odpadów może odbywać się jedyni na terenie, do którego posiadacz 
odpadów ma tytuł prawny. Miejsce magazynowania odpadów nie wymaga wyznaczenia w 
trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym (art. 63.2). Zrezygnowano z 
dotychczas wymaganej odrębnej decyzji dotyczącej miejsca i sposobu magazynowania 
odpadów - stanowi to element innych decyzji wydawanych posiadaczom odpadów. 
Określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów następuje w (art. 63.6): 

• pozwoleniu zintegrowanym, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska, 

• pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, 

• decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

• informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, 

• zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów, 

• zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 
odpadów. 

Wg. ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r., decyzje wyrażające zgodę na miejsce 
oraz sposób gromadzenia odpadów, wydane na podstawie ustawy o odpadach, zachowują 
moc do czasu uzyskania decyzji określających sposób i miejsce magazynowania odpadów 
lub złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami.  

1.4.7 Składowanie odpadów 

Ustawa o odpadach zdefiniowała składowiska odpadów jako obiekty budowlane względem 
których lokalizacji, budowy i eksploatacji mają w zastosowanie przepisy ustaw o 
zagospodarowaniu przestrzennym i Prawo budowlane. Wprowadziła również podział 
składowisk odpadów na składowiska odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
oraz składowiska odpadów obojętnych. Na tych ostatnich mogą być składowane wyłącznie 
odpady obojętne (art.58), natomiast na składowisku odpadów niebezpiecznych nie mogą być 
składowane odpady inne niż niebezpieczne (art. 57.1). Jednocześnie, stałe odpady 
niebezpieczne mogą być składowane na wydzielonych częściach składowisk odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne, które powinny spełniać wymagania dotyczące 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, określone dla składowisk odpadów 
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niebezpiecznych. Na wzmiankowanych wydzielonych częściach składowisk mogą być 
składowane odpady inne niż niebezpieczne. 

Wprowadzono ustawowo tez zakaz składowania niektórych typów odpadów,  i tak zgodnie z 
art. 55 ustawy o odpadach zakazano składowania odpadów: 

• występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości 
powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów, 

• właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub 
łatwopalnych, 

• zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych, 

• powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności 
dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na 
środowisko jest nieznane, 

• opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej 
większej niż 1400 mm. 

Według ustawy wprowadzającej Prawo Ochrony Środowiska zakaz składowania opon 
obowiązuje od dnia 1 lipca 2003 r. (art. 43.1), natomiast zakaz składowania części opon 
będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2006 r. (art. 43.2). 

Jednocześnie zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub 
z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów 
do składowania na składowisku odpadów. 

Odpady powinny być składowane w sposób selektywny mając na uwadze uniknięcie 
szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość 
dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu 
składowiska odpadów. Dopuszcza się składowanie określonych rodzajów odpadów w 
sposób nieselektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi 
zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko. Zmniejszeniu ilości 
lub objętości odpadów kierowanych na składowisko ma służyć obowiązek poddawania ich 
procesom przekształcania fizycznego, chemicznego lub biologicznego w stosunku do 
odpadów, które takim procesom mogą podlegać. Obowiązki te nie dotyczą odpadów 
obojętnych oraz odpadów, w stosunku do których proces przekształcenia fizycznego, 
chemicznego lub biologicznego nie spowoduje ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludzi lub dla środowiska ani ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów. 

Ustawa o odpadach wprowadza dodatkowe obowiązki dla posiadacza odpadów, który 
zarządza składowiskiem odpadów (art. 59). Wprowadza mianowicie zasadę, iż składowiska 
odpadów podlegają monitorowaniu przed, podczas i po zakończeniu eksploatacji. Zakres, 
czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów określa 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. o zakresie czasie oraz 
warunkach prowadzenia monitoringu. Przewidziano również zasadę dotyczącą kształtowania 
cen przyjmowania odpadów na składowisku.  Wynikająca ona z dyrektywy tzw. 
składowiskowej (1999/31/EC) i przewiduje iż cena ta powinna uwzględniać w szczególności 
koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania 
składowiska odpadów. Tak więc zarządzający musi prowadzić dalekowzroczną politykę 
inwestycyjną i eksploatacyjną składowiska 
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Ustawa przedstawia i porządkuje procedury wymagane przy zamykaniu składowiska. 
Szczegółowe wymagania techniczne z tym związane zostały dookreślone w rozporządzeniu 
Ministra  Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w którym przedstawiono wymagania dotyczące 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 
składowisk odpadów, uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne 
oraz systemy kontroli. Uszczegółowiono w ten sposób ogólne wytyczne jakie zostały 
przedstawione w ustawie. 

1.4.8 Zadania powiatu w zakresie gospodarki odpadami 

Do zadań starosty należy: 

• Wydawanie na odpowiedni wniosek zezwoleń na wytwarzanie odpadów (jeżeli 
wytwórca prowadzi instalację oraz wytwarza powyżej 1 tony odpadów 
niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż 
niebezpieczne).  

• Zatwierdzanie na odpowiedni wniosek programów gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi (jeżeli wytwórca prowadzący instalację wytwarza do 1 tony 
odpadów niebezpiecznych rocznie, a jeżeli nie prowadzi instalacji i wytwarza powyżej 
100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie). Starosta zatwierdza taki program po 
zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych 
ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych; wymóg zasięgania 
opinii prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. 

• Gromadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach ich 
gospodarowania (jeżeli wytwórca prowadzi instalację oraz wytwarza od 5 do 5 tysięcy 
ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, a jeżeli nie prowadzi instalacji i 
wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton 
rocznie odpadów innych niż niebezpieczne). 

• Wydawanie na odpowiedni wniosek zezwoleń na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów. Starosta wydaje takie zezwolenie 
po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
właściwych ze względu na miejsce prowadzenia takiej działalności; wymóg 
zasięgania opinii prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach 
powiatu. 

• Wydawanie na odpowiedni wniosek zezwoleń na prowadzenie w zakresie zbierania 
(starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów) lub transportu 
odpadów (starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania 
posiadacza odpadów). Starosta wydaje takie zezwolenie po zasięgnięciu opinii 
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; wymóg zasięgania opinii 
prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu.  

Kopię wydanych decyzji oraz informacji o wytwarzanych odpadach starosta przekazuje 
właściwemu marszałkowi oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 
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1.4.8.1 Obowiązki gminy i właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarki 
odpadami 

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i 
porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (D.U. 1996.132.622).  

Zgodnie z zapisem art. 2.1. ustawy pod pojęciem właścicieli nieruchomości traktowani są 
wszelakie podmioty władające nieruchomością (a więc jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu). To właśnie do nich skierowane są 
zapisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. 

1.4.8.1.1 Zadania gminy 
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do 
zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie 
warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności: 

1. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i 
porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie 
odpowiednich jednostek organizacyjnych. 

2. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami: 

− instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych,  

− stacji zlewnych, 

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

3. Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów 
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz 
współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami. 

4. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości 
ich opróżniania. 

5. Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki 
odpadami. 

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w 
drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy dotyczące m. in. (art. 4): 

1. Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań 
dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

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

Radzie Gminy przysługuje prawo ustalenia - w drodze uchwały - górnej stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli 
nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować 
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stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny 
(art. 6.4). 

1.4.8.1.2 Obowiązki właścicieli nieruchomości 
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

1. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów oraz 
ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy oraz pozbywanie się tych 
odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. 

Przy wykonywaniu powyższego obowiązku, właściciele nieruchomości obowiązani są do 
udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną 
jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie. W 
przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z powyższych 
usług, obowiązki określone w art. 5.1. przejmuje w trybie wykonania zastępczego gmina. 

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych powyżej obowiązków podlega karze grzywny. 
Obowiązki te może przejąć od właścicieli nieruchomości gmina. Musi to być poparte 
akceptacją mieszkańców wyrażoną pozytywnym wynikiem referendum. Przejmując je, rada 
gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości. Opłata ustalana jest w 
sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju 
odpadów. Jej wysokość uzależniona jest od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę 
z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Rada gminy określa terminy uiszczania opłat a 
opłaty nie opłacone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie 
określonym w przepisach o postępowaniu w egzekucyjnym w administracji. 

1.4.9 Strategia rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

Strategia rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego jako  dokument wspierający 
prorozwojową działalność samorządu lokalnego i uwzględniający potrzeby marzenia 
mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego zawiera wytyczne do długofalowej polityki 
ekologicznej jaka będzie realizowana przez samorząd. 

1.4.9.1 Misja i cele rozwojowe Piotrkowa Trybunalskiego 
Misja rozwoju została zdefiniowana nastepująco: 

Piotrków Trybunalski - miasto rozwoju przyjazne człowiekowi 

Określona w ten sposób deklaracja misji rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego determinuje 
określenie podstawowych priorytetów wynikających z przedstawionej analizy jakościowej, 
ustala ich ranking i wyznacza kierunki dalszych prac przy uszczegółowianiu strategii rozwoju 
miasta. Na tej podstawie wyznaczono cele strategiczne, których osiągnięcie jest 
bezwzględnie priorytetowe.  

Zidentyfikowano dwa podstawowe strategiczne obszary działania:  

1. stymulowanie i wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta,  
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2. poprawa jakości życia mieszkańców.  

Podstawowymi instrumentami realizacji celów rozwojowych Miasta, używanymi przez władze 
samorządowe są:  

1. plan zagospodarowania przestrzennego  

2. inwestycje publiczne i publiczno-prywatne Gminy  

3. dofinansowanie z budżetu Gminy zadań typu: rewitalizacja Starego Miasta, ochrona 
środowiska  

4. dalsza dywersyfikacja działalności gospodarczej na terenie Miasta  

5. koncentrowanie aktywności inwestycyjnej na tych przedsięwzięciach, które są istotne 
z punktu widzenia naszych interesów, np. hotel, infrastruktura gastronomiczna, 
rewitalizacja Starego Miasta, budownictwo mieszkaniowe itp.  

6. inwentaryzacja systemu infrastruktury miejskiej i na tej bazie określenie dalszych 
potrzeb jej rozwoju  

7. współpraca międzyregionalna (wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami 
samorządowymi) i międzynarodowa (miasta partnerskie).  

 

1.4.9.2 Stymulowanie i wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta 
 

Cel strategiczny:  
Poprawa stanu środowiska naturalnego  
 
Przedsięwzięcie 1: Poprawa stanu sanitarno-porządkowego miasta  
 
Zadania: 
1. Przeciwdziałanie powstawaniu nielegalnych wysypisk - Straż Miejska + WOŚiR.  
 
Przedsięwzięcie 3: Powszechne wprowadzanie segregacji odpadów komunalnych 
 
Zadania:  
1. Edukacja społeczna - WOŚiR przy udziale Centrum Edukacji Ekologicznej, Kultury i 
Ochrony Środowiska oraz Wydziału Oświaty  
2. Pomoc w pozyskaniu odbiorców wyselekcjonowanych odpadów wtórnych.  
 
Przedsięwzięcie 4: Modernizacja wysypiska w Dołach Brzeskich  
 
Przedsięwzięcie 5: Budowa Regionalnego Zakładu Przetwórstwa Utylizacji i Składowania 
Odpadów Komunalnych 

1.4.10 Ogólna strategia gospodarki odpadami w łódzkim 

Proponowany system gospodarki odpadami w województwie łódzkim  będzie miał  za 
podstawowy cel zapobiegać powstawaniu odpadów oraz w przypadku gdy powstaną 
ograniczeniu ich ilość a także wdrożenie nowoczesnej, zgodną z wymaganiami ochrony 
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środowiska, organizacji ich odzysku i unieszkodliwiania w oparciu o Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami.  

Dla stworzenia takiego systemu przyjęto następujące założenia dotyczące  rozwiązań 
systemowych:  

• zintegrowane podejście do gospodarki odpadami w województwie; 

• zapewnienie realizacji  wskaźników określonych w Krajowym Planie Gospodarki 
Odpadami; 

• sprzyjanie minimalizacji ilości odpadów wytwarzanych; 

• stwarzanie warunki dla osiągnięcia wyższych poziomów recyklingu i odzysku; 

• prowadzenie do wydzielenia maksymalnej ilości odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych; 

• deponowanie na składowiskach wyłącznie odpadów wcześniej przekształconych; 
(przetworzonych); 

• prowadzenie pełnej i wiarygodnej ewidencję odpadów i metod postępowania z nimi 
jak i zapewniać monitoring i kontrolę nad odpadami; 

• zapewnienie  udziału społecznego w procesach podejmowania decyzji o lokalizacji 
instalacji służących gospodarce odpadami oraz zapewnienie ochronny zdrowia i życia 
ludzi oraz środowiska przed skutkami jego funkcjonowania. 

1.4.11 Polityka i cele przyjęte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 

Polityka i cele, które zostały wykorzystane przy tworzeniu „Planu”, zostały opisane  w 
dokumencie dyskusyjnym, opisującym zasady wojewódzkiego planu gospodarki odpadami z 
29 kwietnia 2002. Ostateczna wersja planu została zatwierdzona w czerwcu roku 2003. Pod 
względem formalnym oba dokumenty w znacznym stopniu różnią się między sobą. Jednak 
oba przedstawiają zbliżone wytyczne dotyczące założeń strategicznych. 

OGÓLNA POLITYKA I STRATEGIA 

Cele wojewódzkiego planu gospodarki odpadami powinny z założenia umożliwić: 

• Spełnienie obowiązków wynikających z prawodawstwa  krajowego oraz z krajowego 
planu gospodarki odpadami. 

• Spełnienie wymagań prawnych. 

• Ustanowienie podstawy dla współpracy międzygminnej w gospodarce odpadami. 

Strategia gospodarki odpadami niebezpiecznymi bazuje na krajowej strategii dla odpadów 
niebezpiecznych. Zakłada się, że ze względów ekonomicznych, wskazana będzie 
współpraca z innymi województwami w zakresie budowy zakładów utylizacji odpadów 
niebezpiecznych.  
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Według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami ogólna polityka planowania 
gospodarki odpadami opierać się będzie na pięciu zasadniczych regułach gospodarki 
odpadami, zawartych w ustawie o odpadach: 

1. Hierarchia w gospodarce odpadami: Strategie gospodarki odpadami muszą, w 
pierwszym rzędzie, mieć na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 
redukowanie ich szkodliwości. Tam, gdzie nie jest to możliwe, surowce z 
odpadów powinny być używane ponownie, odzyskiwane lub używane jako źródło 
energii. W ostateczności odpady powinny być bezpiecznie usuwane (np. poprzez 
spalanie albo składowanie na składowiskach). 

2. Samowystarczalność na poziomie unijnym i – w miarę możliwości - na poziomie 
państw członkowskich: Państwa członkowskie muszą utworzyć, we współpracy z 
innymi państwami członkowskimi, zintegrowaną i adekwatną sieć zakładów 
utylizacji odpadów. 

3. Najlepsza dostępna technika nie pociągająca za sobą nadmiernych kosztów (ang. 
BAT): Emisja do środowiska  z instalacji powinna być zredukowana tak, jak tylko 
to jest możliwe, w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób. 

4. Bliskość: Odpady powinny być usuwane możliwie najbliżej źródła ich 
powstawania. 

5. Odpowiedzialność producenta: Podmioty gospodarcze, a zwłaszcza wytwórcy 
produktów, muszą być zaangażowane w ideę zamknięcia cyklu życia substancji, 
komponentów i produktów, pochodzących z ich produkcji, w czasie ich 
użytkowania, do momentu, w którym staną się odpadem. Odpowiedzialność 
producentów jest możliwa do regulacji głównie poprzez strategie oraz 
prawodawstwo na poziomie krajowym.  

6. Częścią planu gospodarki odpadami będzie strategia stworzenia sieci nowych 
składowisk odpadów oraz zamknięcia składowisk nie spełniających określonych 
wymagań.  

Gospodarka określonymi strumieniami odpadów reprezentuje kluczowy element strategii.  

CELE W PLANOWANIU GOSPODARKI ODPADAMI 

W krajowym planie gospodarki odpadami stwierdza się, że wszyscy mieszkańcy Polski 
powinni być objęci usługami odbioru odpadów (100% pokrycie do końca 2006r.).  

Tab. 1-1 Przewidywany rozwój usług odbioru odpadów w okresie planistycznym1 

Rok 2002 2003 2007 

Obszary miejskie 95% 97% 100% 

Obszary wiejskie 70% 80% 100% 

 

„Plan” 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. 
                                                                    
1 Na podstawie WPGO 
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• 35% do 2020 w porównaniu do poziomu z 1995 r. 

• odzysk: 50% do 60%, 

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

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 (tylko recykling mechaniczny i chemiczny). 

Poziom odzysku i recyklingu dla papieru i szkła, określony został w II Polityce 
Ekologicznej Państwa jako cel do osiągnięcia w okresie 2003-2010, wynosi on minimum 
50% odzyskiwanych recyrkulowanych surowców. 

Z kolei roczne ilości procentowe odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów, dotyczącym rocznych poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych z dnia 30 czerwca 2001roku. 
Rozporządzenie to określa szczegółowo procent recyklingu dla różnych rodzajów 
odpadów w poszczególnych latach: od 2002 do 2007. Jeżeli cele określone dla recyklingu 
materiałów opakowaniowych nie zostaną spełnione wytwórca/importer będzie musiał 
płacić kary. Dlatego też muszą być opracowane odpowiednie systemy przez 
wytwórców/importerów. 

Poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych dla producentów/importerów 
przedstawiono w Tab. 1-2. 

Tab. 1-2 Poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych dla producentów/importerów2 

 Lata 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Opakowania ze szkła 
gospodarczego, poza 

ampułkami 
13% 16% 22% 29% 35% 40% 

Opakowania z papieru i 
tektury 

37% 38% 39% 42% 45% 48% 

Opakowania z blachy białej 
i lekkiej, innej niż 

aluminiowa 
6% 8% 11% 14% 18% 20% 

Opakowania z aluminium o 
pojemności mniejszej niż 

300 l. 
15% 20% 25% 30% 35% 40% 

                                                                    
2 Na podstawie: Rozporządzenie RM (D.U.2001.69.719) 
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 Lata 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

7% 10% 14% 18% 22% 25% 

Opakowania z materiałów 
naturalnych(drewna i 

tekstyliów) 
5% 7% 9% 11% 13% 15% 

 

Biorąc pod uwagę opisane powyżej różne grupy celów i założeń, cele do osiągnięcia w 
odniesieniu do recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji w województwie łódzkim zostały podsumowane w Tab. 1-3. 

Tab. 1-3 Podsumowanie celów recyklingu wybranych odpadów opakowaniowych i określenie maksymalnej ilości 
odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko3 

 Lata 
wyszczególnienie 2003 2007 2010 2013 ** 2015**

 

Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 16% 40% 40% 60% 60% 

Opakowania z papieru i tektury 38% 48% 48% 55% 55% 

Opakowania z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowa 8% 20% 20% 50% 50% 

Opakowania z aluminium o pojemności mniejszej niż 300 l. 20% 40% 40% 40% 40% 

Opakowania z tworzyw sztucznych 10% 25% 25% 20% 20% 

Maks. Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
trafiających na składowisko*

   75% 50% 50% 

* w porównaniu do wytwarzania w 1995r. Zakłada się, że wytwarzanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  w 
latach 1995 jest o 10% niższe niż wytwarzanie w roku bazowym 2000. Maksymalna ilość wynosi 35% do roku 2020. 

** Jak wspomniano wyżej, cele recyklingu dla odpadów opakowaniowych nie zostały ostatecznie określone 

Jeżeli chodzi o ogólne wymagania dotyczące unieszkodliwiania odpadów, określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca w sprawie szczegółowych 
wymagań, dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 2003.61.549)., zakłada się, 
że Polska spełni stawiane wymagania do 2009r. Stosownie zakłada się, że istniejące 
składowiska o niewykorzystanej pojemności będą użytkowane najpóźniej do 2009r., 
podczas gdy budowane nowe i rozbudowywane składowiska będą musiały spełniać 
wymagania w/w rozporządzenia (Dz.U.01.100.1085). 

Pewne rodzaje odpadów, włączając odpady płynne, szpitalne i inne odpady medyczne 
oraz inne odpady, a także zużyte opony (do lipca 2003) i części opon (do lipca 2006), ze 
względu na zakaz nie będą unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach . 

Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2001r oraz 29 maja 2003 dotyczące 
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 
nakłada na producentów i importerów obowiązek odzysku i recyklingu określonej 
procentowo ilości różnych rodzajów odpadów w poszczególnych latach, od 2004r. Do 
2007r. (Dz.U.01.69.719, Dz.U.03.104.982). 

Cele odzysku i recyklingu określone dla producentów/importerów przedstawiono w Tab. 
1-4. 

 

                                                                    
3 Na podstawie: dane WPGO i KPGO 
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Tab. 1-4 Cele odzysku i recyklingu określone dla producentów/importerów dla określonych strumieni odpadów4 

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

 % poziom  % poziom   % poziom   % poziom 
Poz.  

Rodzaj opakowania 
lub produktu, z 
którego powstał 

odpad 

Symbol PKWiU  
 odzysku recykling u  odzysku  recykling u  odzysku 

 
recykling

u 
 odzysku   recyklingu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1   Opakowania razem   bez względu na 
symbol PKWiU 

               50  25 

 2   Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

 bez względu na 
symbol PKWiU 

   14 1)     18 1)    22 1)      25 1)  

 3   Opakowania z 
aluminium  

 bez względu na 
symbol PKWiU 

   25 1)     30 1)    35 1)      40 1)  

 4   Opakowania ze stali, 
w tym z blachy 
stalowej 

 bez względu na 
symbol PKWiU 

   11 1)     14 1)    18 1)      20 1)  

 5   Opakowania z 
papieru i tektury 

 bez względu na 
symbol PKWiU 

   39 1)     42 1)    45 1)      48 1)  

 6   Opakowania ze szkła 
gospodarczego, poza 
ampułkami 

 bez względu na 
symbol PKWiU 

   22 1)     29 1)    35 1)      40 1)  

 7   opakowania z 
materiałów 
naturalnych (drewna i 
tekstyliów) 

 bez względu na 
symbol PKWiU 

   9 1), 2)     11 1), 2)    13 1), 2)     15 1), 2) 

 8   opakowania 
wielomateriałowe 

 bez względu na 
symbol PKWiU 

   12 1)     16 1)    20 1)      25 1)  

 9   urządzenia 
klimatyzacyjne 
zawierające 
substancje zubo 
ozonową (CFC i 
HCFC) żające 
warstwę 

 29.23.12  25   25   30  30   45   45  50  50 

 10 urządzenia chłodnicze 
i zamrażające oraz 
pompy ciepła poza 
urządzeniami dla 
gospodarstw 
domowych 
zawierające 
substancje 
zubożające warstwę 
ozonową (CFC i 
HCFC)3) 

 29.23.13  40   40   50  50   60   60  70  70 

 11 chłodziarki i 
zamrażarki typu 
domowego 
zawierające 
substancje 
zubożające warstwę 
ozonową (CFC i 
HCFC)3) 

 29.71.11  25   25   30  30   40   40  50  50 

 12 akumulatory ołowiowe 
(kwasowe) 

 31.40.21 
 

31.40.22 

Wszystkie 
zgłoszone 

wszystkie 
zebrane 

Wszystki
e 

zgłoszon
e 

Wszystkie 
zebrane 

wszystki
e 

zgłoszon
e 

wszystki
e 

zebrane 

Wszystkie 
zgłoszone 

Wszystkie 
zebrane 

 13  akumulatory 
niklowokadmo-we 
wielkoga-barytowe 

 31.40.23 40 40   50  50   60   60  70  70 

 14  akumulatory 
niklowokadmowe 
małogabarytowe (wraz 
z pakietami) 

 31.40.23 25 25   35  35   45   45  50  50 

                                                                    
4 Na podstawie: Rozporządzenie RM Dz.U.2001.69.719 
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 2004 r.   2005 r.  2006 r.  2007 r.  

 % poziom  % poziom   % poziom   % poziom 
Poz.  

Rodzaj opakowania 
lub produktu, z 
którego powstał 

odpad 

Symbol PKWiU  

 odzysku recykling u  odzysku  recykling u  odzysku 
 

recykling
u 

 odzysku   recyklingu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 15  ogniwa i baterie 
galwaniczne, bez ich 
części: guzikowe, 
baterie pierwotne, 
pozostałe baterie 
wtórne 

 31.40.1, z 
wyłączeniem 

31.40.13 

10 10 4)  15  15 4)  30   30 4)   50  50 4)  

 16  oleje smarowe,  

• z wyłączeniem:  

• oleje podstawowe,  

• oleje do silników  

• dwusuwowych z  
zapłonem 
iskrowym,  

• oleje lotnicze do 
silników 
odrzutowych,  

• oleje odpadowe 
przepracowane 

23.20.18, z 
wyłączeniem: 
23.20.1801 

23.20.1802.10 
23.20.1803.00 
23.20.1809.1 

 40   22 5)  43  27 5)  45   32 5)   50  35 5)  

 17  lampy wyładowcze, z 
wyłączeniem 
świetlówek 
kompaktowych 

 bez względu na 
symbol PKWiU 

 18   18   25  25   32   32  40  40 

 18   opony nowe 
pneumatyczne w 
rodzaju stosowanych  
w samochodach 
osobowych,  

• opony nowe 
pneumatyczne 
używane w małych 
ciężarówkach o 
współczynniku 
obciążenia: 

 25.11.11 
 
 
 
 
 

25.11.1355. 00 

 50   6  60  9  70   12  75  15 

  ≤121, 

• opony nowe 
pneumatyczne 
używane w dużych 
ciężarówkach o 
współczynniku 
obciążenia 

 
25.11.1357.00 

            

  ≥121, 

• Opony nowe do kół 
napędzanych i 
sterowanych 
używane w 
pojazdach 
rolniczych, 
leśniczych i 
podobnych,  

• opony nowe w 
rodzaju używanych 
w maszynach do 
robót ziemnych,  

• opony nowe 
pneumatyczne w 
rodzaju 
stosowanych w 
przemyśle,  

• opony inne nowe, 
gdzie indziej 
niewymienione  
(włączając mini  
traktory i  
kultywatory  

 
 25.11.1404 

 
 
 
 
 
 

25.11.1405 
 
 

25.11.1407 
  
 
 
 

 25.11.1409  
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 2004 r.   2005 r.  2006 r.  2007 r.  

 % poziom  % poziom   % poziom   % poziom 
Poz.  

Rodzaj opakowania 
lub produktu, z 
którego powstał 

odpad 

Symbol PKWiU  

 odzysku recykling u  odzysku  recykling u  odzysku 
 

recykling
u 

 odzysku   recyklingu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

napędzane,  
silnikiem), 

• opony używane 
pneumatyczne 

• opony 
bieżnikowane  w 
rodzaju używanych 
w samochodach 
osobowych,  

• opony 
bieżnikowane w 
rodzaju używanych 
w autobusach i  
samochodach 
ciężarowych,  

• opony 
bieżnikowane w 
rodzaju używanych  
w lotnictwie i 
pozostałe 

  
  

 25.11.20 
 

25.12.1030.00 
 
 

25.12.1050  
 
 
 
 
 

 25.12.10.90 

 

1) - Odzysk; 2) - Recykling; 3) - Wszystkie zadeklarowane; 4) - Wszystkie zebrane; 5) - nie 
dotyczy; 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA 

Współpraca międzygminna w dziedzinie gospodarki odpadami jest sprawdzonym sposobem 
obniżenia kosztów usług związanych z odpadami. 

Jedynie duże systemy, wymagające współpracy międzygminnej mogą być skuteczne. Jeżeli 
systemy te będą małe i obejmować będą jedynie część ludności, nie będą one uzasadniały 
znacznych inwestycji w nowoczesne zakłady utylizacji i systemy odbioru odpadów.  

Małe systemy są tańsze jednostkowo jednak koszt przypadający na poszczególnych 
mieszkańców jest dużo wyższy niż w przypadku systemów rozległych.  

W celu optymalizacji rozmiarów urządzeń i utrzymania stosunkowo niskiej ceny 
przypadającej na jednostkę odpadów, urządzenia do przetwarzania odpadów powinny być 
odpowiednio duże. Ich rozmiary wymagać będą odbioru odpowiedniej ilości odpadów, a co 
za tym idzie obsługiwania kilku gmin.  

Optymalna liczba gmin korzystających z danych urządzeń zależeć będzie od liczby ludności 
w poszczególnych gminach oraz rodzaju urządzenia. 

Z punktu widzenia efektywności kosztowej, wyraźnie widać, że spółki międzygminne winny 
obsługiwać, według zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, co najmniej 
150.000-300.000 mieszkańców. 

Odpowiada to minimalnym wartościom dla składowiska odpadów, prowadzonego zgodnie z 
wymaganiami ustawodawczymi.  
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1.4.12 Kierunki działań  

Przyjętymi podstawowymi kierunkami działań  jest zapewnienie zgodności gospodarowania 
odpadami z zasadami określonymi w ustawie  Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o 
odpadach wymaga przyjęcia kierunków działań w województwie łódzkim takich jak: 

1. wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich 
zagospodarowania (bazy danych); 

2. wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem 
odpadami, w tym prowadzenie monitoringu; 

3. wyznaczenie przedsięwzięć związanych z organizacją zbiórki oraz odzyskiem i 
unieszkodliwianiem odpadów: 

• wielkogabarytowych; 

• budowlanych;  

• komunalnych; 

7. opracowanie ewidencji stacji demontażu upoważnionych do wydawania 
zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyrejestrowania; 

8. opracowanie (na poziomie wojewódzkim) baz informacyjnych zawierających dane 
dotyczące lokalizacji, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest; 

9. budowa systemu unieszkodliwiania odpadów poubojowych; 

10. utworzenie wojewódzkiej baz informacyjnej zawierającej dane dotyczące ilości i 
miejsc występowania PCB; 

11. ocena przydatności istniejących składowisk pod kątem dopuszczenia składowania 
wybranych odpadów niebezpiecznych; 

12. zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających 
azbest i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący 
ich negatywne oddziaływanie;  

13. zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;  

14. tworzenie ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi, dla 
realizacji wspólnych przedsięwzięć; 

15. organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców oraz od 
małych i średnich przedsiębiorców, poprzez organizację gminnych punktów 
zbierania odpadów niebezpiecznych  i stacji przeładunkowych odpadów 
niebezpiecznych; 

16. zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem 
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego, 
zwiększenie stopnia przetworzenia tych osadów oraz maksymalizacja stopnia 
wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym 
spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i 
chemicznego;  
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17. minimalizacja ilości wytwarzanych specyficznych odpadów medycznych 
wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego 
przekształcania, poprzez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich 
powstawania, a także poprzez eliminację nieprawidłowych praktyk w gospodarce 
odpadami medycznymi. 

1.4.13 Cele systemu gospodarki odpadami w województwie łódzkim 

Zaproponowane wyżej kierunki działań są podporządkowane osiągnięciu określonych celów 
w gospodarce odpadami województwa łódzkiego. Cel podstawowy to zapobieganie 
powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości oraz wdrożenie nowoczesnego,  systemu 
ich odzysku i unieszkodliwiania. 

Celami dalszymi są: 

• wytypowanie nadrzędnych zadań w wojewódzkiej gospodarce odpadami i 
przygotowanie wytycznych do tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki 
odpadami uwzględniających sposoby postępowania  z odpadami; 

• wskazanie ponadgminnych obiektów gospodarki odpadami, które  zaleci się do 
wprowadzenia do planów powiatowych i gminnych, dla zapewnienia ich lokalizacji w 
planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego (jako warunku niezbędnego 
do ich realizacji); 

• wykorzystanie ustaleń i uzgodnień poczynionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami do tworzenia innych dokumentów strategicznych i lokalnych;  

• określenie potrzeb finansowych do realizacji zamierzeń w gospodarce odpadami i 
określenie źródeł finansowania tworzonego systemu. 

Poziomy wymaganych zmian w gospodarce odpadami. 

Pod względem masowym, obowiązujące przepisy prawne oraz dokumenty strategiczne, w 
szczególności Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz II Polityka Ekologiczna Państwa,  
formułują następujące zakładane poziomy zmian w gospodarce odpadami (w układzie 
chronologicznym): 

 

1. zakaz składowania od 1.10.2001 r. odpadów: 

• występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości 
powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,  

• właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub 
łatwopalnych,  

• zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych, 

• powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności 
dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na 
środowisko jest nieznane,  
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• z grupy 16 01, tj. opon (od 1.07.2003 r.) i ich części (od 1.07.2006 r.), z wyłączeniem 
opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm,  

• w śródlądowych wodach powierzchniowych i podziemnych,  

• w polskich obszarach morskich, 

• urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych itp. zawierających CFC i HCFC (od 
1.07.2002 r.); 

2. wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 
poprzez ich selektywną zbiórkę, celem unieszkodliwienia, na poziomie: 

• 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych 
w 2005 r.,  

• 50% - w 2010 r.  

• 80% - w 2014 r. 

3. likwidacja do końca 2005 r. stref ochronnych wokół obiektów gospodarki 
odpadami; utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla składowisk 
odpadów komunalnych i kompostowni, w razie zaistnienia przesłanek określonych w 
art.135 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

4. zamykanie i rekultywacja do roku 2009 składowisk nie spełniających wymogów 
rozporządzenia MŚ z dn. 24.03.2003 w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 
poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. z 2003, Nr 61 poz. 549); 

5. osiągnięcie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych ze strumienia 
odpadów komunalnych na poziomie: 

• w roku 2005 - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,  

• w roku 2006 - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,  

• w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,  

• w roku 2014 - 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych;  

6. wydzielenie odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów 
komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co 
najmniej: 

• 15% poziomu selektywnej zbiórki – w roku 2006, 

• 40% - w roku 2010, 

• 60% - w roku 2014; 

7. uzyskanie w 2006 r. w skali kraju poziomów recyklingu dla poszczególnych 
grup materiałowych określonych dla przedsiębiorców, tj. dla opakowań: z papieru 
i tektury 45%, z aluminium 35%, ze szkła 35%, z tworzyw sztucznych 22%, 
wielomateriałowych 20%, ze stali 18%, z drewna i materiałów naturalnych 13%; 
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poszczególne województwa powinny zrealizować recykling, co najmniej na takim 
poziomie, jaki został określony dla przedsiębiorców; 

8. osiągnięcie w 2007 r. 50% poziomu odzysku i 25 % poziomu recyklingu 
odpadów opakowaniowych, a w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów 
- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie 
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów  opakowaniowych i poużytkowych 
(Dz.U. Nr 69, poz.719), z perspektywą zwiększenia tych poziomów do odpowiednio 
60-75% i 55-70%, w razie nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC według propozycji z roku 
2001; poszczególne województwa powinny zrealizować recykling, co najmniej na 
takim poziomie, jaki został określony dla przedsiębiorców; 

9. zapewnienie odzysku i recyklingu olejów smarowych (z wyłączeniem olejów 
bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, 
poz. 719);  

10. zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych zwierających CFC HCFC do 2007 r. zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. 
U. Nr 69, poz. 719);  

11. zapewnienie do 2007 r. recyklingu na poziomie : 48% - dla odpadów z papieru i 
tektury, 40% - dla opakowań szklanych, 25% - dla odpadów wielomateriałowych, 20% 
- dla odpadów metalowych; 

12. redukcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania do poziomu: 

• w 2010 r. - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,  

• w 2013 r. - 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,  

• w 2020 r. - 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 r.  

13. całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB (polichlorowane difenyle, 
polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, 
monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz 
mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% 
wagowo łącznie) do 2010 r., poprzez kontrolowane uniszkodliwienie PCB oraz 
dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB;  

14. likwidacja do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony 
roślin; 

15. dwukrotne, w porównaniu ze stanem z 1990 r., zwiększenie do 2014 r. udziału 
odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów 
innych niż komunalne;  
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1.4.14 Przyjęty do realizacji system działań w sektorze komunalnym na 
terenie województwa łódzkiego 

Przyjęte do realizacji wytyczne wytyczne:  

1. Docelowym rozwiązaniem jest skupienie gmin wokół Stref Zagospodarowania 
Odpadów (Zakłady Zagospodarowania Odpadów). Proponuje się, aby w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych strefę tą obsługiwała jedna instalacja 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności ok. 200 000 Mg/a. 

2. Na obszarze gmin należących do poszczególnych ZZO odbywa się zbiórka 
selektywna. Sposób zbiórki odpadów zależy od przyjętej w ZZO technologii. 

3. Lokalizacja ZZO zgodna z zasadą „bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628).  

4. Zarówno system zbiórki odpadów opakowaniowych jak i system odbioru odpadów 
niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z 
odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z: 

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

o Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639). 

 

Działania na terenie województwa powinny się przede wszystkim koncentrować na 
następujących głównych kierunkach: 

1. Sprawą kluczową, o priorytetowym znaczeniu jest uruchomienie skutecznego systemu 
odzysku i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Powinien on obejmować zarówno 
systemy selektywnej zbiórki odpadów prowadzone przez bezpośrednich wytwórców - 
mieszkańców, jak również ewentualne sortownie odpadów komunalnych, zlokalizowane w 
rejonach składowisk odpadów, 

2. Należy inicjować i wspomagać działania polegające na szerokiej edukacji ekologicznej 
społeczeństwa.  

3. Niezbędne jest poprawienie i utrzymanie wysokiej skuteczności działania systemu 
selektywnej zbiórki odpadów w zakresie odpadów nie ulegających biodegradacji poprzez 
m.in. rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i odpadów 
niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, 

4. Należy podejmować i inicjować działania zmierzające do rekultywacji wyeksploatowanych 
oraz modernizacji istniejących lokalnych składowisk odpadów komunalnych oraz 
egzekwować, aby budowa nowych składowisk regionalnych była zgodna ze standardami Unii 
Europejskiej, 

5. Należy wspomagać i inicjować działania ukierunkowane na integrację poczynań 
poszczególnych jednostek samorządowych (gmin) w zakresie wspólnych inicjatyw 
usprawniających gospodarkę odpadami komunalnymi.  Organizować i doskonalić 
ponadgminne i lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi, 

6. Wymagane jest prowadzenie ciągłej kontroli i nadzoru nad zakładami przetwarzania 
odpadów komunalnych tak, aby ustrzec się wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, gdyż 
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właśnie nieprawidłowości działania zakładów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów 
stanowią koronny argument przeciwników zmian w systemie gospodarki odpadami, 

7. Konieczne jest wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, w tym metod termicznego przekształcania tych odpadów, a przede wszystkim 
pozyskiwanie akceptacji społecznej dla tego typu inwestycji w szczególności poprzez 
prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjnej, 

8. Niezbędne jest inicjowanie i wspomaganie działań zmierzających do opracowania 
systemów wykorzystujących instrumenty finansowe, których celem będzie zachęcanie 
wytwórców odpadów komunalnych do ograniczania ilości powstających w tym sektorze 
odpadów a przede wszystkim zachęcające do prowadzenia ich selektywnej zbiórki, 

9. W zakresie gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji należy wspomagać inicjatywy 
i organizować działania pozwalające na znaczne ograniczenie ilości tego typu odpadów 
kierowanych na komunalne składowiska. Będzie to wymagać zarówno doskonalenia 
(uruchomienia) systemów selektywnej zbiórki tych odpadów i recyklingu odpadów 
organicznych, jak i stosowanie w szerszym zakresie termicznych metod przekształcania tego 
typu odpadów, 

10. Wspieranie i organizowanie sieci lokalnych i indywidualnych kompostowni 
wykorzystujących ulegające biodegradacji odpady z gospodarstw domowych i gospodarstw 
rolnych.  

 

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce 
odpadowej.  

Dla zapobiegania i zmniejszania ilości powstających odpadów powinny być prowadzone 
m.in. następujące działania: 

1. Edukacyjno – informacyjne, polegająca na kreowaniu zachowań konsumentów w 
kierunku: 

o zakupu produktów o minimalnej opakowań (niezbędnych), 

o zakupu produktów wykonanych z surowców z recyklingu, 

o oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych materiałów 
(np. papieru w biurach, wprowadzanie wewnętrznych sieci informatycznych, 
poczty elektronicznej) 

o racjonalizacji stosowania produktów jednorazowego użytku, 

o popularyzacja stosowania materiałów wysokiej trwałości, 

2. Organizacyjne, np.: 

o wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach, 

o recykling opakowań toneru z drukarek i kopiarek (np. poprzez motywację 
finansową). 

o zbieranie selektywne odpadów na budowach, 
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o kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną. 

Edukacja społeczna powinna być prowadzona: 

• w systemie nauczania, począwszy od zajęć w przedszkolach, szkołach 
podstawowych, średnich i wyższych, 

• za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja), 

• za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp. 

W celu zachęcenia mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej efektywności 
wykorzystywane będą następujące działania: 

1. Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez 
zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.). 

2. Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne obligujące gospodarstwa 
domowe i innych wytwórców odpadów może być wykorzystane do efektywnego 
wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecania dotyczące sposobu zbiórki, 
typów pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z ustawą z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, 
poz. 622 z późn. zm.). 

3. Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają 
na wydatkach związanych ze zbiórką odpadów niesegregowanych (mniejszy 
pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłaty za 
usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we 
własnym zakresie. 

4. Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi 
zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest 
zachęcanie „wytwórców” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów 
(np. poprzez wybór towarów generujących mniejszą ilość odpadów), a następnie do 
ich segregacji „u źródła”. 

 

Zebrane odpady kierowane będą do Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO).  

Ponieważ aktualne moce przerobowe instalacji są niewystarczające, na obszarze 
województwa przewiduje się budowę instalacji zapewniających wysegregowanie powyższej 
ilości materiałów. 

Wojewódzki Plan Gospodarki odpadami zawiera propozycję podziału województwa na 
obszary obsługiwane przez poszczególne zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO). 
Według tej propozycji powiat ma należeć do obszaru Z3 (strefa południowo-zachodnia).  
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Rys. 1-1 Obszary  funkcjonowania poszczególnych stref zagospodarowania odpadów  wg. Plan Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Łódzkiego. 

 

1.4.15 Gospodarka odpadami w założeniach polityki ekologicznej państwa 

Zobowiązanie 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 
zostanie zobowiązana w momencie akcesji do Unii Europejskiej, spowodowały, że podjęto 
prace nad opracowaniem i przyjęciem przez Sejm nowej tzw. II Polityki Ekologicznej 
Państwa, która z programem wykonawczym oraz Polityki Ekologicznej Państwa na lata 
2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" uchwaloną prze sejm 8 maja 
2003 r określa warunki niezbędne do realizacji ochrony środowiska. Dokument ten stanowi 
założenie działań będących elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z 
celami ochrony środowiska celów gospodarczych i społecznych. 
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1.4.15.1 Kierunki przyjęte w Polityce Ekologicznej Państwa 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej jest przyjęta w Konstytucji RP zasada 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie 
prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, 
aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające 
uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, 
przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz 
naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, 
gatunkowym i genowym. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania 
zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zasada 
zrównoważonego rozwoju powinna być przy realizacji polityki ekologicznej państwa 
uzupełniona szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujących, które znalazły 
zastosowanie w rozwiniętych demokracjach.  

Zasada przezorności,  przewiduje, że rozwiązywanie pojawiających się problemów powinno 
następować po "bezpiecznej stronie", tj. że odpowiednie działania powinny być 
podejmowane już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, że problem 
wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie. 
Pozwala to unikać zaniechań wynikających z czasochłonnych badań, braku środków lub 
zachowawczego działania odpowiedzialnych osób bądź instytucji. Związana z nią zasada 
wysokiego poziomu ochrony środowiska zakłada, że stosowanie zasad prewencji i 
przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia ludzkiego 
poziom ochrony środowiska.  

Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi wynika z konstytucyjnej 
zasady zintegrowanego rozwoju i skutkuje niżej wymienionymi zasadami prewencji (w tym 
ideą likwidacji zanieczyszczeń u źródła), przezorności i wysokiego poziomu ochrony 
środowiska. W praktyce oznacza ona uwzględnienie w politykach sektorowych celów 
ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.  

Zasady równego dostępu do środowiska przyrodniczego, traktowanej w następujących 
kategoriach:  

• sprawiedliwości międzypokoleniowej - zaspokajania potrzeb materialnych i 
cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem i utrzymywaniem 
warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń; 

• sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej - zaspokajania potrzeb 
materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek ludzkich w 
ramach sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów środowiska, 
wraz z równoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych z potrzebami 
społeczności lokalnych i jednostek; 

• równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą, poprzez zapewnienie 
zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania (w sensie fizycznym, psychicznym, 
społecznym i ekonomicznym) jednostek ludzkich przy zachowaniu trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze stałą ochrona różnorodności 
biologicznej.  

Powyższe zasady skutkować powinny stymulowaniem w ramach nowej polityki ekologicznej 
państwa następujących procesów:  

• rozszerzania i umacniania możliwości odtwarzania się zasobów odnawialnych oraz 
rewitalizacji i renaturalizacji zdegradowanych ekosystemów, 
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• racjonalnego korzystania z zasobów nieodnawialnych i dążenia do ich zastępowania 
dostępnymi substytutami, 

• stopniowego eliminowania z użytkowania substancji niebezpiecznych i toksycznych 
(oraz również w tym przypadku - zastępowania ich mniej uciążliwymi dla środowiska 
substytutami), 

• ograniczania skali uciążliwości działalności gospodarczej dla środowiska i nie 
przekraczania granic jego odporności, 

• zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia procesów z udziałem materiałów 
niebezpiecznych i ograniczenia występowania oraz skutków zagrożeń środowiska o 
charakterze nadzwyczajnym, 

• stałej ochrony i odtwarzania, w możliwym zakresie, różnorodności biologicznej na 
poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym,   

• tworzenia podmiotom gospodarczym warunków do uczciwej konkurencji w sferze 
dostępu do ograniczonych zasobów środowiska i możliwości odprowadzania 
zanieczyszczeń,   

• usprawniania procesów podejmowania decyzji dotyczących środowiska, zwłaszcza 
na szczeblu lokalnym, w tym stymulowania udziału społecznego w tych procesach,   

• dążenia do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa ekologicznego poszczególnym 
jednostkom i grupom społecznym (tworzenia warunków sprzyjających zdrowiu 
fizycznemu, psychicznemu i społecznemu, w tym poprzez kultywowanie więzi 
lokalnych). 

Zasada regionalizacji, oznaczająca m. in.:  

• rozszerzenie uprawnień dla samorządu terytorialnego i wojewodów do ustalania 
regionalnych opłat, normatywów, ulg i wymogów ekologicznych wobec jednostek 
gospodarczych; 

• regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej w odniesieniu do 
trzech rodzajów obszarów: 

• obszarów silnie przekształconych i zdegradowanych lub zagrożonych degradacją, 

• obszarów o wysokich walorach przyrodniczych (z przewagą funkcji ochronnych, 
naukowych i rekreacyjnych oraz znaczącą rolą leśnictwa i ekologicznego rolnictwa),  

• obszarów pośrednich (z przewagą intensywnego rolnictwa i umiarkowanie 
rozwijanego przemysłu, przede wszystkim przetwórczego), 

• skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (Morze 
Bałtyckie i strefy przybrzeżne, tereny górskie i podgórskie, doliny rzeczne i obszary 
wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych). 

Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej będzie realizowana poprzez stworzenie 
instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup 
społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu 
zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzaniu 
świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki zachowań wobec 
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środowiska. Proces ten będzie przebiegał z wykorzystaniem mechanizmów i zaleceń 
wynikających z "Konwencji w sprawie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji i dostępu do procedur sądowych w sprawach dotyczących 
środowiska".  

Zasada "zanieczyszczający płaci" oznacza złożenie pełnej odpowiedzialności, w tym 
materialnej, za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na 
sprawcę, tj. na jednostki użytkujące zasoby środowiska. Zasada ta będzie się także odnosić 
do uciążliwości powodowanych procesami konsumpcji, szczególnie w sytuacji, gdy 
konsument ma możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych. 
Instrumenty wymuszające realizację tej zasady będą modyfikowane tak, by w perspektywie 
osiągnąć stan w którym:  

• realizacja przedsięwzięć ochronnych (zmiany technologii, wykorzystywanych 
nośników energii i surowców oraz budowa urządzeń oczyszczających) będzie na 
przedsiębiorstwach wymuszana środkami prawnymi w postaci zakazów, prawnie 
obowiązujących norm emisyjnych, wymogów licencyjnych itp., w takim zakresie, by 
uzyskać bezpieczny stan środowiska wynikający z prawa międzynarodowego bądź 
wewnętrznego;   

• zagrożenia dla środowiska z tytułu wprowadzania do obrotu i użytkowania substancji i 
wyrobów niebezpiecznych dla środowiska (zagrażających zdrowiu i przyrodzie na 
poziomie ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym) będą minimalizowane 
narzędziami prawnymi (zakazy produkcji i użytkowania bądź ograniczenia w 
użytkowaniu) oraz mechanizmami ekonomicznymi (opłaty produktowe, depozyty 
ekologiczne, ubezpieczenia ekologiczne);   

• nadal będą stosowane opłaty za korzystanie ze środowiska, w takim stopniu, w jakim 
będzie to konieczne dla uzyskania założonych przyrodniczych i ekonomicznych 
efektów.   

Głównym zagrożeniem dla środowiska Polski pozostaje zbyt duża emisja. Strategia 
przeciwdziałania tej sytuacji jest oparta o zasadę prewencji, która zakłada, że 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być podejmowane na etapie 
planowania i realizacji. Oznacza to, także że przy wyborze środków zapobiegawczych oraz 
sposobów likwidacji skutków określonych procesów lub zdarzeń, a także przy podziale 
dostępnych środków na ochronę środowiska, preferencje będą uzyskiwały działania 
usytuowane wyżej w następującym porządku hierarchicznym:  

• zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciążliwości, w szczególności 
poprzez stosowanie tzw. najlepszych dostępnych technik (BAT); 

• recykling, tj. zamykanie obiegu materiałów i surowców, gospodarcze wykorzystanie 
odpadów zamiast ich składowania; 

• zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń, 
zgodne z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC)  

• wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i 
usługami, polegające na systematycznej identyfikacji, a następnie konsekwentnej 
realizacji celów środowiskowych prowadzących do ograniczania oddziaływań na 
środowisko i zużywania jego zasobów proporcjonalnie do wielkości produkcji, 
zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymaganiami w tym zakresie, 
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wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji 
i Responsible Care, itp. 

Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym najlepszych, 
uzasadnionych ekonomicznie, dostępnych technologii. Wdrażanie tej zasady powinno 
następować zarówno poprzez instrumenty prawne, jak i poprzez inne mechanizmy działania 
(np. dobrowolne porozumienia, zalecenia, rozwój systemów zarządzania środowiskowego). 

Zasada subsydiarności wynika m. in. z Traktatu o Unii Europejskiej i oznacza, iż Unia 
Europejska podejmuje działania nie należące do jej kompetencji wówczas, gdy cele 
proponowanych działań nie mogą być osiągnięte przez państwo członkowskie. W polskiej 
polityce ekologicznej będzie ona oznaczała stopniowe przekazywanie części kompetencji i 
uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny 
lub lokalny (wojewódzki, powiatowy, gminny), tak, aby był on rozwiązywany na najniższym 
szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.  

Zasada klauzul zabezpieczających, która umożliwia państwom członkowskim stosowanie w 
uzasadnionych przypadkach ostrzejszych środków w porównaniu z wymaganiami 
wspólnotowego prawa ekologicznego. Stosowanie tej zasady umożliwi realizację 
wymienionej wyżej zasady regionalizacji oraz stosowanie adekwatnych instrumentów 
prawnych i ekonomicznych na obszarach silnie przekształconych i zdegradowanych. Zasada 
ta jest już w pewnym zakresie stosowana w polskiej praktyce zarządzania środowiskiem (np. 
w formie przyjęcia wzorem Austrii czy Niemiec norm emisji dla niektórych substancji 
niebezpiecznych, emisja których nie jest dotychczas normowana przez przepisy unijne). 

Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej ma zastosowanie do wyboru 
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska (lub szerzej: przedsięwzięć 
wymagających nakładów finansowych), a następnie, w trakcie i po zakończeniu ich realizacji 
- do oceny osiągniętych wyników. W praktyce oznacza ona potrzebę minimalizacji nakładów 
na jednostkę uzyskanego efektu. 

Podstawowe priorytety zawarte w II Polityce Ekologicznej Państwa  oraz Polityki 
Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-
2010obejmują przede wszystkim: 

 

Cele średniookresowe do 2010 r.  

Za priorytetowe cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2003-2010 uznaje się:  

• pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, 
zgodnie z przyjętym harmonogramem;  

• ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadowej oraz 
dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego;  

• zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling) odpadów przemysłowych poprzez 
odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska;  

• stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
zapewniającego wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez 
składowanie co najmniej o 30% do 2006 r. i o 75% do roku 2010 (w stosunku do roku 
2000);  
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• zbudowanie - w perspektywie 2010 r. - krajowego systemu unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych.  

Zadania na lata 2003-2006  

Najpilniejsze zadania o charakterze priorytetowym, które w ramach realizacji wyżej 
wymienionych celów należy wykonać w latach 2003-2006, wyliczone są poniżej.  

Działania: 

• zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, 
zmienionego w latach 2001-2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, 
poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i 
podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami (2003 r., 
opracowanie krajowego planu gospodarki odpadami - 2002 r.); 

• opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwienia odpadów 
szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami Konwencji Sztokholmskiej w 
sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2004 r.); 

• opracowanie i realizacja krajowego i regionalnych planów zintegrowanego 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującego sieć magazynów, w tym 
szczególnie magazynów odpadów powypadkowych, oraz sieć instalacji do 
unieszkodliwiania (2006 r.); 

• utworzenie, lub powołanie w ramach już istniejących instytucji, ośrodka informacji 
BAT/BREF o procesach technologicznych w zakresie przekształcania i 
unieszkodliwiania odpadów (2004 r.); 

• utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu(strzępienia) pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z  wymaganiami dyrektywy Unii 
Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia 
wybranych części samochodowych. 

W II Polityce Ekologicznej Państwa  do priorytetów krótkookresowych (przewidzianych do 
realizacji na lata 2000-2002 jednak w roku 2003 są nadal ciągle aktualne) w dziedzinie 
gospodarowania odpadami należą:  

• przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym (wykonane w zakresie szczebla krajowego a wykonywane na 
poziomie szczebla regionalnego i lokalnego);  

• opracowanie planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym (podobnie jak powyższe);  

- przygotowanie programów likwidacji odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie 
(rtęć, ołów, kadm) i trwałe zanieczyszczenia organiczne (PCB) (zarówno odpadów 
wytwarzanych jak i już nagromadzonych), a także przyspieszenie realizacji programu likwidacji 
mogilników, w których są przechowywane przeterminowane środki ochrony roślin i inne 
substancje niebezpieczne (przygotowywane);  

• tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla realizacji zobowiązań tj. 
udzielania pozwoleń, prowadzenia kontroli, identyfikacji, ewidencji i rejestracji 
odpadów oraz zakładów przeróbki odpadów (wdrażane);  
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• opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci zakładów gospodarowania 
odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (w trakcie 
przygotowywania);  

• rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych 
instrumentów ekonomicznych (kaucje, opłaty produktowe, system preferencji 
podatkowych - przygotowywane i częściowo wdrażne);  

• wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich 
zagospodarowywania;  

• identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych 
składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji 
terenów zdegradowanych;  

• przeprowadzenie ogólnokrajowej inwentaryzacji instalacji do unieszkodliwiania i 
wykorzystywania odpadów (inwentaryzacja wykonana na potrzeby KPGO);  

• zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi 
zasadami bliskości i samowystarczalności;  

• ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach;  

W średniookresowym horyzoncie czasowym (lata 2003-2010) konieczne będzie:  

• zintensyfikowanie realizacji opracowanych planów gospodarowania odpadami;  

• dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w 
procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 
r.;  

• wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym 
odpadów niebezpiecznych;  

• tworzenie kompleksowych systemów odzysku surowców wtórnych z odpadów, m.in. 
makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów gumowych, puszek aluminiowych; 
odzyskiwanie i powtórne wykorzystywanie co najmniej 50% papieru i szkła;  

• stworzenie kompleksowego systemu odzysku opakowań i recyklingu materiałów z 
opakowań, w tym jednolitego systemu ewidencji tych odpadów; opracowanie i 
wdrożenie harmonogramu osiągnięcia określonego stopnia odzysku i recyklingu, z 
uwzględnieniem Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/WE w sprawie 
opakowań i odpadów z opakowań;  

• budowa zintegrowanej infrastruktury do bezpiecznego zbierania, segregacji, 
transportu, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (m.in. 
przepracowanych olejów, zużytych akumulatorów i baterii);  

• zewidencjonowanie urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęcie działań 
technicznych dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów 
odpadowych zawierających powyżej 50 ppm PCB/PCT (np. oczyszczania 
transformatorów o zawartości powyżej 0,005% wagowych PCB);  

• wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów 
olejów odpadowych;  
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• podejmowanie działań w celu eliminacji PCB, w tym, w pierwszej kolejności 
przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń zawierających powyżej 5 litrów PCB oraz 
do końca 2010 r. oczyszczenie wszelkich urządzeń i instalacji zawierających te 
substancje;  

• tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;  

• rozpoczęcie budowy systemu zintegrowanej sieci zakładów przeróbki odpadów 
(powiązanej z innymi państwami Unii Europejskiej), szczególnie odpadów 
niebezpiecznych;  

• realizacja programu likwidacji mogilników, w których składowane są przeterminowane 
środki ochrony roślin i inne substancje niebezpieczne;  

• opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych 
odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy Rady 1999/31/WE 
w sprawie składowania odpadów;  

• składowanie jedynie unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych;  

• zakończenie realizacji programu spalania odpadów szpitalnych;  

• wycofanie z produkcji i użytkowania, bądź ograniczenie użytkowania substancji i 
materiałów niebezpiecznych reglamentowanych przez dyrektywy Unii Europejskiej i 
międzynarodowe przepisy prawne (m.in. zawierających metale ciężkie, trwałe 
zanieczyszczenia organiczne i substancje niszczące warstwę ozonową);  

• wprowadzenie systemu pozwoleń zintegrowanych na emisje zanieczyszczeń do 
wszystkich komponentów środowiska w jednym postępowaniu administracyjnym i z 
punktu widzenia najlepszej dostępnej techniki, zgodnie z wymaganiami odpowiedniej 
dyrektywy Unii Europejskiej;  

• wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, 
w tym prowadzenie monitoringu;  

• rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami 
odzysku i ponownego wykorzystania odpadów.  

W okresie perspektywicznym (lata 2010-2025) priorytetowe kierunki polityki w 
zakresie ochrony środowiska przed odpadami obejmują:  

• pełną przebudowę modelu konsumpcji i produkcji w kierunku poprawy efektywności 
energetycznej i surowcowej;  

• realizacja zobowiązań w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów ulegających 
biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie 
składowania odpadów;  

• ostateczne rozwiązanie problemu opakowań i odpadów z opakowań;  

• zorganizowanie sprawnego systemu odzysku wszystkich surowców wtórnych z 
wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT);  
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• zapewnienie całkowitego unieszkodliwienia nagromadzonych odpadów 
niebezpiecznych; w szczególności rozważenie celowości budowy odpowiednich 
instalacji w kraju lub wykorzystania istniejących za granicą;  

• sukcesywną likwidację starych, wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych 
i komunalnych;  

• kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych 
oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.  

1.4.16 Kierunki gospodarki odpadami przyjęte w Polityce Unii Europejskiej 

Podstawowe zasady polityki  

Traktat Rzymski, z późniejszymi zmianami zapewnia polityce w dziedzinie ochrony 
środowiska miejsce wśród oficjalnych zasad polityki Wspólnoty Europejskiej i przypisuje jej 
trzy cele:  

• zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska;  

• przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego;  

• zapewnienie rozsądnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.  

Postanowiono, że poczynania Wspólnoty odnoszące się do ochrony środowiska powinny 
opierać się na działaniu zapobiegawczym, przyznawaniu pierwszeństwa usuwaniu 
podstawowych zagrożeń dla środowiska oraz uznaniu zasady, że zanieczyszczający płaci.  

W każdym przypadku podstawową zasadą wszelkich działań we powinno być unikanie 
wytwarzania odpadów oraz zmniejszanie ich ilości i szkodliwości.  

Wymagania ochrony środowiska (a tym samym również wchodzące w ich zakres 
gospodarowanie odpadami) powinny stanową składową część polityki Wspólnoty w innych 
dziedzinach.  

Pierwsza zasada strategii: zapobieganie  

Zapobieganie powstawaniu odpadów jest pierwszą zasadą europejskiej strategii w dziedzinie 
odpadów.  

Korzystny wpływ na zmniejszenie powstawania odpadów mogą mieć zmiany technologiczne, 
przy założeniu, że opracowane będą prawdziwie czyste technologie, nie zaś technologie 
oczyszczania, które powodują tylko przemieszczanie zanieczyszczeń.  

Żeby zrealizować to założenie, prowadzące do zmniejszania ilości odpadów, 
zaproponowano opracowanie dwutorowej strategii zapobiegania:  

• zapobieganie poprzez technologie,  

• zapobieganie poprzez produkty,  

podkreślając, że odpady powstają na dwóch etapach: podczas wytwarzania produktów 
(odpady przemysłowe itp.) oraz po ich wykorzystaniu (odpady bytowe itp.).  
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Zapobieganie poprzez technologie  

Głównym celem opracowania czystych technologii jest doskonalenie procesów wytwarzania, 
nie przysparzających zanieczyszczeń, podczas których powstaje niewiele odpadów lub nie 
ma ich wcale. 

Zapobieganie poprzez produkty  

Zmniejszanie ilości lub objętości odpadów musi uwzględniać wpływy, jakie produkt wywiera 
na środowisko w czasie jego trwania i użytkowania. Należy zapewnić, aby produkty 
wprowadzane na rynek, podczas wytwarzania, użytkowania i końcowego usuwania, w 
możliwie najmniejszym stopniu przyczyniały się do zwiększenia ilości lub szkodliwości 
odpadów albo do powstania zanieczyszczeń. Kampania "czystych produktów" musi 
angażować wytwórców i projektantów produktów na równi z konsumentami, wytwórcami 
odpadów.  

Druga zasada: recykling i powtórne wykorzystanie odpadów  

Najlepszym sposobem zapobiegania lub zmniejszania wszelkich niekorzystnych wpływów na 
środowisko po powstaniu odpadów jest ich recykling i/lub powtórne wykorzystanie; oznacza 
to ponowne wprowadzenie odpadów do właściwego obiegu w gospodarce.  

Recykling i powtórne wykorzystanie odpadów może odbywać się różnymi metodami, na 
przykład przez regenerację oraz odzyskanie surowców i energii w innej postaci. Wybór 
powinien uwzględniać cel, jaki stanowi zmniejszenie ilości odpadów oraz oszczędność 
surowców i energii.  

Instytucjonalne wspieranie recyklingu odpadów i ich powtórne wykorzystanie powinno 
następować przez:  

• prace badawczo-rozwojowe prowadzone w dziedzinie technologii powtórnego 
wykorzystania i recyklingu,  

• optymalizację systemów zbierania i segregowania (zbieranie selektywne, 
segregowanie elektromechaniczne itp.),  

• zmniejszanie kosztów zewnętrznych powtórnego wykorzystania i recyklingu 
odpadów,  

• tworzenie rynków zbytu dla produktów wytwarzanych w procesie powtórnego 
wykorzystania i recyklingu.  

W odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki Wspólnota ustaliła już wiele 
systemów recyklingu olejów odpadowych, makulatury, opakowań po napojach i zużytych 
baterii.  

Trzecia zasada: optymalizacja ostatecznego usuwania  

Odpady, których nie można powtórnie wykorzystać, ani poddać recyklingowi z konieczności 
muszą być usunięte; w zasadzie oznacza to ich składowanie.  
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Składowanie odpadów wywołuje poważne problemy związane z oddziaływaniem na 
środowisko, a także z brakiem odpowiednich miejsc na składowiska. Wobec tego 
gospodarowanie odpadami tylko w ostateczności powinno polegać na ich składowaniu.  

Przed podjęciem decyzji o składowaniu należy rozpoznać inne możliwości obróbki, mając na 
względzie cel, jakim jest zmniejszenie objętości lub potencjalnej szkodliwości odpadów. 
Zakłada się iż koniecznym jest rozwój stosowanych procesów obróbki fizykochemicznej lub 
biologicznej (neutralizacja, stabilizacja, kompostowanie, fermentacja, itp.).  

Składowanie, które w rezultacie staje się ostatecznym przeznaczeniem pozostałości z 
innych procesów obróbki odpadów, musi odpowiadać rygorystycznym normom w zakresie:  

• wyboru lokalizacji,  

• budowy obiektu,  

• eksploatacji obiektu,  

• wstępnej obróbki składowanych odpadów,  

• rodzaju przyjmowanych odpadów,  

• nadzoru po zamknięciu obiektu.  

Czwarta zasada: regulacje dotyczące przewozów  

Na gruncie prawa międzynarodowego zagadnienia dotyczy podpisana 22 marca 1989r. w 
Bazylei międzynarodowej konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania 
odpadów niebezpiecznych. Wiosną 1993r. Unia Europejska konsekwentnie wprowadziła 
zarówno system wspomnianej Konwencji jak i listy OECD do prawa europejskiego tworząc 
tzw. Przepisy o Przesyłkach Transgranicznych. W 1994 został wprowadzony zakaz eksportu 
odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do usuwania z krajów OECD do krajów spoza 
OECD, a w 1998 wszedł w życie zakaz eksportu odpadów niebezpiecznych do odzysku z 
krajów OECD do krajów spoza OECD. W prawie Unii materię tę reguluje bardzo obszerne 
rozporządzenie nr 259/93 z 1 lutego 1993r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania 
odpadów w obrębie Wspólnoty oraz poza jej obszar. Nie zmieniono w rozporządzeniu 
sposobu rozumienia pojęcia "odpady", odsyłając w tej mierze do dyrektywy 75/442.  

W zakres rozporządzenia wchodzą następujące zagadnienia:  

• przesyłanie odpadów pomiędzy państwami członkowskimi oraz transport do państw 
spoza Wspólnoty,  

• eksport odpadów z Unii przeznaczonych do usuwania lub odzysku do krajów Afryki, 
Pacyfiku i Karaibów,  

• import odpadów do Unii zarówno do usuwania jak i odzysku,  

• tranzyt odpadów z krajów nie należących do Unii poprzez terytorium Unii zarówno w 
celu usunięcia, jak i odzysku w kraju nie będącym członkiem Unii. 

 

Piąta zasada: działania naprawcze  
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Badania dotyczące rekultywacji miejsc, na których są porzucone składowiska objęte zostały 
na lata 1989 - 1992 programem STEP (Science and Technology for Environmetal 
Protection). 

W założeniach programu ACE wsparcie finansowe może być udzielone przedsięwzięciom 
pilotażowym w zakresie nowych technik wykrywania, oznaczania i rekultywacji terenów 
zanieczyszczonych. Komisja wprowadziła również możliwość partycypowania w kosztach 
rekultywacji opuszczonych terenów przemysłowych na obszarach o podupadającym 
przemyśle, czyniąc z tego jedną z wytycznych w polityce regionalnej Wspólnoty. 

Wprowadzanie w życie prawa Wspólnoty  

Podstawową gwarancją dobrego gospodarowania odpadami jest stosowanie się do dyrektyw 
Wspólnoty w tej dziedzinie.  

Komisja Europejska będzie czuwała nad prawidłowym stosowaniem dyrektyw przez państwa 
członkowskie i oceniała czy wywiązują się one z obowiązku przygotowania planów usuwania 
odpadów oraz składania sprawozdań dotyczących realizowania tych planów. Należy śledzić 
nie tylko ustawodawstwo państw członkowskich, lecz również przestrzeganie postanowień 
Wspólnoty w praktyce na szczeblu krajowym. Tego rodzaju kontrola jest jedyną gwarancją 
prawidłowego funkcjonowania zasad Wspólnoty w interesie ochrony środowiska.  

Gospodarowanie odpadami we Wspólnocie bez granic wewnętrznych  

Usuwanie odpadów zoptymalizowane jest tylko przez wybranie najlepszych systemów 
usuwania oraz przez precyzyjne kierowanie kanałami, którymi odpady trafiają do tych 
systemów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady rządzące przesyłaniem odpadów w 
obrębie Wspólnoty oraz eksportowaniem odpadów poza Wspólnotę.  

Przesyłanie odpadów przed usunięciem  

Usuwanie w obrębie Wspólnoty  

Gospodarowanie odpadami pociąga za sobą dużą liczbę transakcji handlowych, niezależnie 
od tego czy odpady mają być ostatecznie usuwane, czy poddane przeróbce w celu 
odzyskania surowców. Uwzględniając szczególny charakter odpadów Wspólnota opracowała 
już pod względem prawnym zbiór zasad mających na celu nie tylko usuwanie lub 
przetwarzanie odpadów w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, ale także 
kontrolowanie ich przesyłania.  

Ze względu na te uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-polityczne, 
potrzebny jest rozwój sieci zakładów ostatecznego usuwania odpadów, tak aby cała operacja 
(zbieranie, transport i usuwanie) nie powodowała nierównomiernego rozmieszczenia 
zakładów w obrębie jednych obszarów, pozostawiając inne zbyt słabo wyposażone.  

W celu osiągnięcia takiego rozwoju określono regulacje, które zapewniałyby w miarę 
możliwości usuwanie odpadów w najbliżej położonych zakładach przy użyciu odpowiednich 
technologii gwarantujących wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia publicznego.  

Wejście w życie takiej zasady w żadnym razie nie może prowadzić do sytuacji 
monopolistycznej.  

"Najbliższy zakład" nie musi w każdym przypadku oznaczać "bliski". W celu osiągnięcia 
najlepszego rozmieszczenia zakładów, należy uwzględnić wymagania i możliwości obróbki. 
Na przykład, rozmieszczenie zakładów przyjmujących odpady komunalne nie może być takie 
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samo, jak zakładów usuwania chemicznych odpadów zawierających związki 
chlorowcopochodne.  

Odmienna sytuacja wystąpi wtedy, gdy odpady będą poddawane recyklingowi przez 
odbiorcę. Posiadacz odpadów musi zapłacić za ich ostateczne usunięcie. W przypadkach 
kiedy odpady są przeznaczone do recyklingu, posiadacz odpadów otrzymuje zapłatę od 
zajmującego się recyklingiem.  

Powoduje to, że odpady przeznaczone do recyklingu stają się częścią produktywnego 
obiegu gospodarczego, a odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami trzeba zapewnić 
dostęp do tych firm, które mogą prowadzić recykling w sposób najbardziej skuteczny, z 
uwzględnieniem wymagań rynku. W żadnych okolicznościach skuteczność ta nie może 
zagrażać środowisku lub zdrowiu ludzkiemu. Tym, którzy zajmują się działalnością związaną 
z odpadami, nie można pozwalać na odstępowanie od recyklingu odpadów, które są do tego 
przeznaczone. W celu zachęcenia do recyklingu odpadów, który stanowi jeden z priorytetów 
Wspólnoty w tej dziedzinie gospodarki, muszą działać zasady swobodnej konkurencji, przy 
założeniu, że przesyłanie odpadów będzie kontrolowane i realizowane na podstawie umowy 
pomiędzy posiadaczem odpadów a prowadzącym recykling, przy czym oba podmioty muszą 
być zarejestrowane i zatwierdzone.  

 

1.5  Źródła danych 

W opracowaniu niniejszym wykorzystano następujące materiały źródłowe: 

1. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego”, Warszawa 1999. 

2.  „Strategia Rozwoju Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, Piotrków Trybunalski 2003. 

3.  „Strategia gospodarki Odpadami Komunalnymi”, M. Żygadło (red.), Poznań 2001; 

4. „Wskaźniki nagromadzenia i składu odpadów komunalnych w latach 1985-2000 oraz 
metody ich badań”, PZITS, Warszawa 1985-1986; 

5. „Recykling - Jak rozwiązać efektywnie problem odpadów komunalnych?”, F.Jurasz, 
Instytut Gospodarki Materiałowej, Warszawa 1991; 

6.  „Gmina wobec obowiązku ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi”, H. 
Przybyła, Fundacja Ekologiczna SILESIA, Katowice 1993; 

7.  „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami”, Warszawa 2003. 

8. „Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego” projekt, Łódz, 
lipiec 2003 r. 

Przy realizacji niniejszego opracowania wykorzystano także materiały i informacje uzyskane 
z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi. 
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1.6 Stosowana terminologia 

1.6.1 Pojęcia ogólne  

Poniżej, ze względu na charakter opracowania przedstawiono pojęcia wynikające z Ustawy o 
odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r 

BAT - najlepsza dostępna technika rozumiana jako najbardziej efektywny oraz 
zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, 
wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na 
celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i 
wpływu na środowisko jako całość; 

technika -  oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest 
projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, 

instalacja – oznacza, stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń 
technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam 
podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, obiekty budowlane niebędące 
urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować 
emisję,  

odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się 
pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany;  

posiadacz odpadów – 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 nieruchomości; 

odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych; 

odpady ulegające biodegradacji, Bio-odpady – odpady, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, odpady ulegające 
bidegradacji; 

odpady niebezpieczne – odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych 
w załącznikach do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych 
w tych załącznikach; 

odpady medyczne – odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
oraz prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w tym zakresie; 

odpady weterynaryjne – odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub 
świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych 
i doświadczeń na zwierzętach;  

komunalne osady ściekowe – pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór 
fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych 
oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do ścieków komunalnych;  
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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, nie 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 szczególności 
nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, 
gleby i ziemi; 

gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w 
tym nadzór nad takimi działaniami i nad miejscami unieszkodliwiania odpadów;  

zbieranie odpadów – to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania; 

odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 
środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące 
do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania;  

recykling – taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów 
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o 
przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu,      w tym też recykling organiczny (z 
wyjątkiem odzysku energii);  

recykling organiczny – to obróbka tlenowa, w tym kompostowanie lub beztlenowa obróbka 
odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy 
wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; 
składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny; 

odzysk energii – termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii;  

unieszkodliwianie odpadów – to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, 
fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku do ustawy w celu doprowadzenia ich 
do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;  

składowisko odpadów – to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów; 
wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów: składowisko odpadów niebezpiecznych, 
składowisko odpadów obojętnych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne;  

termiczne przekształcanie odpadów – to procesy utleniania odpadów, w tym spalanie, 
zgazowywanie, lub rozkład odpadów, w tym rozkład pirolityczny, prowadzone w 
przeznaczonych do tego celu instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w 
przepisach szczegółowych;  

spalarnia odpadów – to instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w 
celu ich unieszkodliwienia; 

stosowanie komunalnych osadów ściekowych – to rozprowadzanie na powierzchni ziemi 
lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby  w celu ich wykorzystywania;  

wytwórcy odpadów – Poprzez wytwórcę odpadów rozumie się (zgodnie z art. 3 ustawy o 
odpadach): 
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− Każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów 
oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne 
działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, 
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 
sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że 
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

− Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu 
odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a 
także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi. 

 

Niezbędne jest uwzględnienie terminologii zawartej w następujących dokumentach prawa 
krajowego za Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 

odpady opakowaniowe – to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego 
użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o 
odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań, 

Za Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. 

odpady poużytkowe – to odpady powstające z produktów wymienionych w załącznikach do 
niniejszej ustawy, 

odpady opakowaniowe – to odpady w rozumieniu przepisów o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (definicja przytoczona wcześniej), powstające z opakowań (za 
załącznikiem 1 do ustawy): 

- z tworzyw sztucznych, 

- z aluminium o pojemności mniejszej od 300 l, 

- z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowej, 

- z papieru i tektury, 

- ze szkła gospodarczego, poza ampułkami, 

- z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów), 

- wielomateriałowych. 

1.6.2 Typy odpadów komunalnych  

odpady z gospodarstw domowych – odpady związane bezpośrednio z bytowaniem, 
wytwarzane i wyrzucane z gospodarstw domowych;  

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; 
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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 pojemników na odpady) do nich zalicza się również wraki pojazdów 
mechanicznych; 

odpady uliczne – odpady ze sprzątania i oczyszczania placów i ulic oraz z opróżniania 
koszy ulicznych;  

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.; 

odpady tzw. problemowe – odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach 
domowych i obiektach użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, a także  odpady 
pochodzące, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, z zakładów opieki zdrowotnej i 
weterynaryjnych; wg klasyfikacji odpadów do odpadów problemowych zaliczamy: farby, 
kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, pestycydy, herbicydy, 
insektycydy oraz lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; do odpadów 
problemowych należy zaliczyć także opakowania po wyżej wymienionych środkach 
chemicznych; 

odpady poprodukcyjne - substancje stałe a także nie będące ściekami substancje ciekłe 
powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej opartej na procesach 
technologicznych.  

1.6.3 Stosowane jednostki  

kg/Mr – jednostkowe wagowe nagromadzenie odpadów - ilość kilogramów przypadających 
na jednego mieszkańca na rok.  

M3/Mr – jednostkowe objętościowe nagromadzenie odpadów - ilość metrów sześciennych 
przypadających na jednego mieszkańca na rok.  

kg/m3 – ciężar objętościowy odpadów (gęstość); wielkość najczęściej używana przy opisie 
parametrów odpadów gromadzonych w pojemnikach - gdzie są one najbardziej rozluźnione; 
czynności transportu na składowisko oraz towarzyszące składowaniu (zagęszczanie przy 
użyciu sprzętu - np. spychacza, kompaktora, naturalne osiadanie, reakcje rozkładu 
biochemicznego odpadów) prowadzą do wzrostu gęstości, co oznacza redukcję zajmowanej 
objętości. 

Mg/a – ilość ton odpadów wytworzonych w roku kalendarzowym.  

1.6.4 Stosowane skróty 

• Miasto – miasto Piotrków Trybunalski rozumiane jako jednostka administracyjna i jego 

struktura organizacyjna obejmująca władze samorządowe; 

• CZO – Centrum Zagospodarowania Odpadów; 
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• PZO – Punkt Zbierania Odpadów; 

• PZON – Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych; 

• KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami; 

• PZSW – Punkt Zbierania Surowców Wtórnych; 

• WPGO – Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego; 

• ZOO – Zakład Odzysku Odpadów; 

• ZR – Zakład Recyklingu; 

• ZTUO – Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów; 

• ZUOK – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. 
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2 CHARAKTERYSTYKA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. 

Poniżej załączono lokalizacje miasta w celu scharakteryzowania topograficznego terenu 
przedmiotowego opracowania. 

 

Rys. 2-1 Lokalizacja Piotrkowa Trybunalskiego. 

2.1 Lokalizacja 

Piotrków Trybunalski to drugie co do wielkości  miasto w województwie łódzkim (po 
Łodzi), funkcjonujące na  prawach powiatu. Położone jest na Równinie Piotrkowskiej, nad 
rzeką Strawą, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych kraju. Jego 
powierzchnia wynosi 67,27 km2, liczba mieszkańców wg danych za rok 2002 – ok. 82 tys. 
Piotrków Tryb. jest ośrodkiem przemysłu maszynowo – precyzyjnego, papierniczego, 
szklarskiego i drzewnego, a również, ze względu na swoje położenie, bardzo dobrym 
miejscem na inwestycje logistyczno – magazynowe. Bliższa charakterystyka miasta została 
zamieszczona w załączniku nr 1. 
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2.2 Charakterystyka lokalnego sektora gospodarczego 

W Piotrkowie Trybunalskim dominuje przemysł precyzyjny maszynowy i elektromaszynowy, drzewny, 
meblowy, papierniczy oraz szklarski. W południowej części miasta działa nowoczesny browar. Dobrze 
rozwinęły się firmy budowlane, w tym budowy dróg. Produkcją nowoczesnych maszyn zajmuje się 
FMG PIOMA - fabryka realizująca specjalistyczne zlecenia dla potrzeb górnictwa oraz elementy 
konstrukcyjne wykorzystywane w budowie mostów. Przemysł precyzyjny reprezentuje firma HÄRING, 
wytwarzająca części toczone dla takich koncernów jak: Mercedes-Daimler-Chrysler, Bosch Group, 
Volksvagen – Audi. W Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowany jest również nowoczesny zakład 
produkcyjny firmy Emerson Polska – największego w Europie producenta samokopiującego papieru 
komputerowego. Swoją siedzibę ma tu wiele firm usługowych zajmujących się ochroną mienia, m.in. 
działająca na terenie całego kraju, zatrudniająca ok. 6 tys. pracowników „ROKA”.  
Przemysł lekki reprezentują dynamicznie rozwijające się, prywatne firmy. Wytwarzają one wysokiej 
jakości produkty, sprzedawane na rynkach europejskich. Z racji swojego położenia Piotrków 
Trybunalski to nowoczesne usługi logistyczne: Centrum Logistyczne IKEA, ProLogis Park Piotrków - 
miasto posiada jeszcze idealnie usytuowane, wolne tereny o powierzchni ponad 100 ha przeznaczone 
pod działalność związaną z przetwórstwem, magazynowaniem, składowaniem oraz obsługą tej 
działalności. 

Ważnym atutem jest kadra, przygotowana i wykształcona w drugim co do wielkości w 
województwie łódzkim ośrodku akademickim, którym w ostatnich latach stał się Piotrków 
Trybunalskim. W kilku uczelniach wyższych, które specjalizują się m.in. w kierunkach filologicznych, 
ekonomicznych, administracyjnych studiuje ok. 10.000 studentów.   

Na koniec 2003 roku w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta wpisanych było 
6.334 podmiotów gospodarczych, co stanowi 97,45 % ilości podmiotów gospodarczych z 2002 roku. 

Ilość przedsiębiorców wpisanych do ewidencji w 2003 roku – 601 

Ilość przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji w 2003 roku – 758 

Tab. 2-1. Wykaz podmiotów gospodarczych w Piotrkowie Trybunalskim. 

Lp. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 2003 r. 
I. Handel ogółem, w tym: 

- stały (w tym hurtowy) 
- obwoźny  

2 533 
1 418 (131) 

1 115 
II. Produkcja ogółem, w tym: 

- masarnie  
- ciastkarnie  
- piekarnie  
- wytwórnie napojów chłodzących 
- produkcja materiałów budowlanych 
inne (odzieżowe, włókiennicze, drzewne, chemiczne, metalowe, itp.). 

507 
20 
22 
16 
1 
31 
 

417 
III. Usługi ogółem, w tym: 

- akwizycja, pośrednictwo  
- apteki 
- betoniarstwo  
- blacharstwo, dekarstwo 
- chemiczne   
- drzewne  
- elektromechaniczne  
- elektryczne i elektrotechniczne  
- fotograficzne, videofilmowanie 
- fryzjerskie 
- gastronomia (stała, obwoźna) 
- geodezyjne, kartograficzne  
- instalatorstwo elektryczne 
- instalatorstwo sanit., c.o., gaz 
- jubilerskie 

3 294 
249 
41 
19 
22 
14 
12 
25 

125 
32 
86 

163 
57 
64 
61 
2 
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Lp. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 2003 r. 
- kaletnictwo 
- komunalne  
- kosmetyczne  
- kowalskie  
- krawiectwo  
- kulturalno-rozrywkowe  
- kursy, szkolenia, tłumaczenia  
- kuśnierstwo  
- lombard  
- malowanie na tkaninie  
- malarstwo 
- maglowanie, pranie 
- mieszkaniowe (pozostałe) 
- murarstwo 
- naprawa maszyn i urządzeń  
- naprawa pojazdów  
- naprawa sprzętu AGD  
- naprawa sprzętu RTV  
- obrachunkowe, prawnicze, doradcze  
- odzieżowe, dziewiarskie 
- ogólnobudowlane 
- optyczne 
- poligraficzne, introligatorskie  
- porządkowe  
- projektowe  
- skórzane  
- skup surowców wtórnych 
- stacja paliw płynnych  
- stolarskie 
- stomatologiczne 
- szewskie  
- szklarskie 
- ślusarstwo  
- rolnicze (obsługa) 
- reklamowe 
- transportowe ogółem, w tym: 
 osobowe 
 bagażowe 
 towarowe 
 inny 
- turystyczne, hotelarskie  
- weterynaryjne  
- włókiennicze  
- wulkanizatorstwo  
- wydawnicze  
- wyrób pieczątek  
- zegarmistrzowskie   
- zdrowotne 
- zwalczanie szkodników 
- inne  

1 
12 
29 
3 
59 
42 

134 
0 
11 
3 
14 
20 
41 
15 
22 

105 
10 
23 

102 
6 

320 
7 
33 
34 
90 
5 
26 
26 
41 
55 
20 
14 
40 
13 
45 

433 
114 
7 

210 
102 
25 
24 
2 
12 
8 
8 
12 

224 
3 

150 
OGÓŁEM 6 334 

 

 

Tab. 2-2. Dynamika zmian liczebności poszczególnych grup podmiotów gospodarczych. 

Rodzaj działalności 2000 2001 2002 2003 2003/2002 w % 
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Handel  2 565 2 681 2 590 2 533 97,80 

Produkcja  526 535 527 507 96,20 

Usługi  2 760 3 131 3 383 3 294 97,37 

RAZEM 5851 6347 6500 6 334  

 

2.3 Miasto w liczbach 

Ludność 

W tabelach poniżej zamieszczono dane za stroną internetową Piotrkowa Trybunalskiego 
www.piotrkow.pl . Poniżej przedstawiono między innymi: wielkość populacji; zagęszczenie 
ludności na 1 km2; wielkość rodzin; stan budownictwa. 

Tab. 2-3 Charakterystyka Populacji 

 2000 2001 2002 2003 2003/2002 

Ludność ogółem 82.780 82.524 82.124 81.691  

Kobiety 43.723 43.647 43.501 43.269 99,46 % 

Mężczyźni 39.057 38.877 38.623 38.422 99,47 % 

Ludność na 1 km2 1230,6 1226,8 1220,8 1214,4  

Kobiety na 100 mężczyzn 111,9 112,3 112,6 112,6  

 
Struktura ludności wg grup ekonomicznych 

Ogółem 82.780 /100%/ 82.524 /100%/ 82.124 /100%/ 81.691 /100%/ 

Wiek przedprodukcyjny /0-
17 lat/ 

19.473 /23,52%/ 17.202 /20,85%/ 16.523 /20,12%/ 15.845 /19,40%/ 

Wiek produkcyjny 
M/18-64/ 

K/18-59lat/ 

M 25.552 /30,87%/ 
K 26.110 /31,54%/ 

M 26.482 /32,09%/ 
K 27.094 /32,83%/ 

M 27,265 /33,20%/ 
K 26,508 /32,28%/ 

M 25.980 /31,80%/ 
K27.305 /33,43%/ 

Wiek poprodukcyjny 11.645 /14,07%/ 11.746 /14,23%/ 11,828 /14,40%/ 12.561 /15,37%/ 

 
Ruch naturalny ludności 

Małżeństwa 654 627 657 654 

Urodzenia żywe  798 691 802 748 

Zgony 922 866 725 764 

Przyrost naturalny  
- 124 

 
-175 

 
+77 

 
-16 

 
Migracje ludności 

Napływ ludności – ogółem  
499 

 
466 

 
451 

 
590 

z miast 196 179 189 262 

ze wsi 297 279 258 318 

z zagranicy 6 8 4 10 

odpływ ogółem 724 633 837 821 

do miast 355 356 429 433 

do wsi 358 265 394 377 

za granicę 11 12 14 11 

Saldo migracji -255 -167 -386 -231 
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2.4 Stan środowiska w zakresie gospodarki odpadami 

Na terenie miasta od kilku lat prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 
Wyspecjalizowane firmy zajmują się zbiórką makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, 
zużytych lamp rtęciowych, przepracowanymi olejami silnikowymi, odpadów medycznych i 
przeterminowanych leków, a także podziałem odpadów na masę suchą i mokrą typu 
organicznego oraz zbiórką odpadów zielonych dla potrzeb kompostowni. Komunalna firma 
Radkom prowadzi także odbiór i transport odpadów pochodzących z nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska naturalnego 

2.4.1 Odpady komunalne 

Tab. 2-4 lości odpadów przyjmowanych na Miejskie Składowisko w Dołach Brzeskich. 

ROK 2000 ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003 

 
27.573,70 Mg 

 
26.770,00 Mg 

 
18.408,69 Mg 

 
11.696,880 Mg 

 

Firmy świadczące usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych wywiozły w 2003 roku z 
terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego 19 703,78 Mg . 

2.4.2 Segregacja odpadów. 

Ilość selektywnie zebranych odpadów w [Mg]. 

Tab. 2-5 Ilości selektywnie zebranych odpadów w 2003 roku [Mg]. 

Makulatura Szkło Tworzywa 
sztuczne 

Aluminium Metale żelazne 

 
596,18  

 

269,61  187,39  - - 

2.4.3 Odpady niebezpieczne 

Na terenie miasta 259 przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą posiada aktualnie decyzje administracyjne dotyczące gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi. 
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3 GOSPODARKA ODPADAMI NA OBSZARZE PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO 

Według danych przedstawionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Opadami na terenie 
województwa łódzkiego  wytworzono 899 500 Mg odpadów komunalnych (w roku 2001). 
Natomiast w „Raporcie o stanie środowiska w województwie łódzkiego w roku 2001” (WIOŚ 
Łodź) podano, iż na terenie województwa wytworzyło 5 366 216,84 Mg odpadów 
przemysłowych. Główni wytwórcy tych odpadów zlokalizowani są na terenie sześciu 
powiatów: bełchatowskiego, kutnowskiego, m. Łódź, zgierskiego, poddębicki, rawski. W 
powiatach tych w 2001 r. powstało 4 910 436 Mg odpadów, co stanowi 91,5% wszystkich 
odpadów wytworzonych w województwie. 

Charakteryzując sam Piotrków Trybunalski należy stwierdzić, iż należy do najmniejszych 
źródeł emisji odpadu przemysłowych. W komentowanym powiecie, w roku 2001 powstało:  

− 81 242,75 Mg odpadów innych niż komunalne, co klasyfikuje je na 7 miejscu w 
województwie na  24 powiaty (1,5% ogółu odpadów wytworzonych w województwie);  

− 97 tys. m3 odpadów komunalnych, co daje 4,5% ogółu odpadów wytworzonych w 
województwie). 

Tak ujęta statystyka ilości wytworzonych odpadów wskazuje, iż na terenie miast 
obserwowana jest tendencja spadkowa w zakresie wytwarzania odpadów innych niż 
niebezpieczne i niebezpieczne a ilość wytworzonych odpadów stawia powiat w grupie 
najmniejszych źródeł emisji odpadów. 

3.1 Odpady komunalne 

3.1.1 Ilości wytworzonych odpadów komunalnych 

Analiza wytworzonych odpadów komunalnych i sposobów gospodarowania nimi  w 
Piotrkowie Trybunalskim została wykonana na podstawie informacji udzielonych przez 
samorząd miasta. 

Niezależnie wykorzystano również dane z bazy SIGOP WIOŚ w Łodzi, Urzędu 
Marszałkowskiego oraz dane umieszczone w Wojewódzkim Planie gospodarki Odpadami.  

Niezależnie wykonano obliczenia oparte o zaktualizowane wskaźniki. Z tego też względu w 
niniejszym opracowaniu przedstawione będą trzy tabele dotyczące wytworzonych odpadów 
komunalnych. 

W pierwszej tabeli zaprezentowano wartości przedstawione w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami, w kolejne przedstawiono dane przekazane przez samorządy gminne 
natomiast ostatnia jest wynikiem wykonanych analiz. 
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Tab. 3-1 Ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2002 (za Wojewódzkim 
Planem Gospodarki Odpadami). 

Nazwa powiatu/gminy Roczna ilość odpadów w 
gminie 

97 700 m3/a 
Piotrków Trybunalski 

18 730 Mg/a 

Tab. 3-2 Ilości zebranych i  wywiezionych do unieszkodliwienia odpadów komunalnych pochodzących z terenu 
Piotrkowa Trybunalskiego (dane na podstawie ankiety).  

Nazwa powiatu/gminy 
Roczna ilość odpadów w 
gminie 

Piotrków Trybunalski 20 881,56 

 

 

Tab. 3-3 Ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2003 – opracowanie 
własne oparte na wskaźnikach Krajowego Planu gospodarki Odpadami. 

Razem 
miejskie+miasta 

Razem miejsko-wiejskie + 
wiejskie 

RAZEM Nazwa powiatu/gminy 

Mg/rok Mg/rok Różne jednostki miary 

Piotrków Trybunalski  34 637 0 34 637 

 

Zestawione dane wskazują dość duże rozbieżności między wartościami przyjętymi w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz obliczonymi na podstawie wskaźników 
przyjętych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz wartościami przedstawionymi 
przez samorząd w ankiecie  

Różnice wynikają gównie z przyjętej metodyki obliczania ilości odpadów.  

W pierwszym przypadku ewidencja dotyczy odpadów wytworzonych w gospodarstwach 
domowych, obok tego źródła przy bilansowaniu odpadów komunalnych uwzględniono 
wszystkie instytucje, urzędy, ośrodki, instytucje i inne podmioty prawne,  które podpisały 
umowy na odbiór odpadów komunalnych z wyspecjalizowanymi firmami posiadającymi 
stosowne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i transportu odpadów 
komunalnych. W drugim przypadku ilości te są zwiększone o strumienie odpadów 
pochodzących z rozbiórek, odpady z pielęgnacji terenów zielonych itp. 

Dane pozyskane od samorządów są zwykle niższe bądź dużo niższe od wartości niż 
przedstawione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz obliczone na podstawie 
wskaźników przyjętych z Krajowego Planu Gospodarki Odpadam. W przypadku Piotrkowa 
Trybunalskiego są one wyższe niż przedstawione w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami, jednak znacznie niższe niż określone przez autorów niniejszego opracowania. 

Istotnym jest identyfikacja przyczyn zaistniałych rozbieżności. 

Zmieszane Odpady komunalne charakteryzują się ahomogeniczną strukturą. Jednak w 
oparci o wskaźniki przyjęte w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami można 
zakładać iż struktura wytworzonych odpadów prezentuje się następująco. 
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Tab. 3-4. Ilości wytworzonych poszczególnych odpadów komunalnych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w roku 
2003 – opracowanie własne. 

Miasto Wieś 
L.p. Strumień odpadów komunalnych 

Mg Mg 

1 Domowe odpady organiczne 
7 378 

0 

2 Odpady zielone 
831 0 

3 Papier i tektura (niopakowaniowe) 
2 355 0 

4 Opakowania z papieru i tektury 
3 394 0 

5 Opakowania wielomateriałowe 
381 0 

6 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 
3 949 0 

7 Opakowania z tworzyw sztucznych 
1 282 0 

8 Tekstylia 
1 004 0 

9 Szkło (nieopakowaniowe) 
173 0 

10 Opakowania ze szkła 
2 286 0 

11 Metale 
1 039 0 

12 Opakowania z blachy stalowej 
381 0 

13 Opakowania z aluminium 
104 0 

14 Odpady mineralne 
1 178 0 

15 Drobna frakcja popiołowa 
3 810 0 

16 Odpady wielkogabarytowe 
1 628 0 

17 Odpady budowlane 
3 256 0 

18 Odpady niebezpieczne 
242 0 

 

3.1.1.1 Charakterystyka ogólna gospodarki odpadami w powiecie na tle 
województwa i kraju 

Wg zestawień Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na terenie województwa 
wytworzono w 2000 roku 899 500 Mg odpadów komunalnych, natomiast w Piotrkowie 
Trybunalskim  ok. 18 000 Mg (wg. WPGO) , co mu daje jedno z pierwszych miejsc pośród 
powiatów województwa łódzkiego pod względem ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych. Na terenie województwa jedynie miasto Łódź jest większym wytwórcą 
odpadów. 

Niewątpliwie wpływać to musi na cele i zadanie jakie ma samorząd miasta w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
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3.1.1.2 Skład i właściwości odpadów  

W celu obliczenia ilości odpadów komunalnych powstających na terenie poszczególnych 
miast i gmin wchodzących w skład opracowania przyjęto ujednolicone wskaźników kreacji 
odpadów komunalnych. Wskaźniki te zostały przyjęte w oparciu o wielkości publikowane w 
Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 

Tab. 3-5 Ilość zbieranych odpadów komunalnych w latach 1998 – 2000 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (Wg GUS, 
2001). 

Polska 
Rok 

m3 Mg 

1998 1,540 0,400 

1999 1,273 0,319 

2000 1,289 0,316 

Tab. 3-6 Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M/rok) za Krajowym Planem Gospodarki 
Odpadami w roku 2002. 

Źródła powstawania odpadów Przyjęty wskaźnik nagromadzenia Mg/mieszkańca, rok 

 Miejska Wiejska 

Odpady z gospodarstw domowych 224 116 

Odpady z obiektów infrastrukturalnych 110 45 

Odpady wielkogabarytowe 20 15 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych 

40 40 

Odpady z ogrodów i parków 12 5 

Odpady z czyszczenia ulic i placów 15 - 

Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień 
odpadów komunalnych 

3 2 

Razem 424 223 

Tab. 3-7 Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M/rok) za Krajowym Planem Gospodarki 
Odpadami w latach 2002 do 2015. (za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami). 

Razem W tym 

Miasta Wzrost Wieś Wzrost 

Rok tys. Mg Mg/M % Mg/M % 

2002 0,4028421 0,48476874   0,22834515   

2003 0,4066508 0,49009554 101,0988338 0,229903215 100,682 

2004 0,4109343 0,49542234 101,0868892 0,23291152 101,309 

2005 0,4148197 0,50074913 101,0752015 0,23461033 100,729 

2006 0,4191362 0,5067418 101,1967411 0,23767033 101,304 

2007 0,4239395 0,51273446 101,182587 0,239405941 100,73 

2008 0,4287755 0,519393 101,2986338 0,242584629 101,328 

2009 0,4340834 0,52605154 101,2819838 0,2444276 100,76 

2010 0,4394238 0,53271006 101,2657554 0,246334407 100,78 

2011 0,4447441 0,54003447 101,3749325 0,24957824 101,317 

2012 0,4500547 0,54735886 101,3562827 0,251444446 100,748 

2013 0,4558137 0,55468324 101,338132 0,25467629 101,285 

2014 0,4611267 0,56200762 101,3204607 0,256557405 100,739 

2015 0,4664366 0,5686661 101,1847667 0,25978641 101,259 
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Tab. 3-8 Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich (Krajowego 
Planu Gospodarki Odpadami, 2002). 

Miasto  Wieś L.p. Strumień odpadów komunalnych  

kg % kg % 

1 Domowe odpady organiczne, w tym: 90,20 21,3 22,11 9,9 

1a odpady organiczne roślinne 81,40 - 18,80 - 

1b odpady organiczne zwierzęce 4,40 - 1,10 - 

1c odpady organiczne inne 4,40 - 2,21 - 

2 Odpady zielone 10,00 2,4 4,16 1,9 

3 Papier i tektura (niopakowaniowe) 28,62 6,8 10,64 4,8 

4 Opakowania z papieru i tektury 41,52 9,8 15,43 6,9 

5 Opakowania wielomateriałowe 4,66 1,1 1,73 0,8 

6 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 48,27 11,4 21,03 9,4 

7 Opakowania z tworzyw sztucznych 15,53 3,7 6,77 3,0 

8 Tekstylia 12,10 2,9 4,65 2,1 

9 Szkło (nieopakowaniowe) 2,00 0,5 1,00 0,4 

10 Opakowania ze szkła 28,12 6,6 18,89 8,4 

11 Metale 12,79 3,0 4,55 2,0 

12 Opakowania z blachy stalowej 4,57 1,1 1,63 0,7 

13 Opakowania z aluminium 1,33 0,3 0,47 0,2 

14 Odpady mineralne 14,30 3,4 13,25 5,9 

15 Drobna frakcja popiołowa 46,70 11,0 40,28 18,0 

16 Odpady wielkogabarytowe 20,00 4,7 15,00 6,7 

17 Odpady budowlane 40,00 9,4 40,00 17,9 

18 Odpady niebezpieczne 3,00 0,7 2,00 0,9 

Razem 423,71 100 223,59 100 

Dla porównania, w tabeli poniżej podano skład morfologiczny odpadów komunalnych wg 
Maksymowicza (2000). 

Tab. 3-9 Wyniki badań (wartości graniczne) składu morfologicznego odpadów (Maksymowicz, 2000) (%). 

Miasta L.p. Wskaźnik 

duże małe 

Tereny wiejskie 

1. Udział frakcji 0 – 10 mm 6,5 – 20,8 12,0 – 55,0 15 - 70 

2. Organiczne - roślinne 22,4 – 39,6 5,5 – 20,5 0,0 – 5,5 

3. Organiczne - zwierzęce 2,9 – 4,2 0,5 – 4,5 0,0 – 1,8 

4. Papier i tektura 14,7 – 27,0 1,5 – 20,0 0,5 – 8,5 

5. Tworzywa sztuczne 4,6 – 9,1 1,0 – 4,0 0,5 – 2,5 

6. Tekstylia 2,0 – 10,5 0,5 – 5,5 0,5 – 3,0 

7. Szkło 8,3 – 13,4 2,5 – 25,5 3,5 – 18,5 

8. Metale 3,7 – 7,8 2,0 – 10,0 2,0 – 20,5 

9. Pozostałe organiczne 1,8 – 8,3 4,5 – 20,5 3,0 – 20,0 

10. Pozostałe nieorganiczne 3,3 – 10,1 8,0 – 20,0 10,0 – 20,0 

 

W Tab. 3-9. podano średni skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających w 
przemyśle. Ze względu na brak odpowiednich wyników badań z Polski, w Planie posłużono 
się wskaźnikami z obiektów niemieckich (Bröker, Ketelsen, 1991). 
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Tab. 3-10. Skład odpadów komunalnych z obiektów przemysłowych (Bröker, Ketelsen, 1991, zmodyfikowane) (% masy). 

Udział L.p. Frakcja 

min - max średnio 

1 Papier/tektura 12,3 – 40,4 26,3 

2 Szkło 0,6 – 2,4 1,6 

3 Tworzywa sztuczne 4,5 – 15,8 10,3 

4 Metale 1,0 – 9,0 4,0 

5 Drewno 7,8 – 19,4 12,1 

6 Pozostałość 28,6 – 72,4 45,7 

Razem 100,0 

 

W poniższych tabelach zestawiono przyjęte w niniejszym opracowaniu szacunkowe ilości (na 
podstawie danych literaturowych):  

− Odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców (Tab. 3-11);  

− Ilości i masy wyeksploatowanego (złomowanego) sprzętu AGD w przeliczeniu na 1 
mieszkańca(Tab. 3-12); 

− Ilości surowców wtórnych w odpadach wielkogabarytowych (Tab. 3-13). 

 

Tab. 3-11 Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych (Litwin, Piotrowska, 
1998). 

Ilość L.p. Odpad 

kg/M/rok % 

1 Aerozole 0,05 4,0 

2 Akumulatory 0,33 26,1 

3 Baterie 0,07 5,6 

4 Farby i lakiery 0,32 25,4 

5 Farmaceutyki 0,08 6,3 

6 Rozpuszczalniki 0,23 18,3 

7 Świetlówki 0,01 0,8 

8 Zużyte oleje 0,02 1,6 

9 Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, 
pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) 

0,15 11,9 

Razem 1,26 100,0 

Tab. 3-12 Zestawienie ilości i masy wyeksploatowanego (złomowanego) sprzętu AGD w przeliczeniu na 1 
mieszkańca (szt/Ma) (Tyszkiewicz, 1999). 

L.p. Nazwa sprzętu szt/Ma kg/Ma 

1. Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) 0,010 0,45 

2. Pralki, wirówki 0,024 0,23 

3. Pralki automatyczne, pralko – suszarki 0,009 0,7 

4. Chłodziarki, zamrażarki 0,023 1,44 

5. Odkurzacze 0,015 0,10 

6. Maszyny do szycia 0,005 0,04 

Razem 2,96 

 

Ze względu na brak danych dotyczących ilości zebranych poszczególnych odpadów 
wielkogabarytowych, w dalszych wyliczeniach przyjęto uśrednione dane dla Polski 
(Tyszkiewicz, 1999). 
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Tab. 3-13 Udziały procentowe poszczególnych materiałów w grupach sprzętu AGD (Tyszkiewicz, 1999). 

Sprzęt Stal, 
żelazo 

Stopy 
miedzi 

Durale Inne 
metale 

kolorowe 

Tworzywa 
sztuczne 

Szkło Mat. 
Elektro-
techni-
czne 

Inne mate-
riały 

Kuchnie gazowe 77,8 3,3 2 1 5,1 11,1 - 1,5 

Pralki, wirówki 71 1,65 - 2,2 13,3 nw* - 12,4 

Pralki automat. 67,5 3 - - 7,8 3,4 14,5 3,8 

Chłodziarki, 
zamrażarki 

50 2,5 5 - 35 9 - 3,5 

Odkurzacze 65 8 7 - 19 nw - 1 

Maszyny do szycia 37 - - 44 16 nw - 0,9 

* - nie występuje 

Według Wojciechowskiego (1998), przy szacowaniu ilości odpadów organicznych z zieleni 
miejskiej można przyjąć, że na powierzchni 1 ha powstaje rocznie 5 ton masy roślinnej.  

Według badań prowadzonych we Wrocławiu w latach 1998 – 1999, wśród zbieranych 
selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych jest ok. 50% wagowo (2/3 objętościowo) 
odpadów typu PET, 15% poliolefin, 3% polistyrenu i 1,5% PVC (Kozłowski i in., 2000).  

3.1.2 Rodzaje instalacji odzysku i  unieszkodliwiania odpadów na terenie 
miasta 

3.1.2.1 Składowiska 
Wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów: 

• składowisko odpadów niebezpiecznych,  

• składowisko odpadów obojętnych,  

• składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

3.1.2.1.1 Ewidencja funkcjonujących składowisk odpadów na terenie miasta. 

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
Na terenie miasta nie występują składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

Składowiska odpadów niebezpiecznych 
Na terenie miasta nie występują składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

3.1.2.1.2 Ewidencja miejsc gromadzenia odpadów, które nie zostały wyznaczone 
decyzją właściwego organu. 

Na analizowanym obszarze zarejestrowano 1 miejsce deponowania odpadów które nie 
zostały wyznaczone decyzja właściwego organu.  

 

Tab. 3-14 Lokalizacja składowisk, które nie zostały wyznaczone decyzją właściwego organu na terenie miasta. 

  Rodzaj odpadów komunalnych Wielkość składowiska Ilość 
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Lp. Lokalizacja składowiska (np. gruz gałęzie, szkło, śmieci) [ha] lub [km2] zdeponowanych 
odpadów 

[m3] lub [T] 
1. ul. Pawłowska Ziemia, gruz budowlany, gałęzie, 

trawa 
0,30 ha 2000 m³ 

3.1.2.2 Instalacje odzysku unieszkodliwiania odpadów 
1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Zamurowej nr 8  – Instalacja do doczyszczania (uzdatniania)  stłuczki 
szklanej. Instalacja znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 25 (teren byłej 
Huty Szkła Gospodarczego „HORTENSJA”. 
W skład instalacji wchodzą: 

• zbiornik zasypowy – retencyjny z wibratorem – 2 szt, 
• Taśmociągi – 6 szt. 
• Stół sortowniczy – 4 szt. 
• Kruszarka – 1 szt, 
• Kabina sortownicza – 2 szt., 
• Separator pneumatyczny – 1 szt., 
• Przesiewacz – 2 szt., 
• Boksy – 4 szt., 

Wydajność (zgodnie z wnioskiem) – 40.000 Mg rocznie 
Przedsiębiorstwo JUKO w latach 2002 – 2003 jest prywatnym Przedsiębiorstwem, które 
zbiera największe ilości stłuczki szklanej – nagrody Szklanej statuetki i inne w latach 2002 i 
2003. 
 
2. .”EKO – REGENERATION” Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 63. 
Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych. W zakładzie zainstalowane są dwie linie 
technologiczne do przerobu tworzyw sztucznych (firmy Herbold i Weiss Recycling typ WL – 
900), w skład których wchodzą: 

• Przenośnik taśmowy, 
• Separator taśmowy, magnetyczny, 
• Młyn – płuczka, 
• Przenośnik ślimakowy, 
• Rozdzielacz wannowy, 
• Wiórówka – suszarka, 
• Przenośnik pneumatyczny, 
• Pojemnik odbiorczy 
• Wydajność (zgodnie z decyzją) 8 400 Mg rocznie – dwie linie. 

 
3. „MDJ” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 25 – technologia jak 
w „JUKO”, 
 
ODZYSK PYŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO 
 
1. „BIELINEX – BETON” Sp. z oo, Betoniarnia w Piotrkwoie Trybunalskim przy ul. 18 – 
Srycznia 22 – odzysk 1200 Mg/rok (kod 10 01 02), 
2. Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FADOM” Sp. z o.o. ul. Wronia 61/63, odzysk 
400 Mg rok (kod 10 01 02). 
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3.1.3 Gromadzenie odpadów w miejscu ich powstawania 

3.1.3.1 Odpady zmieszane 

3.1.3.1.1 Odbiór i transport odpadów 
Odpady są generalnie odbierane od wytwórców i dostarczane do obiektów unieszkodliwiania 
przez firmy uprawnione do świadczenia takich usług lub przez wytwórców odpadów na 
zasadzie długoterminowych umów. 

Poniżej w Tab. 3-15 przedstawiono zestawienie przedsiębiorców prowadzących w latach 
2002-2003 działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów na terenie miasta, 
którzy posiadali zezwolenia na świadczenie tego rodzaju usług wydane przez Prezydenta 
Miasta Piotrkowa w formie decyzji administracyjnych na podstawie art.11 ust.3 lub ust. 9a 
ustawy o odpadach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 98, póz. 592zezm) i art. 28 ustawy o 
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. Nr 62 z 2001 r., póz. 628 ze zm.). 

Tab. 3-15 Wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów w riku 2002 wg danych Urzędu Miasta  

Lp. Nazwa i siedziba firmy 
Ilość odpadów 
zebranych z 
terenu miasta  

1 
TRANSPORT CIĘŻAROWY, WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH – 
EDWARD DĄBROWSKI.  
Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 50 

1.155,35 Mg 

2 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH „HAK” S.C.  
Piotrków trybunalski ul. Próchnika 25 

5.476,54 Mg 

3 
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, PRZEWÓZ ŁADUNKÓW – 
WIESŁAW STRACH 
Częstochowa 

7.874,96 Mg 

4 
RETHMAN RECYCLING SP. Z O.O. 
Piotrków Tryb. ul. Przemysłowa 4 

3.317,29 Mg 

5 
TRANSPORT CIĘŻAROWY, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 
STAŁYCH I PŁYNNYCH – SŁAWOMIR GŁADYS, JAN GŁADYS 
Piotrków tryb. ul. Słowackiego 50 

2.040,70 Mg 

 

Tab. 3-16 Wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów w riku 2003 wg danych Urzędu Miasta 

Lp. Nazwa i siedziba firmy 
Ilość odpadów 
zebranych z 
terenu miasta  

1 
TRANSPORT CIĘŻAROWY, WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH – 
EDWARD DĄBROWSKI.  
Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 50 

1.455,36 Mg 

2 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH „HAK” S.C.  
Piotrków trybunalski ul. Próchnika 25 

4.870,11 Mg 

3 
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, PRZEWÓZ ŁADUNKÓW – 
WIESŁAW STRACH 
Częstochowa 

7.216,57 Mg 

4 
RETHMAN RECYCLING SP. Z O.O. 
Piotrków Tryb. ul. Przemysłowa 4 

3.068,82 Mg 

5 
TRANSPORT CIĘŻAROWY, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 
STAŁYCH I PŁYNNYCH – SŁAWOMIR GŁADYS, JAN GŁADYS 
Piotrków tryb. ul. Słowackiego 50 

2.640,70 Mg 

6 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „JUKO” 
Piotrków Tryb. ul. Zamurowa nr 8 

1.630,00 Mg 
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Gromadzenie odpadów zmieszanych w miejscu ich powstania. 

Gromadzenie odpadów odbywa się w następujący sposób: 

Sposób czasowego gromadzenia odpadów komunalnych jest w głównej mierze uzależniony 
od typu zabudowań. Dla zabudowy jednorodzinnej w większości przypadków stosowane są 
pojemniki typu SM – 110 jak również pojemniki o pojemności 240 litrów. W zabudowie 
wysokiej wielorodzinnej dominują pojemniki typu PA – 1,2 oraz kontenery o pojemności od 6 
do 7,6 m³. Pojemniki te stosowane są do odbioru typowych odpadów komunalnych 
zmieszanych. Odpady te w końcowej fazie trafiają na składowisko miejskie w Dołach 
Brzeskich. 

Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działa kilka firm zajmujących się odbiorem 
odpadów komunalnych posiadających własne pojemniki do gromadzenia odpadów 
zmieszanych.  

3.1.3.2 Selektywna zbiórka odpadów 
Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego segregacja odpadów prowadzona jest od 1997 
roku. 
Selektywna zbiórka obejmuje ok. 60% miasta objętych jest segregacją odpadów: 

• Teren Spółdzielni Mieszkaniowej im. Juliusza Słowackiego 
• Teren Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
• Teren TBS – 25%, 
• Teren Spółdzielni Mieszkaniowej Karusia, 
• 600 umów na prowadzenie indywidualnej segregacji odpadów – „u źródeł” 

 

Pojemniki na odpady segregowane to: 
• Pojemniki siatkowe na tworzywa sztuczne pojemności 2 m³, 1,5 m³, 
• „Dzwony” na tworzywa sztuczne pojemności 1,5 m³, 2,5 m³ 
• Pojemniki z tworzy sztucznych na szkło pojemności 1,1 m³, 
• Pojemniki na szkło „dzwony” pojemności 2,5 m³, 
• Pojemnik na makulaturę pojemności 1,1 m³, 
• Pojemniki na makulaturę pojemności 1,5 i 2,5 m³ 

Łącznie na terenie miasta ustawionych jest 400 pojemników (dużych) do segregacji. 
 

Dodatkowo dla właścicieli prywatnych nieruchomości przekazywane są „bezpłatnie” komplety 
do segregacji: Komplet to: stojak dwuworkowy na tworzywa sztuczne i makulaturę oraz 
pojemnik 110 l na szkło. Obecnie na terenie miasta użytkowanych jest 630 takich kompletów. 
Miasto posiada do „rozdania” jeszcze 70 kompletów w tym roku.  
 
Całością selektywnej zbiórki zarządza Urząd Miasta. Dodatkowo segregację prowadzą takie 
firmy jak: Rethmann Recycling filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa nr 4, Zakład 
Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25. Sposób ustawienia 
pojemników oraz ich rodzaj przez te firmy nadzorowany jest przez Urząd Miasta. 
 
Selektywna zbiórka jest wsparta prowadzonymi kampaniami informacyjnymi.  

Kampania informacyjna prowadzona jest od 1997 roku ( od momentu wprowadzenia 
segregacji odpadów). 
Główne formy przekazu to informacje i konkursy w lokalnych mediach: gazety „Tydzień 
Trybunalski”, „Wiadomości dnia” oraz „Radio Piotrków” i lokalna telewizja kablowa. 
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Dodatkowo  organizowane są konkursy tematyczne w szkołach z okazji dnia ziemi, 
sprzątania świata itp. Głównie są to konkursy plastyczne oraz konkursy związane z 
segregacją odpadów – rywalizacja miedzyszkolna.  
Z broszur wydano między innymi” 
„Vademecum selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
„Żyj zdrowo, żyj czysto” oraz książeczkę dla przedszkolaków „Przygody Brudka i 
Segregatorka”. Kalendarz ścienny związanych tematycznie z segregacją odpadów. 

3.1.3.3 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach 
komunalnych 

W Piotrkowie segregację odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów 
komunalnych rozpoczęto w 2003 roku. 

Segregacja prowadzona jest systemem objazdowych przez Objazdowy, bezpłatny punkt 
odbioru odpadów niebezpiecznych. Jest to forma pilotażowa, objęte nią zostało całe miasto 
(zabudowa wysoka).  

W przypadku odpadów zawierających freony akcją objęte zostało całe miasto bez względu 
na typ zabudowy. 

Segregowane  odpady z grupy odpadów komunalnych 
• świetlówki, 
• akumulatory, 
• opakowania po lekach, 
• opakowania po farbach 
• lodówki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freony, 
• przeterminowane leki. 

 

Na terenie miasta od roku 2003 prowadzona jest zbiórka złomu elektronicznego. 
(monitorów, telewizorów, komputerów). System objazdowy na zgłoszenie. Koszty pokrywa 
Urząd Miasta. 

3.1.4 Ewidencja miejsc przeznaczonych pod inwestycje związane z 
gospodarką odpadami 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie przewiduje tereny pod budowę instalacji 
unieszkodliwiania odpadów, zakładu utylizacji odpadów, składowiska odpadów lub innych 
instalacji związanych z zagospodarowaniem bądź unieszkodliwieniem odpadów.  

W chwili obecnej prowadzone są rozmowy przedstawicieli FMG „PIOMA" z inwestorem 
zagranicznym o uruchomieniu spalarni odpadów komunalnych na terenie Fabryki Maszyn. 

3.2 Mogilniki5 

W roku 1993 Główny Inspektor Ochrony Środowiska zorganizował wstępną inwentaryzację 
wszystkich mogilników. Wykaz ten został zaktualizowany w roku 1999. W województwie 

                                                                    
5 Dane WIOŚ Łódź oraz Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu oddział Sośnicowice. 
 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 72 

Łódzkim znajduje się - według wykazu z roku 1999-28 mogilników, z których 10 
zakwalifikowano do likwidacji w etapie I, a pozostałe w etapie II. Podstawowym kryterium 
podziału było położenie mogilników w stosunku do zasobów wód podziemnych. 
Posługując się danymi z opracowań GIOŚ w 2002 r. Wojewoda Łódzki zobowiązał 
właścicieli, zarządców mogilników do sporządzenia przeglądów ekologicznych mogilników. 
Spowodowało to sprzeciw zobowiązanych, którzy generalnie negują istnienie takiego obiektu 
na swoim terenie albo nie potwierdzają prawa do dysponowania terenem, na którym istnieją 
mogilniki. 
 

Tab. 3-17. Wykaz mogilników występujących na terenie miasta Piotrków Trybunalski. 

L.p. Miejscowość Gmina Właściciel Adres Współrzędne 
geograficzne 

Rodzaj 
mogilnika 

Odległość 
od ujęć 
wody 

Ilość 
środków 

1. 

 

Piotrków 
Trybunalski 

Piotrków 

Trybunalski 

Skarb 
Państwa 

ul. 
Leśników 
4 

51°25' 19°40' 

 

betonowy 
/kręgi 

700 

 

5 126 

  

Mogilnik położony jest na terenie starego wysypiska odpadów. Teren jest zarośnięty. Sam 
obiekt można zlokalizować na terenie około 0,5 ha. Wykonany jest z kręgów studziennych 
(11 sztuk), według informacji umieszczono w nim ponad 5 ton pestycydów. Z tego względu 
konieczne są badania ewentualnego rozprzestrzeniania się skażeń i dokładne zlokalizowanie 
mogilnika oraz jego ogrodzenie i oznakowanie. 

Spośród mogilników występujących na terenie województwa łódzkiego obiekt z Piotrkowa 
Trybunalskiego uznano za szczególnie niebezpieczny i  wymagający pilnej rekultywacji. 

3.3 Wraki samochodowe, opony 

Ubocznym skutkiem obserwowanego dynamicznego rozwoju motoryzacji powoduje 
niekorzystne skutki środowiskowe. Jednym z poważniejszych problemów jest w tym zakresie 
zagadnienie unieszkodliwiania i zagospodarowania zużytych opon samochodowych. 

Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich 
niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu 
na wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega szczególnym 
uregulowaniom prawnym. Przede wszystkim ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 
r.(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a 
zakaz ten wchodzi w życie 1 lipca 2003 roku dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku 
dla opon pociętych i części opon (Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy 
Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. Nr 
100 poz. 1085). 

Poza tym na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych opon 
(ustawa z dn. 11 maja 2001r o obowiązkach producentów (...) oraz opłacie produktowej i 
depozytowej - Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.), a stopień odzysku tych odpadów w latach 
2002-2007 powinien wynosić (Rozp. RM z dnia 30 czerwca 2001 roku w/s rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych - Dz. U. Nr 69 
poz. 719): 

− 2002r.- 25% 
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− 2003r.- 35% 

− 2004r.- 50% 

− 2005r.- 60% 

− 2006r.- 70% 

− 2007r.- 75% 

Wielkość stawek produktowych dla zużytych opon oraz szczegółowy tryb gospodarowania 
tymi opłatami określają natomiast Rozp. RM z dn. 11 września 2001r. (Dz. U. Nr 116 poz. 
1235) oraz z dn. 8 lipca 2002r. w/s szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami z 
opłat produktowych (Dz. U. Nr 122 poz. 1052). 

Wyżej wymienione akty prawne tworzą zręby systemu gospodarki zużytymi oponami, 
wymagają jednak szeregu działań i inicjatyw, które zapewnią sprawne działanie takiego 
systemu.  

Niezwykle trudno jest oszacować liczbę samochodów złomowanych, pochodzących z terenu 
miasta. Trudność ta wynika głównie z braku systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i 
Kierowców CEPiK, który jest dopiero w fazie opracowywania. Według danych przekazanych 
przez samorząd ilość wyrejestrowanych pojazdów w roku 2003 wyrejestrowanych (na stałe) 
– 309 pojazdów. Wielkość ta odpowiada około 385 Mg odpadów o zróżnicowanej 
charakterystyce. Wraki samochodów zawierają bowiem złom stalowy, ale także: zużyte oleje, 
płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony (szacunkowo można przyjąć 16 Mg), 
szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako 
cenny surowiec wtórny. Szacuje się, że około 85% masy wyeksploatowanych pojazdów 
stanowią materiały, które można poddać recyklingowi. 

Podobnie niezwykle trudno oszacować ilość wytworzonych zszytych opon na terenie miasta. 
Przyjęto na postawie wartości wskaźnikowych, iż aktualnie powstaje rocznie na terenie 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego ok. 15 Mg zużytych opon. 

Na terenie miasta funkcjonuje 8 koncesjonowanych podmiotów zajmujących się 
unieszkodliwianiem pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Tab. 3-18 Wykaz podmiotów zajmujących się unieszkodliwianiem pojazdów wycofanych z eksploatacji 

L.p. Nazwa podmiotu  Adres 

1. HOLL-PARK S.C.; 
A. Węglarski  

Wolborska 6a, 97-300 
Piotrków Trybunalski  

2. Norbert Majer  Mickiewicza 3, 97-300 
Piotrków Trybunalski  

3. Miejski Zakład 
Komunikacyjny  

Krakowskie Przedmieście, 97-
300 Piotrków Trybunalski  

4. Dariusz Protasewicz  Michałowska 8, 97-300 
Piotrków Trybunalski  

5. P.P.K.S.  Wolborska 8b, 97-300 
Piotrków Trybunalski  

6. Waldemar 
Krzaczyński  

Eryka 24, 97-300 Piotrków 
Trybunalski  

7. Przedsiębiorstwo 
Handlowo – 
Usługowe 
„DAWID” 

Słowackiego 295, 97-300 
Piotrków Trybunalski  

8 „IMA Ostrowski” s.c Towarowa nr 2,  
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3.4 Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne 

Wg danych uzyskanych przez piotrkowską Delegaturę WIOŚ na terenie Piotrkowa Tryb. w 
roku 2003 wytworzono ogółem 81 242 Mg odpadów przemysłowych, w tym 132,6 Mg 
odpadów niebezpiecznych, z czego: 

- 57 571 Mg zostało gospodarczo wykorzystanych (w tym 50,12 Mg odpadów 
niebezpiecznych) 

- 176,5 Mg zostało unieszkodliwionych  (w tym 63,6 Mg odpadów niebezpiecznych) 
- 21 583,63 Mg składowano na składowiskach (w tym 15,67 Ma odpadów 

niebezpiecznych) 
- 1 954 Mg tymczasowo magazynowano na terenie zakładów (w tym 3,213 Mg 

odpadów niebezpiecznych). 
Poniżej zestawiono największych wytwórców odpadów wraz z ilością odpadów i sposobem 
postępowania z nimi. 

Tab. 3-19 Więksi wytwórcy odpadów  przemysłowych w roku 2003 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 

Ilość odpadów w Mg 
wytworzonych tymczasowo 

składowanych 
wykorzysta-

nych  
unieszkodli-

wionych  
składowanych 
na składowis-

kach 
L.p. Nazwa wytwórcy 

w tym odpady 
niebezpieczne 

w tym odpady 
niebezpieczne 

w tym odpady 
niebezpieczne 

w tym odpady 
niebezpieczne 

w tym odpady 
niebezpieczne 

26 080,73 987,05 23 960,650 0,03 1 133 1. HSO “Kara”  
Piotrków Tryb. 0,08 0,05 0,0 0,03 0,0 

19 422,1 0,359 335,047 1,4 19 086,7 2. Pioma – Odlewnia  
Piotrków Tryb. 3,39 0,49 1,50 1,40 0,0 

23 001,086 893,60 21 259,04 1,246 847,2 3. MZGK 
Piotrków Tryb. 0,436 0,0 0,34 0,126 0,0 

3909,69 0,0 3909,69 0,0 0,0 4. SULIMAR PPH 

1,28 0 1,28 0,0 0,0 

2 871,8 0,0 2 245,8 626 0,0 5. PZPS „Sklejki” 
Piotrków Tryb. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 044,05 7,928 2036 0 0 6.  Fabryka Maszyn Górniczych “Pioma” 
SA  Piotrków Tryb. 0,62 0,02 0,60 0,0 0,0 

1 166,28 2,842 1161,8 2 0 7. “PEUK” SA Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych  Piotrków Tryb. 1,03 0,85 0,18 0,0 0,0 

2 052,4 0,0 1930,97 27,899 93,54 8. PZL-ZSM Zakład Sprzętu 
Mechanicznego Piotrków Tryb. 40,49 0,0 30,09 10,4 0,0 

 

3.4.1 Źródła powstawania i ilości 

Na podstawie danych przekazanych przez Wojewódzką Inspekcje Ochrony Środowiska w  
Łodzi zamieszczono ogólny bilans odpadów wytworzonych na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego ze wskazaniem sposobu unieszkodliwienia.  

Tab. 3-20.Ilości odpadów przemysłowych  wytworzonych w Powiecie Piotrkowskiem w 2003 r na podstawie danych 
WIOŚ. 

Lp. wytworzone Magazynowane Odzysk Unieszkodliwienie 
poza 

składowaniem 

Unieszkodliwienie 
przez 

składowaniem 

1 81 242,75 1 954,091 57 571,48 176,551 21 583,63 
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Tab. 3-21. Wykaz podmiotów posiadających decyzje na wytwarzanie odpadów na podstawie danych samorządu.  

Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

130108 0,050 160601 0,200 

130202 1,000 160606 40 dm3/rok 1. ACS Szlawski Centrum ul.Kasztelańska 2a, P-ków Tryb. 

130303 0,120 160821 0,006 

2. ADELL" s.c. ul.Mickiewicza 1, P-ków Tryb. 160821 0,002 130203 0,005 

160821 0,050 130202 0,400 

160601 0,100 130108 0,002 3. Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej ul.Przemysłowa 48, P-ków Tryb. 

130203 0,020   

ul.G.Zapolskiej 38 Kraków, 
4. Ahold Polska Sp.z.o.o. ul.AL.Gen.Sikorskiego 13/17, P-

ków 
160213 0,350   

160821 0,033 “080308” 0,6 

160601 0,020 “080309” 0,01 

130106 0,050 150101 130 

130203 0,100 150102 0,5 

“090102” 2,000 150103 6 

“090104” 0,400 150104 0,1 

“080301” 0,150 150201 2 

“080305” 0,050 160205 1 

161004 1000 160299 3 

170101 10 160801 2 

170501 8 160803 1 

5. Amat"s.c. ul.Słowackiego 20, P-ków Tryb. 

150202 20 161001 15 

170601 300,000   
6. "Ambroży" zakład remontowo-

budowlany Sp. Jawna 
ul.Meissnera 1/3 lok.222 03-982 W-
wa,odpady wytwarzane w P-kowie 170605 300,000   

7. Apteka ul.Wolborska 76/78, P-ków 180105 0,005   

8. Apteka "Crataeus" ul.Aleje 3-go Maja 23 P-ków 180105 0,002   

9. Apteka "Melissa" s.c. ul.M.Curie-Skłodowskiej 4 P-ków 180105 0,003   

180103 0,010   
10. Apteka "Panaceum",Prywatny 

Gab"Panaceum" 
ul.Słowackiego 98 bl.2b P-ków 

180105 0,005   

11. Apteka "Przy Ryneczku" ul.Wojska Polskiego 97 P-ków 180105 0,005   

12. Apteka "Remedium" ul.Dąbrowskiego 8 P-ków 180105 0,005   

13. Apteka "Viola" ul.Kostromska 51b P-ków 180105 0,005   

14. Apteka nr 1 ul.Plac Trybunalski 3 P-ków 180105 0,005   

15. Apteka Piotrkowska" ul.Wojska Polskiego 34 P-ków 180105 0,002   

130502 0,800 160801 0,30 

160706 0,100 160802 0,40 

160821 0,001 160803 0,60 

161001 10,00 160805 0,40 

ul.Wojska Polskiego 102a P-ków 

160901 0,30   

130502 2,000 160706 0,080 

16. "Aral-Polska"Sp.z.o.o. 

ul.Aleje Sikorskiego-Kostromska P-
ków 130505  160821 0,016 

ul.Wojska Polskiego 24 P-ków 160821 0,008 180103 0,040 

“090101” 0,300 160602 0,050 

“090104”  160213 150,000 

“090105”  180103 0,170 

17. Areszt Śledczy 
ul.Wronia P-ków 

130208 0,200 150202 100,000 

130201 2,000 161001 1 
18. ARKO s.c. ul. Przedborska 22 Piotrków Tryb. 

130202    

160821 0,004 161001 0,5 

130106 0,400 160106 0,1 19. Auto- naprawa ul.Armii Krajowej P-ków 

130107 0,200   

130108 0,050 160601 0,050 

130203 0,900 160821 0,002 20. "Auto-Holl" ul.Wojska Polskiego 276 P-ków 

130601 0,050   
21. Automarket -Serwis" PUH ul.Słowackiego 230 P-ków 160821 0,003 161001 1,5 
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Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

160601 0,200 120101 0,05 

150202 0,100 100101 1,5 

130201 0,020 100102  

130202  120102 0,05 

130203  120103 0,02 

130108 0,005 120104 0,01 

160106 1,5 120105 0,02 

160103 0,1 120113 0,01 

161004 2 120199 0,01 

160101 0,01 120201 0,01 

160102  120202 0,02 

150201 0,05 120299 0,02 

“080105” 0,01 150101 0,01 

“080109” 0,01 150104 0,025 

  150107 0,1 

160821 0,003 150101 0,2 

130601 0,200 150102 0,2 

130203 5,000 150104 0,2 

130108 0,100 150201 0,1 

22. Auto-Partner" serwis s.c. ul.Polna 24 P-ków 

161001 2,5 160106 0,2 

130205 0,400 160113 0,010 

150110 0,050 160213 0,003 

150202 0,050 160601 0,080 
23. Auto-Perfert"s.c. ul.Wojska Polskiego 163d P-ków 

160107 0,030   

160821 0,010 160801 0,5 

160601 0,500 150102 0,5 

130106 2,000 150104 0,5 

130108 0,200 161001 5 

160606 0,050 160802 1 

130502 0,100 160103 1,2 

130203 1,000 150202 0,8 

24. 
Autoryzowana Stacja 
ObsługiSamochodów 

ul.Wojska Polskiego 264 Piotrków 
Tryb. 

160199 1 150201 0,6 

160821 0,003 161001 1,5 

160601 0,300 160106 2 

130203 1,700 100101 0,3 

160821 0,300 100102 0,1 

150104 0,1 160103 0,2 

150102 0,2 150202 0,2 

150101 0,5 150201 0,1 

25. Autoryzowany Serwis Opla ul.Wojska Polskiego 237 P-ków 

160802 0,05   

130208 0,600 160113 0,010 

150110 0,050 160213 0,003 

150202 0,050 160601 0,080 
26. Autoserwis ul.Jeziorna 67 P-ków 

160107 0,150   

AWAS-Polska 130501 150,000   

 130502    

 130503    

 130506    

 130507    

 130508    

     

     

27. 

 

ul.Marszałkowska 
84/92/117Warszawa 04-630oddział 

w P-kowie 

    

130501 100,000 130507 800,000 

130502 600,000 130508 1200,000 

28. Awas-Serwis Sp.z.o.o. ul.Egejska 1/34 02 -764 W-wa 
,odpady wytwarzane w P-kowie 

130503 800,000 130899 400,000 
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Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

130506 200,000 190810 200,000 

110113 1200,000 110199 0,5 

110198 0,500 150101 0,2 

150110 0,500 150102 0,8 

150202 7,500 150107 0,4 

160213 0,005 200301 4 

29. Barwil" ul.Mireckiego 23 P-ków 

190205 2000,000   

ul.Brodzka 10a Wrocław, 160821 0,035 130202 0,270 
30. Baumit" Sp.z.o.o. 

ul.Wronia 59 P-ków 160601 0,500   

130205 0,060 161001 2,4 

130206 0,600 160107 0,003 31. Bielinex-Beton Sp.z.o.o. ul.Tartaczna 9 70-893 
Szczecin,ul.18-go Stycznia P-ków 

150202 0,200 160213 0,003 

ul.Rzeźnicza 6/7 50-132 Wrocław, 
32. BRL Center Polska Sp.z.o.o. 

ul.Woj.Polskiego 121 P-ków 
160108 0,010   

160821 0,020   
33. BTR Sealing SystemsPolska 

Sp.z.o.o. ul.Dmowskiego 30 e P-ków 
130107 0,400   

170106 100,000 170605 100,000 
34. Caro" ul.Bohaterów Monte Cassino 

4/12,odp.wytwarzane w P-kowie 170601 100,000   

130502 65 m3/rok 160103 2 

160706 7,200 150201 1,9 

160821 0,208 170405 1 

160601 0,600 120105 0,3 

35. 
Centrala Produktów 

Naftowych"CPN" ul.Gdańska 70 Łódź 

  161001 45 

36. Centro-Dent" ul.Sienkiewicza 16b P-ków 180103 0,005   

130106 0,015 120113 0,001 

130108 0,001 150101 0,1 

130202 0,030 150103 0,5 

160601 0,040 150104 2 

160606 0,010 150201 0,05 

160821 0,003 160103 0,05 

160901 0,2 160801 0,1 

37. Centrostal" Łódź S.A. ul.Żelazna 4 P-ków, ul.Brukowa 24 
Łódź 

161001 1,2   

130202 0,020 160601 0,200 

130502 0,200 160606 20 dm3/rok 38. Centrum Handlowe ul.Sikorskiego 13/17 P-ków 

130503 0,200 160821 0,200 

130110 0,015 “080111” 0,010 

130205 0,020 “080409” 0,010 

130105 0,010 160213 0,003 
39. Centrum 

TechnikEnergooszczędnych "Oli" 
ul.Wierzejska 82/90 P-ków 

150202 0,130 150110 0,220 

170106 300,000   
40. CLEAREX" Sp.z.o.o. ul.16-go Lipca 28 Chorzów 41-506 

170601    

ul.Żeromskiego 21c 97-425 Zelów, 160213 0,002 150110 0,010 

160601 0,080 130208 0,200 41. Comex" Sp.z.o.o. 
ul.Sulejowska 45 P-ków 

150202 0,300   

42. CZA-TA" ul.Żabia 15 P-ków 180103 0,015   

ul.Konopnicka 15 Poznań, 160821 0,008 150101 0,1 

130502 5,000 150102 0,1 

160706 1,300 150201 0,3 

160808 0,2 170701 0,5 

43. DEA Mineraloel Sp.z.o.o. 
ul.Górna P-ków 

161001 1   

130208 0,020 160213 0,400 
44. Derewenda" ul.Sulejowska 45 P-ków 

150202 0,020 160215 0,500 

“080317” 0,010 “080318” 0,02 

150202 0,040 120101 0,8 

160213 0,040 120102 0,2 

45. DESTRA Sp. Z o.o. ul. Metalowców 10, P-ków 

150102 0,5 120103 0,5 
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Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

150103 0,7 120104 0,3 

150104 1,5 120105 0,2 

150107 0,5 120121 1 

150203 0,1 120199 1,5 

160117 3,5 150101 0,5 

200301 4   

Siomki Nr 48 gm.Wola 
Krzysztoporska, 160213 0,020 150110 0,010 

46. DOLFOS Spółka Jawna 
ul.Gliniana 6 P-ków 150202 0,005 130205 0,050 

47. Doxi" ul.Daniłowskiego 5/7 P-ków 161001 1,500   

1301 0,080 160213 0,030 
48. Drah-Jar"s.c. ul.Zalesicka 14a P-ków 

1302 0,160 160601 0,040 

160821 0,025 161001 48 

130106 0,300 161004 300 

“080301” 3,000 170101 5 

“080305” 10,000 170501 2 

130107 0,150 170502 15 

130108 0,050 160103 0,6 

130203 2,300 “080309” 0,5 

130503 0,200 “080399” 0,2 

130601 0,500 “090701” 0,1 

160601 0,240 “090199” 0,4 

160205 3 150101 1200 

160299 1 150102 40 

160801 10 150103 30 

160803 2 150104 2 

49. Drescher Polska Sp.z.o.o ul.Belzacka 176/178 P-ków 

  150201 0,5 

160821 0,040 “080102” 0,200 

160601 0,050 “080107” 5,000 50. Drewmebel" ul.Łódzka 66,ul.Gęsia 27 P-ków 

130203 0,100   

160821 0,010 130203 0,15 dm3/rok 
51. Drinkpol" ul.Niska 7 P-ków 

160601 0,100   

  

  

  

  

52. Dystrybucja Sp.z.o.o. "Biedronka" 

ul.Wólczańska 18 60 -003 
Poznańul.Słowackiego 

115,ul.Dmowskiego 
59ul.Woj.Polskiego 

118ul.Fabryczna1/3 P-ków 

160821  

  

160213 0,005 160113 0,2 

130205 0,300 130208 0,2 53. Edward" P.P.H.U. ul. Sulejowska 5 Piotrków Tryb. 

160213 0,050 150202 0,05 

160213 0,012   
54. EKO-Regeneration ul.Wronia 63 P-ków 

130508 0,980   

200121 0,050 120102 150 

130203 0,600 161001 15 55. Elto" Sp. z o.o. ul. 18 Stycznia Piotrków Tryb. 

110103 2,500 “080102” 0,600 

130301 20,000 160209 5,000 

130306  160210  

130307  160213  

130308    

130309    

56. Energoserwis" ul.Sucharska 42 97-500 Radomsko 
,odp.wytwarzane w P-kowie 

130310    

ul.Żelazna 3 P-ków 130107 0,200 130502 0,020 
57. Erbedim" Sp.z.o.o. 

 160706 0,100 130108 0,011 

58. ER-MED" ul.Słowackiego 20 P-ków 180103 0,100   

59. ESKULAP" ul.Garbarska 21/38 P-ków 180103 0,008   

ul.Wołczyńska 13 Poznań 60-126, 
60. Eurocasch Sp.z.o.o. 

ul.Fabryczna 1/3 P-ków 
160213 0,015   
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Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

130202 0,030 160821 0,135 
61. Euro-KERZE" Sp.z.o.o. ul.18-go Stycznia 18 P-ków 

160601 0,015   

130106 3,000 “030102” 700 

160821 0,083 “030103” 400 

“080107” 3,000 100101 100 
62. Fabryka Mebli S.A. ul. Sulejowska 47 Piotrków Tryb. 

“080407” 3,000 161003 100 

160821 0,013 161001 2,5 

101303 24,5 170405 12,5 

101399 10 100101 4,3 
63. 

Fadom" 
PrywatnePrzedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 
ul.Wronia 61/63 P-ków 

  100102  

64. FHU"Karan" ul.Słowackiego 303 P-ków 160213 0,003 130208 0,001 

160213 0,035 150110 0,020 
65. Firma Konfekcyjna "Sab" ul.Wronia 13/19 P-ków 

150202 0,005 130205 0,020 

66. FLEXUS" ul.Wolborska 90 P-ków 160821 0,002   

130208 2,500 150101 0,2 

150110 0,500 150102 0,05 

150202 0,500 150103 1,1 

160107 0,600 150104 0,03 

160113 0,500 150107 0,05 

160114 0,500 150203 0,05 

160121 0,800 160103 12 

160213 0,010 160117 1000 

160601 3,000 160118 5 

160606 0,100 160119 3 

160199 1,5 160120 1 

67. FPHU "Mix" ul.Łódzka 55a P-ków 

200301 1 160122 0,15 

68. Gabinet Analiz Lekarskich ul.Słowackiego 87 P-ków 180103 0,020   

69. Gab.Lekarski ul.Dmowskiego 17/23 bl.2 m.5 P-
ków 

180103 0,012   

70. Gab. Lekarski ul.Poprzeczna 15 bl.1 P-ków 180103 0,024   

71. Gab. Lekarskie "Stare Miasto" ul.Rwańska 2 P-ków 180103 0,005   

72. Gab. Okulistyczny ul.Słowackiego 87 P-ków 180103 0,002   

73. Gab. Okulistyczny ul.Mickiewicza 40 P-ków 180103 0,030   

180103 0,003   
74. Gab. Okulistyczny "Occulus" ul.Słowackiego 128/132 P-ków 

180105    

75. Gab. Położniczo-Ginekologiczny ul.Zofii Nałkowskiej 50 m.27 P-ków 180103 0,030   

76. Gab. Położniczo-Ginekologiczny ul.Fabianiego 6 P-ków 180103 0,048   

180103 0,020   
77. Gab. Stomatologiczny ul.Sadowa 22 P-ków 

180105 0,005   

78. Gab. Stomatologiczny ul.Krakowskie Przedmieście 17/50 
P-ków 180103 0,026   

79. Gab. Stomatologiczny ul.Słowackiego 87/89 P-ków 180103 0,020   

80. Gab. Stomatologiczny ul.Słowackiego 21/15 P-kow 180103 0,050   

180103 0,012   
81. Gab. Stomatologiczny ul.Wojska Polskiego 68 P-ków 

180105    

180103 0,020   
82. Gab. Stomatologiczny ul.Dębowa 21 P-ków 

180105 0,005   

83. Gab. Stomatologiczny ul.Słowackiego 103 bl.60 m.15 P-
ków 180103 0,020   

180103 0,01 m3/rok   
84. Gab. Stomatologiczny ul.Belzacka 93 P-ków 

180105 0,01 m3/rok   

85. Gab. Stomatologiczny ul.Biała 22 P-ków 180103 0,020   

86. Gab. Stomatologiczny ul.Grota-Roweckiego 2  P-ków 180103 0,060   

180103 0,020   
87. Gab. Stomatologiczny ul.Tkacka 12 P-ków 

180105 0,0005   

180103 0,150   
88. Gab. Stomatologiczny ul.Słowackiego 144 m.49 P-ków 

180105 0,050   
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Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

180103 0,020   
89. Gab. Stomatologiczny ul.Gałczyńskiego3/7 P-ków 

180105    

180103 0,020   
90. Gab. Stomatologiczny ul.Wysoka 5 m.4 P-ków 

180105 0,006   

180103 0,002   
91. Gab. Stomatologiczny ul.Kościelna 6m.6 P-ków 

180105    

92. Gab. Stomatologiczny ul.Jedności Narodowej 18 P-ków 180103 0,030   

93. Gab. Stomatologiczny ul.Słowackiego 144 bl.201 m.55 P-
ków 

180103 0,025   

180103 0,018   
94. Gab. Stomatologiczny ul.Kościelna 2/24 P-ków 

180105 0,002   

180103 0,020   
95. Gab. Stomatologiczny ul. Kościelna 2 bl. 46A m3 P-ków 

180105 0,005   

96. Gab. Stomatologiczny ul.Jagiellońska 9 bl.1 P-ków 180103 0,012   

180103 0,020   
97. Gab. Stomatologiczny ul.Wojska Polskiego 242 P-ków 

180105 0,006   

98. Gab. Stomatologiczny ul.Cisowa 5 P-ków 180103 0,050   

    
99. 

Gab. 
Stomatologiczny,Gab.Położniczo-

Ginekologiczny 
ul.Wiślana 1/3 P-ków 

    

100. Gab. Stomatologiczny "I-DENT" ul.Sienkiewicza 24 P-ków 180103 0,015   

180103 0,020   
101. Gab. Stomatologiczny Prywatny ul.Wysoka 8 m.19 P-ków 

180105 0,003   

102. Gab. Stomatologiczny Prywatny ul.Sienkiewicza 18 P-ków 180103 0,120   

“040108” 1,500 100101 6,000 
103. Garbarnia skór ul. Świerczowska 172 Pków 

161001 16,000   

ul.Uniwersytecka 2/4 Łódź 90-137, 160821 0,003 160103 0,04 

160601 0,050 160205 0,2 

130201 0,080 161001 40 m3/rok 

130202  170502 50 

  170701 5 

104. Gazownia Łódzka" ul.Krakowskie Przedmieście 112 P-
ków 

160213 0,230 160215 0,020 

ul.Brukowa 24 Łódź 91-341, 160213 0,035 150202 0,020 

130110 0,015 160601 0,040 105. GCB Centrostal-Łódź S.A. 
ul.Żelazna 24 P-ków 

130205 0,030 160606 0,010 

ul.Puławska 427 W-wa, 160821 0,050 130505 5,000 
106. Geant Polska Sp.z.o.o. 

ul.Szkolna 37/39 P-ków 130502 2,000   

150110 0,100 160213 0,002 
107. General Beton Sp.z.o.o. ul.Wronia 35 P-ków 

150202 0,300   

os.Gen.Stanisława Maczka 17/5, 
37-100 

150202 1,000 170410 1,000 

160708 5,000 170601 1000,000 

160709 4,000 170603 200,000 

170106 3,000 170605 1000,000 

170204 100,000 170801 200,000 

170301 10,000 170901 0,050 

170303 2,000 170903 5,000 

108. Grama"Pphu 
Łańcut, odp.wytwarzane w P-kowie 

170409 10,000   

130109 0,045 160107 0,020 

130205 0,200 160213 0,003 

130206 0,200 160601 0,100 
109. HAK s.c. ul. Próchnika 25, P-ków 

150202 0,130   

160821 0,005 100101 20 
110. Hanpol" ul.Kostromska 1 P-ków 

161001 75 160801 0,5 

ul.Wólczańska 4a Łódź, 160821 0,005 “020303” 9 

100101 6 150103 3,5 111. Herbapol" S.A. 
ul.Gliniana 6 P-ków 

161001 5 150102 0,6 
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odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
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160821 0,003 160601 0,5 

130106 600 dm3/rok 130108 20 dm3/rok 112. HOLL-PARK"s.c. ul.Wolborska 6a P-ków 

160103 0,100 150201 40 

113. HOLL-PARK"s.c. ul.Wolborska 6a P-ków 101312 0,050 161001 0,1 

130208 0,450 “030105” 2 

150110 0,080 “080318” 0,01 

150202 0,100 150101 5 

160107 0,050 150102 15 

160113 0,050 150103 0,5 

160213 0,050 150104 1,5 

160601 0,100 150107 0,5 

170102 50 150109 1 

170103 20 150203 0,5 

170107 2500 160117 5 

170180 150 160118 0,5 

170181 80 160119 0,2 

170182 50 160122 1,5 

170201 150 160214 80 

170203 20 160216 35 

114. Huta "Feniks" ul.Przemysłowa 31 P-ków 

200301 50 170101 100 

115. Hodowla drobiu JacekStachowiak ul. Źródlana 29, P-ków “020106” 75 m3/rok “020102” 3000 szt/rok 

160821 0,005 130503 0,2 
116. J.D.& Corp, Janusz Drozd ul.Wierzejska 41 P-ków 

130202 0,030 160601 40 dm3/rok 

130106 0,300 160601 1 
117. J.M.A.-Ostrowski"s.c. ul.Towarowa 2 P-ków 

130203 1,200 160821 0,0033 

118. Jola" ul.Parafialna 16 P-ków 160213 0,002   

ul.M.C.Skłodowskiej 69a Toruń, 
119. KABET" Sp.z.o.o. 

ul.Kostromska 70 P-ków 
130502 0,300 160213 0,015 

120. KANDY" ul.Fabryczna 1/3 P-ków 160821 0,013   

160821 0,150 130203 0,19 

160601 0,500   121. Kara" S.A. ul.Topolowa1 P-ków 

160213 0,150 160601 0,5 

ul.Trauguta 80 Wrocław,ul.Armii 
Krajowej/ 

130208 1,500 150101 70 

160213 0,050 150102 5 

160601 0,500 “020301” 0,5 

160380 0,500 “080118” 0,01 

122. Kaufland" 
Wojska Polskiego P-ków 

“080318” 0,010 150203 0,01 

123. 
Klinika Stomatologiczno-

Protetyczna ul.Rycerska 9 P-ków 180103 0,060   

130208 0,612 160601 0,105 

150202 0,030 160213 0,03 

160107 0,054 160708 0,02 

160113 0,040 180102 0,01 

124. KMP ul.Szkolna 30/38 P-ków 

160101 0,040 180103  

“090101” 500 dm3/rok   

“090104”    

“090105”    
125. Kodak Express FirmaStachowiak ul.Słowackiego 109 P-ków 

“090199”    

126. 
Łódzka Centrala 

MateriałówBudowlanych "Budo-
Hurt"S.A. 

ul.Tuwima 97 90-031 
Łódź,jednostki w P-kowie 160821 0,099 161001 58,8 

ul. Konopnicka 3 m.76,ul.Belzacka 
67, 

160821 0,007 161001 1,5 127. Łuczak"Masarnia Bieniek" 

ul. Sulejowska 100 P-ków     
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odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

“020204” 120,000 100199 1 
ul.Twardosławicka 33 P-ków 

“020299” 220,000   

128. Masarnia-Merkury ZPCh ul.Twardosławicka 95 P-ków 160821 0,030   

ul. Uniwersytecka 2/4 Łódź 90-137,     
129. 

Mazowiecka SpółkaGazownictwa 
Sp.z.o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 112 P-

ków 
    

120108 12,000 130208 0,5 

120109  140603 3,5 

150110 1,500 150202 0,15 

160107 0,300 160213 0,2 

160601 0,500 “070213” 12 

120101 10,000 120102 2 

120103 10,000 120104 2 

120105 8,000 120113 2,5 

150101 20,000 150102 15 

150104 0,800 150203 0,3 

160103 0,800 160117 1 

160118 0,500 160119 0,3 

130. MBL-Poland" LTD ul. Opoczyńska 23/35 Sulejówul. 
Sulejowska 45 P-ków 

200301 45,000   

131. Mc Donald's Sp.z.o.o. 
ul.Domaniewskiej 41 W-wa, 

ul.Słowackiego-Armii Krajowej P-
ków 

160821 0,017   

“080121” 0,030 130701 0,05 

130205 0,030 130702  

130206  160107 0,005 

160113 0,002 160111 0,002 

132. Mechanika Pojazdowa ul.Wieniawskiego 4 P-ków 

160213 0,001   

130202 0,030 “050401” 0,004 
133. Mechanika Pojazdowa ul.Parafialna 42 P-ków 

130203 0,020 160821 0,00066 

180102 0,100 180108 0,1 

180103 0,200 180110 0,1 134. Medicus" ul.Dmowskiego 37 P-ków 

180106 0,200   

135. Medyk" ul.Słowackiego 98 P-ków 180103 0,100   

136. Metzeler Automative ul.Mokotowska 59 00-542 W-wa, 130110 1,300 120121 0,36 

137. Profile Systems ul.Dmowskiego 30/e P-ków 150110 1,500 150101 10 

138.   150111 0,050 150102 0,25 

139.   150202 0,150 150103 0,4 

140.   160213 0,080 150107 0,05 

141.   “080111” 0,060 150203 0,25 

142.   “070213” 0,020 160214 0,1 

143.   “070280” 100,000 161002 0,2 

144.   “080199” 0,060 170405 0,26 

145.   “080318” 0,010   

146. MIKŁAS Przedsiębiorstwo Wojciechów 21, 97-570 Przedbórz 130205 0,020 160601 0,06 

147. Wielobranżowe ul. Towarowa 1, P-ków Tryb. 160107 0,010 160103 0,3 

130107 200 dm3/rok 120201 0,2 

130305 200 dm3/rok “080105” 4 

160821 0,033 150101 1 

160601 0,060 150201 0,5 

100101 50,000 150105 0,3 

120102 50,000 161001 10 

148. Mostostal" Sp. z o.o. ul. Gliniana 10 Piotrków Tryb. 

120113 0,500   

149. MUSI" ul.Topolowa 45 P-ków 180103 0,003 180105 0,0005 

130502 0,600 160213 0,017 
150. Myjnia Samochodowa ul.Żeromskiego 14 P-ków 

150202 0,030   

151. MZGK sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 Piotrków Tryb.     

152. MZK Sp.z.o.o. ul.Krakowskie Przedmieście 73 P- 130203 1,830 200105 5 
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Ilość[Mg/rok] 

190803 5,000 190804 3 

160606 0,400 160104 19 

100101 31,000 160103 10,3 

161003 10,000 161001 70 

ków 

160821 0,040 130601 500 szt/rok 

153. NZOZ "Poradnia Lekarska" s.c. ul.Garbarska 10/12 P-ków 180103 0,040   

154. ORLEN ul. Łódzka 49, Dworska 4, Żelazna 150202 0,080   

160821 0,072 160601 0,02 
155. OSiR ul.Aleje 3-go Maja 6b P-ków 

130108 0,002 130203 0,02 

130108 0,150 130202 0,7 

130303 150,000 160821 0,01 156. Peugeot" ul.Wojska Polskiego 189 P-kow 

160601 0,100 130502 0,5 

160821 0,005 120104 0,01 

130108 0,005 120113 0,01 

130201 0,020 120199 0,01 

130202  120201 0,03 

130203  120202 0,02 

160601 0,200 120299 0,02 

161001 3,000 150101 0,1 

161004 120,000 120105 0,2 

100101 1,000 150104 0,03 

100102  150107 0,005 

120101 0,050 150201 0,05 

120102 0,050 “080105” 0,02 

120103 0,005 “080109” 0,002 

157. 
PHU "Auto-M" ZakładBlacharsko-

Lakierniczy 
ul.Słowackiego 219 P-ków 

160106 1,500   

130108 0,010 130303 0,1 

130203 0,100 160601 2 158. PHU "Dawid" ul.Słowackiego 295 P-ków 

  160606  

130208 5,000 160213 0,002 

160107 1,000 160601 1,5 159. PHU "Hurt-Detal" ul.Wolborska 72 P-ków 

160113 2,000   

160821 0,010 170102 0,5 

101001 1,750 170103  

“020601” 6,000 160205 0,3 
160. Piekarnia ul.Wojska Polskiego 169a P-ków 

“020604” 0,300 150101 0,7 

161. Piocel" Sp.z.o.o. ul.Dworska 6a P-ków 160821 0,003 161001 3 

“080102” 0,200 160103 0,5 

120108 0,100 160202 0,05 

120109 0,250 160604 0,02 

130106 0,800 160820 0,07 

130203 3,000 120101 170 

130305 0,100 120102 400 

160101 0,500 120113 0,4 

160601 0,150 170101 20 

160821 0,200 170102 6 

170601 0,050 170199 15 

“030103” 40,000 100112 200 

“080105” 0,500 120201 0,5 

“070799” 8,000 100903 900 

120103 1,000 100904 95 

120104 2,000 100999 700 

120105 0,100 100905 23000 

150101 0,500 150201 1,5 

170401 0,300 120201 5 

162. Pioma-OdlewniaPioma-
Odlewniac.d.Pioma" S.A. 

ul.Dmowskiego 38 P-
kówul.Dmowskiego 38 P-kówul. 
Dmowskiego 38 Piotrków Tryb. 

170407 0,150 150202 0,05 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 84 

Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
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120202 0,100 161001 200 

150105 1,000   

“080102” 0,700 170407 0,25 

120108 0,350 120202 0,5 

120109 1,100 150105 3 

130106 2,000 160103 1,3 

130203 13,500 160202 0,1 

130305 0,100 160604 0,07 

160201 0,050 160820 0,1 

160601 0,200 120101 900 

160821 0,400 120102 3000 

170601 0,050 120113 6,5 

190803 0,500 170101 45 

“030103” 20,000 170102 12 

“060301” 0,150 170199 80 

“080105” 19,400 100112 10 

“070799” 1500,000 120199 0,5 

120103 3,500 120299 350 

120104 7,000 190804 2 

120105 0,200 150201 7 

150101 6,000 120201 8,5 

170401 0,500 150202 0,1 

161001 615,000   

130106 0,100 160601 0,5 

130108 0,100 160606 0,2 163. Pio-Trans" Sp.z.o.o. ul.Roosevelta 16a P-ków 

130203 2,000 160821 0,005 

“080102” 0,100 150105 0,500 

120108 0,050 160103 0,2 

120109 0,150 160202 0,05 

130106 0,200 160604 0,01 

130203 0,500 160820 0,03 

130305 0,100 120101 30 

160201 0,050 120102 100 

160601 0,050 120113 0,1 

160821 0,100 170101 5 

170601 0,050 170102 2 

“030103” 10,000 170199 5 

“080105” 0,100 150201 0,5 

“070799” 4,000 120201 0,5 

120103 0,500 150202 0,05 

120104 1,000 170603 0,1 

120105 0,050 190808 2 

150101 0,500 161001 35 

170401 0,200   

170407 0,100   

164. Pio-zer"Sp.z.o.o. ul.Dmowskiego 38 P-ków 

120202 0,100   

160821 0,0198 170405 25 

170601 1,500 120101 0,4 

160601 0,750 150101 0,31 

160602 0,300 130399 0,085 

1301 1,500 160299  

165. 
PKP-Sekcja NaprawLokomotyw i 

Wagonów Piotrków Tryb. 

190803 250 dm3/rok 100101 20 

150101 20,000 200101 0,5 

150102 3,000 160213 0,05 166. PLUS Discount ul. Kostromska 51a, Pków Tryb. 

150103 2,500   
167. Polanik" Sp. z o.o.Polanik" Sp. z ul. Życzliwa 11 Piotrków Tryb.ul. “030105” 35,000 130307 0,5 
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“080111” 1,000 150101 50 

110109 1,200 150102 40 

110113 0,800 150103 15 

110198 0,800 150104 2 

110199 50,000 150105 1,5 

120101 120,000 150107 3 

120102 20,000 150110 0,5 

120103 50,000 150202 0,2 

120104 20,000 150203 5 

120105 60,000 160213 0,2 

120109 0,800 160214 20 

120113 1,200 160216 10 

120121 2,000 180104 0,3 

130105 0,500 200301 40 

“080111” 0,100 130307 0,1 

110109 0,100 150110 0,03 

110113 0,080 150202 0,04 

110198 0,160 160213 0,01 

120109 0,130 180103 0,005 

o.o.c.d.Polanik" ZPH Art. 
Sportowe 

Życzliwa 11 Piotrków 
Tryb.ul.Życzliwa 11 P-ków 

130105 0,150   

160821 0,012 160801 0,01 

130203 0,020 160803 0,025 

130203 0,020 160821 0,012 

150102 0,020 161001 12 

150103 0,010 170405 0,01 

168. Poldrink ul.Cała 2a P-ków 

150107 6,000   

ul.Karolinowska 96 P-ków, 160821 0,005 160901 2 

130305 0,200 170103 1 169. 
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne-Centrum 
Sp.z.o.o. 

ul.Wybrzeże Kosciuszkowskie 4 W-
wa 130601 0,200   

170. PPH "Czagos" ul.1 Maja 21 P-ków 160213 0,005   

171. PPH"Kaśka" ul.Scaleniowa 49 P-ków 160213 0,004   

130106 0,200 160601 0,4 

130108 0,150 160606 0,2 172. PPH "Sulimar"s.c. ul.Browarna 5 P-ków 

130203 3,500 160821 0,05 

173. PPHU ACETIC-POL ul.Aleje 3-go Maja 25/27 P-ków 160821 0,013   

174. PPHU "Anodex" ul.Lelewela 40 P-ków 160213 0,005   

175. PPHU "Artfol" ul.Oddzielna 14 P-ków 160213 0,004   

176. PPHU "Daga" ul.Trzcińska 4 P-ków 160213 0,003   

177. PPHU "Elgal" ul.Mickiewicza 31 P-ków 160213 0,002 110109 0,9 

178. PPHU "Elsimet II" ul.Mickiewicza 31 P-ków 160213 0,002   

179. PPHU "Saba" ul.Zalesicka 30 P-ków 160821 0,002   

180. PPHU ŚlusarstwoProdukcyjne ul.Niecała 14 P-ków 120113 120 dm3/rok 160821 0,001 

181. PPHU "Star-Sport" ul.Świerczowska 189 P-ków 160213 0,002   

160821 0,017 161001 43 
182. PPHU "Telsin" ul.Wojska Polskiego 121 P-ków 

190201 1,000   

170601 300,000 170605 300 
183. PPHU "Termo" 

ul.Hubska 117/11 50-501 
Wrocław,odpady wytwarzane w P-

kowie     

184. PPHU "VIRGO" ul.1 Maja 21 P-ków 160213 0,004   

110103 3,000 160821 0,0066 

110105 18,000 170701 50 185. PPUH "Mej" Sp.z.o.o. ul.Wodna 3 P-ków 

161001 0,100 170702 50 

ul.Daniłowskiego46/4, 180105 0,002   
186. Praktyka Lekarska 

ul.Słowackiego 98 bl.2b P-ków 180103    

187. Praktyka Stomatologiczna ul.Kościelna 2 bl.46a m.3 P-ków 18 01 03    

188. Preem Petroleum Centrum" ul.Przemysłowa 43 P-ków 160821 0,012 190803 1,5 
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Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

130202 1,000 190802 0,5 

160601 0,020 160706 6 

160103 0,400 161001 25 

Sp.z.o.o. 

161004 800 m3/rok   

189. PRIMED"s.c. ul.Kostromska 53 P-ków 180103 0,120   

ul.Widok 20 00-023 W-wa, 160213 0,012   

ul.Toruńska 2 P-ków     

ul.Witowska 6 P-ków 160821 0,007 130202 0,3 
190. Profesjonał"Promex" PPUH 

 160601 0,200   

191. Prywatny Gabinet 
LekarskiRemedium ul.Dąbrowskiego 8 P-ków 180103 0,005   

160821 0,033 200101 1 

160601 4,000 170405 40 

130203 2,500 160103 7 

130601 0,500 100101 50 

192. 
Przedsiębiorstwo 

PaństwowejKomunikacji 
Samochodowej 

ul. Wolborska 6B Piotrków Tryb. 

161001 80,000   

160821 0,012 161001 25 

160606 0,09 m3/rok “080199” 3 

160601 0,300 120201 0,05 

130202 1,6 m3/rok 150201 0,3 

130108 0,05 m3/rok 150202 0,04 

193. 
Przedsiębiorstwo RobótDrogowo-

Mostowych ul.Południowa 17/19 P-ków 

130107 1,4 m3/rok 160103 1,3 

160821 0,126 130203 0,5 
194. Przędzarnia Piotrków Tryb" Sp. z 

o.o. 
ul.Sulejowska 45 P-ków 

200121  160601 0,08 

160821 0,003 160802 0,05 

“020106” 0,200 160803 0,01 

“020202” 30,000 160805 0,01 
195. Przetwórnia Mięsa i Wędlin s.c. ul.Jarzynowa 10 P-ków 

“020204” 60,000 161001 2,1 

196. Przetwórnia Mięsa i Wędlin s.c. ul.Jarzynowa 10 P-ków 160801 0,030   

197. Przychodnia "Dental" ul.Słowackiego 105 m.1 P-ków 180103 0,003   

198. Przychodnia Lekarska ARC-MED ul.Kościelna 1 P-ków     

199. Przychodnia Lekarzy 
Specjalistów ul.Targowa 1 P-ków 180103 0,060   

200. PTH "Trybunalskie" ul.Grota-Roweckiego 5 P-ków 160821 0,010   

201. PZL-ZSM" ul.Dmowskiego 30/32 P-ków 160213 0,070 150202 12 

160601 4,000 160103 0,2 

130208 0,050 160107 0,03 

120109 12,000 120121 0,5 

120107 100,000 120115 2 

120110 20,000   

140602 25,000   

120101 1500,000   

202. Zakład SprzętuMechanicznego ul.Dmowskiego 22/24 P-ków 

120103 5,000   

203. PZU S.A. ul.Wojska Polskiego 54 P-ków 160821 0,073   

“090101” 1,600 “090199” 0,2 

“090104” 1,600   204. QUICK" Film ul.Słowackiego 109 bl.57P-ków 

“090105” 1,600   

“090101” 0,800 “090105” 0,8 
205. QUICK" Film2 ul.Sienkiewicza 11 P-ków 

“090104” 0,800 “090199” 0,1 

206. Rejonowy Urząd Pocztowy ul.Słowackiego 17 160821 0,083   

180103 0,050 180105 0,03 

“080711” 0,010 160107 0,2 

“080113” 0,040 160113 0,02 

130205 1,000 160601 0,6 

130206 1,000 160606 10 dm3/rok 

207. ROKA-Przychodnia Lekarsko-
RehabilitacyjnaROKA 

ul.Polna 14 P-kówul. Żelazna 7, P-
ków 

150202 0,010 200121 0,0099 
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Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

208. Rzeźnictwo i Wędliniarstwo s.c. ul.Sulejowska 27 P-ków 160821 0,001 161001 3 

160821 0,003 130202 18 dm3/rok 
209. S.J.B.Polska Sp.z.o.o. ul.Pawłowska 13 P-ków 

130106 12 dm3/rok   

160821 0,420 160601 0,08 

200121    210. SIGMATEX" ul.Sulejowska 45 P-ków 

130203 0,200   

211. Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska ul.Kościelna 6 bl.48a P-ków 180103 0,010 180105 0,01 

180202 30,000 180213 0,05 
212. Stacja Dializ INCP ul.Rakowska 15 P-ków 

180108 0,005   

160821 0,005 160805 0,4 

160706 0,100 160802 0,15 

130502 0,800 160808 5 

160801 0,400 161001 10 

213. Stacja Paliw PHU "NOTE" 
ul.Sulejowska-Kleszcz P-
ków,ul.Jaskrowska 21/23 

Częstochowa 

160803 0,500   

130508 0,4 dm3/rok 160803 0,3 

160708 0,5 dm3/rok 160805 0,1 

160203 0,003 161001 1 

150101 0,200   

214. Stacja Paliw "Statoil" ul.Wyszyńskiego P-ków 

160802 0,200   

“080111” 0,450 150202 0,08 

“080121” 0,050 160213 0,03 215. Szkło Dekor" ul.1-go Maja 21 P-ków 

150110 0,350   

160821 0,241 180102 1,2 

180103 16,000 180104 4 

180199 27,000   

200121 0,050 180103 7 

200117 500 dm3/rok 100101 45 

216. 
Szpital RegionalnySzpital 

Rejonowy 
ul.Rakowska 15 P-kówul.Wojska 

Polskiego 77 P-ków 

    

160821 0,007 130502 0,4 
217. T.E.D."ZPCh ul.Folwarczna 29-Gen.Sikorskiego 

52 160706 0,500 130601 0,4 

110105 0,003 110109 0,3 

110107 0,005 110113  

120109 0,012 120118 0,012 
218. Telsin" ul.Przemysłowa 25 P-ków 

160213 0,001   

101309 100,000 170601 100 
219. Termoexport" Poland ul.Żurawia 24/7 W-wa 00-

515,odpady wytwarzane w P-kowie 170106 100,000 170605 100 

220. TOMPOL" 

ul.Sosnowa 51 Tomaszów 
Maz.,ul.Roosevelta 35 P-

kówul.Wysoka 61/65 97-200 
TomaszówMaz.,ul.Roosevelta 35 

P-ków 

160213 0,003   

221. 
Towarzystwo 

BudownictwaSpołecznego 
Sp.z.o.o. 

ul.Aleje 3-go Maja 31 P-ków 160821 0,002 161001 1,5 

130203 300 dm3/rok 160821 1,65 

160601 8,000   222. TP S.A. ul.Sienkiewicza 9 P-ków 

160606 1500 dm3/rok   

223. Transport Towarowy ul.Wypoczynkowa 9,ul.Zalesicka 45 
P-ków 

160213 0,035   

224. Ubojnia Gospodarcza ul.Nowowiejska 30 P-ków 160821 0,002   

“020102” 2,500 161004 70 
225. Ubojnia – masarnia Andrzej 

Domankiewicz ul. Jerozolimska 91 
161001 5,000   

ul.Domaniewska 41 02-672 W-wa, 150110 0,100 150202 0,15 
226. Unilever" Polska S.A. Prologis 

Park ul.Al.Gen.Sikorskiego 81 P-ków 150111 0,500 160213 0,12 

160821 0,002 160803 0,01 

140502 0,170 160805 0,02 

227. Usługowa Spółdzielnia 
PracyCzystość 

ul. Wolborska 6 Piotrków Tryb. 

160801 0,010 161001 0,2 
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Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

160802 0,010   

228. Waldi" ul.Belzacka 179a P-ków 160821 0,002   

130205 0,300 160601 0,04 

130208 0,400 160213 0,003 

150110 0,050 160111 0,040 

150202 0,050 160113 0,010 

229. War-Mech" ul.Próchnika 31a P-ków 

160107 0,030   

160821 0,00066 130201 600 dm3/rok 

130108 30 dm3/rok 130202  230. Warsztat Mechaniki Pojazdowej ul.Rolnicza 43 P-ków 

  130203  

160601 2,200 130202 0,94 

200121 0,185 130108  

160606 330 dm3/rok 130203  
231. Wojewódzka KolumnaTransportu 

Sanitarnego 
ul.Rakowska 15,Woj.Polskiego 37 

P-ków 

160606 159 dm3/rok   

“060101” 3 dm3/rok “060403” 20 g 

“060102” 5 dm3/rok “060404” 7 dm3/rok 

“060103” 2 dm3/rok “060405” 100g 

“060199” 3 dm3/rok “070104” 12 dm3/rok 

“060311” 500 g ???? “070703” 5 dm3/rok 

“070704” 7 dm3/rok 130203 0,005 

180105 1,250   

232. 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna Łódź ul.Aleje 3-go Maja 8 P-ków 

200121 0,033   

160821 0,010 130203 0,3 
233. WORD ul.Belzacka 176/178 P-ków 

160601 0,200 130601 0,2 

160821 0,015 161001 4 

180103 0,050 “030102” 340 234. 
Wyrwórczo-

UsługowaSpółdzielnia Pracy 
ul.Próchnika 25 P-ków 

  “030103”  

160821 0,017 150101 10 

160601 0,100 150102 30 

130106 600 dm3/rok 101312 600 
235. Wytwórnia Klejów "Atlas" ul.Wronia 61/63 P-ków 

130108 30 dm3/rok 161001 2 

130106 0,040 130203 0,3 

180108 0,003 160601 0,02 236. 
Wywóz Nieczystości Stałych 
Transport CiężarowyEdward 

Dąbrowski 
ul. Słowackiego 50 

160821 0,001   

130208 0,200 160113 0,005 

150110 0,050 160601 0,1 

150202 0,050 160213 0,003 
237. WTÓRMAG ZOSW ul. Roosevelta 50, Piotrków 

160107 0,010   

238. Zakład Cukierniczo-Piekarniczy ul.Słowackiego 149 P-ków 160213 0,01   

239. Zakład Cukierniczy ul.Wojska Polskiego 80 P-ków 160821 0,005   

160821 0,116   
240. Zakład 

ElektroenergetykiKolejowej 
ul.Tuwima 28 Łódź,siedziba w P-

kowie 130203 4,000   

ul.Piotrkowska 58 Łódź, 130110 0,500 170101 5 

160213 0,400 170103 3,1 

160601 0,700 150203 0,4 

170409 0,200 160103 0,3 

170410 5,300 160112 0,5 

130307 0,500 170102 0,1 

130205 0,400 170203 0,4 

130206 0,200 170401 0,2 

160107 0,200 170402 10,6 

160113 0,100 170405 11 

160114 0,100 170407 5,4 

“080111” 0,100 170411 10,8 

150202 1,000 “080318” 0,05 

241. Zakład Energetyczny Łódź 

ul.Narutowicza 35 P-ków 

170303 1,000 160214 3,5 
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Odpady Odpady 
L.p. Nazwa zakładu Adres Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] Kod 

odpadu 
Ilość[Mg/rok] 

170507 6,000 160604 0,15 

120113 0,050 170506 5 

150101 1,000 150102 1 

  150103 1 

160821 0,023 170204 72000 

160601 0,200 160820 0,01 242. Zakład InfrastrukturyKolejowej ul.Tuwima 28 90-002 Łódź,siedziba 
w P-kowie 

100102 12500,000 161001 12400 

170106 1000,000 170410 50 

170204 500,000 170650 100 

170301 800,000 170605 200 
243. Zakład Instalacyjno-Budowlany ul.Dolna 20 P-ków 

170303 200,000 170409 100,0000 

120101 1250,000 120107 29,0000 

120201 0,600 130202 12,0000 

120299 0,800 130503 1,2000 

150101 2,000 130505 0,0500 

150102 1,000 140106 38,0000 

150103 1,000 160601 1,0000 

160901 7,000 160606 0,5000 

190802 3,000 160721 0,0600 

200301 9,000   

200303 10,000   

244. Zakład Mechaniki Precyzyjnej ul. Dmowskiego 30/32 Piotrków 
Tryb. 

120111 12,000   

245. Zakład Kowalsko-Ślusarski ul.Kasztelańska 4 P-ków 160821 0,0003   

246. Zakład Murarsko-Malarski Dziesławice 40, 28-130 Stopnica 
(Piotrków) 

170105 5,000 170601 3 

247. Zakład Piekarniczy ul.Twardosławicka 82 P-ków 160213 0,002   

160821 0,012 100101 500 

“030301” 800,000 “030299” 25 

“030102” 300,000 161001 85 
248. Zakład Przemysłu 

Sklejek"Sklejki" 
ul. Roosevelta 28 Piotrków Tryb. 

“030103” 4000,000 161003 20 

249. Zakład Przerobu 
SurowcówWtórnych 

ul.Wronia 63 P-ków 160213 0,012 190810 0,98 

250. Zakład Remontowo- Budowlany ul.11-go Listopada 12/16 
Radomsko, oddział P-ków 

170105 25 m3/rok   

160821 0,033 100102 3,4 

161001 30,000 170402 0,3 

170405 9,000 190805 1 
251. Zakład Urządzeń Technicznych ul.Przemysłowa 25b P-ków 

100101 13,600 160901 0,01 

130205 0,070 160213 0,035 

150110 0,020 160601 0,015 252. 
Zakład Zbożowo-Młynarski 

Sp.z.o.o. 
ul.Słowackiego 36 p-ków 

150202 0,010 160708 0,0625 

160821 0,005 “020204” 320 

161001 28,000 “020203” 88 253. Załoga" ul.Nowowiejska 36 P-ków 

160801 0,300   

130205 4,000 160213 0,01 

160107 0,600 160117 0,3 

150202 0,250 150203 0,3 

130502 0,100 150101 0,3 

254. Zimny","Zimny II" ul.Wojska Polskiego 102 P-ków 

160601 0,300   

255. ZPCh "INWEMER" s.c ul.Dąbrowskiego 4 P-ków 180103 0,002 180105 0,0005 

256. ZUH ul.Grażyny 8 P-ków 160821 0,005 “080107” 0,01 

257. ZUSiG przy Izbie Skarbowej ul.Wronia 65 P-ków 200121 0,015   

258. ZUS ul. Armii Krajowej 161001 20   

“030399” 3 120105 0,9 
259. Chęciński Wojciech ul. Wojska Polskiego 193 

120102 0,3   
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3.4.2 Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne 

Wielkości poszczególnych strumieni odpadów wytworzonych na terenie miasta z 
uwzględnieniem sposobu ich unieszkodliwiania przedstawiono w tabeli zamieszczonej 
poniżej. 

Tab. 3-22 Sposoby i ilości zagospodarowania odpadów przemysłowych na terenie miasta w 2003 r6. 

Lp. kod Wytworzone [Mg] odzysk [Mg] 

Wykorzystane Unieszkodliwiane 
poza 

składowiskiem 
[Mg] 

Unieszkodliwianie 
przez składowanie 

[Mg] 

1 020701 5,47 0 5,47 0 0 

2 020780 3628,08 0 3628,08 0 0 

3 020799 122,29 0 122,29 0 0 

4 030101 431,5 0 431,5 0 0 

5 030105 2882,44 0 2882,44 0 0 

6 040222 2,9 0 2,9 0 0 

7 070180 579,6 0 579,6 0 0 

8 070213 0,24 0 0,24 0 0 

9 070280 16,31 7,28 9,03 0 0 

10 080112 0,04 0,04 0 0 0 

11 080318 0,001 0 0,001 0 0 

12 080414 62,6 0 0 62,6 0 

13 090107 0,017 0 0 0,017 0 

14 100101 148 0 148 0 0 

15 100105 413,8 0 376,5 0 37,3 

16 100180 15300 800 14500 0 0 

17 100903 2250,9 0 0 0 2250,9 

18 100908 13111,8 0 0 0 13111,8 

19 100910 3695,6 0 0 0 3695,6 

20 101112 24947 987 23960 0  

21 101208 28,4 0 0 0 28,4 

22 101382 95 0 95 0 0 

23 120101 2754,22 0,3 2753,92 0 0 

24 120113 139,303 0,103 139,2 0 0 

25 120199 101,5 0 101,5 0 0 

26 150101 32,297 0,084 30,42 1,793 0 

27 150102 20,975 0 20,3 0,675 0 

28 150104 12,35 1,4 10,95 0 0 

29 150105 3 0 3 0 0 

30 150107 135,395 0,39 132,395 2,61 0 

31 150203 1,147 1,147 0 0 0 

32 160103 9,484 0,323 8,041 1,12 0 

33 160117 0,6 0,6 0 0 0 

34 160120 0,34 0 0,34 0 0 

                                                                    
6 Dane WIOŚ Łódź 
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Lp. kod Wytworzone [Mg] odzysk [Mg] 

Wykorzystane Unieszkodliwiane 
poza 

składowiskiem 
[Mg] 

Unieszkodliwianie 
przez składowanie 

[Mg] 

35 160199 0,047 0,014 0,033 0 0 

36 160214 0,08 0 0,08 0 0 

37 160216 0,01 0 0,01 0 0 

38 170101 1065 0 1065 0 0 

39 170102 10 0 10 0 0 

40 170181 195 95 143 0 0 

41 170201 1,4 0 1,4 0 0 

42 170401 0,277 0 0,277 0 0 

43 170405 54,35 0 54,35 0 0 

44 190802 8,5 0 0 8,5 0 

45 190805 5681,2 0 5679,2 2 0 

46 190899 560 0 560 0 0 

47 190902 91,5 36,6  0 54,9 

48 200101 0,705 0,705  0 0 

49 200140 4,014 0 4,014 0 0 

50 200202 760 5  0 755 

51 200301 1687,452 14,892 24,87 33,628 1614,062 

52 200303 58 0 38 0 20 

 

3.5 Odpady niebezpieczne 

3.5.1 Źródła i ilości wytworzonych odpadów 

Ogólną ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2003 roku zamieszczono w Tab. 
3-23. Ilość wytworzonych tak kwalifikowanych odpadów 132,62 [Mg]. Rodzaje odpadów 
niebezpiecznych wytworzone w Piotrkowie Trybunalskim w 2003 roku. 

W procesie pozyskania i analizy danych dotyczących jednostek organizacyjnych określono 
maksymalną możliwą ilość odpadów niebezpiecznych, które mogą być wytworzone przez 
jednostki organizacyjne na terenie miasta. 

Na podstawie danych przekazanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Łodzi opracowano zestawienie ilości odpadów niebezpiecznych, które zostały wytworzone 
na terenie miasta. 

3.5.2 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 

Strukturę wielkościową stosowanych procesów unieszkodliwiania i zagospodarowania 
odpadów niebezpiecznych, wytworzonych na terenie miasta przedstawiono w poniższej 
tabeli.  
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Tab. 3-23 Sposoby i ilości zagospodarowania odpadów niebezpiecznych na terenie miasta w 2003 r7 

Lp. Wytworzone Magazynowane 
[Mg] 

Odzysk [Mg] Unieszkodliwiane 
poza 

składowiskiem 
[Mg] 

Unieszkodliwianie 
przez składowanie 

[Mg] 

1 132,62 3,213 50,129 63,608 15,67 

 

Na tabeli widać jednoznacznie, iż większość odpadów jest unieszkodliwiana przy 
zastosowaniu technik, który powodują iż odpad ten nie trafia na składowisko. Znamiennym 
jest, że aż niemal połowa wytworzonych odpadów niebezpiecznych jest poddawana 
procesowi odzysku. Niewątpliwie wartość ta jest bardzo pozytywnym wyróżnikiem 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 
Szczegółowo gospodarkę odpadami niebezpiecznymi przedstawiono w Tab. 3-24. 

Tab. 3-24Sposoby i ilości zagospodarowania odpadów niebezpiecznych na terenie miasta w 2003 r . 

Lp. kod Wytworzone 
[Mg] 

odzysk [Mg] Wykorzystane 

Unieszkodliwiane 
poza 
składowiskiem 
[Mg] 

Unieszkodliwianie 
przez składowanie 
[Mg] 

1 070104 0,199 0 0,199 0 0 

2 080113 2,1 2,1 0 0 0 

3 090101 0,6 0 0 0,6 0 

4 090104 0,6 0 0 0,6 0 

5 120107 14,73 0 14,73 0 0 

6 120109 15,36 0 15,36 0 0 

7 130207 0,49 0 0,34 0,15 0 

8 130208 5,149 0,34 4,809 0 0 

9 130502 13,2 0 0 13,2 0 

10 140602 4,55 0 0 4,55 0 

11 150110 1,12 0,12 0 1 0 

12 150202 5,793 0,029 0 5,764 0 

13 160107 0,328 0 0,168 0,16 0 

14 160213 0,693 0,204 0 0,489 0 

15 160601 3,613 0,42 3,193 0 0 

16 161001 26 0 10,33 0 15,67 

17 170605 1 0 1 0 0 

18 180102 0,86 0 0 0,86 0 

19 180103 36,235 0 0 36,235 0 

20 070104 0,199 0 0,199 0 0 

21 080113 2,1 2,1 0 0 0 

22 090101 0,6 0 0 0,6 0 

23 090104 0,6 0 0 0,6 0 

24 120107 14,73 0 14,73 0 0 

25 120109 15,36 0 15,36 0 0 

26 130207 0,49 0 0,34 0,15 0 

27 130208 5,149 0,34 4,809 0 0 

28 130502 13,2 0 0 13,2 0 

29 140602 4,55 0 0 4,55 0 

30 150110 1,12 0,12 0 1 0 

                                                                    
7 Dane WIOŚ Łódz 
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Lp. kod Wytworzone 
[Mg] 

odzysk [Mg] Wykorzystane 

Unieszkodliwiane 
poza 
składowiskiem 
[Mg] 

Unieszkodliwianie 
przez składowanie 
[Mg] 

31 150202 5,793 0,029 0 5,764 0 

32 160107 0,328 0 0,168 0,16 0 

33 160213 0,693 0,204 0 0,489 0 

34 160601 3,613 0,42 3,193 0 0 

35 161001 26 0 10,33 0 15,67 

36 170605 1 0 1 0 0 

37 180102 0,86 0 0 0,86 0 

38 180103 36,235 0 0 36,235 0 

 

3.5.3 Odpady zawierające azbest 

Wg danych WIOŚ i samorządu w roku 2003 na terenie miasta wytworzono 1 Mg odpadów 
zawierających azbest. Odpad ten według danych przekazanych przez WFOŚ poddano 
odzyskowi.  

Na terenie miasta zinwentaryzowano następujące ilości eternitu: 

• Osoby fizyczne 18662,00 m2 

• Osoby prawne 6956,80 m2 

Przeliczając na jednostki wagowe (11kg/m2)8 są to kolejne wartości: 

• Osoby fizyczne - 205,282 Mg 

• Osoby prawne - 76,524 Mg 

Aktualnie w województwie łódzkim odpady zawierające azbest można składować na 
składowisku Eko-Boruta w Zgierzu oraz Bagno Lubień należące do Elektrowni Bełchatów.  

Wymagana powierzchnia określona szacunkowo w krajowym Programie usuwania azbestu 
wynosi 3 ha dla województwa łódzkiego do roku 2012. Wojewódzki Plan Gospodarki 
Odpadami nie uszczegółowia tych wymagań. Nadrzędne wymagania zostały przedstawione 
w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski”. 
Przewiduje się iż usuwanie wyrobów zawierających azbest  jest zadaniem przewidzianym na 
okres około 30 lat. W celu osiągnięcia zamierzonych celów zostanie opracowany wojewódzki 
program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w województwie łódzkim. Z tego 
też powodu niezbędnym jest wykonanie pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 
na terenie miasta. 

3.5.4 Przepracowane oleje 

Na podstawie danych zamieszczonych w powyższych tabelach można stwierdzić, że niemal 
całość wytworzonych (aż 97,5%) olejów jest odzyskiwana. Analizując potencjał miasta 

                                                                    
8 PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI 

przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku 
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można stwierdzić, że jest wytwarzany w niewielkim zakresie w stosunku do ujętych w 
zezwoleniach odpadowych olejów. 

3.5.4.1 Zbieranie 
Wg danych na terenie miasta zezwolenie na zbieranie odpadów otrzymały jednostki : 

Tab. 3-25 Wykaz firm posiadająctych zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych 

L.p. Nazwa zakładu Adres Kody odpadów 

1 HAK ul. Próchnika 25 Grupa 13 oprócz 13 04 

2 I.M.A.-Ostrowski"s.c. u l. Towarowa 2 P-ków 
Podgrupa 13 01 
Podgrupa 13 02 
Podgrupa 13 03 

3 MDJSp. Z o.o. ul. 1-Maja 25, P-ków 
13 02 04* 
13 02 05* 
13 02 08* 

4 JUKOs.c. ul. 1 Maja 25 
13 02 04* 
13 02 05* 
13 02 08* 

 

3.5.4.2 Transport 
Prezydent nie wydał zezwoleń na transport  przepracowanych olejów i odpadów z grupy 
"13". 

Tab. 3-26 Wykaz firm mających zezwolenie na transport odpadów 

L.p. Nazwa zakładu Adres Kody odpadów 

1 HAK ul. Próchnika 25 Grupa 13 oprócz 13 04 

2 I.M.A.-Ostrowski"s.c. u l. Towarowa 2 P-ków 
Podgrupa 13 01 
Podgrupa 13 02 
Podgrupa 1303 

3 MDJSp. Z o.o. ul. 1-Maja 25, P-ków 
Podgrupa 13 01 
Podgrupa 13 02 
Podgrupa 13 03 

4 JUKO Jerzy Szczukocki ul. Zamurowa nr 8 

Podgrupa 13 01 
Podgrupa 1302 
Podgrupa 13 03 

1305 01* 
13 05 03* 
13 05 08* 

Podgrupa 13 08 

5 JUKOs.c. ul. 1 Maja 25 
Podgrupa 13 01 
Podgrupa 13 02 
Podgrupa 13 03 

 

3.5.4.3 Unieszkodliwianie 
Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego nie istnieje żadna jednostka, która uzyskała pozwolenie 
na unieszkodliwianie zużytych olejów. 
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3.5.5 Odpady zawierające PCB 

W przeprowadzonej analizie pozyskanych informacji o wytworzonych odpadach stwierdzono 
wytworzenie 10,343 odpadów zawierających PCB. Dominująca większość tych odpadów 
poddano unieszkodliwieniu (aż 99,7) natomiast pozostała część zmagazynowano 
przygotowując do unieszkodliwienia. 

Zgodnie z zapisami Prawa Ochrony Środowiska zabronione jest, wprowadzanie do obrotu 
lub ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie do których 
zaliczany jest odpad zawierający PCB (przez taki odpad rozumie się polichlorowane difenyle, 
polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichloro- 
difenylometan, monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z 
tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie). Odpad ten jest zaliczany do 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

Aktualnie wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska 
podlegają na mocy ustawy Prawa Ochrony Środowiska sukcesywnej eliminacji. 
Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska jest 
obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich 
eliminowania. Informacje w formie uproszczonej powinny zostać przedłożone wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo 
przedkłada wojewodzie informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.  

Rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska powinien być prowadzony przez Wojewodę. 

W oparciu o takie informacje nastąpi utworzenie bazy danych zawierających informację o 
lokalizacji, ilości i stanie istniejących wyrobów zawierających azbest, przewidywanych do 
usunięcia jako odpady niebezpieczne - w skali gmin, powiatów, województw i kraju. 

Niestety do dnia dzisiejszego nie ma inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB. 
Wykonanie jej należy traktować jako zadanie pilne do realizacji. 

Obowiązek inwentaryzacji do dnia 31.12.2002 r. został wprowadzony na mocy 
rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U.01.96.860). Rozporządzenie to określa iż 
urządzenia lub instalacje, w których były lub są wykorzystywane PCB, należy 
inwentaryzować poprzez sporządzenie dokumentacji zawierającej: nazwę i adres 
użytkownika urządzenia lub instalacji,  lokalizację i rodzaj urządzenia lub instalacji,   ilość 
PCB znajdującego się w urządzeniu lub instalacji, daty i opis operacji przeprowadzonych lub 
planowanych do przeprowadzenia w odniesieniu do urządzenia lub instalacji, datę 
sporządzenia dokumentu i podpis sporządzającego 

Zbieraniem, dekontaminacją i unieszkodliwianiem urządzeń i odpadów z PCB zajmują się 
następujące uprawnione podmioty gospodarcze:  

− Zakłady Azotowe ANWIL S.A. we Włocławku posiadające instalację do termicznego 
unieszkodliwiania płynów zawierających PCB,  

− Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we 
Włocławku prowadzące dekontaminację transformatorów oraz organizację dostaw 
odpadów z PCB do unieszkodliwiania w instalacji Zakładów Azotowych ANWIL,  

− Zakłady Chemiczne ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym posiadające instalację do 
termicznego unieszkodliwiania płynów zawierających PCB,  
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− POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie realizujący zbiórkę kondensatorów z PCB z 
przekazaniem ich do całkowitego zniszczenia za granicą; w latach 1999-2001 
wywieziono do Francji około 170 Mg kondensatorów z PCB.  

Analizy chemiczne PCB wykonywane są w pięciu rekomendowanych laboratoriach, tj. w 
Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie, Instytucie Chemii i Technologii Nafty i 
Węgla Politechniki Wrocławskiej, Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki 
Krakowskiej, Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach oraz Akademii Medycznej w 
Poznaniu. 

3.5.6 Zużyte baterie i akumulatory 

Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe stanowią odpad niebezpieczny (grupa 16 06 
zawierają dwa składniki stwarzające zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego w postaci 
kwas siarkowy o stężeniu około 19% oraz ołów metaliczny i jego związki). Zarówno 
akumulatory kwasowo-ołowiowe, jak i niklowo-kadmowe oraz elektrolity z baterii i 
akumulatorów można wykorzystywać do celów przemysłowych. Wg. danych WIOŚ na 
terenie miasta podmioty gospodarcze w roku 2003 wytworzyły 3,613 Mg akumulatorów i 
baterii. Z czego zmagazynowano 0,42 Mg odpadu a 3,193 poddano odzyskowi. 

Głównym źródłem zużytych, wielkogabarytowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych są 
środki transportu, co powoduje znaczne rozproszenie źródeł wytwarzających te odpady. 
Istniejące obecnie systemy zbiórki, gromadzenia i transportu zużytych akumulatorów 
zapewniają jednak dość wysoki stopień odzysku tych odpadów, a sytuacja w tym zakresie 
może się jeszcze poprawić po wprowadzeniu zapisów ustawy o opłatach depozytowych i 
produktowych.  

Na terenie miasta siedem podmiotów gospodarczych otrzymało pozwolenie z zbieranie 
zużytych baterii i akumulatorów. 

Tab. 3-27. Wykaz podmiotów posiadających pozwolenie na zbiórkę baterii i akumulatorów. 

L.p. Nazwa zakładu Adres Nr decyzji 
1 Auto-echo PHU Armii Krajowej 20 ŚRVIII-7660-9/2002 

2 
Sklep Motoryzacyjny s.c. 
Pyszkiewicz ul. Roosevelta 17, P-ków Tryb. 

ŚRVIII-7660-8/2002 i zmiana 
ROŚVIII-7660-1/2004 

3 POLMOZBYT ul. Roosevelta 17, P-ków Tryb. ŚRVIII-7660-7/2002 
4 PMSR “AGROMA” ul. Sklęczkowska 42, Kutno ŚRVIII-7660-27/2002 
5 PIOMOT s.j. ul. Roosevelta 16a, P-ków Tryb. ŚRVIII-7660-10/2002 
6 PZM OZDG s z o.o. ul. Słowackiego 64 ŚRVIII-7660-26/2002 

7 
Rolniczo Handlowa 
Spółdzielnia Pracy ul. Gliniana 6a, ŚRVIII-7660-32/2002 

 

Należy także podkreślić, że funkcjonujące w naszym kraju przedsiębiorstwa, zajmujące się 
unieszkodliwianiem zużytych akumulatorów, posiadają wystarczające możliwości. 

3.5.7 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Złom elektryczny i elektroniczny, do którego należą zużyte lub wycofane z eksploatacji 
urządzenia, można podzielić na główne grupy, takie jak: urządzenia radiowe i telewizyjne, 
sprzęt komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego, wyposażenie biur, sprzęt 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 97 

łącznościowy (centrale i aparaty telefoniczne), urządzenia laboratoryjne i techniki medycznej, 
aparatura i podzespoły urządzeń wojskowych, aparatura i instalacje mierzące, sterujące i 
regulujące. Każde z tych urządzeń składa się z kombinacji różnych komponentów (m.in. 
płytki obwodów drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, TS zawierające substancje 
obniżające palność, wyłączniki rtęciowe, akumulatory i baterie, kondensatory, styczniki itp.) 
zawierających różnorodne substancje, które z jednej strony stanowią surowce, z drugiej zaś 
strony są źródłem istotnych zagrożeń dla środowiska.  

Najbardziej zagrażającymi substancjami występującymi w odpadach elektrycznych i 
elektronicznych są: ołów, rtęć, kadm, chrom (Cr+6), substancje chlorowcowane, bromowane 
substancje obniżające palność, arsen i azbest.  

Natomiast w urządzeniach chłodniczych znajdują się substancje stwarzające zagrożenie dla 
warstwy ozonowej: CFC i HCFC.  

W kraju w chwili obecnej zbiórką i demontażem zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych zajmuje się niewielka liczba podmiotów gospodarczych. Jak dotąd 
największą firmą świadczącą usługi montażowo-serwisowe urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych z odzyskiem substancji kontrolowanych typu CFC i HCFC jest firma "CIZ" w 
Bełku k. Rybnika w woj. śląskim (pokrywająca zapotrzebowanie na tego typu działalność w 
20%). Działalność związaną z recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych 
prowadzą także inne firmy jak, np. Thornmann Recycling w Toruniu. 

Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego od roku 2003 jest prowadzona zbiórka, odzysk i 
unieszkodliwienie tego typu odpadów. Jednak większość z powstającego na terenie miasta 
odpadu (ok. 118 Mg trafia na składowisko odpadów jako odpad komunalny. 

3.6 Komunalne osady ściekowe 

Gospodarka osadami ściekowymi należy do najistotniejszego aspektu zagospodarowanie 
odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków. Wymagania względem jakości 
odprowadzanych ścieków stale się zwiększają a normy i rozporządzenia stają się coraz 
bardziej ostre. Inwestycje skierowane na budowę nowych oraz modernizację starych 
oczyszczalni ścieków powoduje, iż wytwarzanych jest coraz większa ilości odpadu po 
procesie oczyszczania ścieków (osad, skratki, piasek). 

Znalezienie najlepszego sposobu zagospodarowania osadów powinno stanowić ważny 
element gospodarki w skali niewątpliwie regionalnej. Nie można jednocześnie oczekiwać, iż 
niewielkie oczyszczalnie same będą w stanie zastosować adekwatne rozwiązania 
technologiczne. Koniecznym jest współpraca między samorządami oraz spółkami 
zarządzającymi funkcjonującymi obiektami by powołać wspólną, ponadlokalną instalację 
utylizacji osadu.  

Pojęcie gospodarka osadowa w oczyszczalniach ścieków dotyczą przeróbki oraz racjonalny i 
bezpieczny sposób ponownego wprowadzenia osadów do środowiska przez właściwe ich 
wykorzystanie lub unieszkodliwianie. Celem każdej z podjętych czynności ma być 
ograniczenie negatywnego oddziaływania osadów na środowisko.  

Rozwiązanie zagadnień związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych wymaga 
podjęcia kosztownych działań.  
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Zgodnie z ustawą o odpadach przez wykorzystanie odpadów, do których należą również 
osady ściekowe, należy m.in. rozumieć ich stosowanie do kształtowania lub dostosowywania 
do określonych potrzeb powierzchni gruntów, a także do nawożenia lub ulepszania gleb. 
Unieszkodliwianie odpadów natomiast, w tym osadów ściekowych, polega na doprowadzeniu 
ich do stanu, w którym nie zagrażają życiu i zdrowiu ludzi oraz nie pogarszają stanu 
środowiska, przez poddanie ich procesom przekształcania biologicznego, fizycznego lub 
chemicznego. Unieszkodliwianiem odpadów w rozumieniu ustawy jest również odpowiednie 
ich deponowanie na składowiskach. 

Najistotniejszym jest aby gospodarka osadami prowadzona zarówno w oczyszczalniach jak i 
na terenie gmin jak powiatów w skali międzygminnej czy powiatowej była skorelowana z 
polityką ochrony środowiska (w tym gospodarki odpadami) prowadzoną w skali 
województwa. 

Praktyczne możliwości zagospodarowania osadów ściekowych  ograniczają się do 
najdostępniejszych metod takich jak: 

1. składowanie, 

2. unieszkodliwianie, 

− spalanie z wykorzystaniem osadów do wytwarzania energii, 

− fermentację, 

− kompostowanie, 

− mineralizację, 

3. wykorzystanie przyrodnicze. 

Przyjmuje się, że najkorzystniejsze środowiskowo jest przyrodnicze (w tym rolnicze) 
wykorzystanie osadów ściekowych. Jednak właściwości samych osadów nie pozwalają na 
bezpośrednie wykorzystanie do celów przyrodniczych bez odpowiedniego przygotowania. 
Polega ono na ograniczeniu uciążliwości osadu oraz likwidację obciążeń sanitarnych oraz 
poddanie procesom których celem jest uzyskanie produktu o jak najlepszych właściwościach 
rolniczych. Praktycznie stosuje się kombinacje różnych metod. Jako optymalną uznaje się 
proces składający się z etapów: 

− fermentacji,  

− mechaniczne odwodnienie, 

− kompostowanie,  

− aplikacja do gleby.  

Jednak przy takim zastosowaniu osadu decydującą rolę odgrywa jego pochodzenie, jego 
skład chemiczny, własności sanitarne, obciążenie zapachowe itp. W zależności od 
zawartości metali ciężkich, bakterii chorobotwórczych, stosunku C/N oraz C/P osady 
ściekowe mogą być wykorzystywane w różny sposób i w różnych miejscach: 

− bezpośrednio do celów rolniczych - jako składnik nawozu naturalnego, 

− do produkcji kompostu roślinnego, 
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− jako jeden ze składników nawozów stosowanych w uprawach leśnych, 

− do rekultywacji terenów zdegradowanych między innymi składowisk odpadów 
komunalnych, 

− roślinnego utrwalania powierzchni na erozję eoliczną  (min. skarpy różnego rodzaju 
nasypów ziemnych). 

Osady wykorzystywane przyrodniczo mogą być czynnikiem wzmagającym wegetację roślin z 
jednaj strony jednak z drugiej przygotowane w niewłaściwy sposób są ogniskiem zagrożenia 
sanitarnego.  

Osady pochodzące z oczyszczalni miejskich, do których wpływając także ścieki ze szpitali, 
zakładów przetwórstwa mięsa, rzeźni itp. stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi, 
ze względu na skażenie mikrobiologiczne.  

Istniejące regulacje prawne w postaci Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2002.134.1140)  dopuszczają wykorzystywanie 
osadów ściekowych stosowanych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne i 
niewolne o ściśle określonej oraz kontrolowanej zawartości metali ciężkich oraz poziomie 
skażenie mikrobiologicznego. 

Oczekiwane zmiany w dyrektywach europejskich istotnie zaostrzają wartości 
dopuszczalnych stężeń metali w osadach ściekowych przeznaczonych do przyrodniczego 
wykorzystania oraz wprowadzają ograniczenia zawartości mikrozanieczyszczeń 
organicznych. Stanowić to będzie w przyszłości istotną barierę w przyrodniczym czy 
rolniczym wykorzystania osadów ściekowych. Planując czynności związane z 
unieszkodliwieniem osadów ściekowych trzeba mieć na względzie perspektywę przyszłych 
wymagań wobec procesów unieszkodliwienia osadu ściekowego.  

Ilość osadów ściekowych oraz innych odpadów związanych z oczyszczaniem ścieków 
(takich jak skratki i piasek) zależą wprost  od ilości oczyszczonych ścieków.  

Na terenie miasta zlokalizowany jest jeden obiekt, który jest źródłem emisji odpadów z 
procesu oczyszczania ścieków komunalnych. 

Tab. 3-28 Ilości powstających ścieków na terenie Piotrkowa Trybunalskiego9 

Ładunki zanieczyszczeń  w kg/dobę 
Lp. 

Źródło 
zanieczyszczeń 

Odbiornik 
Q 

m3/dobę BZT5 CHZT Zawie-
sina 

P og. N og. 

1. 

Miejski Zakład Gosp. 
Kom.Ujęcie 

Wody “Szczekanica” 
Piotrków Tryb. 

Strawa 173 0,26 0,59 2,11 b.d. b.d. 

 

Ilość powstającego osadu ściekowego powstającego w ciągu roku określa się na 1172 Mg 
suchej masy. Odpad ten jest wykorzystywany rolniczo. 

                                                                    
9 Raport o stanie środowiska w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim. 
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3.7 Odpady zakaźne medyczne i weterynaryjne 

Na terenie miasta powstaje rocznie około 36,23510 Mg tak kwalifikowanych odpadów. Całość 
wytworzonego odpadu trafia do specjalistycznych instalacji unieszkodliwiania. 

                                                                    
10 Dane WIOŚ 2003 
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4 PRZEWIDYWANY ROZWÓJ WYDARZEŃ – PROGNOZY 

Podstawowe kierunki dotyczące gospodarki odpadami przyjęte w II Polityce Ekologiczne 
Państwa, Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami są następujące: 

− ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% (w stosunku do ilości z 1990 roku) i 
tym samym ograniczenie ilości powstających opadów przemysłowych, 

− wycofanie z produkcji i użytkowania materiałów niebezpiecznych, ograniczenie ilości 
powstających odpadów niebezpiecznych o 20%, 

− wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, między innymi w celu ograniczenia 
ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie maksimum 300 kg/M/rok; 

− likwidacja zamkniętych i niezrekultywowanych składowisk odpadów oraz miejsc 
nielegalnego deponowania odpadów, 

− likwidacja odpadów azbestu oraz odpadów zawierających PCB, 

− kompleksowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu w celu 
uzyskania co najmniej 15 % recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz 
25 % recyklingu materiałów opakowaniowych, 

− ograniczenie ilości składowanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji - 
docelowo o 65 % w stosunku do roku 1995. 

− wprowadzenie do eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych oraz osadów ściekowych, w szczególności w dużych miastach oraz 
kompostowania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na terenach wiejskich 
oraz małych miast. 

Analiza sytuacji gospodarczej w kraju, w szczególności w kontekście wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej, pozwala na stwierdzenie, że rozwój gospodarczy kraju, jako całości, 
będzie przebiegał bez większych załamań a struktura gospodarki będzie zbliżała się do 
gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. 

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym w perspektywie 
zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i 
usług. Doświadczenia wskazują, że na każde 1% wzrostu PBK przypada 2% wzrost ilości 
wytwarzanych odpadów. W najbliższej przyszłości (lata 2003 – 2007) zakłada się utrzymanie 
obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. 

Wynika to z jednej strony z prowadzonej konsekwentnie polityki ekologicznej promującej 
metody minimalizacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, z drugiej zaś zwiększeniu 
kontroli nad wytwórcami odpadów i odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej. W dalszej 
perspektywie należy się spodziewać relatywnego spadku ilości wytwarzanych odpadów, w 
szczególności zmniejszy się ilość odpadów wymagających unieszkodliwiania przez 
składowanie. 
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W najbliższych latach najpoważniejszym problemem będzie rozwój systemu selektywnej 
zbiórki odpadów surowcowych i niebezpiecznych oraz ich odzysk. Sporym wyzwaniem  
może być uzyskanie społecznej akceptacji dla budowy nowych instalacji w zakresie 
gospodarki odpadami, w szczególności dla budowy Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w tym kompostowni czy kwater składowania odpadów balastowych.  

Na podstawie obowiązujących strategicznych dokumentów, w których wojewódzkie władze 
samorządowe kreują obraz regionu w najbliższej przyszłości  można stwierdzić, że nie 
przewiduje się większych zmian w strukturze przemysłu na obszarze regionu, a co za tym 
idzie zmiany struktury wytwarzanych odpadów powstających w wyniku działalności 
gospodarczej. 

Nie przewiduje się natomiast znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów oraz 
rozwoju innych, dotychczas nie występujących w powiecie gałęzi przemysłu, w 
szczególności takich, które mogłyby wytwarzać duże ilości odpadów.  

Przyjęta strategia rozwojowa regionu będzie bezpośrednio delimitować zmiany jakie będą 
następować w charakterze emisji odpadów na terenie miasta. W mniejszym stopniu dotyczyć 
to będzie odpadów komunalnych natomiast ogromne znaczenie będzie miało dla 
wytwórczości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Przyjęte założenie 
strategiczne maja bardzo istotne znaczenie dla szacunków związanych z wytwarzaniem 
odpadów ulegających biodegradacji. Większa część jest oraz będzie wykorzystywana 
przyrodniczo bezpośrednio przez samych wytwórców. Inaczej będzie gdy zostaną podjęte 
decyzje dotyczące lokalizacji na terenie miasta wielkoprzemysłowych ferm hodowlanych. 
Uciążliwość emisji związanych z funkcjonowanie takich obiektów w sposób znaczący może 
wpłynąć na całokształt gospodarki odpadami ulegających biodegradacji na terenie miasta.   

4.1 Prognoza demograficzna 

Jak wynika z badań demograficznych ilość mieszkańców zamieszkujących nasz kraj w 
najbliższych kilku latach nieznacznie może wzrosnąć, po czym gwałtownie zacznie spadać. 
Obecnie ilość mieszkańców Polski wynosi około 38 mln, natomiast w roku 2030 
prawdopodobnie wynosić będzie 35 mln.  Podobne zależności można zaobserwować 
analizując zmiany populacji gmin w latach 1997. 

Przedstawione wartości wskazują iż zmiany demograficzne wymykają się możliwościom 
prostej aproksymacji. Regułą jest jedynie tendencja niewielkiego przyrostu (prawdopodobnie 
zachwianego w roku 2005).  

Tab. 4-1 Liczebność mieszkańców powiatu w latach 2003-2011 (na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania miasta Piotrkowa). 

Demografia  
lata 2003-2011 

 Lata Wskaźnik demograficzny 
tereny miejskie 

Łączna liczba 
mieszkańców 

2003 1,000 81 691 

2004 1,002 81 814 

2005 1,001 81 895 
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Demografia  
lata 2003-2011 

 Lata Wskaźnik demograficzny 
tereny miejskie 

Łączna liczba 
mieszkańców 

2006 1,001 82 010 

2007 1,001 82 125 

2008 1,002 82 248 

2009 1,002 82 371 

2010 1,001 82 454 

2011 1,002 82 619 

 

Demografia w latach 2003- 2011
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Wykres 4-1 Demografia w latach 2003-2011. 

4.2 Prognoza ilości i jakości odpadów komunalnych 
powstających na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 

W oparciu o obserwacje dotyczące zmian struktury i ilości powstających odpadów 
komunalnych poczynione w ostatnich latach na terenie Polski oraz analizując zmiany jakie 
zachodzą w strukturze odpadów  w społeczeństwach industrialnych i postindustrialnych – 
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należy stwierdzić, iż ilość odpadów sukcesywnie rośnie, a ich skład zmienia się w miarę 
rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców. Zmiany te następują wolno 
gdyż są pochodną zmian w przyzwyczajeniach oraz zmian w poziomie dochodów ludności.  

Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się zmiany 
jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają z przesłanek 
rozwoju gospodarczo-społecznego.  

Z tego tez powodu na analizowanym obszarze oczekiwać należy dalszych zmian ilościowo-
jakościowych wytwarzanych odpadów komunalnych. Zmian które będą skutkowały 
obniżeniem ciężaru właściwego odpadów oraz wzrostem objętości wytwarzanych odpadów 
komunalnych. Dla potrzeb konstrukcji Planu Gospodarki Odpadami przyjęto prognozę 
określaną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Część danych wyliczono metoda 
aproksymacji wartości granicznych.  

4.2.1 Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 

Prognozując ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zaniechano analiz opartych na 
prognozach rozwoju gospodarczego regionu odnośnie wytwórczości odpadów komunalnych. 
Prognozę oparto na wskaźnikach, które zostały przyjęte w Krajowym Planie Gospodarki 
Odpadami.  

Tab. 4-2 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2004 do 
2011 [Mg]. 

Lata 
L.P. Gmina 

2004 2007 2011 

1 Piotrków 
Trybunalski  

34 640 
 

41 825 
 

44 614 
 

 

W najbliższych latach dostrzegany będzie stały wyraźny wzrost ilości wytwarzanych 
odpadów. Jest to szczególnie istotne dla rozważań związanych z wyborem optymalnego 
systemu zagospodarowania odpadów oraz doborem instalacji przeznaczonej do 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ilości odpadów komunalnych jakie będą 
powstawać w powiecie w roku 2011 wskazują, iż możliwe będzie wybudowanie instalacji 
unieszkodliwiania odpadów wyłącznie na potrzeby powiatu grodzkiego. Ilości wytworzonych 
odpadów kwalifikują projektowana instalację do jednej z większych w Polsce. Zbliżona pod 
względem wydajności instalacja funkcjonuje już od końca lat 90-tych w Płocku a większa w 
Białymstoku (od roku 2002).  

4.2.2 Prognoza jakości odpadów komunalnych. 

W poniższej tabeli przedstawiono prognozę ilościową poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych, które powstaną w powiecie grodzkim Piotrków Trybunalski w latach 2007 i 
2011.  
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Tab. 4-3. Prognoza ilościowo jakościowa odpadów komunalnych które powstaną na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 

Lata 

2 007 2 011 Rodzaj odpadu 

Ilość w Mg 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 7 133 7 165 

Odpady zielone                    884 924 

Papier i tektura (nieopakowaniowy) 2 442 2 463 

Opakowania z papieru i tektury  4 498 5 514 

Opakowania wielomateriałowe       503 620 

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 4 088 3 962 

Opakowania z tworzyw sztucznych   1 709 2 079 

Szkło (nieopakowaniowe)           193 210 

Opakowania ze szkła               3 137 3 565 

Metale                            1 022 990 

Opakowania z blachy stalowej      423 468 

Opakowania z aluminium            121 134 

Odpady tekstylne                    1 039 1 048 

Odpady mineralne                  1 466 1 517 

Drobna frakcja popiołowa          3 904 3 342 

Odpady wielkogabarytowe           2 634 2 552 

Odpady budowlane                  6 391 7 776 

Odpady niebezpieczne              302 290 

Razem 41 884 44 614 

Prognozowane ilości powstawanie odpadów komunalnych dla Piotrkowa Trybunalskiego w 
roku 2007 wyniosą ok. 41,9 tys. Mg, natomiast w roku 2011 ok. 44,6 tys. Mg. 

4.2.3 Prognoza dotycząca ilości wraków samochodowych oraz opon 

Gospodarka wrakami samochodów wymaga obecnie pilnego uregulowania i określenia 
granicznych poziomów recyklingu poszczególnych kategorii odpadów powstających w trakcie 
złomowania pojazdów samochodowych. 

Zadanie to jest szczególnie pilne, gdyż w ciągu najbliższych kilku lat należy spodziewać się 
znaczącego wzrostu liczby złomowanych samochodów. Skalę tego problemu ilustrują dane 
zawarte na Wykres 4-2 Wynika z nich, że takiej dynamiki wzrostu ilości odpadów w 
perspektywie lat 2003 - 2014, nie przewiduje się w żadnej grupie odpadów omawianych w 
niniejszym opracowaniu. 

Pojazdy wycofane z eksploatacji
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Wykres 4-2 Prognoza zmian ilości samochodów wycofywanych z eksploatacji w Polsce w latach 2000 - 2014 (rok 

2000 = 100; na podstawie danych zawartych w KPGO, 2002) 
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Warunkiem spełnienia zapisów ustawy o ochronie środowiska jest usunięcie niedrożności w 
poszczególnych elementach sieci należącej do systemu obrotu i unieszkodliwiania zużytych 
opon. Obecnie najistotniejszym elementem hamującym prawidłowe działanie tego systemu 
jest brak sprawnie funkcjonującego systemu zbiórki tego typu odpadów.  

Obowiązek tworzenia tego systemu musi spocząć w dużej części na wytwórcach i 
importerach opon, jednak część zadań w tym zakresie powinny wziąć na siebie gminy. 

Przewiduje się iż w roku 2007 będzie złomowanych do 1 tys. samochodów by w roku 2011 
osiągnąć wartość dochodzącą do 2 czy nawet 2,5 tys. samochodów.  

Prognoza wytwarzania zużytych opon dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego została 
przedstawiona w oparciu o dane statystyczne oraz doświadczenia IGO przy realizacji pracy 
pt.: „Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych” powstających 
przy złomowaniu pojazdów mechanicznych. Prognoza ta dla miasta w latach 2008– 2011 
została zamieszczona w poniższej tabeli. 

Tab. 4-4 Prognoza ilości wytwarzanych opon na terenie miasta w latach 2006-2015. 

Lata 

2007 2011 Ilość opon w Mg. 

19 21 

. 

Istniejąca w kraju oraz ciągle rozbudowywana baza przetwórcza, ma wystarczające moce 
przerobowe do zagospodarowania tego typu odpadów.  

W najprostszym przypadku granulat gumowy może być wykorzystany w przemyśle 
cementowym jako wysokoenergetyczne paliwo, może także być współspalany w kotłach 
energetycznych razem z węglem, ale tylko w tych zakładach, które posiadają odpowiednie 
instalacje oczyszczające spaliny. 

Także program budowy sieci dróg i autostrad stwarza dodatkowe możliwości 
zagospodarowania granulatu gumowego m.in. jako wypełniacza czy dodatku do asfaltów. 

Inne możliwości recyklingów materiałów gumowych także są obecnie dostępne. 

4.3 Prognoza ilości odpadów innych niż niebezpieczne i 
niebezpieczne 

W przypadku prognozy wytwarzania odpadów innych niż komunalne posłużono się modelem 
scenariusza zmian zaproponowanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Wyniki 
prognozowania zostały przedstawione w tabelach poniżej. Wybrano taki rozwiązanie aby 
uzyskać zgodności założeń metodologicznych niezbędnych przy próbach modelowania 
diachronicznego. Tym niemniej  obserwacje dotyczące wytwórczości odpadów z lat 2001 i 
2002 wskazują iż możliwe jest zaistnienie sytuacji w której ilość wytwarzanych odpadów w 
kolejnych latach maleje. Zakładamy jednak, iż dotyczy to raczej sytuacji krótkookresowej. Z 
tego też powodu nie zdecydowano się na proponowanie kolejnego wariantu rozwoju 
zakładając już, że wariant „zerowego” rozwoju należy do najbardziej pesymistycznego. 
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Tab. 4-5. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne w odniesieniu do stanu z roku 2003. 

stan wg WIOŚ Prognozowane ilości odpadów w latach [Mg] 
Kod odpadu 

2003 2004 2007 2011 

020701 5,47 5,63 6,16 6,93 

020780 3628,08 3 736,92 4 083,44 4 595,94 

020799 122,29 125,96 137,64 154,91 

030101 431,5 444,45 485,66 546,61 

030105 2882,44 2 968,91 3 244,21 3 651,39 

040222 2,9 2,99 3,26 3,67 

070180 579,6 596,99 652,34 734,22 

070213 0,24 0,25 0,27 0,30 

070280 16,31 16,80 18,36 20,66 

080112 0,04 0,04 0,05 0,05 

080318 0,001 0,00 0,00 0,00 

080414 62,6 64,48 70,46 79,30 

090107 0,017 0,02 0,02 0,02 

100101 148 152,44 166,58 187,48 

100105 413,8 426,21 465,74 524,19 

100180 15300 15 759,00 17 220,28 19 381,58 

100903 2250,9 2 318,43 2 533,41 2 851,37 

100908 13111,8 13 505,15 14 757,45 16 609,64 

100910 3695,6 3 806,47 4 159,43 4 681,48 

101112 24947 25 695,41 28 078,07 31 602,11 

101208 28,4 29,25 31,96 35,98 

101382 95 97,85 106,92 120,34 

120101 2754,22 2 836,85 3 099,90 3 488,96 

120113 139,303 143,48 156,79 176,46 

120199 101,5 104,55 114,24 128,58 

150101 32,297 33,27 36,35 40,91 

150102 20,975 21,60 23,61 26,57 

150104 12,35 12,72 13,90 15,64 

150105 3 3,09 3,38 3,80 

150107 135,395 139,46 152,39 171,51 

150203 1,147 1,18 1,29 1,45 

160103 9,484 9,77 10,67 12,01 

160117 0,6 0,62 0,68 0,76 

160120 0,34 0,35 0,38 0,43 

160199 0,047 0,05 0,05 0,06 

160214 0,08 0,08 0,09 0,10 

160216 0,01 0,01 0,01 0,01 

170101 1065 1 096,95 1 198,67 1 349,11 

170102 10 10,30 11,26 12,67 

170181 195 200,85 219,47 247,02 

170201 1,4 1,44 1,58 1,77 

170401 0,277 0,29 0,31 0,35 

170405 54,35 55,98 61,17 68,85 

190802 8,5 8,76 9,57 10,77 

190805 5681,2 5 851,64 6 394,24 7 196,77 

190899 560 576,80 630,28 709,39 

190902 91,5 94,25 102,98 115,91 

200101 0,705 0,73 0,79 0,89 

200140 4,014 4,13 4,52 5,08 
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stan wg WIOŚ Prognozowane ilości odpadów w latach [Mg] 
Kod odpadu 

2003 2004 2007 2011 

200202 760 782,80 855,39 962,75 

200301 1687,452 1 738,08 1 899,24 2 137,61 

200303 58 59,74 65,28 73,47 

 

Tab. 4-6. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do stanu z roku 2003. 

stan wg WIOŚ Prognozowane ilości odpadów w latach [Mg] 
Kod odpadu 

2003 2004 2007 2011 

070104 0,199 0,20 0,22 0,25 

080113 2,1 2,16 2,36 2,66 

090101 0,6 0,62 0,68 0,76 

090104 0,6 0,62 0,68 0,76 

120107 14,73 15,17 16,58 18,66 

120109 15,36 15,82 17,29 19,46 

130207 0,49 0,50 0,55 0,62 

130208 5,149 5,30 5,80 6,52 

130502 13,2 13,60 14,86 16,72 

140602 4,55 4,69 5,12 5,76 

150110 1,12 1,15 1,26 1,42 

150202 5,793 5,97 6,52 7,34 

160107 0,328 0,34 0,37 0,42 

160213 0,693 0,71 0,78 0,88 

160601 3,613 3,72 4,07 4,58 

161001 26 26,78 29,26 32,94 

170605 1 1,03 1,13 1,27 

180102 0,86 0,89 0,97 1,09 

180103 36,235 37,32 40,78 45,90 

070104 0,199 0,20 0,22 0,25 

080113 2,1 2,16 2,36 2,66 

090101 0,6 0,62 0,68 0,76 

090104 0,6 0,62 0,68 0,76 

120107 14,73 15,17 16,58 18,66 

120109 15,36 15,82 17,29 19,46 

130207 0,49 0,50 0,55 0,62 

130208 5,149 5,30 5,80 6,52 

130502 13,2 13,60 14,86 16,72 

140602 4,55 4,69 5,12 5,76 

150110 1,12 1,15 1,26 1,42 

150202 5,793 5,97 6,52 7,34 

160107 0,328 0,34 0,37 0,42 

160213 0,693 0,71 0,78 0,88 

160601 3,613 3,72 4,07 4,58 

161001 26 26,78 29,26 32,94 

170605 1 1,03 1,13 1,27 

180102 0,86 0,89 0,97 1,09 

180103 36,235 37,32 40,78 45,90 
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Akceptując załażenia przyjęte w Wojewódzkim Planie Gospodarki odpadami należy 
przewidywać, iż łączna ilość odpadów innych niż komunalne wzrośnie rocznie o ok. 3%. 

Wytwórcy odpadów innych niż komunalne mogą być podzieleni na 5 grup, w zależności od 
ilości wytwarzanych odpadów.  

Brak wytwórców w grupie 1 (ponad 100.000 Mg/rok)  

− Dwóch wytwórców w grupie 2 (10.000-100.000 Mg/rok). Do największych wytwórców 
odpadów w mieście należą: HSO “Kara” Piotrków Tryb, Pioma – Odlewnia Piotrków 
Tryb., MZGK Piotrków Tryb., Lotos Partner Sp. z o.o. Zakłady prowadzić będą własna 
gospodarkę w oparciu o odzysk odpadu i składowanie pozostałości na składowisku 
odpadów przemysłowych. 

− Wytwórcy z grupy 3 (1.000-10.000 Mg/rok) przyłączą się generalnie do opisanego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi z wyjątkiem niewielkich ilości odpadów 
niebezpiecznych oraz innych specyficznych rodzajów odpadów. Do wytwórców odpadów 
z danej grupy wielkościowej należą: PERUK S.A. Przedsiębiorstwo robót drogowych, 
PIOMA – Fabryka Maszyn Górniczych, Sigmatex Sp. z o.o., Sklejki Piotrkowskie Zakłady 
Przemysłu Sklejek, Sulimar PPH Piotrków Tryb.. 

− Wytwórcy z grupy 4 (100-1.000 Mg/rok) przyłączą się generalnie do opisanego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ prowadzenie własnego systemu 
gospodarki odpadami będzie zbyt kosztowne. W przypadku określonych rodzajów 
odpadów wytwórcy ci mogą korzystać z urządzeń posiadanych przez innych wytwórców 
odpadów. 

− Wytwórcy z grupy 5 (poniżej 100 Mg/rok) korzystać będą ze wspólnego systemu 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych i innych niż komunalne, co będzie konieczne 
dla zgodnego z prawem funkcjonowania tej grupy wytwórców odpadów. 

4.3.1 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania 
paliw 

W polityce energetycznej Polski przewidywany jest spadek zapotrzebowania na takie nośniki 
energii pierwotnej jak węgiel kamienny czy brunatny i zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii w bilansie energetycznym naszego kraju. Zakłada się m.in. zmniejszenie 
energochłonności gospodarki do poziomu zapewniającego uzyskanie krajowego zużycia 
energii w 2025 roku nie przekraczającego 120% zużycia obecnego, a także zmniejszenie 
udziału węgla kamiennego i brunatnego w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania na 
energię pierwotną do poziomu 60%. Należy się spodziewać więc zmniejszonej wytwórczości 
odpadów paleniskowych wytwarzanych przez zakłady energetyki zawodowej. Również 
obserwowane jest ograniczenie wytwarzania odpadów przez źródła tzw. Niskiej emisji. 
Wynika to miedzy innymi z wyraźnym trendem wykorzystywania ekologicznych źródeł energii 
(gaz). 

4.3.2 Odpady zawierające azbest 

Zgodnie z zapisami Prawa Ochrony Środowiska zabronione jest, wprowadzanie do obrotu 
lub ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie do których 
zaliczany jest azbest.  

Wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają 
sukcesywnej eliminacji. Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla 
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środowiska jest obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania 
oraz sposobu ich eliminowania. Informacje w formie uproszczonej powinny zostać 
przedłożone wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta okresowo przedkłada wojewodzie informacje o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w tym 
właśnie wyrobów zawierających azbest. 

Rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska powinien być prowadzony przez Wojewodę. 

W oparciu o takie informacje nastąpi utworzenie bazy danych zawierających informację o 
lokalizacji, ilości i stanie istniejących wyrobów zawierających azbest, przewidywanych do 
usunięcia jako odpady niebezpieczne - w skali gmin, powiatów, województw i kraju.  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r.  w sprawie 
sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska należy spodziewać się dane 
takie zostaną zebrane oraz przekazane wojewodzie przez prezydenta miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego do dnia 31 marca 2004 roku. Inwentaryzacja ta będzie podstawa 
opracowania szczegółowego planu operacyjnego usuwania substancji zawierających azbest 
z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Na podstawie Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych 
na Terytorium Polski przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 
maja 2002 roku samorządy uznano za konieczne opracowanie wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania wyrobów 
zawierających azbest przewidziane na lata 2003-2032. 

Przewiduje się iż do roku 2011 w na trenie Piotrkowa Trybunalskiego powstanie ok. 250 Mg 
odpadów zawierających azbest. Wartości te musza być jednak zweryfikowane na podstawie 
wykonywanej zgodnie z wymogami prawa inwentaryzacji. 

4.3.3 Oleje odpadowe 

Poważnym problemem pozostaje jednak w tym obszarze niski stopień odzysku olejów 
pochodzących z rozproszonych źródeł, takich jak gospodarstwa domowe, małe 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne. Warunkiem poprawy sytuacji w tym zakresie jest 
stworzenie spójnego i sprawnego systemu zbiórki, transportu i magazynowania olejów 
pochodzących z tych rozproszonych źródeł. Prognoza ilości olejów hydraulicznych, 
smarowych i przemysłowe wiąże się ilością m.in. złomowanych samochodów, która w skali 
kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości. Założono odpadami roczny 5 % wzrost tych 
odpadów. Powoduje to wzrost ilości wytworzonych odpadów do ok. 24 Mg w roku 2007. 

4.3.4 Odpady z kształtowania i obróbki powierzchniowej metali (emulsje 
olejowe i odpadowe oleje) 

W najbliższej przyszłości nie należy także oczekiwać znaczącego wzrostu ilości 
powstających w tym sektorze odpadów niebezpiecznych. Większość z nich powstaje w kilku 
dużych zakładach branży metalowej. Problemem pozostają w tym sektorze rozproszone 
źródła wytwarzające te odpady, w tym małe warsztaty mechaniczne i samochodowe nie 
objęte dotychczas ewidencja i monitoringiem. Wg danych WIOŚ całość zewidencjonowanych 
odpadów jest poddawane odzyskowi.  
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4.3.5 Odpady zawierające PCB 

Na terenie miasta prawdopodobnie nie ma substancji zawierających PCB. Jednak ze 
względu na brak aktualnej inwentaryzacji urządzeń które potencjalnie mogą  zawierać PCB, 
koniecznym jest wykonanie takiej inwentaryzacji prze ich właścicieli oraz przekazanie jej 
kompetentnym instytucjom.   

4.3.6 Zużyte baterie i akumulatory 

Zgodnie z rozporządzeniami RM dotyczącymi rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 2001.69.719 oraz Dz.U. 2003.104.982) 
należy dążyć do uzyskania 100% poziomu odzysku akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 

Cel ten wydaje się być realny do osiągnięcia, pod warunkiem, że rozwiązany zostanie 
problem odzysku akumulatorów ze strumienia odpadów komunalnych. Wprowadzenie opłaty 
depozytowej powinno w tym przypadku uruchomić mechanizmy sprzyjające rozwiązaniu tego 
problemu. Niezbędne jest także uruchomienie podobnych mechanizmów w zakresie zbiórki i 
odzysku akumulatorów małogabarytowych i zużytych baterii, gdyż stan gospodarki w tym 
sektorze jest szczególnie niezadowalający. Częściowym rozwiązaniem tego problemu 
mogłoby być gromadzenie zebranych w trakcie selektywnej zbiórki zużytych baterii i 
małogabarytowych akumulatorów na składowisku odpadów niebezpiecznych, do czasu 
znalezienia efektywnych technologii przetwarzania tego typu odpadów. 

Należy prognozować iż ilość akumulatorów kwasowo-ołowiowych przeznaczonych do 
unieszkodliwienia w roku 2007 wzrośnie do 26 Mg i 27 Mg w roku 2011. Natomiast ilość 
baterii będzie wynosiła odpowiednio w roku 2003 5,7 Mg  a w roku 2011 5,8Mg. 

4.3.7 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa niż 
pozostałych odpadów. Szacunki prowadzone w UE zakładają, że ilość tych odpadów 
przyrasta o 3-5% w skali roku, co oznacza, że w roku 2003 będzie wytworzonych 641 Mg 
tego typu odpadów, natomiast w roku 2007 już 344 Mg tego typu odpadów by w roku 2011 
osiągnąć ok.418 Mg.  

4.3.8 Osady ściekowe 

Prognozuje się, że ilość odpadów pościekowych w Piotrkowie Trybunalskim będzie 
systematycznie wzrastać. Prognozowany wzrost ilości osadów przewiduje iż w roku 2007 
wytwarzanych będzie 1439 Mg s.m. osadów ściekowych by osiągnąć w roku 2011 ok. 1547 
Mg s.m. osadów ściekowych. . 

Prognoza przedstawiona w powyższej tabeli bierze pod uwagę zmiany liczby ludności, 
rozbudowę systemu kanalizacji i zastosowanie nowoczesnych technologii oczyszczania 
ścieków.  

System gospodarki osadami ściekowymi będzie wymagał w najbliższych latach radykalnej 
zmiany. Dalsze składowanie osadów ściekowych na lagunach osadowych jest nie do 
przyjęcia ze względu na implementowaną do polskiego prawa dyrektywę „składowiskową’ 
(1999/31/EC) i konieczność ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających 
biodegradacji. 
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Należy więc oczekiwać trzech kierunków wykorzystania osadów ściekowych: 

⇒ wykorzystanie przyrodnicze (połączone z kompostowaniem osadów bądź ich fermentację), 

⇒ termiczne przekształcanie (spalanie w specjalnych spalarniach bądź współspalanie w 
obiektach energetycznych), 

⇒ mineralizację. 

Zakres przyrodniczego wykorzystanie będzie się w najbliższych latach zawężał, ze względu 
na planowane zaostrzenia przepisów prawnych regulujących takie wykorzystanie osadów 
ściekowych - ograniczenia w zawartości mikrozanieczyszczeń organicznych, patogenów 
oraz metali ciężkich. Wydaje się, że do przyrodniczego wykorzystania nadawać się będą 
jedynie osady z małych oczyszczalni z terenów wiejskich, rolniczych. Obecność przemysłu 
oraz wzmożonego ruchu samochodowego w rejonie działania oczyszczalni wydaje się 
wykluczać możliwość przyrodniczego wykorzystywania osadów. 

Termiczne przekształcanie osadów ściekowych budzi liczne emocje i protesty społeczne, 
lecz wydaje się nie do uniknięcia w przypadku osadów pochodzących z oczyszczalni 
ścieków z dużych miast. Problemem do rozstrzygnięcia jest czy powinno być to spalanie 
samych osadów (połączone z ich suszeniem czy tez mogły być one współspalane z węglem 
(dodatek osadów maksimum 5%) w obiektach energetycznych.  

Przyszłościową metodą wydaje się mineralizacja, które nie powoduje powstawania emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Jednakże dziś metoda ta jest ciągle wydaje się być zbyt 
droga. 

Analiza stanu gospodarki osadami pochodzącymi z biologicznych oczyszczalni ścieków 
dowodzi, że zagadnienie prawidłowego sposobu unieszkodliwiania osadów z oczyszczalni 
biologicznych jest na dzień dzisiejszy rozwiązany głównie poprzez przyrodnicze 
wykorzystanie powstającego odpadu. Należy także podkreślić, że zagospodarowanie 
osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków, a zwłaszcza ich 
wykorzystanie uwzględniające wymagania środowiska, stwarza poważne problemy. 
Rozwiązanie ich wymaga zwykle podjęcia kapitałochłonnych działań inwestycyjnych. Wynika 
to m.in. z tego, że zmiany w dyrektywach europejskich istotnie zaostrzają wartości 
dopuszczalnych stężeń metali w osadach ściekowych przeznaczonych do przyrodniczego 
wykorzystania oraz wprowadzają ograniczenia zawartości mikrozanieczyszczeń 
organicznych. Stanowić to będzie w przyszłości istotną barierę w przyrodniczym czy 
rolniczym wykorzystania osadów ściekowych. 

4.3.9 Odpady zakaźne medyczne i zakaźne weterynaryjne 

Z przeprowadzonej analizy możliwości przetwarzania odpadów medycznych w istniejących 
instalacjach do termicznego unieszkodliwiania wynika, że ilość instalacji pracujących w 
województwie jest w stanie obsłużyć wszystkie placówki służby zdrowia oraz weterynaryjne 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2003.8.04) dopuściło 
stosowanie innych niż termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych tj.: 

− autoklawowanie (D 9), 

− dezynfekcja termiczna (D 9), 

− działanie mikrofalami (D 9), 
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− obróbka fizyko-chemiczna inna niż wymieniona powyżej (D9). 

Termicznie przekształcane powinny być jedynie odpady z grup 18 01 02 (Części ciała i 
organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 
18 01 03) oraz 18 01 06 (Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 
niebezpieczne), 18 02 05 (Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 
niebezpieczne) i 18 01 08(Leki cytotoksyczne i cytostatyczne), 18 02 07 (Leki cytotoksyczne 
i cytostatyczne). Pozostałe odpady mogą być unieszkodliwiane innymi metodami, zaś 
odpada po zastosowaniu tych procesów klasyfikowany jako 19 80 01 (Odpady po 
autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych) nie jest zaliczany do odpadów 
niebezpiecznych. 

Konsekwencja tego rozporządzenia będzie ograniczenie ilości spalanych odpadów 
medycznych i weterynaryjnych na korzyść innych (tańszych) metod ich unieszkodliwiania. 

Zapisy tego rozporządzenia budzą jednak wiele kontrowersji, w szczególności bardzo ważną 
jest obawa o bezpieczeństwo epidemiologiczne takiego unieszkodliwiania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych. Trzeba bowiem pamiętać, że skuteczność sterylizacji 99,9 % 
oznacza, że 0,1 % populacji bakterii chorobotwórczych przeżywa i dalej stanowić może 
zagrożenie. W związku z tym wydaje się celowe, aby wszystkie odpady specyficzne, te które 
miały kontakt z krwią chorego (jak również innymi płynami ustrojowymi), które mogą być 
potencjalnie zakażone należy bezwzględnie spalać, gdyż ich sterylizacja nie dale 100 % 
pewności unieszkodliwienia wszystkich zagrożeń epidemiologicznych. 

Nie mniej należy jednak w najbliższym okresie oczekiwać spadku ilości odpadów 
medycznych i weterynaryjnych unieszkodliwianych poprzez termiczne przekształcanie 
(spalanie). 

Istotą gospodarki odpadami pochodzącymi z placówek medycznych i weterynaryjnych jest 
zagwarantowanie higienicznego, ekologicznego i bezpiecznego obchodzenia się z tego typu 
odpadami. Ważne jest także, aby w procesie unieszkodliwiania odpadów medycznych 
posługiwać się metodami spełniającymi kryteria wysokiej jakości i bezpieczeństwa 
stosowania. Technologie te winny być nie tylko nowoczesne, ale również dostosowane do 
uwarunkowań lokalnych, bowiem w wielu przypadkach wytwórcy odpadów (jednostki 
organizacyjne medyczne i weterynaryjne) prowadzą procesy unieszkodliwiania odpadów, 
zwłaszcza tych zainfekowanych, bezpośrednio w miejscu prowadzenia podstawowej, 
statutowej działalności. 
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5 ZAŁOŻONE CELE GOSPODARKI ODPADAMI 

5.1 Działania, zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego w latach 2004-2011 

5.1.1 Określenie celów do osiągnięcia w gospodarce odpadami 
komunalnymi 

Cele krótkookresowe 2004-2007  

Za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki 
Odpadami jako cele krótkookresowe należy przyjąć:  

− prowadzenie pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów, 

− uchwalenie gminnego planu gospodarki, 

− objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym 
idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do 
środowiska,  

− podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej – przygotowanie i 
wdrożenie programu edukacji ekologicznej,  

− podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem 
wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  

− wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

− wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki złomu elektronicznego,   

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,  

− rozwój selektywnej zbiórki źródeł światła zawierającego rtęć, 

− rozwój selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów, 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów 
komunalnych,  

− likwidacja dzikich składowisk oraz składowisk nieeksploataowanych, 

− budowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwienie odpadów komunalnych, 

− budowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwienie osadów ściekowych. 
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Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów konieczne jest podjęcie następujących 
przedsięwzięć:  

− utworzenie zintegrowanych struktur gospodarki odpadami komunalnymi w układzie 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz gmin i powiatów sąsiadujących, dla realizacji 
wspólnych przedsięwzięć,  

− planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających 
wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od 
źródła ich pochodzenia,  

− wdrożenie i rozbudowa systemów selektywnego gromadzenia odpadów w tym odpadów 
niebezpiecznych, 

− utrzymanie przez samorządy kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów 
komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki 
odpadami.  

 

Cele długookresowe 2008-2011   

− dalszy rozwój i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki 
odpadami,  

− dalszy rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów,  

− kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,  

− wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod 
termicznego przekształcania odpadów,  

− intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i 
niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.  

W celu osiągnięcia redukcji odpadów komunalnych kierowanych na składowiska 
zaproponowana kolejne fazy związane z powstawaniem, zbiórką, odzyskiem i 
unieszkodliwianiem tych odpadów, a także rynkiem zbytu końcowych produktów.  

 

Faza 1 - wytwarzanie odpadów  

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów. Działania obejmują między innymi:  

− edukację prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych 
odpadów,  

− edukację prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do selektywnego gromadzenia 
odpadów,  

− kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  

− zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograniczania 
ilości odpadów.  
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Faza 2 - zbiórka i transport odpadów  

− Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów w postaci 
zmieszanej obejmującego 100% wytwórców odpadów. 

− Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu surowców wtórnych 
występujących w odpadach zmieszanych. 

− Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów 
niebezpiecznych występujących w odpadach zmieszanych. 

− Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów 
wielkogabarytowych. 

− Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów 
budowlanych. 

Faza 3 - odzysk i unieszkodliwianie  

Wybór optymalnej metody odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. Największym 
stopniu uzależniony jest od takich czynników jak:  

− dostępny teren, 

− ilość i jakość odpadów na danym obszarze,  

− możliwości zbytu na produkty powstające w procesach odzysku i unieszkodliwiania (w 
tym kompost, gaz, energia elektryczna, energia cieplna i inne produkty procesu 
unieszkodliwiania odpadów),  

− akceptacja społeczna, 

− możliwości finansowe. 

− Wybór może nastąpić w oparciu o  studium wykonalności inwestycji. 

Faza 4 - odbiorcy i rynek  

Sukces przedsięwzięcia wynikać będzie od odpowiedniego przygotowania inwestycji pod 
względem jej wykonalności. Z tego też powodu istotnym jest stymulowanie rynku odbiorców 
produktów powstających po procesie unieszkodliwiania odpadów. Koniecznym jest 
zorganizowanie rynku odbiorców produktów utylizacji odpadów powstających na terenie 
miasta.  

Precyzyjny harmonogram rzeczowy może zostać przedstawiony dopiero w oparciu o 
szczegółowe analizy, które powinny być przedmiotem kolejnych opracowań z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta oraz analiz regionalnych.  

5.1.2 Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi  

Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
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Biorąc pod uwagę wymagania określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (na 
podstawie art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC) należy przyjąć, że ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:  

− w 2010 r. - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,  

− w 2013 r. - 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,  

− w 2020 r. - 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 r.  

Tab. 5-1 Prognoza ilości poszczególnych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji trafiających na 
składowisko i unieszkodliwianych w innymi metodami w latach 2007-2011 – opracowanie własne. 

Rodzaj 2007 2011 

Maks. Ilość odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
trafiających na składowisko 

 10 458 
 

7913,42 

Minimalna Ilość odpadów 
ulegających biodegradacji 
unieszkodliwionych w innej 
metodzie niż składowanie  

0 2 638 

 

Odpady wielkogabarytowe   

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże 
rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników) wymagają odrębnego 
traktowania. Zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych:  

− w roku 2005 - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,  

− w roku 2006 - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,  

− w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,  

− w roku 2014 - 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.  

Szacuje się, że w roku 2004 na terenie miasta zostanie wytworzonych ok. 1 628 Mg 
odpadów wielkogabarytowych. Poniższa tabela zawiera ilości odpadów wielkogabarytowych, 
które zgodnie z wyżej przedstawionymi założeniami powinny zostać zebrane w wyniku 
zbiórki selektywnej w kolejnych latach.  

Tab. 5-2 Prognoza rozwoju selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w latach 2007-2011 – opracowanie 
własne. 

Rodzaj 2007 2011 

Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych za 

KPGO 
538 

1 317 
 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 118 

 

Odpady budowlane   

Zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych:  

− w roku 2005 - 15% wytwarzanych odpadów budowlanych,  

− w roku 2006 - 15% wytwarzanych odpadów budowlanych,  

− w roku 2010 - 40% wytwarzanych odpadów budowlanych,  

− w roku 2014 - 60% wytwarzanych odpadów budowlanych.  

Szacuje się, że w roku 2004 zostanie wytworzonych ok. 3 256 Mg odpadów budowlanych w 
strumieniu odpadów komunalnych. Tabela poniżej zawiera ilości odpadów budowlanych, 
które zgodnie z wyżej przedstawionymi założeniami powinny zostać zebrane selektywnie w 
latach: 2007, 2011.  

Tab. 5-3 Prognoza rozwoju selektywnej zbiórki odpadów budowlanych w latach 2007-2011 – opracowanie własne. 

Rodzaj 2007 2011 

Zakłada się następujący rozwój 
selektywnej zbiórki odpadów 

budowlanych za KPGO 
923 2 557 

 

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych   

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Planu Gospodarki Odpadami zakłada się następujący 
rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:  

− w roku 2005 - 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie,  

− w roku 2006 - 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie,  

− w roku 2010 - 50% odpadów będzie zbieranych selektywnie,  

− w roku 2014 - 80% odpadów będzie zbieranych selektywnie.  

Szacuje się, że w roku 2002 w strumieniu odpadów komunalnych było 242 Mg odpadów 
niebezpiecznych.  

Tab. 5-4 Zakładane ilości selektywnie zbieranych odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów 
komunalnych w latach: 2007 do 2011. 

Lata 
Rodzaj zbiórki 

2007 2011 

Zakłada się następujący rozwój systemu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi występującymi w odpadach 

komunalnych za KPGO 
46 151 
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5.1.3 Komunalne osady ściekowe  

Podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi wynikają 
z celów jakie będą określone w Programie Ochrony Środowiska. 

Główne cele to:  

− zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem 
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,  

− zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych (w tym budowa 
ponadgminnej instalacji unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz poddanie 
przynajmniej części z nich unieszkodliwieniu metodami termicznymi),  

− maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego 
i chemicznego.  

Preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie kompostowanie. 

Generalnie należy przyjąć, że przetwórstwo osadów powinno być realizowane poza 
oczyszczalniami ścieków. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Zakłada, że ilość osadów 
kompostowanych może wzrosnąć nawet do 20% ich całkowitej masy wytwarzanej w kraju. 
Warunkiem jest realizacja programu budowy zakładów kompostowania i przygotowanie ich 
do współpracy z oczyszczalniami ścieków. Budowa takiego zakładu na trenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego niewątpliwie musi być przedmiotem osobnych rozważań.  

Kolejnym preferowanym kierunkiem będzie wykorzystanie ustabilizowanych osadów na cele 
określone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (w rolnictwie, 
rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z 
planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do 
produkcji kompostu, do uprawy roślin które nie są przeznaczonych do spożycia i do produkcji 
pasz).  

Należy przyjąć założenie, że bezpośrednie wykorzystanie ustabilizowanych osadów 
ściekowych nie zwiększy się do roku 2010. Czynnikiem, który nie pozwoli na wzrost ilości 
osadów wykorzystywanych w tym kierunku, będzie projektowany wzrost kontroli obrotu 
komunalnymi osadami ściekowymi oraz dalsze rozpoznanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych w komunalnych osadach ściekowych. Stąd też zakłada się, że w roku 2014 
bezpośrednie wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie może zmaleć 

Kolejnym kierunkiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych będzie ich 
termiczne przekształcanie. Należy przyjąć, że do roku 2010 zbudowane zostaną dodatkowe 
instalacje pozwalające na przerób termiczny osadów. Zakłada się, że w roku 2010 ilość 
komunalnych osadów ściekowych przekształcanych termicznie wzrośnie z obecnych 1,6% 
do 5% w roku 2010 i 8% w roku 2014 (w skali kraju). Podobna tendencja powinna być 
obserwowana na terenie miasta. Jednak wartością początkowa jest zerowy udział technologii 
termicznego unieszkodliwiania osadów w chwili obecnej. Instalacje termicznego 
przekształcania osadów powinny obsługiwać oczyszczalnie rejonów, gdzie władze rozwijają 
rolnictwo ekologiczne, turystykę i z rejonów uzdrowiskowych. Tak więc dotyczy to 
niewątpliwie regionu piotrkowskiego.  
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Tak wiec należy zakładać, że przynajmniej część osadów ściekowych wytwarzanych na 
trenie powiatu będzie musiała być unieszkodliwiane metodami termicznymi. 

Największa ilość osadów ściekowych będzie unieszkodliwiana poprzez ich  składowanie. 
Kierunek ten będzie kierunkiem dominującym ilościowo. Oznacza to, że w bilansach 
materiałów biogennych kierowanych na składowiska należy przewidzieć stały udział osadów. 

5.1.4 Wraki samochodowe, opony 

W celu poprawy stanu gospodarki zużytymi oponami należy wysiłki skoncentrować na 
następujących kierunkach. 

− Zorganizowanie systemu zbiórki i gromadzenia i transportu zużytych opon. 

Prognozowany, gwałtowny wzrost liczby wycofywanych z użytku samochodów w latach 2003 
- 2011, pociąga za sobą konieczność szybkiego opracowania programu usprawnienia i 
wspomagania działań poprawiających gospodarkę odpadami w tym sektorze. Do 
najważniejszy zadań w tym zakresie należy zaliczyć: 

1. Wspomaganie działań zmierzających do stworzenia działania systemu zbiórki, 
magazynowania i demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów samochodowych. 

2. Wdrożenie ewidencji i monitoringu stacji i zakładów upoważnionych do demontażu 
wyeksploatowanych pojazdów samochodowych. 

5.1.5 Odpady z rozbiórki obiektów budowlanych 

Dążąc do poprawy sytuacji w zakresie zagospodarowania gruzu budowlanego należy 
skoncentrować wysiłki na następujących celach: 

1. Stworzenie programu i podjęcie działań w celu stworzenia efektywnego systemu 
zbiórki i ponownego wykorzystania odpadów budowlanych, który obejmowałby także 
drobnych wytwórców tych odpadów (małe i średnie firmy budowlane). 

2. Stworzenie ewidencji podmiotów wytwarzających odpady budowlane, obejmujący 
także małe i średnie przedsiębiorstwa. 

3. Opracowanie założeń i zorganizowanie systemu zbiórki odpadów takich jak gruz 
budowlany, tynki, odpadowy beton, płyty, cegły itp.  

4. Opracowanie i stworzenie systemu selekcji odpadów budowlanych przez podmioty 
wytwarzające odpady. 

5.2 Plan działań w gospodarce odpadami innymi niż 
niebezpieczne i niebezpiecznych 

W działaniach skierowanych na gospodarkę odpadami innymi niż niebezpieczne i 
niebezpieczne w szczególności należy zwrócić uwagę na odpady, które wymykają się 
aktualnie prowadzonemu monitoringowi a są szczególnym zagrożeniem dla omawianego 
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obszaru. Do odpadów takich zaliczyć należy w szczególności odpady pochodzące z 
zakładów energetycznego spalania paliw, odpady z przemysłu rolno- spożywczego, odpady 
medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, odpady z kształtowania i obróbki 
powierzchniowej metali, zużyte baterie i akumulatory.  

Zadaniem pierwszoplanowym jest wprowadzenie pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów. 
Jak wykazano w poprzednich rozdziałach czynności podejmowane na poszczególnych 
szczeblach administracji nie są efektywne (oficjalnie  na trenie miasta tylko (Brak Danych 
Urząd Marszałkowski) jednostek organizacyjnych zgłosiło wytworzenie odpady mimo, iż 
wydano ponad 700 decyzji na wytwarzanie odpadów). 

5.2.1 Odpady z zakładów energetycznego spalania paliw 

W polityce energetycznej Polski przewidywany jest spadek zapotrzebowania na takie nośniki 
energii pierwotnej jak węgiel kamienny czy brunatny i zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii w bilansie energetycznym naszego kraju. Zakłada się m.in. zmniejszenie 
energochłonności gospodarki do poziomu zapewniającego uzyskanie krajowego zużycia 
energii w 2025 roku nie przekraczającego 120% zużycia obecnego, a także zmniejszenie 
udziału węgla kamiennego i brunatnego w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania na 
energię pierwotną do poziomu 60%. Analiza stanu gospodarki odpadami powstającymi w 
trakcie energetycznego spalania paliw stałych pozwala na określenie następujących potrzeb 
i celów polityki ekologicznej prowadzonej w powiecie w tym zakresie: 

1. Stworzenie systemu informacji zawierającego informacje o producentach odpadów i 
możliwościach ich odzysku. 

2. Promowanie działań zmierzających do zmniejszenia energochłonności oraz 
opracowanie i wdrażanie programów oszczędności energii i racjonalizacji jej zużycia. 

3. Podjęcie działań mających na celu zmniejszenie udziału węgla kamiennego w 
zapotrzebowaniu na energię pierwotną, w tym zwiększenie udziału źródeł 
odnawialnych w bilansie energetycznym miasta. 

4. Prowadzenie ciągłego monitoringu stanu gospodarki odpadami z sektora 
energetycznego,  

5. Opracowanie wytycznych dotyczących stosowania odpadów z energetyki do budowy 
dróg, rekultywacji terenu i makroniwelacji. 

6. Wspieranie budowy niezbędnych instalacji w celu zwiększenia odzysku odpadów 
Powstających w przemyśle energetycznym. 

5.2.2 Odpady medyczne i weterynaryjne 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U.2003.8.104) dopuściło 
stosowanie innych niż termiczne przekształcanie odpadów medycznych i  
weterynaryjnych tj.: 

− autoklawowanie (D 9), 

− dezynfekcja termiczna (D 9), 
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− działanie mikrofalami (D 9), 

− obróbka fizyko-chemiczna inna niż wymieniona powyżej (D9), 

− termicznie przekształcane powinny być jedynie odpady z grup 18 01 02 (części ciała i 
organy) oraz 18 01 06, 18 02 05 (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające 
substancje niebezpieczne) i 18 01 08, 18 02 07 (leki cytotoksyczne i cytostatyczne).  

Pozostałe odpady mogą być unieszkodliwiane innymi metodami, zaś odpad po zastosowaniu 
tych procesów klasyfikowany jako 19 80 01 (Odpady po autoklawowaniu odpadów 
medycznych i weterynaryjnych) nie jest zaliczany do odpadów niebezpiecznych. 
Konsekwencja tego rozporządzenia będzie ograniczenie ilości spalanych odpadów 
medycznych i weterynaryjnych na korzyść innych (tańszych) metod ich unieszkodliwiania. 

Za priorytetowe działania w zakresie gospodarki odpadami z grupy odpadów medycznych i 
weterynaryjnych należy uznać:  

1. Organizacja i wspomaganie inicjatyw z zakresu selektywnej zbiórki medycznych 
segregacji odpadów medycznych w miejscu ich powstawania. 

2. Wspomaganie i koordynacja działań poprawiających funkcjonowanie systemu zbiórki, 

3. przechowywania i transportu niebezpiecznych odpadów medycznych do firm 
zajmujących się ich końcowym unieszkodliwianiem. 

4. Wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów 
medycznych, w tym metod termicznego przekształcania tych odpadów. 

5. Prowadzenie ciągłego nadzoru nad zakładami zajmującymi się przetwarzaniem 
odpadów medycznych oraz prowadzenie monitoringu tych odpadów i instalacji 
przeznaczonych do ich unieszkodliwiania, celem zwiększenie stopnia kontroli obrotu 
tymi odpadami (dotyczy potencjalnych zakładów, które mogą powstać na terenie 
miasta). 

5.2.3 Oleje odpadowe 

Poważnym problemem pozostaje jednak w tym obszarze niski stopień odzysku olejów 
pochodzących z rozproszonych źródeł, takich jak gospodarstwa domowe, małe 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne. Warunkiem poprawy sytuacji w tym zakresie jest 
stworzenie spójnego i sprawnego systemu zbiórki, transportu i magazynowania olejów 
pochodzących z tych rozproszonych źródeł. 

Wysiłki zmierzające do poprawy sytuacji w tym sektorze gospodarki zużytymi olejami 
mineralnymi należałoby skoncentrować wokół następujących celów i zadań: 

1. Rozbudowa i doskonalenie systemów zbiórki, przechowywania i transportu 
odpadowych olejów, który powinien objąć także małe, rozproszone źródła 
wytwarzające te odpady, w tym w szczególności gospodarstwa domowe, 
gospodarstwa rolne i małe firmy. 

2. Prowadzenie i wspomaganie edukacji ekologicznej oraz akcji propagujących 
prawidłowe metody postępowania ze zużytymi olejami mineralnymi. 
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W sposób ciągły doskonalenie systemu monitoringu odpadów z grupy 13 pod kątem badania 
zawartości pochodnych PCB, w szczególności w tych strumieniach odpadów, które 
kierowane są do spalania. 

5.2.4 Odpady z kształtowania i obróbki powierzchniowej metali (emulsje 
olejowe i odpadowe oleje) 

W najbliższej przyszłości nie należy także oczekiwać znaczącego wzrostu ilości 
powstających w tym sektorze odpadów niebezpiecznych. Jak wskazano wcześniej 
problemem pozostają w tym sektorze rozproszone źródła wytwarzające te odpady, w tym 
małe warsztaty mechaniczne i samochodowe nie objęte dotychczas ewidencja i 
monitoringiem. Przeprowadzona powyżej analiza gospodarki odpadami z grupy 12 01, 
podobnie jak w przypadku odpadów galwanizerskich, pozwala określić zakres niezbędnych 
działań i zakresie należy uznać: 

1. Wspieranie działań zmierzających minimalizacji ilości odpadów z grupy 12 01. W 
szczególności należy popierać wdrażanie u wytwórców odpadów takich programów 
jak np. Czystsza Produkcja czy normy ISO 14 000. 

2. Podjęcie działań zmierzających do budowy sprawnego systemu zbiórki, 
przechowywania i transportu odpadów z procesów kształtowania i obróbki 
powierzchniowej metali, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

3. Doskonalenie systemu ewidencji, monitoringu i kontroli drobnych i średnich 
wytwórców odpadów powstających w trakcie procesów kształtowania i obróbki 
powierzchniowej metali. 

5.2.5 Zużyte baterie i akumulatory 

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dn. 30 czerwca 2001 r. w/s rocznych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. 2001.69.719) należy dążyć do 
uzyskania 100% poziomu odzysku akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Tak wyznaczony cel 
ten wydaje się być realny do osiągnięcia oczywiście pod warunkiem, że rozwiązany zostanie 
zagadnienie odzysku akumulatorów ze strumienia odpadów komunalnych. Wprowadzenie 
opłaty depozytowej powinno w tym przypadku uruchomić mechanizmy sprzyjające 
rozwiązaniu tego problemu. Niezbędne jest także uruchomienie podobnych mechanizmów w 
zakresie zbiórki i odzysku akumulatorów małogabarytowych i zużytych baterii, gdyż stan 
gospodarki w tym sektorze jest szczególnie niezadowalający. Czasowym rozwiązaniem tego 
zagadnienia może być gromadzenie zebranych w trakcie selektywnej zbiórki zużytych baterii 
i małogabarytowych akumulatorów na składowisku odpadów niebezpiecznych, do czasu 
znalezienia efektywnych technologii przetwarzania tego typu odpadów. Do priorytetowych 
celów i zadań w komentowanym sektorze gospodarki odpadami należy zaliczyć: 

1. Wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia systemu 
zbiórki, przechowywania i transportu zużytych i wycofanych z eksploatacji 
akumulatorów ołowiowo-kwasowych. 

2. Wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do budowy efektywnego 
systemu zbiórki, przechowywania i transportu zużytych baterii i akumulatorów 
małogabarytowych. 
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3. Prowadzenie i wspomaganie akcji edukacyjnych oraz szkoleń propagujących 
selektywną zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów. 

5.2.6 Plan unieszkodliwiania PCB oraz dekontaminacji i unieszkodliwienia 
urządzeń zawierających PCB 

W kraju realizowany jest krajowy program likwidacji PCB z terminem zakończenia w 2010 
roku. Na terenie Miasta należy w pełni zinwentaryzować lokalizacje wszelkich instalacji 
zawierających PCB, opracować szczegółowy harmonogram ich usunięcia oraz 
przeprowadzić likwidacje i dekontaminacje urządzeń zawierających PCB (przede wszystkim 
transformatory i kondensatory z olejem zawierającym domieszkę PCB).  

Celem podjętych działań jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 
2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub 
unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB.  

Plan unieszkodliwiania PCB obejmuje zadania organizacyjne polegające na; 

− -   utworzenie na poziomie powiatu baz informacyjnych zawierających dane dotyczące 
ilości i miejsc występowania PCB oraz innych informacji określonych rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.,  

− -   opracowanie planów unieszkodliwienia i dekontaminacji zarejestrowanych urządzeń 
oraz projektów gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB 
niepodlegających rejestracji,  

− -   organizowanie kampanii informacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z 
odpadami zawierającymi PCB,  

− -   wprowadzenie na listy przedsięwzięć priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem cieczy 
zawierających PCB oraz unieszkodliwianiem i dekontaminacją urządzeń zawierających 
PCB.  

Unieszkodliwienie komentowanej grupy odpadów realizowane powinno być w oparciu o 
istniejące instalacje  

5.2.7 Plan unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi jest bezpieczne 
dla ludzi i środowiska unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie 
na wytypowanych składowiskach w sposób wykluczający ich szkodliwe oddziaływanie. 
Niezbędne jest powstanie na poziomie regionu bazy informacyjnej zawierającej dane o 
lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie systemu 
monitoringu usuwania i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 
Unieszkodliwianie tego typu odpadów jest i powinno być w dalszym ciągu prowadzone w 
ramach deponowania na składowiskach odpadów posiadających odpowiednie decyzje (np. 
Trzemeszno w woj. kujawsko-pomorskim). 

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów 
Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski” zaangażowane powinny być 
zarówno samorząd lokalny.  
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Do zadań organu wykonawczego miasta na prawach powiatu należy: 

− sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „Programu Usuwania 
Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski” na terenie 
powiatów oraz ich przekazywanie samorządowi województwa, 

− inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, 

− współpraca z wojewodą, samorządem województwa oraz samorządem gminnym, w 
zakresie zadań wynikających z „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających 
Azbest Stosowanych na Terytorium Polski”, 

− współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw 
społecznych i przedstawiania opinii, 

− współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Program Usuwania Azbestu i 
Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski”, 

− uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w planach gospodarki 
odpadami, 

− gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do 
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. 

− ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na 
koncentrację występowania uszkodzeń lub technologicznego zużycia wyrobów 
zawierających azbest. 

Do zadań rady miasta na prawach miasta na prawach powiatu należy: 

− nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,  

− prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów 
zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów.  

− częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat – inicjowanie i organizowanie innych form 
pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Plan unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest obejmuje zadania  
organizacyjne polegające na:  

− opracowaniu na poziomie powiatu baz informacyjnych zawierających dane dotyczące 
lokalizacji, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest, na podstawie danych 
uzyskanych z przeglądów realizowanych przez właścicieli lub zarządców obiektów i 
urządzeń budowlanych na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 
1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895),  

− monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,  

− organizacja kampanii informacyjnej w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi 
azbest,  

− opracowywanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie 
powiatowym,  



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 126 

Na terenie miasta na prawach powiatu nie przewiduje się podejmowania czynności 
inwestycyjnych związanych z budową składowiska deponowania odpadów zawierających 
azbest. 

Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest 
powinni w całości pokryć właściciele obiektów, w których powstają odpady zawierające 
azbest.  

5.2.8 Plan unieszkodliwiania zużytych urządzenia elektrycznych i 
elektronicznych oraz chłodniczych 

Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, należy wprowadzić nowe systemy zbiórki i 
unieszkodliwiania dla określonych rodzajów odpadów, takich jak klimatyzatory urządzenia 
chłodnicze i zamrażające zawierające związki freonu (CFC i HCFC), dwufenyle 
wielochlorowane (PCB).  

Ponieważ na krajowym poziomie pojawiła się inicjatywa na rzecz stworzenia obiektów 
niezbędnych do przetwarzania tego rodzaju odpadów, systemy zbiórki powinny zostać 
włączone do gminnych planów gospodarki odpadami. 

W odniesieniu do odpadów elektronicznych, pierwszym celem w Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami jest, aby do roku 2006 odzyskane były 4 kg odpadów elektrycznych i 
elektronicznych na mieszkańca. 

Główną kwestią w gospodarce odpadami elektrycznymi i elektronicznymi jest organizacja 
zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Proponuje się przyjęcie dwuwariantowego 
systemu zbiórki takich odpadów: 

− zbiórka od podmiotów gospodarczych - przez dystrybutorów urządzeń elektronicznych 
lub bezpośrednio od firm demontażowych; oraz 

− zbiórka od użytkowników indywidualnych - przez sklepy lub PZON . 

5.2.9 Plan likwidacji mogilników  

 

Celem ekologiczne likwidacji mogilników jest: 

� ochrona zasobów wód podziemnych 
� ochrona gleb przed zanieczyszczeniem 
� poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

 

Przyjęte kierunki działań przewidują likwidację jedynego zidentyfikowanego na terenie miasta 
mogilnika i utylizacja składowanych w nich pestycydów 

Podstawowe instrumenty i stymulatory przemian 

Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji zawartości zlokalizowanych mogilnika oraz 
przeprowadzenie kolejnego cyklu kontrolnego w celu wykrycia lokalizacji ewentualnie 
pozostałych mogilników 
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Opracowanie programu likwidacji wraz z określeniem inżynierii finansowej przedsięwzięcia 
oraz określeniem zasad bezpiecznego unieszkodliwiania pestycydów 

Wykorzystanie doświadczeń z przygotowań do likwidacji mogilnika w Julkowie (Skierniewice 
wg. wytycznych Wojewódzkiego Programu ochrony Środowiska), gdzie wykonano 
dokumentację zawierająca propozycję rozwiązań techniczno-technologicznych oraz 
ogłoszono przetarg na wykonanie przedsięwzięcia. W niektórych województwach planuje się 
utylizacje zawartości mogilników w specjalistycznych zakładach w Holandii lub Niemczech. 

5.3 Regionalne instalacje przetwarzania odpadów 
niebezpiecznych 

Za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami należy stwierdzić iż planowane jest 
przetwarzanie odpadów niebezpiecznych w następującym zakresie: 

− Odpady medyczne będą przetwarzane termicznie w instalacjach funkcjonujących na 
trenie województwa po ich modernizacji.  

− Odpady azbestowe będą składowane na składowiskach posiadających odpowiednie 
pozwolenia.  

− Wraki samochodowe będą przetwarzane w zakładach recyklingu na terenie miasta. Ten 
rodzaj działalności pozostanie w gestii sektora prywatnego na podstawie zezwoleń 
wojewody Przy wzrastającym zapotrzebowaniu na takie obiekty w kolejnych latach 
będzie istniała potrzeba rozbudowy tego typu instalacji w mieście . 

− Osady ściekowe z oczyszczalni spełniające warunki w zakresie zawartości metali 
ciężkich, zanieczyszczeń biologicznych wynikające z przepisów prawa będą 
przetwarzane i wykorzystywane rolniczo lub przyrodniczo. Osady nie spełniające tych 
warunków będą spalane lub składowane na składowisku odpadów niebezpiecznych. 
Przewiduje się również kompostowanie osadów wspólnie z odpadami ulegającymi 
biodegradacji. 

− Oleje odpadowe są zbierane, składowane, unieszkodliwiane lub oczyszczane przez firmy 
posiadające odpowiednie zezwolenia.  

Odpady niebezpieczne w tym azbest, baterie i akumulatory, oleje przepracowane, PCB, 
będą przekazywane do przetwarzania poza teren miasta do zakładów, zajmujących się 
unieszkodliwianiem i przetwarzaniem tych odpadów, Pozostałe odpady niebezpieczne 
wytworzone na podstawie posiadanych pozwoleń i decyzji wydanych w oparciu  o programy 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (programy te określają między innymi sposoby 
zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko, szczegółowy opis sposobów gospodarowania 
odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych,  miejsca i sposobu magazynowania odpadów) będą zagospodarowane 
zgodnie z zatwierdzonymi programami. Zagospodarowanie to musi być zgodne z wymogami 
prawa, planami wyższego szczebla oraz powiatowym planem gospodarki odpadami. 

 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 128 

 

6 WARIANTOWY SYSTEM FUNKCJONOWANIA 
GOSPODARKI ODPADAMI W SZCZEGÓLNOŚCI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawowymi instytucjami odpowiedzialnymi za przebudowę systemu gospodarki 
odpadami w mieście na prawach powiatu są organy wykonawcze samorządu gminnego. 

6.1 Organizacja systemu gospodarki odpadami dla miasta 

Organizację systemu gospodarki odpadami oparto na zapisach ustaw regulujących 
postępowanie z odpadami. Uwzględniając powyższe przyjęto założenie: 

− odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych zajmować się będą w znacznym 
stopniu przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty; 

− samorząd oraz podmioty gospodarcze mogą jednak realizować część zadań związanych 
z odzyskiem  recyklingiem odpadów; 

− samorząd może przejąć obowiązek usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od 
podmiotów gospodarczych prowadzących na jego terenie działalność w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

− poprzez system decyzji, zezwoleń samorząd sprawować będzie nadzór nad prawidłową 
realizacją zadań związanych z gospodarka odpadami. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami stworzono ramy organizacyjne systemu gospodarki 
odpadami dla obszaru funkcjonalnego: 

1. Przejmując zadania związane z usuwaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych samorząd, rozumiany jako samorządy gmin 
współpracujących w ramach obszaru funkcjonalnego: 

− określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi poprzez uchwalenie 
znowelizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie 
oraz powołanie jednostki organizacyjnej dla wykonywania tych działań; 

− uchwala wysokość opłat za świadczenie usług uwzględniając premiowanie 
selektywnej zbiórki odpadów; 

− pobiera opłaty od właścicieli (administratorów) nieruchomości i podmiotów 
gospodarczych za usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

− udziela zleceń na usuwanie odpadów komunalnych  z określonego terenu 
obszaru funkcjonalnego firmom wywozowym, spełniającym ustalone wymagania; 

− prowadzi kontrolę realizacji zadań; 
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− prowadzi działalność edukacyjną wśród mieszkańców.  

2. Do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowywania 
odpadów komunalnych samorząd może powołać spółkę, które będzie realizować 
zadania samorządów w zakresie gospodarowania odpadami. Zadania te, to: 

− organizacja i zarządzanie systemem gospodarki odpadami, pobieranie opłat za 
usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; 

− gospodarka finansowa; 

− organizacja systemu odzysku i recyklingu odpadów; 

− segregowanie selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych w celu 
rozdzielenia ich na strumienie przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia.  

− unieszkodliwianie odpadów balastowych; 

− usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów z podmiotów gospodarczych; 

− współpraca z organizacjami odzysku i odbiorcami odpadów użytecznych w celu 
zagospodarowania odpadów możliwych do wykorzystania.  

3. Za unieszkodliwienie pozostałych odpadów odpowiadają ich właściciele. 

Zaproponowany wstępnie podział zadań pomiędzy uczestników systemu gospodarki 
odpadami oraz prawidłowa ich realizacja, pozwoli na funkcjonowanie systemu odzysku 
zgodnie z zaproponowanym modelem funkcjonalnym. 

6.2 Ogólne założenia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminach” nakłada na gminy obowiązek prowadzenia 
racjonalnej gospodarki odpadami w oparciu o następujące główne zasady: 

- minimalizacja powstawania odpadów komunalnych; 
- wyłączenie z odpadów wszystkich frakcji możliwych do odzysku; 
- unieszkodliwienie pozostałości odpadów poprzez ich kompostowanie, 

unieszkodliwienie termiczne lub składowanie odpadów przetworzonych. 
 

Racjonalna gospodarka odpadami wymaga zorganizowania odpowiedniego systemu 
gospodarki. System ten wymaga logistycznych, kompleksowych rozwiązań. Jego 
kompleksowość polega na zorganizowaniu gospodarki odpadami ze szczególnym 
uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów. W wyniku wprowadzenia selektywnej 
zbiórki zostają wyodrębnione poszczególne frakcje odpadów z jednoczesnym wskazaniem 
metod dalszego postępowania z nimi. Jest to szczególnie ważne z uwagi na konieczność 
odrębnego postępowania z poszczególnymi frakcjami (odpady zmieszane, selektywnie 
zebrane surowce wtórne, odpady niebezpieczne, odpady podlegające biodegradacji itd.). 
Dopełnieniem systemu gromadzenia i wywozu jest system dystrybucji do odbiorców 
odpadów użytkowych, odzyskanych różnymi metodami z ogólnej masy odpadów oraz 
produktów ich przetwórstwa, realizowanego w celu podwyższenia wartości użytkowej 
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odpadów, a także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej do realizacji zadań 
związanych z odzyskiem, czyli gospodarczym wykorzystaniem odpadów. 

Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z wymienionymi powyżej założeniami winno 
prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona środowiska i zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania odpadów na życie i zdrowie człowieka oraz na środowisko.  

Oprócz wybrania właściwego modelu musi być także zapewniona niezbędna do jego 
realizacji infrastruktura. Dotyczy to zarówno o niezbędną ilość odpowiednich pojemników do 
zbiórki odpadów oraz odpowiedniego usprzętowienia podmiotów zajmujących się 
transportem. 

W zależności od istniejących warunków a w szczególności możliwości finansowych, należy 
przyjąć realny harmonogram wprowadzania systemu zmierzający do osiągnięcia założonego 
celu. 

6.3 Umocowanie prawne gospodarki odpadami komunalnymi 

Gospodarka odpadami należy do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, których 
organizacja i rozwiązanie należy do zadań własnych gminy. Właściwe postępowanie z 
odpadami obwarowane jest przepisami prawnymi, w tym prawa miejscowego stanowionego 
przez Radę Gminy.  

Poniżej zostaną ponownie przywołane niektóre zapisy ustawowe, w celu podkreślenia ich 
znaczącej roli w tworzeniu modelu funkcjonalnego gospodarki odpadami na terenie miasta. 

6.3.1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie lokalnym” 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie lokalnym” 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 
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 w szczególności 
sprawy: 

„1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 
i przyrody oraz gospodarki wodnej; 

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz.” 

W celu realizacji tych zadań, na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje 
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy (art. 40 
ust.1). Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwał (art. 41 ust.1). 
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Postanowienia Ustawy „o samorządzie lokalnym” umożliwiają miastu podejmowanie działań 
w oparciu o uregulowania prawne w obrębie szeroko pojętej gospodarki odpadami.  

6.3.2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach” 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” określa 
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i 
porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie w 
zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy. Stanowi też podstawę do podejmowania 
przez Radę Miasta uchwał, a poprzez Zarząd Miasta odpowiednich decyzji 
administracyjnych w tym zakresie, stymulujących właściwe funkcjonowanie tej sfery 
działalności komunalnej w Mieście. 

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: 

„2. zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 
gminami: 

a) instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

6. 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, szczegółowe zasady utrzymania czystości  i porządku 
na terenie gminy dotyczące (art. 4): 

„1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
obejmujących: 

a) prowadzenie we własnym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

2. 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, 

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

Zadaniem właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 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 tych obowiązków, zgodnie z art. 5 ust. 6, podlega egzekucji 
administracyjnej.  

Fakt usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości winien być udokumentowany 
korzystaniem z usług firmy wywozowej (art. 6 ust. 1). Brak udokumentowania stanowi 
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podstawy do przejęcia obowiązku usuwania odpadów przez gminę w trybie wykonania 
zastępczego (art. 6 ust. 3), według stawek uchwalonych przez radę gminy.  

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 a art. 5 ust. 1.” 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 miastu narzędzia do realizacji zadań w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi powstającymi na terenie miasta. Przekazane ustawą uprawnienia, 
przy prawidłowym i systematycznie stosowaniu, umożliwiają skuteczne stymulowanie działań 
zmierzających do realizacji postawionych celów. Uprawnienia posiadane przez Miasto oraz 
narzędzia prawne do ich egzekwowania winny znaleźć swe miejsce w organizacji systemu 
gospodarki odpadami.  

6.3.3 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. „o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej” 

 

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. W przypadku opakowań działania te finansowane są przez producentów 
produktów w opakowaniach. Należy zatem wydzielić system odzysku odpadów 
opakowaniowych a w szczególności jego finansowanie z systemu gospodarki pozostałymi 
odpadami komunalnymi.  

 

Uwarunkowania związane z możliwością  budowy instalacji lokalnych 

6.3.3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne 
Na analizowanym obszarze nie ma funkcjonujących składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne oraz składowisk odpadów niebezpiecznych.  
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6.3.3.2 Uwarunkowania społeczno- prawne 

Uwarunkowania dotyczące realizowanego projektu a związane z realizowaną przez 
samorząd politykę informacyjną wskazuje iż w komentowanym zakresie dopiero należy 
przygotować i zrealizować zasadniczą kampanię informacyjną. Dotychczas realizowane 
kampanie odnosiły się głownie do zagadnień selektywnej zbiórki zarówno odpadów 
surowcowych jak i niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych.  

6.4 Organizacja systemu gospodarki odpadami dla Piotrkowa 
Trybunalskiego 

Organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi oparto na zapisach  ustaw 
regulujących postępowanie z odpadami komunalnymi. Uwzględniając powyższe przyjęto 
założenie: 

• odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych zajmować się będą w znacznym 
stopniu przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach lub 
finansowane przez nich podmioty gospodarcze albo organizacje odzysku lub firmy 
działające na ich zlecenie, z uwagi na fakt finansowania tej działalności przez 
przedsiębiorców opakowań; 

• Miasto może jednak realizować część zadań związanych z odzyskiem i recyklingiem 
odpadów opakowaniowych na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą lub 
organizacją odzysku; 

• Miasto może przejąć usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
poprodukcyjnych od podmiotów gospodarczych prowadzących na jego terenie 
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Piotrkowa Trybunalskiego; 

• poprzez system zezwoleń i udzielonych zleceń Miasto sprawować będzie nadzór nad 
prawidłową realizacją zadań związanych z gromadzeniem, usuwaniem, odzyskiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 
 

Zgodnie z przyjętymi założeniami stworzono ramy organizacyjne systemu gospodarki 
odpadami dla Piotrkowa Trybunalskiego, które zaprezentowano poniżej.  

Przejmując zadania związane z usuwaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych Miasto, rozumiane jako Samorząd i Urząd Miasta: 

• określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi poprzez uchwalenie 
znowelizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie; 

• uchwala wysokość opłat za świadczenie usług uwzględniając premiowanie 
selektywnej zbiórki odpadów. Zasadą funkcjonowania systemu opłat jest konieczność 
określenia stawki za wykonywane usługi, równej dla wszystkich mieszkańców i 
uwzględniającej warunki powstawania odpadów (typ zabudowy, rodzaj ogrzewania, 
itd.); 

• pobiera opłaty od właścicieli (administratorów) nieruchomości i podmiotów 
gospodarczych za usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz 
dokonuje rozliczeń z firmami wywozowymi, zakładami odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. Zakłada się, że opłaty wnoszone będą do „kasy Miasta” w formie 
zryczałtowanej. Wniesione opłaty oraz przychody z funkcjonowania systemu odzysku  
i obrotu rynkowego surowcami i produktami winny stanowić podstawowe źródło 
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finansowania całego systemu gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki 
odpadami powinno być oparte o zasady gospodarki rynkowej, przyjmuje się 
samofinansowanie systemu gospodarki odpadami; 

• określa rejony funkcjonalne miasta na prowadzenie zbierania i usuwania odpadów 
komunalnych; 

• w ramach przetargu udziela zleceń na usuwanie odpadów komunalnych z 
określonego terenu miasta firmom wywozowym, spełniającym ustalone wymagania; 

• prowadzi kontrolę realizacji zadań przez firmy zorganizowane w system zgodnie z 
wytycznymi wynikającymi z planu gospodarki odpadami komunalnymi. Organy Miasta 
odpowiedzialne za gospodarkę komunalną winny prowadzić kontrolę jakości usług 
wykonywanych przez firmy, zgodności przepływu strumieni odpadów ze schematem 
funkcjonalnym systemu, itd. Miasto winno być także arbitrem w sporach pomiędzy 
producentami odpadów a firmami wywozowymi w zakresie kwalifikacji odpadów, 
stosowania zniżek w opłatach, itp.; 

• prowadzi działalność edukacyjną wśród mieszkańców miasta. Podstawowym 
warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest szeroka 
wiedza społeczeństwa na temat celów funkcjonowania systemu, zasad segregacji 
odpadów, zależności opłat od jakości gromadzonych odpadów, wpływu gospodarki 
odpadami na środowisko, itd. Wiedza ta winna być przekazywana za pośrednictwem 
wszelkich dostępnych mediów w sposób przystępny, stąd zadania te winny być 
prowadzone przez organ centralny, czyli Miasto.  

• współpracuje z organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych. 
 

Do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowywania odpadów 
komunalnych Miasto powinno powołać komórkę organizacyjną (nowy lub istniejący podmiot 
lub instytucja), której zadaniem będzie realizować zadania Miasta w zakresie 
gospodarowania odpadami. Zadania te, to: 

• organizacja i zarządzanie systemem gospodarki odpadami, pobieranie opłat za 
usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; 

• gospodarka finansowa - zakłada się, że w imieniu Miasta prowadzić będzie 
gospodarkę finansową systemu gospodarki odpadami, opartą o zasady gospodarki 
rynkowej. Pochodzące środki finansowe z opłat za świadczenie usług oraz przychody 
z funkcjonowania systemu odzysku stanowić będą źródło przychodów, z których 
rozliczane będą firmy transportowe, zakłady odzysku, specjalistyczne firmy 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów 
balastowych. W opłacie za składowanie niezbędne jest uwzględnienie kosztów 
przyszłej rekultywacji składowiska. Ze środków tych może być dofinansowany system 
selektywnej zbiórki odpadów oraz działalność podejmowana w zakresie edukacji. 

• organizacja systemu odzysku i recyklingu odpadów. Prowadzić będzie działalność 
związaną z odzyskiem odpadów poprzez budowę i obsługę sortowni odpadów, 
kompostowni lub instalacji fermentacji odpadów organicznych, wytwórni paliw 
alternatywnych, punktów demontażu odpadów wielkogabarytowych. Odpowiedzialne 
będzie również za rozwój i modernizację systemu odzysku poprzez wprowadzanie 
nowych technologii i metod odzysku odpadów. 

• segregowanie selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych w celu rozdzielenia 
ich na strumienie przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia. Kierowane do 
unieszkodliwienia odpady surowcowe poddawane będą wtórnej waloryzacji w celu 
wyłączenia z nich odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych możliwych do 
obrotu rynkowego oraz w celu wyłączenia surowców do produkcji paliwa 
alternatywnego. 

• unieszkodliwianie odpadów, których nie można poddać odzyskowi (nazywane 
odpadami balastowymi) poprzez ich składowanie na składowiskach odpadów. 
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Odpady balastowe z selektywnej zbiórki odpadów oraz balast z segregacji odpadów 
surowcowych kierowany będzie na istniejące składowiska odpadów o uregulowanym 
statusie prawnym. 

• usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych przez instytucje i 
podmioty gospodarcze; 

• współpraca z organizacjami odzysku i odbiorcami odpadów użytecznych w celu 
zagospodarowania odpadów możliwych do wykorzystania. Zakłada się, że wyłączone 
ze strumienia odpadów surowcowych frakcje możliwe do wykorzystania, zbywane 
będą recyklerom. 

 

Podmioty transportowe działające na terenie miasta realizować będą zadania związane z 
usuwaniem odpadów komunalnych od ich wytwórców, zarówno z nieruchomości jak i od 
instytucji i podmiotów gospodarczych. Dalsze zagospodarowanie następować będzie 
zgodnie przyjętymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. Podmioty prowadzić będą działalność 
zgodnie z wydanymi, decyzjami określającym zasady postępowania z odpadami. 
Obowiązkiem podmiotów będzie systematyczne składanie informacji o ilości i miejscu 
przekazania odpadów. Przekazanie odpadów musi następować zgodnie z wytycznymi 
gminnego planu gospodarki odpadami, który powinien zostać uchwalony do końca czerwca 
2004r. Karta przekazania odpadów stanowić będzie podstawowy dokument w rozliczeniach 
finansowych.  

Zaproponowany wstępnie podział zadań pomiędzy uczestników systemu gospodarki 
odpadami oraz prawidłowa ich realizacja, pozwoli na funkcjonowanie systemu odzysku 
zgodnie z zaproponowanym modelem funkcjonalnym. 

6.4.1 Przegląd głównych założeń technologicznych powszechnie 
stosowanych procesów unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

Podstawowym zadaniem poprzedzającym racjonalne zagospodarowywanie odpadów 
komunalnych jest rozdział odpadów na strumienie: 

• odpady komunalne zmieszane; 
• surowce wtórne; 
• odpady ulegające biodegradacji; 
• odpady problemowe (niebezpieczne); 
• odpady wielkogabarytowe i nietypowe (np. gruz). 

Każdy  z wymienionych strumieni odpadów wymaga odrębnego traktowania i stosowania 
odrębnych technologii odzysku, przetwarzania i unieszkodliwiania. Podstawę względem 
indywidualizacji postępowania jest sprawnie funkcjonujący system selektywnego 
gromadzenia odpadów. Niedopuszczenie do zmieszania odpadów podwyższa skuteczność 
stosowanych rozwiązań odrębność w niektórych wypadkach jest niezbędnym warunkiem  
gwarantujący odrębność ich dopływu do miejsca przetworzenia lub unieszkodliwienia. 

 

6.4.2 Odzysk i recykling surowców wtórnych 

Odzysk i recykling opakowań i surowców wtórnych  (w tym opakowań odpadów 
poużytkowych) ma na celu wyłączenie ich ze strumienia odpadów, które trafiają na 
składowisko. Do najczęściej selekcjonowanych w taki sposób frakcji surowcowych należą: 
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makulatura, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Wynika to głównie z realnym możliwości 
późniejszego ich zagospodarowania i zbytu. 

• pozyskiwanie surowców z odpadów zmieszanych – odbywa się w specjalnych 
instalacjach segregacji. Podstawową ułomnością tej metody jest niski stopień 
odzysku surowca wtórnego oraz dodatkowo niski stopień jego czystości. Odzyskany 
surowiec nie jest oceniany jako atrakcyjny rynkowo. Rozwiązanie to stwarza istotne 
zagrożenie sanitarne dla pracowników pracujących przy selekcji. Próby 
zautomatyzowania operacji technologicznych natrafiają na dość istotną barierę 
techniczną oraz znacznie bardziej istotna barierę ekonomiczną. Model ten jest 
również niewskazany, iż uczy społeczności objęte takim systemem zbiórki złych 
nawyków ekologicznych. Metoda ta stoi również w sprzeczności z wytycznymi polityki 
ekologicznej  oraz jest niezgodna z zaleceniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o 
odpadach”. Metoda segregacji odpadów zmieszanych może być stosowana w 
systemie gospodarki odpadami w celu pozyskania odpadów surowcowych do 
produkcji paliw alternatywnych.  

• pozyskiwanie surowców z selektywnej zbiórki – polega na rozdziale odpadów na 
poszczególne frakcje już w miejscu ich powstania. Uzyskane tą drogą surowce 
cechuje duża czystość i wymagają tylko ostatecznego podczyszczenia i 
ewentualnego rozdziału w stacji segregacji przed przekazaniem do dalszej przeróbki. 
Ilość pozyskiwanych materiałów jest znacząca. W pewnych przypadkach zauważalny 
jest także efekt ekonomiczny z ich sprzedaży. Metoda ta przenosi część prac na 
poszczególnych mieszkańców a tym samym sprzyja wzrostowi świadomości i 
zachowań ekologicznych wśród społeczeństwa. Metoda ta jest polecana przez 
autorów niniejszego opracowania i winna być stosowana jako podstawowa metoda 
pozyskiwania odpadów opakowaniowych i surowców użytkowych. 

6.4.3 Odzysk i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych występujących w 
odpadach komunalnych 

Odzysk i unieszkodliwienie opakowań niebezpiecznych występujących w odpadach 
komunalnych (w tym baterie, lampy wyładowcze, oleje, farby itp.) ma na zadaniu 
niedopuszczenie do zmieszania z pozostałymi grupami odpadów komunalnych oraz 
bezpieczne ich unieszkodliwienie. Do najczęściej selekcjonowanych w taki sposób frakcji 
surowcowych należą: baterie, przeterminowane leki, lampy wyładowcze. Niewątpliwie grupa 
ta powinna być poszerzona o kolejne grupy odpadów występujące w odpadach komunalnych 
takie jak: farby i lakiery, oleje przepracowane, urządzenia zawierające CFC i HCFC. Odpady 
ty muszą trafić do specjalistycznych instalacji zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów 
niebezpiecznych. Tylko część odpadów będzie podlegała odzyskowi. Wynika to z braku 
możliwości technologicznych oraz braku uzasadnienia ekonomicznego dla takich działań. 
Niewątpliwie grupa odpadów niebezpiecznych, która będzie poddawana odzyskowi będzie 
się w kolejnych latach powiększać.  

Konieczność ich wydzielenia jako osobnego strumienia wynika z realnych możliwości 
ich późniejszego odzysku i unieszkodliwienia. 

• wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów zmieszanych – odbywa się 
podobnie jak w przypadku surowców wtórnych w specjalnych instalacjach segregacji. 
Niestety metoda ta nie sprawdza się w przypadku odpadów niebezpiecznych. 
Wydzielenie tego odpadu jest technologicznie bardzo trudne a niekiedy niemożliwe 
(np. w przypadku lamp wyładowczych które ulegają zniszczeniu już w trakcie 
zbierania i transportu).  

• zbieranie  odpadów niebezpiecznych z selektywnej zbiórki – polega na wydzieleniu 
odpadów na poszczególne frakcje już w miejscu ich powstania. Uzyskuje się dzięki 
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temu poszczególne grupy odpadów w postaci która sprzyja przekazywaniu ich 
dalszym ogniwom łańcucha unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (ze względu 
na niewielki udział  zanieczyszczeń). Metoda ta jest polecana przez autorów 
niniejszego opracowania i winna być stosowana jako podstawowa metoda 
pozyskiwania odpadów opakowaniowych i surowców użytkowych. 

6.4.4  Wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji  

Odpady ulegające biodegradacji (odpady organiczne z gospodarstw domowych, odpady z 
utrzymania terenów zielonych - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów) stanowią specyficzny rodzaj odpadu 
występującego w odpadach komunalnych. Ich specyfika plaga na tym iż deponowane  na 
składowiskach łącznie z innymi odpadami zmieszanymi stanowią szczególne zagrożenie dla 
środowiska. Z tego też powodu wytyczne dyrektywy 31/99/EU oraz Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami  nakazują zwiększanie w kolejnych latach stopnia odzysku tego 
odpadu.  

Najpopularniejszą metodą przerobu bioodpadów jest kompostowanie (rozkład w środowisku 
tlenowym). Podobnie jak w przypadku surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych, 
materiał do tego procesu może być pozyskiwany z selektywnej zbiórki lub z odpadów 
zmieszanych. Materiał pozyskany pierwszą metodą jest znacznie lepszym materiałem 
wyjściowym a uzyskany z niego kompost - produkt finalny - pozbawiony jest zanieczyszczeń 
pogarszających jego jakość. 

W zależności od istniejących możliwości terenowych i ekonomicznych kompostowanie może 
się odbywać kilkoma metodami: 

• w otwartych pryzmach – proces prowadzony jest w pryzmach w sposób naturalny. 
W celu zapewnienia niezbędnych warunków wilgotnościowo-tlenowych konieczne jest 
napowietrznie i  okresowe przerzucanie pryzm; 

• przyspieszone w: 
⇒ boksach – proces prowadzony jest najczęściej w półzamkniętych   komorach 

posiadających otwarty dostęp powietrza. pryzmach w sposób naturalny. W celu 
zapewnienia niezbędnych warunków wilgotnościowo-tlenowych konieczne jest 
napowietrznie i  okresowe przerzucanie pryzm. 

⇒ bioreaktorach – kompostowanie odbywa się w zamkniętych reaktorach. 
Gwarantują one wytworzenie optymalnych warunków procesów (pełna kontrola 
podstawowych parametrów) co z kolei w istotny sposób przyspiesza zachodzące 
procesy biologiczne kompostowania. Następuje to w wyniku kontrolowanego 
sterowania wilgotnością, napowietrzaniem i temperaturą.  

Zyskującą znaczna popularność ostatnimi laty jest metoda beztlenowego przekształcania 
odpadu ulegającego biodegradacji. Wynika to z faktu iż produktem powstającym w wyniku 
beztlenowego rozkładu biomasy biogaz czyli mieszanina gazów o dużej zawartości metanu. 
Gaz ten może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. 
Dodatkowo powstaje produkt o cechach kompostu otrzymywany po procesie stabilizacji 
tlenowej stałej pozostałości zastosowanego procesu rozkładu beztlenowego.  

Istnieje wiele technologii pozwalających na produkcję biogazu poza składowiskiem. Do 
technologii produkcji biogazu zaliczyć można między innymi pryzmy energetyczne oraz 
reaktory metanowe. 

Wytwarzanie biogazu w pryzmach energetycznych polega na sztucznym wytworzeniu 
warunków do beztlenowego rozkładu biomasy zawartej w odpadach zmieszanych lub 
selektywnie gromadzonych odpadach organicznych. Powstający w pryzmach biogaz 
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kierowany jest do agregatów prądotwórczych, gdzie uzyskiwana jest energia elektryczna. W 
zależności od stosowanego rodzaju odpadów, stała pozostałość kierowana jest do 
unieszkodliwienia na składowisku odpadów lub do stabilizacji tlenowej w celu otrzymania 
ustabilizowanego biologicznie kompostu. 

Dużą popularność zyskała technologia produkcji biogazu w bioreaktorach metanowych. 
Odpowiednio przygotowany materiał wsadowy (biomasa z odpadów zmieszanych lub 
selektywnie gromadzonych odpadów organicznych) poddawany jest procesowi 
beztlenowego rozkładu z odzyskiem metanu. Pozostała po reakcji woda jest oczyszczana 
lub wykorzystywana jako płynny nawóz organiczny. Poprocesowa pozostałość stała jest 
stabilizowana tlenowo i kierowana do wykorzystania rolniczego jako kompost lub do 
rekultywacji terenów zdegradowanych, natomiast w ostateczności na składowisko odpadów. 

Powstały w wyniku beztlenowego rozkładu biogaz kierowany jest bezpośrednio do odzysku 
energetycznego. 

6.4.5 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i balastu  

Odpady nie podlegające selektywnej zbiórce i dalszej przeróbce muszą być 
„zagospodarowane” w inny sposób, z zachowaniem jednak wszelkich wymogów ochrony 
środowiska. Do tych odpadów należą przede wszystkim odpady zmieszane oraz balast 
powstały na etapie doczyszczania surowców wtórnych czy kompostu. Do możliwych 
sposobów zagospodarowania zalicza się:  

• produkcja paliwa alternatywnego (RDF) - metoda polegająca na wykorzystaniu 
wyłączonej z odpadów zmieszanych frakcji palnej lub balastu palnego z segregacji 
surowców wtórnych. Rozdrobnione i wymieszane w odpowiednich proporcjach 
odpady palne stanowią surowiec do produkcji paliwa w postaci sypkiej, granulatu  lub 
brykietów, które mogą stanowić dodatkowe paliwo w istniejących instalacjach 
przemysłowych (np. elektrociepłownie, cementownie, itd.).  

• przetworzenie – jest procesem polegającym na rozkładzie zawartej w odpadach 
frakcji organicznej. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach składowane mogą być 
wyłącznie odpady, z których wyłączono surowce wtórne i które zostały przetworzone 
fizycznie, chemicznie lub biologicznie. Zgodnie z powyższym odpady komunalne 
traktowane dotychczas jako balast i kierowane do unieszkodliwienia na składowisku, 
poddawane winny być wcześniej procesom umożliwiającym ich przetworzenie. 

• deponowanie na składowisku odpadów – ten sposób postępowania obejmuje 
wyłącznie odpady, które nie zostały zagospodarowane. Składowisko winno jednak 
spełniać wszystkie wymagania dotyczące zabezpieczenia przed negatywnym 
oddziaływaniem na środowisko. Trafiające tam odpady winny być w możliwie 
największym stopniu rozdrobnione i zagęszczone oraz pozbawione frakcji 
organicznej i odpadów niebezpiecznych.  

• termiczne unieszkodliwiane odpadów – metoda pozwalająca na niemal 
„definitywne” pozbycie się odpadów. Mogą tam trafiać praktycznie wszystkie frakcje 
bez względu na sposób zbiórki odpadów. Metoda pozwala także na technologiczne 
wykorzystanie powstającego w tym procesie ciepła. Termiczne unieszkodliwiane 
odpadów wymaga jednak spełnienia rygorystycznych warunków technologicznych i 
norm dotyczących oczyszczania spalin. Jest to przede wszystkim główny pretekst 
przeciwników spalarni blokujących ich budowę. Spalarnia jest także niewspółmiernie 
bardziej kosztowna od składowiska odpadów, co jest kolejną przyczyną blokującą jej 
powstanie. Ponadto występują obecnie tendencje ogólnoświatowe odchodzenia od 
bezpośredniego spalania nieprzetworzonych odpadów komunalnych. W Polsce 
wymóg przetwarzania odpadów został podkreślony w obowiązującej ustawie o 
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odpadach. Dlatego w dalszej części opracowania nie rozpatrywano bezpośredniego 
spalania nie przetworzonych odpadów surowych. 

6.5 Proponowane model funkcjonowania gospodarki odpadami 
komunalnymi dla Piotrkowa Trybunalskiego 

Dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego proponuje się model gospodarki odpadami zgodny z 
przepisami ustaw oraz zasadami przedstawionymi, oparty na selektywnej zbiórce odpadów, 
której obowiązek wynika z zapisów art. 3 ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach” oraz art. 10 ustawy „o odpadach”. 

W ramach systemu zbiórki odpadów zorganizowane powinny być niezależne podsystemy, 
mające na celu zebranie i zagospodarowanie poszczególnych frakcji opakowań, surowców 
wtórnych i innych frakcji nadających się do wykorzystania: 

• podsystem selektywnej zbiórki opakowań i surowców użytkowych przeznaczonych do 
recyklingu; 

• podsystem selektywnej zbiórki odpadów organicznych i odpadów zielonych do 
kompostowania lub fermentacji; 

•  podsystem zbiórki odpadów balastowych, przeznaczonych do przetworzenia i 
unieszkodliwienia na składowisku odpadów; 

• podsystem zbiórki odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwienia specjalistycznego; 
• podsystem zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych nietypowych do przeróbki. 

6.5.1  Założenia systemu selektywnej zbiórki  

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” 
zapewnienie odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych należy do 
obowiązków przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w tych opakowaniach. Obowiązek 
ten, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, „może być realizowany przed przedsiębiorcę: 

• samodzielnie albo 

• za pośrednictwem organizacji odzysku.” 

Wykonanie czynności związanych z odzyskiem lub recyklingiem odpadów 
opakowaniowych przedsiębiorca lub organizacja odzysku może zlecić osobom trzecim (art.4 
ust. 3 ustawy). Koszty recyklingu lub odzysku odpadów opakowaniowych ponoszone są 
przez producentów. 

Zakłada się zatem, że miasto realizować będzie głównie zadania związane ze zbiórką i 
odzyskiem odpadów komunalnych, które to zadania należą do jego obowiązków. Ten rodzaj 
działalności Miasta winien być przez nie organizowany i nadzorowany. W porozumieniu z 
organizacjami odzysku Miasto winno przejąć również zadania związane z recyklingiem lub 
odzyskiem odpadów opakowaniowych, jednak koszty realizacji tych zadań ponosić będzie 
producent lub organizacja odzysku. Organizacje odzysku ponoszą również częściowe koszty 
edukacji społeczeństwa 

Uwzględniając powyższe założenia dla systemu gospodarki odpadami dla miasta (poza 
systemem odzysku surowców i opakowań), należy stworzyć odpowiednie podsystemy zbiórki 
odpadów komunalnych, dających możliwość wyłączenia strumieni odpadów kierowanych do 
odzysku: 
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1. Odpady balastowe w zabudowie jednorodzinnej gromadzone winny być w oparciu o 

pojemniki 110 lub 120 litrowe, zaś w zabudowie zwartej w oparciu o pojemniki 1100 
litrowe. Zebrane odpady winny być kierowane do unieszkodliwienia na składowisku 
odpadów komunalnych. Zakładając funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów 
opakowaniowych, do pojemnika na odpady balastowe trafiać będą odpady blokujące 
- niepalne (ceramika, odpady mineralne, popiół, szkło okienne); 

 
2. Zbiórkę odpadów surowcowych proponuje się prowadzić metodą „u źródła”. 

Zakłada się objęcie zbiórką makulatury, tworzyw sztucznych, odpadów 
włókienniczych oraz innych odpadów palnych gromadzonych we wspólnym 
pojemniku. Do gromadzenia odpadów surowcowych w rejonach zabudowy 
wielorodzinnej proponuje się stosować odpowiednio dobrane pojemniki, usytuowane 
w punktach gromadzenia odpadów, wyposażonych w pojemniki do zbiórki wszystkich 
rodzajów odpadów. W zabudowie jednorodzinnej do zbiorki będą służyły worki 
foliowe, względnie pojemniki 110 lub 120 litrowe dostępne dla poszczególnych 
posesji. Ta grupa odpadów, po rozsortowaniu i podczyszczeniu, stanowić będzie 
surowce wtórne oraz surowiec do produkcji paliwa alternatywnego (RDF). 

 
3. Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) 

• Odpady organiczne z gospodarstw domowych gromadzone będą w 
specjalnych pojemnikach. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki te 
zlokalizowane będą w pobliżu pojemników na odpady balastowe i surowcowe. 
W rejonach zabudowy jednorodzinnych pojemniki zlokalizowane będą w 
punktach gromadzenia zlokalizowanych na ulicach, w pobliżu kilku posesji. 

• Odpady zielone z posesji jednorodzinnych zbierane będą w workach 
papierowych lub w workach z tworzywa naturalnego. Z pozostałych terenów 
Miasta powinny być odbierane bezpośrednio przez firmę zajmującą się 
pielęgnacją zieleni. 

• Odbiorem bioodpadów objęte zostaną wszystkie gospodarstwa domowe. 

• Zebrane w sposób selektywny odpady organiczne skierowane będą do 
kompostowni lub instalacji fermentacji, w celu ich przetworzenia i 
gospodarczego wykorzystania. 

 
4. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w wyznaczonych Punktach Zbierania 

Odpadów Niebezpiecznych - PZON (w KPGO użyto terminologii GPZON lecz 
dotyczyło to gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych). Ponadto 
zakłada się, że w określonych dniach dokonywana będzie zbiórka odpadów z 
gospodarstw domowych przy pomocy przystosowanego do tego celu środka 
transportu. Odpady te segregowane będą na określone rodzaje, pod kątem 
możliwości ich wykorzystania lub unieszkodliwienia. Po czasowym magazynowaniu 
poszczególne partie odpadów kierowane będą do wyspecjalizowanych podmiotów. 
Przeterminowane leki będą zbierane w aptekach. 

 
5. Odpady wielkogabarytowe i nietypowe odbierane będą w Punktach Zbierania 

Odpadów oraz w ramach okresowej zbiórki. Dostarczone do punktów i zebrane 
odpady demontowane będą na mniejsze elementy stanowiące: 
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• surowiec wtórny, 

• odpad przeznaczony do zagospodarowania, 

• odpad przeznaczony do zdeponowania na składowisku. 

Uzupełnieniem systemu selektywnej zbiórki odpadów winien być funkcjonujący aktualnie 
system „donoszenia”, oparty na specjalistycznych pojemnikach wielkopojemnościowych. 

Niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami jest sprawnie funkcjonujący system 
ich odbioru. Aktualna działalność na tym polu 108 firm, daje mieszkańcom możliwość wyboru 
partnera do współpracy, z racji możliwości zawierania umów bezpośrednio z firmą. Z drugiej 
zaś strony powoduje zwiększenie kosztów funkcjonowania każdej firm z osobna (wydłużone i 
dublowane trasy zbiórki, serwis, zarządzanie, itd.) oraz brak możliwości nadzoru Miasta nad 
realizacją zadań wynikających z systemu gospodarki odpadami.  

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gromadzenia i odbioru odpadów na 
terenie miasta należy: 

• włączyć Miasto w systemem gospodarki odpadami poprzez przejęcie przez nie zadań 
związanych z usuwaniem i odzyskiem odpadów; może to czynić bezpośrednio lub 
przez powołaną przez siebie jednostkę; 

• określić jednolite warunki i zasady pracy firm wywozowych na rzecz kompleksowego 
systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i udzielić pozwoleń tylko firmom, 
które je przyjmą; 

• pozostawić system odbioru odpadów w gestii firm wywozowych posiadających 
odpowiedni sprzęt, zwiększając kontrolę Miasta nad realizacją tych zadań; odbiór 
odpadów przez poszczególne firmy powinien odbywać się w wyznaczonych rejonach; 
na jednej ulicy mieszkańców obsługuje jedna firma; opłaty ponoszone przez 
mieszkańców są równe w całym mieście; 

• powierzyć odbiór selektywnie gromadzonych odpadów organicznych firmom 
wywozowym spełniającym określone warunki (np. śmieciarki z systemem mycia 
pojemników), narzucone przez zarządzającego systemem gospodarki odpadami. 

 

6.5.2  Założenia systemu odzysku odpadów 

W proponowanym modelu gospodarki odpadami odzyskiem odpadów winien zająć się 
wyspecjalizowany podmiot posiadający zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

Podstawowym celem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnego            z 
zaproponowanym modelem winno być zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do 
unieszkodliwienia na składowisku oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
składowiska na środowisko. Cel ten może być osiągnięty poprzez maksymalne 
zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów oraz odpowiednie przygotowanie 
odpadów balastowych do transportu i składowania. Problem ten winien być rozwiązany 
poprzez budowę systemu odzysku odpadów komunalnych, składającego się z: 

• kompostowni lub stacji fermentacji odpadów organicznych, 

• linii sortowniczej surowców wtórnych, 

• Zakładu Przetwarzania Frakcji Energetycznej, 

• Zakładu Przerobu Odpadów Budowlanych 

• punktów gromadzenia odpadów problemowych, 
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• punktów demontażu odpadów wielkogabarytowych i nietypowych, 

• innych technologii przetwórstwa odpadów.  

 
Warianty technologiczne systemu unieszkodliwiania odpadów  

6.5.2.1 Wariant 1 
Wariant organizacyjny i technologiczny polegający na następujących operacjach 
technologicznych: 

− Gromadzenie odpadu surowcowego: selektywne; 

− Doczyszczanie odpadu surowcowego: Sortownia Surowcowa; 

− Gromadzenie odpadu bio: zmieszane; 

− Wydzielenie odpadu bio: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych; 

− Kompostownie: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych; 

− Unieszkodliwiane komunalnego odpadu zmieszanego: Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych; 

− Unieszkodliwienie odpadu budowlanego: Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych; 

− Unieszkodliwiane odpadu innego niż niebezpieczny i niebezpieczny: Instalacje 
Unieszkodliwiania Odpadów. 

Przyjęte założenia technologiczne uwzględniają następujące zadania dla regionalnego 
systemu gospodarki odpadami: 

− realizacja selektywnej zbiórki odpadów w miarę jej rozwoju (z wysegregowanie zarówno 
surowców jak i odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych 
zmieszanych); 

− doczyszczanie odpadów surowcowych w instalacji lokalnej i przygotowania do sprzedaży; 

− wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych części organicznych i ich 
unieszkodliwianie poprzez kompostowanie; 

− przygotowania kompostu do gospodarczego wykorzystania; 

− wysegregowanie z masy odpadów zmieszanych surowców wtórnych; 

− przygotowania wysegregowanych odpadów surowcowych do sprzedaży; 

− przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych ; 

− przetworzenia odpadów budowlanych do postaci surowca budowlanego; 

− przetwarzanie opon do postaci granulatu/płatków; 

− czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów 
komunalnych; 

− wydzielenie frakcji energetycznej lub 

− kierowanie na składowisko odpadów przetworzonych, tzw. „balastowych”; 

− ograniczenie uciążliwości składowania odpadów dla środowiska poprzez składowanie 
odpadów z których wydzielono odpady biologiczne jako źródło najpoważniejszych emisji; 

− konieczność uwzględnienia wymogów i warunków lokalnych; 

− możliwość etapowej budowy i eksploatacji zakładu; 

− optymalizacja nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych; 
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Wariant 1 Regionalnego Systemu Gospodarki odpadami oparty będzie na następujących 
zespołach funkcjonalnych: 

1. System selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i niebezpiecznych; 

2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych składający się z sekcji: 

− Przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych; 

− Przyjęcie odpadów parkowych/ zielonych; 

− Przyjęcie osadu ściekowego; 

− Przyjęcia odpadów surowcowych; 

− Przyjęcia opon; 

− Sortowania odpadów zmieszanych (mechanicznie i ręcznie); 

− Doczyszczania surowców wtórnych; 

− Przetwarzania surowców wtórnych; 

− Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych; 

− Przygotowania masy organicznej do unieszkodliwiania; 

− Kompostowania pryzmowego; 

− Waloryzacji kompostu; 

− Magazynowania gotowego kompostu; 

− Przerobu odpadów wielkogabarytowych; 

− Przerobu zużytych opon; 

− Czasowego składowania odpadów niebezpiecznych; 

− Przygotowania frakcji energetycznej; 

3. Sortownia odpadów surowcowych składająca się z sekcji: 

− Przyjęcia odpadów surowcowych; 

− Sortowania odpadów surowcowych (ręcznie); 

− Uzdatniania surowców wtórnych; 

− Prasowania surowców wtórnych; 

− Rozdrabniania surowców wtórnych; 

− Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych; 

4. Lokalne składowisko odpadów balastowych; 

5. Zakład Przetwarzania Frakcji Energetycznej 

6. Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych; 

7. Instalacje Unieszkodliwiania Odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (poza 
powiatem); 

− Przyjęcia odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpieczne; 

− Odzysk odpadów nadających się do odzysku; 

− Unieszkodliwienie pozostałej frakcji odpadów; 
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6.5.2.2 Wariant 2 

Wariant organizacyjny i technologiczny polegający na następujących operacjach 
technologicznych: 

− Gromadzenie odpadu surowcowego: selektywne; 

− Doczyszczanie odpadu  surowcowego: Sortownia Surowcowa; 

− Gromadzenie odpadu bio: zmieszane; 

− Wydzielenie odpadu bio: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych; 

− Metanizacja: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych; 

− Unieszkodliwienie odpadu zmieszanego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych; 

− Unieszkodliwienie odpadu budowlanego: Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych; 

− Unieszkodliwiane odpadu innego niż niebezpieczny i niebezpieczny: Instalacje 
Unieszkodliwiania Odpadów. 

 

Przyjęte założenia technologiczne uwzględniają następujące zadania dla regionalnego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 

− realizacja selektywnej zbiórki jak wariant 1; 

− doczyszczanie odpadów surowcowych w instalacjach lokalnych i przygotowania do 
sprzedaży; 

− wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych frakcji organicznych i przygotowanie jej 
do unieszkodliwienia; 

− unieszkodliwianie frakcji organicznej poprzez zastosowanie procesu fermentacji oraz 
kompostowania; 

− energetyczne wykorzystanie wytworzonego w procesie fermentacji gazu; 

− przygotowanie do gospodarczego wykorzystania stałego produktu procesu metalizacji i 
kompostowania; 

− wysegregowanie ze strumienia odpadów zmieszanych surowców wtórnych; 

− przygotowanie wysegregowanych odpadów surowcowych do sprzedaży; 

− przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych; 

− przetworzenia odpadów budowlanych do postaci surowca budowlanego; 

− czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów 
komunalnych; 

− wydzielenie frakcji energetycznej lub 

− kierowanie na składowisko odpadów przetworzonych, tzw. „balastowych”; 

− ograniczenie uciążliwości składowania odpadów dla środowiska poprzez składowanie 
odpadów z których wydzielono odpady biologiczne jako źródło najpoważniejszych emisji; 

− możliwość etapowej budowy i eksploatacji zakładu; 

− optymalizacja nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych; 
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Wariant 2 Regionalnego Systemu Gospodarki odpadami oparty będzie na następujących 
zespołach funkcjonalnych: 

1. System selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i niebezpiecznych identyczny jak w wariancie 
1; 

2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych składający się z sekcji: 

− Przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych; 

− Przyjęcie odpadów parkowych/ zielonych; 

− Przyjęcie osadu ściekowego; 

− Przyjęcia odpadów surowcowych; 

− Przyjęcia opon; 

− Sortowania odpadów zmieszanych (mechanicznie i ręcznie); 

− Doczyszczania surowców wtórnych; 

− Przetwarzania surowców wtórnych; 

− Przyjęcia masy organicznej i odpadów zielonych; 

− Przygotowania masy organicznej do unieszkodliwiania; 

− Unieszkodliwiania frakcji biologicznej w zamkniętych komorach fermentacyjnych; 

− Kompostowania pryzmowego wydzielonej frakcji odpadu biologicznego; 

− Energetycznego wykorzystania wytworzonego gazu; 

− Waloryzacji stałych produktów procesu fermentacji i kompostowania; 

− Magazynowania gotowego kompostu; 

− Przerobu odpadów wielkogabarytowych; 

− Przerobu odpadów budowlanych; 

− Przerobu zużytych opon; 

− Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych; 

− Czasowego składowania odpadów niebezpiecznych; 

− Przygotowania frakcji energetycznej; 

3. Lokalna sortownia odpadów surowcowych składająca się z sekcji: 

− Przyjęcia odpadów surowcowych; 

− Sortowania odpadów surowcowych (ręcznie); 

− Doczyszczania surowców wtórnych; 

− Prasowania surowców wtórnych; 

− Rozdrabniania surowców wtórnych; 

− Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych; 

4. Lokalne składowisko odpadów balastowych; 

5. Zakład Przetwarzania Frakcji Energetycznej 

6. Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych; 

7. Instalacje Unieszkodliwiania Odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne jak wariant 1; 
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6.5.2.3 Wariant 3 

Wariant organizacyjny i technologiczny polegający na następujących operacjach 
technologicznych: 

− Gromadzenie odpadu surowcowego: selektywne; 

− Uzdatniania odpadu surowcowego: Sortownia Surowcowa; 

− Gromadzenie odpadu bio: zmieszane; 

− Wydzielenie odpadu surowcowych z odpadów zmieszanych: lokalne; 

− Wydzielenie odpadu bio: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych; 

− Kompostowanie/Metanizacja: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych; 

− Termiczna obróbka odpadu zmieszanego: Regionalna spalarnia; 

− Technologia: Spalanie frakcji energetycznej; 

− Unieszkodliwienie odpadu budowlanego: Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych; 

− Unieszkodliwiane odpadu innego niż niebezpieczny i niebezpieczny: Instalacje 
Unieszkodliwiania Odpadów. 

Przyjęte założenia technologiczne uwzględniają następujące zadania dla regionalnego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 

− realizacja selektywnej zbiórki jak wariant 1 i 2; 

− doczyszczanie odpadów surowcowych w instalacjach lokalnych i przygotowania do 
sprzedaży; 

− wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych frakcji organicznych i przygotowanie jej 
do unieszkodliwienia; 

− unieszkodliwianie frakcji organicznej poprzez zastosowanie procesu kompostowania lub 
metalizacji, jak wariant 1 lub 2; 

− wysegregowanie ze strumienia odpadów zmieszanych surowców wtórnych; 

− przetworzenie frakcji energetycznej do postaci paliwa alternatywnego; 

− energetyczne wykorzystanie przygotowanego paliwa alternatywnego; 

− przygotowanie wysegregowanych odpadów surowcowych do sprzedaży; 

− przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych; 

− przetworzenia odpadów budowlanych do postaci surowca budowlanego; 

− czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów 
komunalnych; 

− kierowanie na składowisko odpadów przetworzonych po procesie termicznej 
unieszkodliwiania; 

− możliwość etapowej budowy i eksploatacji zakładu; 

− optymalizacja nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

 

Wariant 3 Regionalnego Systemu Gospodarki odpadami oparty będzie na następujących 
zespołach funkcjonalnych: 
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1. System selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i niebezpiecznych identyczny jak w wariancie 
1; 

2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych składający się z sekcji: 

− Przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych; 

− Przyjęcie odpadów parkowych/ zielonych; 

− Przyjęcie osadu ściekowego; 

− Przyjęcia odpadów surowcowych; 

− Przyjęcia opon; 

− Sortowania odpadów zmieszanych (mechanicznie i ręcznie); 

− Przygotowania frakcji energetycznej z odpadu zmieszanego;  

− Doczyszczania surowców wtórnych; 

− Przetwarzania surowców wtórnych; 

− Przyjęcia masy organicznej i odpadów zielonych; 

− Przygotowania masy organicznej do unieszkodliwiania; 

− Kompostowania/metanizacji wydzielonej frakcji odpadu biologicznego; 

− Energetycznego wykorzystania wytworzonego paliwa alternatywnego; 

− Waloryzacji stałych produktów procesu kompostowania; 

− Magazynowania gotowego kompostu; 

− Przerobu odpadów wielkogabarytowych; 

− Przerobu zużytych opon; 

− Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych; 

− Czasowego składowania odpadów niebezpiecznych; 

3. Lokalna sortownia odpadów surowcowych zakład unieszkodliwiania odpadów składająca się z 
sekcji: 

− Przyjęcia odpadów surowcowych; 

− Sortowania odpadów surowcowych (ręcznie); 

− Uzdatniania surowców wtórnych; 

− Prasowania surowców wtórnych; 

− Rozdrabniania surowców wtórnych; 

− Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych; 

4. Lokalne składowisko odpadów balastowych; 

5. Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych; 

6. Instalacje Unieszkodliwiania Odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne jak wariant 1; 

6.6 Regionalny system gospodarki odpadami  

Wybrany do wdrożenia regionalny system gospodarki odpadami składa się z dwóch 
zasadniczych elementów. Pierwszym jest  system selektywnego zbierania odpadów 
przeznaczonych do odzysku i recyklingu oraz specjalistycznego unieszkodliwiania a także 
zbierania pozostałej frakcji komunalnych zmieszanych.   Drugim elementem projektowanego 
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systemu są instalacje przeznaczone do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych powstających na analizowanym obszarze (na obszarze tym nie przewiduje się 
instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych). 

Zbiórka odpadów komunalnych w mieście. Na terenie miasta istnieje zorganizowany system 
gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych oparty na sieci pojemników 110, 120, 240, 
1100 litrowych oraz na sieci kontenerów zamkniętych o pojemności 7 m3. Zgodnie z 
zaproponowanym modelem systemu obecny system tylko częściowo spełnia nakreślone 
kryteria.  

Proponuje się udział Miasta w tworzeniu i obsłudze systemu zbiórki odpadów 
opakowaniowych i surowców użytkowych, opartego na sieci punktów gromadzenia odpadów. 
System ten, winien zapewniać maksymalny odbiór opakowań i surowców do redystrybucji 
lub przetworzenia przy jednoczesnym pozyskiwaniu środków finansowych od organizacji 
odzysku. Uwzględniając ilość i skład odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie systemu 
odzysku w zaproponowanym kształcie, system selektywnego gromadzenia odpadów może 
być rozpatrywany w kilku wariantach: 

 

Wariant organizacyjny: zakładający zbiórkę odpadów opakowaniowych i 

surowcowych w „systemie donoszenia” oraz odbiór pozostałych 

odpadów komunalnych 

zakłada się, utrzymanie i rozwijanie istniejącego aktualnie systemu selektywnie 
gromadzonych surowców wtórnych i rozszerzenie o selektywna zbiórkę odpadów 
organicznych. 

6.6.1.1 Gromadzenie i wywóz odpadów z rejonów zabudowy wielorodzinnej miasta 
Niniejszy wariant zakłada odbiór selektywnie gromadzonych surowców wtórnych i odpadów 
kompostowalnych w pojemnikach specjalistycznych rozstawionych w różnych punktach 
miasta. System taki funkcjonuje aktualnie i jest w dalszym ciągu rozbudowywany.  

Istnieje zatem możliwość pozostawienia takiej formy systemu zbiórki surowców wtórnych 
(system „donoszenia”) przy jednoczesnym funkcjonowaniu dotychczasowego systemu 
zbiórki odpadów zmieszanych (system „odbioru bezpośredniego”). 

Z uwagi na dużą zawartość w odpadach komunalnych frakcji organicznej, zakłada się 
wprowadzenie równoległego systemu zbiórki odpadów kompostowanych. 

Funkcjonowanie systemu „donoszenia” wiązać się będzie jednak z koniecznością jego 
modyfikacji: 

⇒ Pojemniki na surowce wtórne winny tworzyć Punkty Zbierania Surowców Wtórnych 
(PZSW). 

⇒ PZSW  winny być zlokalizowane w miejscach o wzmożonym ruchu ludności, przy 
zapewnieniu odpowiedniego terenu koniecznego do manewrowania sprzętem 
transportowym. 

⇒ Istotnego znaczenia nabiera otoczenie PZSW, które winno stanowić element 
upiększający teren osiedla. 

⇒ Częstotliwość zapełniania pojemników na surowce wtórne jest trudna do oszacowania, 
stąd proces ten winien być monitorowany, zaś zapełnione pojemniki natychmiast 
opróżniane. 
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⇒ Z uwagi na traktowanie systemu jako wariantu podstawowego odległości PZWS od 
miejsc zamieszkania winna być niewielka. 

 

Analizując możliwość realizacji omawianego wariantu, należy brać pod szczególną uwagę 
następujące zagadnienia:  

⇒ system „donoszenia” jest anonimowy (brak możliwości określenia źródeł odpadów) w 
związku z czym utrudnione jest obciążenie kosztami jego funkcjonowania „wytwórców 
odpadów”; 

⇒ z doświadczeń państwa zachodnich oraz miast i gmin polskich stosujących ten system 
wynika, że czystość gromadzonych surowców jest stosunkowo niska, gdyż pojemniki na 
surowce wtórne traktowane są jak pojemniki na inne odpady; 

⇒ efektem selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie „donoszenia” jest wyłączenie 
z odpadów komunalnych 3 – 5 % masy surowców zawartych w odpadach komunalnych; 

⇒ istniejący system zbiórki surowców wtórnych (donoszenia) może być wydzierżawiony 
organizacjom odzysku do zbiórki odpadów opakowaniowych; 

⇒ obsługą systemu może zająć się Miasto lub firma wywozowa na zlecenie organizacji; 
⇒ koszty funkcjonowania systemu powinny ponosić w znacznym stopniu organizacje 

odzysku. 

6.6.1.2 Gromadzenie i zbiórka odpadów w zabudowie jednorodzinnej 
Gromadzenie i wywóz surowców wtórnych 

W rejonach zabudowy jednorodzinnej zaleca się wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów „u źródła” z podziałem na poszczególne frakcje surowców wtórnych oraz frakcję 
odpadów zmieszanych (balast).  

Proponowany system oparto na następujących założeniach: 

⇒ średnio w jednej posesji jednorodzinnej zamieszkują 4 osoby; 
⇒ do gromadzenia surowców wtórnych proponuje się stosować worki foliowe 

o odpowiedniej wielkości; 
⇒ z uwagi na nieznaczną ilość surowców wtórnych w odpadach z posesji z ogrzewaniem 

miejscowym węglowym proponuje się odbiór z tych posesji wyłącznie tworzyw 
sztucznych, szkła i metali przez cały rok oraz makulatury w okresie letnim. 

 

Dla rejonów zabudowy niskiej, w których odpady zmieszane gromadzone są w pojemnikach 
110-litrowych proponuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych według 
zasady „od drzwi do drzwi”. Jest to metoda polegająca na odbiorze posegregowanych 
odpowiednio surowców wtórnych przez służby komunalne bezpośrednio sprzed domów. 

 Zbieranie surowców wtórnych w poszczególnych gospodarstwach domowych 
odbywać się będzie w następujący sposób: 

⇒ każde gospodarstwo domowe otrzyma odpowiednią ilość worków foliowych w różnych 
kolorach: dla selektywnego zbierania makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali; 

⇒ worki na poszczególne rodzaje surowców wtórnych różnić się będą kolorem; 
⇒ w pierwszej kolejności postuluje się wprowadzenie zbiórki makulatury, szkła, tworzyw 

sztucznych i złomu metali w gospodarstwach domowych z ogrzewaniem gazowym lub 
olejowym. W gospodarstwach z ogrzewaniem węglowym postuluje się wprowadzenie 
zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali. Zbiórkę makulatury można prowadzić też 
okresowo w okresie letnim; 

⇒ każde gospodarstwo domowe otrzyma kalendarz-harmonogram wywozu poszczególnych 
grup odpadów, gdyż odbierane one będą w określone dni w ciągu roku; 
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⇒ w dni zbiórki określonego surowca (zgodnie z harmonogramem) mieszkańcy wystawiać 
będą na chodnik przed posesją surowce zgromadzone w worku, o odpowiedniej 
kolorystyce. W kalendarzu wywozów należy określić godzinę, do której można wystawiać 
worki z surowcami (np. godz. 9:00), gdyż zbiórka prowadzona być może już od godzin 
porannych, co powodować może pozostawanie na ulicach nie odebranych worków z 
surowcami; 

⇒ postuluje się wprowadzenie stosownego nadruku na workach foliowych informującego o 
zasadach selektywnej zbiórki surowców. Wskazane jest również zastosowanie 
odpowiedniej symboliki, np. logo firmy komunalnej lub herbu miasta.  

 

Gromadzenie i zbiórka bioodpadów 

Zorganizowanie odbioru bioodpadów z rejonów zabudowy niskiej wymagać będzie 
dostawienie dodatkowego pojemnika specjalistycznego do każdej posesji. Z uwagi na 
poważny koszt takiego przedsięwzięcia można wprowadzić częściowy odbiór bioodpadów        
z tej strefy mieszkalnictwa przy użyciu worków papierowych lub foliowych, analogicznie           
jak w przypadku zbiórki surowców wtórnych. Worki foliowe muszą mieć odrębny kolor             
np. brązowy lub czarny. Rozdawane byłyby z przeznaczeniem głównie na odpady tzw. 
zielone (skoszona trawa, chwasty, zebrane jesienią liście) oraz surowe odpady organiczne z 
gospodarstwa domowego. Odbiór odbywałby się tylko w określone dni           w roku (wg 
ustalonego harmonogramu) w okresach szczególnego nasilenia podaży tych odpadów. 
Zastosowanie do zbiórki worków papierowych daje możliwość bezpośredniego kierowania 
ich do rozdrobnienia wraz z zawartością bez konieczności opróżniania. Papier, jako materiał 
organiczny (celuloza) jest odpadem podlegającym kompostowaniu.  

Innym sposobem gromadzenia bioodpadów w rejonach zabudowy jednorodzinnej jest 
zorganizowanie systemu pojemników kompostowych na ulicy w pobliżu posesji. Jeden 
pojemnik 140 litrowy służyć będzie do gromadzenia bioodpadów z kilku posesji. Lokalizacja 
pojemnika na odpady ulegające biodegradacji ma tu istotne znaczenie, gdyż zbyt duża 
odległość od posesji zmniejsza szanse na donoszenie. Z doświadczeń austriackich wynika, 
że odległość ta nie może przekraczać 50 m. Ponadto należy pamiętać, że niezależnie od 
stopnia zapełnienia pojemnika musi on być opróżniany przynajmniej 1 raz na dwa tygodnie.  

Decyzja o wprowadzeniu z czasem systemu pojemników na odpady ulegające biodegradacji 
wymaga obserwacji postępów wdrażania zbiórki pozostałych odpadów, przy czym od 
samego początku ważna jest rola Miasta w propagowaniu kompostowania bioodpadów. 

Proponowanym sposobem zagospodarowania powstających w zabudowie jednorodzinnej 
bioodpadów jest samodzielne ich kompostowanie na terenie ogródka przydomowego przez 
indywidualnych mieszkańców. Taki rodzaj zagospodarowania odpadów organicznych winien 
być propagowany przez Miasto. 

Zbiórkę bioodpadów rozpocząć należy od tzw. odpadów zielonych powstających przy 
pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta (trawa, liście, gałęzie). Do funkcjonującej 
kompostowni kierowane być mogą również odpady ulegające biodegradacji pochodzące z 
prowadzenia upraw rolnych lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Otwarta jest też możliwość 
indywidualnego dostarczania bioodpadów do miejsc kompostowania przez mieszkańców 
miasta lub innych użytkowników systemu gospodarki odpadami, o ile nie będą mieli 
możliwości zagospodarowania ich we własnym zakresie. 

Do wywozu bioodpadów zbieranych w workach można wykorzystać dowolny samochód 
ciężarowy, natomiast po wprowadzeniu pojemników zakłada się użycie śmieciarki z 
zagęszczaniem liniowym lub bębnowych wyposażonej w urządzenie do mycia pojemników. 
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6.6.1.3 Zestawienie nakładów inwestycyjnych w proponowanym systemie zbiórki 
odpadów komunalnych 

Wprowadzenie systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta zakładającego ich 
rozdział na trzy strumienie, wiąże się z poniesieniem określonych kosztów. Związane są one 
przede wszystkim z zakupem odpowiedniej ilości pojemników do odbioru odpadów 
surowcowych. 

Wprowadzenie systemu zbiórki odpadów na terenie miasta wiązać się będzie z 
koniecznością zakupu niezbędnej ilości pojemników poszczególnych rodzajów oraz worków. 

Przewiduje się zakup i rozstawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
surowcowych pochodzących z odpadów komunalnych, na terenie obszaru funkcjonalnego w 
ilościach scharakteryzowanych w poniższej tabel ( Tab. 6-1). 

W zakresie odpadów surowcowych optymalne rozmieszczenie pojemników będzie wyglądało 
następująco. 

Tab. 6-1 Punkty selektywnej zbiórki odpadów surowcowych na terenie Piotrkowa Tybunalskiego. 

 

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

Miasto  ETAP I - do 2007r. ETAP II - do 2011r. 

RAZEM  867 690 PLN 2 028 158 PLN 

 

Podobnie w przypadku odpadów niebezpiecznych przewiduje się zakup i rozstawienie 
pojemników (w ramach Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych) do selektywnej 
zbiórki niebezpiecznych na terenie obszaru funkcjonalnego w ilościach scharakteryzowanych 
w poniższej tabeli (od Tab. 6-2 ). 

Tab. 6-2 Punkty selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Piotrkowa Trybubunalskiego. 

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 0DPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Miasto  ETAP I - do 2007r. ETAP II - do 2011r. 

Razem miasto 
Piotrków Trybunalski 9 17 

 

Istotnym elementem proponowanego systemu zbiórki odpadów jest przyjęcie zasady, że 
odpady gromadzone w gospodarstwach domowych nie mogą być uciążliwe dla 
gromadzących. Przetrzymywanie zebranych odpadów w mieszkaniu lub na terenie posesji 
przez dłuższy okres czasu powoduje, że mieszkańcy pozbywają się ich przez składowanie 
w miejscach niedozwolonych, a więc na dzikich wysypiskach odpadów. Normy higieniczno-
sanitarne oraz wskazane powyżej powody, stawiają wymóg zwiększania częstotliwości 
odbioru odpadów. 

 Sprzętem do zbiórki i transportu surowców wtórnych gromadzonych w pojemnikach 
dysponuje większość firm wywozowych działających na terenie miasta. Rozwój systemów 
zbiórki odpadów komunalnych, utworzenie systemów selektywnej zbiórki surowców wtórnych 
oraz zmiana w systemie obsługi odpadów zmieszanych spowodować może, że sprzęt 
pozostający w dyspozycji tych firm okaże się niewystarczający. Pozostawienie obsługi 
systemu zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta firmom komercyjnym nie spowoduje 
obciążenia zakupem śmieciarek budżetu Miasta. 
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6.6.1.4 Selektywna zbiórka odpadów z innych źródeł 

W wyniku działalności zakładów i instytucji powstają odpady zarówno uznawane za 
komunalne jak też odpady nie będące odpadami komunalnymi. 

 Przyjąć należy, że większość odpadów powstających w związku z działalnością 
hoteli, zaplecza turystycznego i jednostek handlowych będzie miała charakter odpadów 
opakowaniowych. Powstawać będą znaczne ilości makulatury opakowaniowej i tworzyw 
sztucznych. Zgodnie z ustawą „o odpadach” odpady powstające w wyniku działania 
jednostek gospodarczych nie są zaliczane do grupy odpadów komunalnych, jednak ich 
morfologia i możliwość wykorzystania gospodarczego stwarzają możliwość przyjęcia.  

Proponuje się zatem stworzenie możliwości odbioru odpadów nie będących odpadami 
komunalnymi z jednostek gospodarczych na określonych zasadach: 

⇒ do ZUOK dostarczane będą odpady segregowane „u źródła”: makulatura, szkło, 
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji; 

⇒ odbiór odpadów uzależniony będzie od indywidualnie zawartych umów pomiędzy 
miastem (względnie ZUOK) a jednostką gospodarczą; 

⇒ za odbiór odpadów pobierane będą ustalone opłaty; 
⇒ za usuwanie odpadów nie będących surowcami wtórnymi podmioty gospodarcze wnosić 

będą wyższe opłaty; 
⇒ odbiór odpadów nie będących surowcami wtórnymi jest możliwy wyłącznie              w 

przypadku możliwości unieszkodliwiania tego typu odpadów przez ZOUK. 
Do gromadzenia surowców wtórnych w jednostkach gospodarczych proponuje się 
stosowanie kontenerów o pojemności 7 m3 lub pojemników 1100 litrowych. 

W zależności od przyjętego wariantu zgromadzone surowce wtórne mogą być: 

⇒ odbierane przez firmy zbierające; 
⇒ dostarczane do ZUOK przez wytwarzających odpady. 

 

System Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych I Wielkogabarytowych 

W strumieniu odpadów komunalnych trafiających na składowisko odpadów komunalnych 
znajdują się pewne rodzaje odpadów, które ze względu na swoje pochodzenie, skład 
chemiczny, inne właściwości i okoliczności stwarzają zagrożenie dla środowiska. Są to 
odpady niebezpieczne. 

 Do odpadów problemowych zaliczamy następujące rodzaje odpadów powstające w 
gospodarstwach domowych: 

• farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich; 
• rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich; 
• odczynniki fotograficzne i chemiczne i opakowania po nich; 
• lekarstwa; 
• pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich; 
• baterie jednorazowe, w tym alkaliczne; 
• akumulatory samochodowe, zużyte oleje i smary; 
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry; 
• aerozole; 
• oleje roślinne. 

Według ustawy z 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” wymienione odpady zalicza się do 
kategorii lub rodzajów odpadów niebezpiecznych (Załącznik nr 2 do Ustawy). 
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Do odpadów problemowych zaliczyć należy również odpady medyczne pochodzące z 
placówek służby zdrowia – szpitali, przychodni, gabinetów zabiegowych oraz odpady 
weterynaryjne. Odpady medyczne i weterynaryjne zalicza się – na podstawie Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – do kategorii lub rodzajów do odpadów niebezpiecznych (Załącznik nr 2 
do Ustawy). 

6.6.1.5 Selektywna zbiórka odpadów problemowych 
Odpady problemowe stanowią niewielki odsetek odpadów komunalnych, jednak 
skumulowane razem na składowisku stanowią koncentrację substancji o znacznym 
zagrożeniu dla środowiska.  

Poszczególne rodzaje odpadów problemowych mogą być w skuteczny sposób 
zagospodarowywane lub unieszkodliwiane. Wymaga to jednak zorganizowania systemu 
selektywnego gromadzenia tych odpadów w wyznaczonych miejscach – Punktach Zbierani 
Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Mają one podlegać okresowemu składowaniu do 
momentu ich wywozu do punktu segregacji i odzysku lub na składowisko odpadów 
niebezpiecznych albo innego miejsca unieszkodliwiania. Zakłada się wstępnie, że na terenie 
miasta winno być zorganizowanych przynajmniej 17 PZON (Docelowo przypadający na 5000 
mieszkańców).  

Budowa takich Punktów stanowi sposób rozwiązania problemu zbiórki i gromadzenia tych 
odpadów w organizacji systemu zbiórki odpadów problemowych i niebezpiecznych. 

Założenia funkcjonalne PZON są następujące: 

• podstawowym założeniem PZON jest przyjmowanie odpadów problemowych tylko od 
mieszkańców miasta, w ilościach zużywanych w gospodarstwach domowych, np. do 1 
litra; wtedy przyjmowanie odpadów problemowych będzie bezpłatne; 

• wyposażenie PZON stanowić będą odpowiednie pojemniki na poszczególne rodzaje 
odpadów; 

• PZON może przyjmować odpady problemowe od małych podmiotów gospodarczych 
jednak odpłatnie; 

• PZON powinien być zlokalizowany w powszechnie znanym miejscu oraz musi być 
obsługiwany przez przeszkolony personel; 

• godziny otwarcia PZON powinny być szczegółowo określone, a informacja o sposobie i 
zakresie przyjmowanych odpadów powinna docierać do wszystkich mieszkańców 
miasta; 

• w PZON musi być prowadzona szczegółowa ewidencja przyjmowanych odpadów. 
 

Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych mogą mieć charakter wydzielonego, 
ogrodzonego terenu, odpowiednio zabezpieczonego i wyposażonego w zestaw niezbędnych 
pojemników. Mniejsze PZON mogą stanowić tzw. „szafy” przystosowane do gromadzenia 
odpadów. Wielkość PZON uzależniona jest przede wszystkim od nasycenia danego obszaru 
Miasta PZO oraz nasycenia potencjalnymi wytwórcami odpadów problemowych i planowanej 
częstotliwości odbioru gromadzonych odpadów. 

Zebrane selektywnie odpady problemowe kierowane będą do centralnego punktu segregacji 
i czasowego magazynowania  gdzie następować będzie ich przygotowanie do transportu do 
odpowiednich zakładów i przedsiębiorstw zajmujących się ich odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem.  
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Rys. 6-1 System gromadzenia odpadów problemowych w oparciu o Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. 

 

 

Jak pokazuje to schemat 1 PZON i system gromadzenia odpadów problemowych może być 
wspomagany równoległym systemem zbierania wybranych odpadów problemowych przez 
podmioty gospodarcze działające na terenie miasta. 

W szczególności można w ten sposób zbierać na przykład: 

• zużyte baterie jednorazowe: 

- w miejscach ich sprzedaży, tj. sklepach elektrycznych i elektrotechnicznych, 
- oraz szkołach, gdzie są najczęściej używane. 

Do prowadzenia zbiórki można zastosować specjalne pojemniki z odpowiednimi 
otworami wrzutowymi, zabezpieczającymi przed wrzucaniem innych odpadów. 
Oferowane są różne rodzaje pojemników, jednak należy brać pod uwagę ich 
podstawowe cechy: mały otwór wrzutowy lub kilka otworów dostosowanych do 
wielkości baterii, zamknięcie pojemnika uniemożliwiające dostęp osób trzecich, 
niewielkie gabaryty (dobrym rozwiązaniem jest pojemnik stanowiący obudowę dla 
wymiennego worka na baterie o pojemności maks. 30 litrów). 

• akumulatory: zbiórka w oparciu o punkty sprzedaży i serwisu motoryzacyjnego (przy 
wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki akumulatorów                    i 
wykwalifikowanego personelu), 

• zużyte oleje: zbiórka w oparciu o stacje benzynowe i punkty serwisu motoryzacyjnego 
(przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki olejów), 

• przeterminowane leki: zbiórka w oparciu o apteki, lecznice, gabinety zabiegowe (przy 
wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki leków), 

MAGAZYN CZASOWY 

• wyznaczone miejsca gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych, 

• szkoły 

• sklepy elektrotechniczne, 
• stacje benzynowe, 

• apteki 
PZON 

Wytwórcy odpadów 

Specjalistyczne podmioty unieszkodliwiające 
odpady niebezpieczne 
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• świetlówki: zbiórka w oparciu o większe punkty sprzedaży artykułów 
elektrotechnicznych (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki 
świetlówek). 

 

Uzupełnieniem funkcjonowania Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych winna być 
okresowa zbiórka tego rodzaju odpadów. Proponuje się, aby kilka razy w roku w ściśle 
określonym dniu i godzinach dokonywać zbiórki odpadów problemowych. Wytypowany 
sprzęt transportowy wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery będzie dokonywał 
objazdu trasy przyjmując od mieszkańców wszystkie odpady problemowe. Obowiązują tu 
zasady postępowania z odpadami jak w Punktach Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.  

Odebrane w ten sposób odpady składowane są w Punkcie Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych, na terenie wyspecjalizowanego podmiotu odpowiedzialnego za obsługę 
systemu, gdzie są segregowane i przygotowywane do odzysku lub unieszkodliwienia. 

6.6.1.6 Odpady problemowe i niebezpieczne z zakładów opieki zdrowotnej 
Zgodnie z przyjętym systemem odzysku lub unieszkodliwiania tej grupy odpadów 
przekazywane są one wyspecjalizowanym firmom do unieszkodliwienia lub spalenia w 
spalarni odpadów medycznych. 

Obowiązująca ustawa „o odpadach” odpady pochodzące z zakładów opieki zdrowotnej 
zalicza do grupy odpadów komunalnych, z wyłączeniem rodzajów odpadów medycznych 
kwalifikowanych jako odpady niebezpieczne. Taka definicja stwarza możliwość 
zagospodarowania grup odpadów komunalnych i komunalnopodobnych przez Miasto, zaś 
grupy odpadów medycznych kwalifikowanych jako niebezpieczne - przez wyspecjalizowane 
jednostki zajmujące się odpadami niebezpiecznymi.  

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2002 roku klasyfikacja odpadów zamieszczona   w 
katalogu odpadów (Rozp. MŚ w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206) 
wyróżnia odrębną grupę nr 18 – „odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych 
oraz związanych z nimi badań”. Na prowadzenie działalności, w ramach której powstają 
odpady niebezpieczne (w tym medyczne i weterynaryjne), konieczne jest zezwolenie. 
Powyższa sytuacja powoduje, że kwestia odpadów powstających na terenie zakładów opieki 
zdrowotnej jest bardzo złożona. Z jednej strony część zakładów (szpitale, przychodnie, 
niektóre gabinety zabiegowe) powinna uzyskać zezwolenia, inne natomiast powinny być 
obsługiwane przez system gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych.  

Aby możliwe było wyodrębnienie odpadów problemowych z zakładów opieki zdrowotnej ze 
strumienia odpadów komunalnych konieczne jest opracowanie dla poszczególnych zakładów 
opieki zdrowotnej kompleksowych programów (planów) gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi. W programach tych powinny być określone m.in.: 

• rodzaje powstających odpadów, z uwzględnieniem ich podstawowego składu 
chemicznego oraz innych właściwości; 

• ilość wytwarzanych rocznie odpadów poszczególnych rodzajów; 
• sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości; 
• sposoby usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania powstających odpadów z 

wyodrębnieniem przewidywanego postępowania z odpadami niebezpiecznymi; 
• sposoby i miejsca magazynowania zgromadzonych odpadów niebezpiecznych. 
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6.6.1.7 Odpady niebezpieczne z innych źródeł 

Największym źródłem odpadów niebezpiecznych trafiających do strumienia odpadów 
komunalnych są działy gospodarki i to zarówno przemysł, jak i rolnictwo. Z działów tych do 
odpadów komunalnych przedostają się często odpady o właściwościach toksycznych, 
łatwopalnych, żrących i zakaźnych. Wprawdzie w świetle obowiązujących przepisów 
prawnych obowiązek odpowiedniego postępowania i unieszkodliwiania odpadów ciąży na ich 
„wytwórcy”, czyli w tym przypadku na jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność, w 
wyniku której powstały odpady (art. 3 pkt. 22 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 „o odpadach”), 
jednak przepisy ustawy „o odpadach” i ustawy  „o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach” rozciągają częściowo odpowiedzialność za te odpady również na organ gminy. 
Odpowiedzialność ta wynika z obowiązku zapewnienia warunków niezbędnych dla ochrony 
środowiska przed wszelkimi rodzajami odpadów oraz z obowiązku współpracy z organami 
administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
wydzielonymi z odpadów komunalnych. 

Zgodnie z postanowieniami obowiązującej ustawy „o odpadach” prowadzenie działalności, w 
wyniku której powstają odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne, lecz w ilościach 
pow. 1 Mg rocznie, wymaga zezwolenia starosty po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Ustawa ta 
wiele miejsca poświęca problemowi odpadów niebezpiecznych regulując dość szczegółowo 
zasady postępowania z nimi, zobowiązując m.in. producenta i dystrybutora substancji 
niebezpiecznych do odbioru substancji przeterminowanych i opakowań po nich. 

6.6.1.8 Postępowanie z padłymi zwierzętami.  
Stworzony miejski system zbiórki odpadów niebezpiecznych musi także uwzględniać 
zapewnienie możliwości właściwego pozbywania się martwych zwierząt przez schroniska dla 
zwierząt i przez mieszkańców. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 
16.07.1986 r. (Dz. U. 1986 Nr 28, poz. 139) martwe zwierzęta i tkanka zwierzęca powinny 
być przekazywane do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych.  

Istnieje również możliwość przekazywania padłych zwierząt do zakładu utylizacyjnego, 
produkującego mączki oraz tłuszcz techniczny (dotyczy to głównie padliny i odpadów 
poubojowych z przemysłu mięsnego). 

Inną drogą postępowania może być zorganizowanie komunalnego grzebowiska dla padłych 
zwierząt, bądź przekazanie go do organizowania i prowadzenia prywatnemu podmiotowi 
gospodarczemu. 

 

6.6.1.9 Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych nietypowych 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczyć należy wszystkie odpady, których gabaryty 
uniemożliwiają zbiórkę wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Do tej grupy odpadów 
zaliczyć należy meble, sprzęt AGD (lodówki, pralki, itd.) oraz inne odpady blokujące. 

Zakłada się stworzenie odrębnego systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych opartego 
na sieci Punktów Zbierania Odpadów (PZO). Punkty takie mogą stanowić uzupełnienie 
proponowanych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych, co wpłynie na 
zmniejszenie kosztów ich tworzenia i funkcjonowania. Z uwagi na charakter odpadów 
wielkogabarytowych winny być one składowane pod zadaszeniem (np. pod wiatą) w celu ich 
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. W PZO może być prowadzona wstępna 
segregacja gromadzonych odpadów wielkogabarytowych umożliwiająca ich 
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zagospodarowanie (np. sprawny sprzęt AGD, meble w dobrym stanie przekazanie domom 
opieki lub osobom potrzebującym). 

Zgromadzone w PZO odpady wielkogabarytowe przekazywane winny być do Punktu 
Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych (np. w ZUOK), gdzie następować będzie ich 
demontaż w celu rozdziału elementów składowych do poszczególnych zakładów odzysku lub 
unieszkodliwienia. 

Uzupełnieniem systemu winna być okresowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
prowadzona przez firmy wywozowe. W ściśle określonych dniach i godzinach podanych do 
publicznej wiadomości, następowałby odbiór tej grupy odpadów bezpośrednio od 
mieszkańców. 

W PZO powinna być również zapewniona możliwość składowania takich odpadów jak opony, 
gruz budowlany, okna drzwi pochodzące z rozbiórki i wymiany, styropianu itp. odpadów 
nietypowych. W punktach tych powinno stworzyć się także możliwość składowania wyciętych 
drzew i krzewów z ogródków.  

Regionalny system unieszkodliwiania odpadów 

Na obszarze miasta składowanie jest do tej pory podstawową metodą unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. Pozostałe odpady są w dużej części odzyskiwane oraz 
unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie.  

Aktualnie eksploatowane składowiska odpadów komunalnych posiadają bardzo ograniczony 
potencjał składowania, który należy racjonalnie wykorzystać. 

Procesy, przewidziane w ramach niniejszego opracowania, ukierunkowane są na stworzenie 
Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi składającego się z:  

− Zakłady Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych; 

− Zakład Przetwarzania Frakcji Energetycznej; 

− Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych; 

− Składowiska Odpadów Balastowych.  

W przypadku pozostałych grup odpadów należy oprzeć się na sieci funkcjonujących oraz 
planowanych instalacji unieszkodliwiania odpadów. 

Najważniejsze prace związane z modernizacją są ukierunkowane na: 

− zmianę kierunku unieszkodliwiania poprzez budowę instalacji unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, 

− wykonanie prac modernizacyjnych, uzupełniających infrastrukturę zaplecza 
techniczno-socjalnego. 

Proponowana instalacja odpadów ma spełnić trzy podstawowe funkcje: 

− wydzielenie maksymalnej ilości odpadów surowcowych, przydatnych do celów 
zbytu, ze strumienia odpadów zebranych selektywnie z terenu gminy; 

− obróbkę (doczyszczenie i sprasowanie) dowożonych surowców wtórnych w celu 
zwiększenia możliwości zbytu, uzyskania korzystnej ceny i podniesienia 
efektywności ekonomicznej transportu, a tym samym poprawienia efektywności 
finansowej całego przedsięwzięcia; 

− unieszkodliwienie wydzielonego odpadu organicznego; 
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− unieszkodliwienie odpadu balastowego; 

− przeróbka odpadów wielkogabarytowych;  

− przeróbka odpadów budowlanych; W efekcie uzyska się zmniejszenie (masowe i 
objętościowe) ilości odpadów przeznaczonych do składowania, a tym samym 
wydłużenie czasu eksploatacji obecnych i planowanych kwater składowania 
odpadu balastowego. 

Powyższe założenia technologiczne wynikają z przyjętej strategii zagospodarowania 
odpadów. Strategia przewiduje maksymalny stopień wykorzystywania odpadów przy dążeniu 
do minimalizacji ilości odpadów kierowanych na składowisko. 

Wybór technologii dla regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi powinien 
być oparty na wieloaspektowych analizach noszących znamiona studium wykonalności. W 
przypadku niniejszego opracowanie należy jedynie podkreślić iż ilości wytwarzanych 
odpadów na terenie miasta dyskwalifikują możliwość wyboru technologii termicznego 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz technologii fermentacji. W obecnym kształcie 
pod rozwagę należy wziąć jedynie wariant przewidujący unieszkodliwianie odpadów 
biogennych występujących w odpadach komunalnych metodą kompostowania. 

6.6.1.10 Preferowany wariant rozwiązań technicznych - Opis proponowanych 
elementów systemu 

Proponowany system składa się z dwóch podstawowych elementów. Należą do nich: 

− Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, 

− Zakład Pzrygotowania Frakcji Energetycznej  

− Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych; 

− Składowisko Odpadów Balastowych.  

Pierwszy z elementów jest podstawowym elementem proponowanego systemu. Trzy 
pozostałe są autonomicznymi modułami wspomagającymi działanie modułu podstawowego. 
Proponowane rozwiązania opierają się na zestawie autonomicznych technologicznie 
modułów do segregacji, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, z podziałem na sekcje.  

Charakterystyka  Proponowanego  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Program przewiduje wykorzystanie terenu przy obecnie eksploatowanym składowisku w na 
budowę kompleksowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nie wyklucza 
się jednak możliwości lokalizacji instalacji w sąsiednich powiatach. 

Zagospodarowanie przestrzenne kompleksowego zakładu gospodarki składa się z trzech 
podstawowych części: 

− część technologiczna obróbki odpadów (sortownia, unieszkodliwianie odpadu 
ulegającego biodegradacji, wydzielenie frakcji energetycznej); 

− część technologiczna składowania odpadów (izolowane, ziemne  kwatery 
składowania, balastu); 

− zaplecze techniczne ( obiekty pomocnicze i socjalne). 

Jako podstawowe w doborze technologii uznano: 

− adekwatność technologii w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i dowozu 
odpadów, 

− uzyskanie produktów unieszkodliwiania o wartości rynkowej  , 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 159 

− minimalizację ilości odpadów tzw. resztowych (pozostałych po procesie odzysku 
i recyklingu), przeznaczonych do deponowania na składowiskach, 

− minimalizację uciążliwości na środowisko i monitoring oddziaływania , 

− uwzględnienie wymogów i uwarunkowań lokalnych, 

− zabezpieczenie zbytu surowców wtórnych oraz  zbytu produktów 
unieszkodliwiania , 

− możliwość etapowej budowy i eksploatacji zakładu, 

− optymalizację nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych zakładu, 

− zgodność z wymogami prawa budowlanego i prawodawstwem Unii Europejskiej. 

Przyjęty podział sekcji pozwala na etapową budowę i eksploatację zakładu od sekcji 
najprostszej do sekcji finalnej, tworząc docelowo Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych. 

Oczywiście nie wyklucza to możliwości budowy zakładu w jednym etapie, o ile jest to 
powiązane organizacyjnie z systemem gospodarki odpadami komunalnymi, najpilniejszymi 
potrzebami regionu i możliwościami finansowymi Inwestora. 

6.6.1.10.1 Założenia uzupełniające 
Dla budowy Zakładu Centrum Unieszkodliwiania przyjęto dodatkowe założenia: 

1. Przyjmuje się fundusz czasu pracy zakładu przez 5 dni w tygodniu, dla 52 tygodni w roku, 
w systemie jednozmianowym (260 dni); 

2. Strumienie dowożonych odpadów do zakładu: 

− odpady komunalne w formie zmieszanej; 

− odpady surowcowe – surowce wtórne – z selektywnej zbiórki; 

− odpady zielone – parkowe – z selektywnej zbiórki; 

− osad ściekowy – z oczyszczalni ścieków (pod warunkiem nie przekroczenia 
dopuszczalnych zawartości metali ciężkich i innych substancji szkodliwych); 

− odpady wielkogabarytowe; 

− odpady budowlane; 

− opony; 

3. Podstawowe procesy obróbki odpadów w zakładzie 

− segregacja pozytywna i negatywna dowożonych odpadów komunalnych, w tym 
– docelowo dosortowanie (doczyszczenie) strumieni dowożonych surowców 
wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów; 

− przygotowanie masy organicznej do unieszkodliwiania; 

− unieszkodliwienie przygotowanej masy organicznej – kompostowanie; 

− przygotowanie paliwa alternatywnego z frakcji energetycznej; 

− uzdatnianie produktu procesu unieszkodliwiania odpadu ulegającego 
biodegradacji do formy produktu rynkowego; 

− przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych po ich rozdrobnieniu na części 
(drewno, metale, itp.); 
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− przetwarzanie odpadów budowlanych (możliwość zastosowania sprzętu 
mobilnego); 

− przetwarzanie opon (rozdrabnianie i wydzielenie frakcji surowcowej); 

− składanie pozostałych odpadów balastowych (niesurowcowych i 
niekompostowalnych) w kwaterze składowania balastu; 

− czasowe deponowanie wysegregowanych odpadów niebezpiecznych 
wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych w wiacie na odpady 
niebezpieczne. 

4. Zakłada się sukcesywne wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła ich 
powstawania, obejmującej kolejne dzielnice miasta, oraz stopniowo poszerzanie 
asortymentu zbierania powstających odpadów. 

5. Istnieje możliwość dwukrotnego zwiększenia mocy przerobowych zakładu poprzez 
zwiększenie czasu pracy (uruchomienie drugiej zmiany). 

6.6.1.10.2 Wydajność zakładu, produkty do i po unieszkodliwiania 

6.6.1.10.2.1 Wydajność zakładu 

Wydajność projektowanego zakładu powinna pokrywać zwiększone, prognozowane potrzeb 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jednak zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami zakład taki powinien przyjmować również odpady pochodzące z 
powiatu piotrkowskiego.  

Tym niemniej w poniższych rozważaniach bilansowano wyłącznie odpady pochodzące z 
samego Piotrkowa Trybunalskiego. Analiza łączna obejmująca gospodarkę odpadami 
pochodzącymi zarówno z powiaty grodzkiego jak i ziemskiego powinna stać się przedmiotem 
osobnego opracowania dla roku z uwzględnieniem rozwoju całego systemu gospodarki 
odpadami w mieście, to jest: 

                                                                                  “A” dla roku 2003 “B” dla roku 2011 

− odpady komunalne ogółem = 41 825 Mg/a 44 614 Mg/a 

Ilość przyjmowanych osadów ściekowych uzależnia się od ich wilgotności i zawartości metali 
ciężkich.  

6.6.1.10.3 Produkty wejściowe do unieszkodliwiania 

A. Odpady komunalne dowożone z miasta, 

A.1. W początkowym  okresie z podziałem na strumienie: 

 “A” “B” 

 2003 2011 

Strumień S-01 

− Odpady komunalne (zmieszane) = 41 825 Mg/a 44 614 Mg/a 

−  
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A.2. Docelowo w okresie  wdrażania selektywnej zbiórki odpadów u źródeł ich powstawania 
odpady komunalne S-01 z podziałem na strumienie: 

S-01 = odpady komunalne, domowe suche, odpady zielone (parkowe)  

S-04 = surowce wtórne z podziałem na rodzaje 

S-05 = inne pozostałe   

Produkty po segregacji  

Z podziałem na strumienie:  

Strumień S-2  

Wysegregowane odpady ulegające biodegradacji  

do unieszkodliwienia  M =  9 900 Mg/a 10 500 Mg/a 

 

Strumień S-5     

Wysegregowanie odpady przeznaczone do   

termicznego unieszkodliwienia   M =  20 700Mg/a 19 700 Mg/a 

 

Strumień S-4        

surowce wtórne M =  6 354 Mg/a 9 057 Mg/a 

6.6.1.10.3.1 Produkty finalne po segregacji i unieszkodliwiania 

Produkty do zagospodarowania 

Z podziałem na strumienie     “A”  “B” 

Strumień S-5 

Frakcja energetyczna, skierowana 

termicznego unieszkodliwienia   M =  20 700Mg/a 19 700 Mg/a 

Strumień S-6  

Produkt unieszkodliwienia odpadów                  M = 6 200  Mg/a 6 600 Mg/a 

Kompost ulegający biodegradacji 

Strumień S-4 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 162 

Surowce M =  6 354 Mg/a 9 057 Mg/a 

w tym: 

Tab. 6-3 Prognozowana łączna ilość odzyskanych surowców wtórnych z całego terenu objętego opracowaniem 
(wartość szacunkowa). 

Rok/ % odzysku 
surowców 
wtórnych 

Rodzaj surowca 
wtórnego  

Prognozowana łączna ilość odzyskanych 
surowców wtórnych z całego terenu objętego 

opracowaniem [m3/a] 

Papier i tektura 3 124 
Tw. sztuczne 1 389 

Metale 644 
Szkło 1 104 

Opakowania 
wielomariałowe 92 

2007 

Razem 6 354 
Papier i tektura 4 073 
Tw. sztuczne 2 358 

Metale 982 
Szkło 1 472 

Opakowania 
wielomariałowe 172 

2011 

Razem 
9 057 

6.6.1.10.4 Produkty odpadowe do składowania lub końcowego unieszkodliwienia 
Z podzielam na strumienie: 

Strumień S-7 

Odpady balastowe, mineralne tzw. popiołowe, do zastosowania jako warstwa technologiczna 
na kwaterze     M = 3 100 Mg/a 2 900 Mg/a 

Strumień S-8 

Odpady niebezpieczne, wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych skierowane 
do unieszkodliwienia 

 M = 292 Mg/a 312 Mg/a 

 

6.7 Podsumowanie 

1. Gospodarka odpadami w Piotrkowie Trybunalskim powinna być prowadzona w ramach 

jednolitego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami z podziałem na 

wyodrębnione strumienie odpadów i odpowiednie dla nich podsystemy zbiorki i 

zagospodarowania. 
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2. Zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami jak również 

część zadań organizatorskich i finansowych realizować powinno w imieniu Miasta 

powołane przez nie jednostka organizacyjna. 

3. System zbiórki odpadów komunalnych winien gwarantować ich podział „u źródła", na 

strumienie dostosowane do systemu ich odzysku i unieszkodliwienia. Zakłada się 

zatem odrębne gromadzenie odpadów balastowych, odpadów surowcowych, 

bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i nietypowych. 

4. System odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oparty będzie na sortowni 

surowców wtórnych, sortowni odpadu zmieszanego, kompostowni odpadów 

ulegających biodegradacji, linii przetwarzania frakcji energetycznej.  

5. Niezależnie powstanie Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych. 

6. Zakłada się, że w proponowanym systemie gospodarki odpadami Miasto pełnić będzie 

funkcję organizatora systemu i kontrolera realizacji zadań, wynikających z modelu 

funkcjonalnego i przepisów prawa. 
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7 ASPEKTY FINANSOWE 

7.1 Określenie szacunkowych kosztów wdrożenia i 
funkcjonowania krótkoterminowego harmonogramu na lata 
2004-2007 

Szacunkowe koszty realizacji zadań zdefiniowanych w „Planie Gospodarki Odpadami w 
Piotrkowie Trybunalskim” zaprezentowano w poniższych zestawieniach.  

Ocenę kosztów wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i niebezpiecznych 
zaprezentowano w rozdz. 6. 

 Koszty wg rodzaju działalności  

Szacunek kosztów realizacji przedsięwzięć w latach 2004-2007 opracowano w oparciu o 
analizę: 

• nakładów  ponoszone na ochronę środowiska przed odpadami w latach ubiegłych ( 
ogółem i wg kierunków inwestowania), 

• przedsięwzięć zgłoszonych przez gminy i powiaty w ramach ankietyzacji, 

• wielkość nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć  priorytetowych w 
skali miasta a nie wykazanych w zgłoszeniach gmin i powiatów, 

Tab. 7-1  Szacunkowe koszty realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2004 –2007. 

 KOSZTY w  PLN  

L.p. Wyszczególnienie prac 
projektowych, obiektów, 

robót lub urządzeń 

 Robót 
budowlano-
montażowyc

h  

Zakup 
maszyn i 
urządzeń 

Prace 
projektowe/usłu

gi Razem 
1 2 3 4 5 6 

I. 
PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE  I 
PROJEKTOWE         

1. 

Prace przygotowawcze i 
projektowe Zakładu 
Utylizacji Odpadów 
Komunalnych     350 000 350 000 

.2 

Prace przygotowawcze i 
projektowe Zakładu 
Utylizacji Osadów 
Ściekowych     180 000 180 000 

3. 

Prace przygotowawcze i 
projektowe Zakładu 
Przetwarzania Frakcji 
Energetycznej     120 000 120 000 

4. 
Prace przygotowawcze i 
projektowe Zakładu 
Przerobu Odpadów     90 000 90 000 
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 KOSZTY w  PLN  

L.p. Wyszczególnienie prac 
projektowych, obiektów, 

robót lub urządzeń 

 Robót 
budowlano-
montażowyc

h  

Zakup 
maszyn i 
urządzeń 

Prace 
projektowe/usłu

gi Razem 
1 2 3 4 5 6 

Budowlanych 

5. 
Projekt rekultywacji 
składowiska odpadów w 
gminie Grabica     45 000 45 000 

6. 

Opracowanie Studium 
Wykonalności Zakładu 
Utylizacji Odpadów 
Komunalnych     120 000 120 000 

7. 

Opracowanie Studium 
Wykonalności Zakładu 
Utylizacji Osadów 
Ściekowych     120 000 120 000 

8. Opracowanie gminnego 
planu gospodarki odpadami      35 000 35 000 

9. 
Opracowanie programów 
edukacji ekologicznej 
mieszkańców     30 000 30 000 

10. 
Opracowanie programu 
doskonalenia kadr i 
rozpoczęcie szkoleń     15 000 15 000 

11. Plan gospodarki odpadem 
budowlanym     15 000 15 000 

12. 

Inwentaryzacja i plan 
zagospodarowania 
odpadów zawierających 
azbest     15 000 15 000 

            
  Razem poz. I       1 135 000 

            

II. REALIZACJA Zakładu 
Utylizacji Odpadów          

1. Budynek administracyjno - 
socjalny  700 000     700 000 

            

2. 

Hala przyjmowania i 
segregacji - obiekt nr 1 - z 
pomieszczeniem socjalno-
technicznym i sterownią       9 910 000 

  
- roboty budowlano-
montażowe 4 410 000       

  

- linia technologiczna 
segregacji odpadów 
zmieszanych oraz 
prasowania surowców 
wtórnych   5 500 000     

3. Wiata  i dojrzewania 
kompostu  3 120 000     3 120 000 

            
4. Wentylatornia        330 000 

  - roboty budowlano-
montażowe 150 000       

  - instalacja wentylacji 180 000       
            
5. Biofiltr 440 000     440 000 

            

6. Urządenia do uzdatniania 
kompostu   410 000   410 000 

            
7. Boksy na surowce wtórne  855 360     855 360 

  roboty budowlano - 
konstrukcyjne         
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 KOSZTY w  PLN  

L.p. Wyszczególnienie prac 
projektowych, obiektów, 

robót lub urządzeń 

 Robót 
budowlano-
montażowyc

h  

Zakup 
maszyn i 
urządzeń 

Prace 
projektowe/usłu

gi Razem 
1 2 3 4 5 6 

8. Wiata  dla odpadów 
wielkogabarytowych       1 337 500 

  
roboty budowlano - 
konstrukcyjne 487 500       

  
- linia technologiczna 
rozdrabniania   850 000     

            

9. 
Wiata na czasowe 
magazynowanie odpadów 
problemowych 129 600     129 600 

            

10. Magazyn (plac) kompostu 
gotowego 210 000     210 000 

            
11. Garaże 288 000     288 000 

            
12. Magazyn paliw 60 000     60 000 
            

13. Drogi i place wewnętrzne 
(teren zakladu) 2 100 000     2 100 000 

            
14. Sieci wod.-kan. 420 000     420 000 
            

15. 
Sieci elektryczne 
wewnętrzna i oświetlenie 
terenu 285 000     285 000 

            
16. Waga samochodowa   140 000   140 000 
            

17. Myjnia  450 000   450 000 

           
  Razem poz. II       21 185 460 

III 
REALIZACJA Zakładu 
Przetwarzania frakcji 
energetycznej         

            

1. 

Hala przyjmowania i 
przetwarzania frakcji 
energetycznej z 
pomieszczeniem socjalno-
technicznym i sterownią       8 625 000 

  
- roboty budowlano-
montażowe 1 125 000       

  
- linia technologiczna 
przetwarzania   7 500 000     

            

2. Drogi i place wewnętrzne 
(teren zakladu) 110 000     110 000 

            

3. 
Sieci elektryczne 
wewnętrzna i oświetlenie 
terenu 142 500     142 500 

  Razem poz. III       8 877 500 
      

IV 
REALIZACJA Zakładu 
Przerobu Odpadów 
Budowlanych         
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 KOSZTY w  PLN  

L.p. Wyszczególnienie prac 
projektowych, obiektów, 

robót lub urządzeń 

 Robót 
budowlano-
montażowyc

h  

Zakup 
maszyn i 
urządzeń 

Prace 
projektowe/usłu

gi Razem 
1 2 3 4 5 6 

1. Instalacja       5 025 000 

  
- roboty budowlano-
montażowe 1 125 000       

  
- linia technologiczna 
przetwarzania   3 900 000     

            

2. Drogi i place wewnętrzne 
(teren zakladu) 360 000     360 000 

            

3. 
Sieci elektryczne 
wewnętrzna i oświetlenie 
terenu 95 000     95 000 

  Razem poz. IV       5 480 000 
            

V. Rekultywacja  terenów 
zdegradowanych.         

1. 
Rekultywacja terenów 
zdegradowanych i 
likwidacja mogilników 2 925 000     2 925 000 

  Razem poz. V       2 925 000 
            

VIII. 

SPRZĘT I URZADZENIA  
PRZEWIDZIANE DLA 
BIEŻĄCEJ 
EKSPLOATACJI 
INSTALACJI 
UNIESZKODLIWIENIA 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH         

  Razem poz. VIII       1 817 900 

       

IX. Wdrożenie planu 
selektywnej zbiórki         

1. 

Zakup i rozmieszczenie 
pojeników do selektywnego 
gromadzenia odpadów 
surowcowych   867 690   867 690 

2. 

Zakup i rozmieszczenie 
pojeników do selektywnego 
gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych   135 000   135 000 

  Razem poz. IX       1 002 690 

X. INNE         
1. Rozruchy   85 000   85 000 

2. Szkolenie personelu   30 000   30 000 

3. Rezerwa na roboty 
nieprzewidziane 2 012 877 2 820 632 90 800 1 931 069 

            
  Razem poz. IV       2 046 069 

            

  OGÓŁEM (netto) 21 295 397 23 331 022 1 225 800 44 469 619 
  OGÓŁEM (brutto) 25 980 384 28 463 847 1 495 476 54 557 107 

 

Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami powstającymi na 
terenie miasta zaprezentowano w poniższych zestawieniach. Szczególną uwagę zwrócono 
na koszty eksploatacji systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odpadów 
niebezpiecznych. W przypadku odpadów inne niż niebezpieczne zauważana jest tendencja 
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odzysku i recyklingu tego typu odpadów, Tak więc gospodarka tego typu odpadami może 
generować przychody niż koszty. Dotyczy to również odpadów ulegających biodegradacji. 

Zgodnie z obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci wszystkie koszty, związane z 
wdrażaniem krótkoterminowego planu działania będą ponoszone przez użytkowników 
systemu gospodarki odpadami (posiadaczy odpadów – gospodarstwa domowe, instytucje 
handlowe i publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne, itp.). 

Koszty związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Tab. 7-2 Koszty zbiórki, transportu i unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów komunalnych powstających na 
terenie Piotrkowa Trybunalskiego (na podstawie danych IEPU). 

Ilość 
odpadów 

Koszt jednostkowy 
zł/Mg 

Roczny koszt 
funkcjonowania 

systemu 

Roczny koszt 
funkcjonowania 

systemu 

Jedn. koszt. 
funkcjonowania 

systemu w 
przeliczeniu na 

mieszkańca 

Jedn. koszt. 
funkcjonowania 

systemu w 
przeliczeniu na 

mieszkańca 

Mg Wariant 1 Wariant 2 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 1 Wariant 2 

Lata 

  zł/Mg zł/Mg zł zł zł/M/r zł/M/r 

2007 41 884 130 170 5 444 875 7 120 222 66,49 86,94 

2011 44 614 130 170 5 799 830 7 584 393 70,82 92,61 

Tab. 7-3  Koszty zbiórki, transportu i unieszkodliwienia w ZUOK odpadów komunalnych powstających na terenie 
Piotrkowa Trybunalskiego (analiza własna) 

Ilość 
odpadów 

Koszt jednostkowy zł/Mg Roczny koszt 
funkcjonowania 

systemu 

Roczny koszt 
funkcjonowania 

systemu 

Jedn. koszt. 
funkcjonowania 

systemu w 
przeliczeniu na 

mieszkańca 

Jedn. koszt. 
funkcjonowania 

systemu w 
przeliczeniu na 

mieszkańca 

Mg Wariant 1 Wariant 2 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 1 Wariant 2 

Lata 

  zł/Mg zł/Mg zł zł zł/M/r zł/M/r 

2007 41 884 80 120 3 350 693 5 026 039 40,91 61,37 

2011 44 614 80 120 3 569 126 5 353 689 43,58 65,37 

 

Tab. 7-4. Oszacowane koszty eksploatacyjne dla Zakładu Przerobu Odpadów Budowlanych wg. Kompleksowy System 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Piotrkowie Trybunalskim. 

Tab. 7-5 Koszty transportu (analiza własna). 

Rodzaj odpadu Jedn.-Koszt 
Zmieszane komunalne O,50 zł/Mg /km 
Ulegające biodegradacji 0,40 zł/Mg/km 
Surowcowe 0,60 zł Mg/km 
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Tab. 7-6 Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji (analiza własna). 

Typ źródła Odpady łącznie Frakcja organiczna Frakcja sucha 

Zabudowa miejska  zwarta 25 zł/Mg 40zł/Mg 45zł/Mg 

Zabudowa rozproszona 50 zł/Mg 80 zł/Mg 90 zł/Mg 

 

Koszty związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych 

Koszty eksploatacyjne związane z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych należy 
identyfikować w zakresie gromadzenia transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadów, w 
tym: 

• obsługi sieci zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), 

• unieszkodliwiania strumienia odpadów niebezpiecznych. 

Za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami przyjęto średni stały koszt eksploatacyjny 
jednego PZON na poziomie 31,8 tys. PLN. Zatem koszty obsługi sieci PZON kształtować się 
będą w latach do roku 2007 rocznie ok.286,2 tys. PLN,  

Do dalszych analiz posłużono się kosztami jednostkowymi odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów.  

W zależności od metody odzysku bądź unieszkodliwiania koszty jednostkowe wynoszą: 

• termiczne unieszkodliwianie – 2 500 PLN/Mg, 

• odzysk rozpuszczalników - 2 500 PLN/Mg, 

• rozdział emulsji – 300 PLN/Mg, 

• immobilizacja w betonie – 1 000 PLN/Mg, 

• wykorzystanie w procesach przemysłowych – 400 PLN/Mg, 

• indywidualne procesy – 10 000 PLN/Mg, 

• odzysk metali – 500 PLN/Mg, 

• składowanie do czasu opracowania technologii – 800 PLN/Mg, 

• chemiczne oczyszczanie ścieków – 800 PLN/Mg, 

• składowanie azbestu – 600 PLN/Mg, 

• odzysk rtęci – 4 000 PLN/Mg, 

• obróbka fizykochemiczna – 1 500 PLN/Mg, 
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Tab. 7-7 Koszty unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych  w strumieniu odpadów komunalnych. 

Ilość odpadów Koszt jednostkowy 
zł/Mg 

Roczny koszt 
funkcjonowania 

systemu 

Jedn. koszt. 
funkcjonowania 

systemu w 
przeliczeniu na 

mieszkańca 

Lata 

Mg zł zł zł/M/r 

2007 302 3500 1 055 468 12,8 
2011 290 3500 1 014 970 12,2 

 

Dla miasta został przygotowany program unieszkodliwienia azbestu. Będzie on przedmiotem 
osobnego postępowania. Przewiduje się iż koszt wdrożonego programu do roku 2007 będzie 
wynosił ok. 807 tys. Koszt ten został ujęty w Planie Ochrony Środowiska.  

7.2 Źródła finansowania 

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można 
podzielić na trzy grupy: 

• publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, gminy lub pozabudżetowych 
instytucji publicznych, 

• prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw 
leasingowych, 

• prywatno-publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy. 

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są: 

• zobowiązania kapitałowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing, 

• udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach, 

• dotacje. 

Mogą one występować łącznie. 

Kredyty bankowe można podzielić na: 

• kredyty udzielane ze środków własnych - kredyt komercyjny, 

• kredyty ze środków powierzonych - otrzymanych z innych źródeł na uzgodnionych 
warunkach, 

• kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje 
zewnętrzne. 

Jako najczęściej występujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadam 
należy wymienić: 

• fundusze własne inwestorów, 
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• pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane 
przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z 
dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty 
konsorcjalne, 

• zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji długu wobec Finlandii, 
funduszu ISPA), 

• kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i 
Rozwoju EBOiR, Bank Światowy), 

• kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne, 

• leasing. 

Zasady funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 ze zm.). W województwie zachodnio-pomorskim, podobnie jak w każdym innym 
województwie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje 
na wzór Narodowego FOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane 
z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do 
realizacji.  

Przy ocenie wniosków o dofinansowanie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi preferuje te zadania, które:  
1. Znajdują odzwierciedlenie w polityce ekologicznej województwa, spójnej z polityką 
ekologiczną państwa. 
2. Zawarte są w lokalnych, długookresowych programach ochrony środowiska. 
3. Realizowane są w zakładach szczególnie uciążliwych dla środowiska. 
4. Spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzenie wykorzystania środków podmiotów 
gospodarczych, samorządów terytorialnych oraz gminnych i powiatowych funduszy 
ochrony środowiska oraz ograniczają uciążliwości dla środowiska. 
5. Realizują zobowiązania Polski w zakresie integracji z Unią Europejską.  

Wnioski muszą spełniać następujące kryteria: 
I. Kryterium efektywności ekologicznej.  
Kryterium to ma charakter nadrzędny. Zadania przyjęte do dofinansowania powinny 
zapewniać - po zakończeniu - osiągnięcie określonego efektu ekologicznego. Dotyczy to 
przede 
  
II. Kryterium efektywności ekonomicznej.  
 
III. Kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych.  
Finansowane będą zadania: Wprowadzające technologie zapewniające wysoką 
skuteczność ochrony środowiska oraz podnoszące sprawność już istniejących urządzeń, 
służących ochronie środowiska.  

 
IV. Kryterium zasięgu oddziaływania.  
Zadania będą dofinansowywane w kolejności: o znaczeniu regionalnym, Wynikające z 
lokalnych programów ochrony środowiska, dotyczące obszarów szczególnej ochrony 
środowiska 
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V. Kryterium spełnienia przez Wnioskodawcę wymogów formalnych.  

Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 
ustawy Prawo ochrony środowiska także mogą: 

• udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, 

• wnosić udziały do spółek działających w kraju, 

• nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju. 

7.3 Fundacje i programy pomocowe 

7.3.1 Fundacja EkoFundusz 

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego 
zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na 
wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas 
decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, 
Włochy, Szwecja i Norwegia. Tak więc EkoFundusz zarządza środkami finansowymi 
pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 
2010. W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za 
dziedziny priorytetowe. Są nimi:  

• Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz 
eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza), 

• ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej 
(ochrona wód), 

• ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu), 

• ochrona różnorodności biologicznej, 

• gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych. 

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są: 

• tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, 

• przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w 
procesach przemysłowych (promocja „czystszych technologii”) i likwidacją składowisk 
odpadów tego rodzaju, 

• rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody. 

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te 
projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów 
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ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden 
z następujących warunków: 

• wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów, 

• uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska, 

• szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia. 

Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników 
NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja 
EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%. Gdy inwestorem są władze 
samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów (w przypadkach szczególnych do 
50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające 
poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów. W 
odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne 
(przyrodnicze, charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu 
może pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w 
inwestycjach związanych z ochroną środowiska. EkoFndusz może wspierać zarówno 
projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe 
zaawansowanie nie przekracza 60%. Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do 
sektorów priorytetowych EkoFunduszu dopiero w 1998 r. 

7.3.2 Inne fundacje 

Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Environmental Know-How Fund w 
Warszawie, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie, 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Program 
Małych Dotacji GEF, Projekt Umbrella. 

7.3.3 Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy 
operacyjne 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistnieje możliwość finansowania inwestycji w 
ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także 
możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej). Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych 
finansowanych w przyszłości ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju 
(2004-2006). Narodowy Plan Rozwoju będzie służył jako podstawa negocjowania przez 
Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework), dokumentu 
określającego kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację 
zamierzeń rozwojowych oraz jako podstawa interwencji z Funduszu Spójności. W ramach 
jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: Ochrona środowiska i 
zagospodarowanie przestrzenne podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne 
ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W zakresie gospodarki 
odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji 
Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę 
lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu 
i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Dwa pierwsze kierunki realizowane będą 
głównie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 174 

(ZPORR), natomiast trzeci pozostanie domeną działań o charakterze krajowym, wspieranych 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna. 
Środki finansowe, przeznaczone na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w 
tym składowisk odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy 
celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w 
ograniczonym zakresie także w ramach komponentu wojewódzkiego ZPORR. Równolegle 
realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. Z funduszu tego 
wsparcie uzyska między innymi sektor środowisko. W ramach tego sektora nastąpi wsparcie 
gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiorki, 
transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. W ramach tego priorytetu 
będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki 
odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.  

Łącznie w skali kraju suma środków publicznych (Fundusze Strukturalne, Fundusz 
Spójności, środki krajowe) w realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wyniesie 
ponad 20 092 mln Euro, z czego 13 862 mln Euro tj. 69% całości sumy pochodzić będzie ze 
środków wspólnotowych. 

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą uczestniczyły 
także środki prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom 
konkurencji. Łączna wartość niezbędnego wkładu ze strony podmiotów prywatnych 
szacowna jest na około 3 165 mln Euro, co podwyższa łączną sumę środków 
zaangażowanych w realizację NPR do ponad 23 mld Euro. 

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, będący strategicznym średniookresowym 
dokumentem planistycznym, wskazującym kierunki interwencji publicznej o charakterze 
strukturalnym, przewiduje koncentrację działań na wybranych priorytetach rozwoju. Jest 
wśród nich priorytet: Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. 
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8 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ  

8.1 Realizacja przedsięwzięć w gospodarce odpadami na 
terenie Piotrkowa Trybunalskiego w okresie do roku 2007. 

W celu zrealizowania przyjętej w niniejszym opracowaniu strategii gospodarki odpadami w 
Piotrkowie Trybunalskim oraz osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych niezbędne jest 
zrealizowanie w latach 2004-2007 przedsięwzięć wymienionych w poniższej tabeli. 

Tab. 8-1 Harmonogram zadań w zakresie gospodarki odpadami realizowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w 
latach 2004-2007. 

Lp. Zadania Opis 
przedsięwzięcia 

Jednostki i 
podmioty 

realizujące 
Okres realizacji Źródła 

finansowania 

1 Opracowanie planów - opracowanie 
gminnego planu 

gospodarki 
odpadami  

Gmina 2004 Środki własne 
AWRSP  

PFOŚ i GW 
GFOŚiGW 

 

  - opracowanie 
planów selektywnej 

zbiórki odpadów 
surowcowych, 

niebezpiecznych itp. 

Gmina 2004 Środki własne 
WFOŚiGW 
 PFOŚ i GW 
GFOŚiGW 

 

  Przeprowadzenie 
inwentaryzacji i 

opracowanie 
programu likwidacji 
azbestu na terenie 

miasta 

Gmina 2004  Środki własne 

2 Opracowanie 
programów 

- opracowanie 
programu 

doskonalenia kadr i 
rozpoczęcie szkoleń 

Gmina 2004- 2007 Środki własne 

  - opracowanie 
kompleksowego 

programu edukacji 
ekologicznej 

mieszkańców w 
zakresie gospodarki 

odpadami 

 2004- 2007 Środki pomocowe 
WFOŚiGW 
PFOŚ i GW 

3 Selektywna zbiórka 
odpadów 

- wdrożenie 
programu edukacji 
na terenie Gminy  

Gmina 2004 - 2007 Środki pomocowe 
WFOŚiGW 
PFOŚ i GW 
GFOŚiGW 

  - wyposażenie w 
pojemniki do 

selektywnej zbiórki 

Gmina, 
przedsiębiorstwa, 
właściciele posesji 

2004 - 2007 Środki własne 
Środki 

przedsiębiorstw 
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Lp. Zadania Opis 
przedsięwzięcia 

Jednostki i 
podmioty 

realizujące 
Okres realizacji Źródła 

finansowania 

  - wyposażanie 
domów 

jednorodzinnych w 
przydomowe 

kompostowniki 

  Środki pomocowe 
PFOŚ i GW, 
GFOŚiGW 

  - wspieranie 
tworzeniu instalacji 

przetwarzania 
odpadów 

surowcowych 

Powiat, związki 
Gmin, Gmina 

2004 - 2007 Środki własne 
Fundusze 
pomocowe 
WFOŚiGW 
PFOŚ i GW 
GFOŚiGW 

  - doposażenie 
przedsiębiorstw  

transportowych w 
specjalistyczny 

sprzęt 

Podmioty 
gospodarcze  

2004 - 2007 Środki własne 
PFOŚ i GW 

4 Utworzenie i 
aktualizowanie bazy 

danych 

- utworzenie i 
prowadzenie 

powiatowej bazy 
danych z zakresu 

wytworzonych 
odpadów innych niż 

niebezpieczne i 
niebezpieczne 

Podmioty 
gospodarcze Powiat 

2004 Środki budżetowe, 
Środki własne 

przedsiębiorstw 

  - wdrożenie 
ewidencji 

wytworzonych 
opakowań w 

przedsiębiorstwach 

Podmioty 
gospodarcze 

2004 Środki budżetowe 

  - opracowanie i 
wdrożenie strony 

internetowej forum 
odpady 

Podmioty 
gospodarcze 

2004 Środki budżetowe 

5 Obniżenie 
materiałochłonności 

- wdrażanie norm 
zgodnych z ISO 

14001  

Podmioty 
gospodarcze 

2004- 2007 Środki własne 
Środki pomocowe 

  - wprowadzanie 
nowych technologii 
(BAT),wdrażanie 
dyrektywy IPPC 

Podmioty 
gospodarcze 

2004- 2007 Środki własne 
Środki pomocowe 

 

  - wdrażanie idei 
„czystej Produkcji” 

  Środki własne 
Środki pomocowe 

 

8 Rekultywacja terenów 
zdegradowanych 

- wykonanie 
rekultywacji 

Starosta 2004-2007 Środki własne 
Środki budżetowe 

WFOŚiGW 

9 Budowa zakładów 
unieszkodliwiania 
odpadów  

- opracowanie 
dokumentacji 
koncepcyjnej 

budowy Zakładu 
Utylizacji Odpadów 

Komunalnych  

Gmina, Związki 
Gmin 

2004 Środki własne,UE 

  - opracowanie 
dokumentacji 

projektowej budowy 
ZUOK – dla nowych 

zakładów 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004- 2007 Środki własne 
Środki pomocowe 

  - budowa ZUOK i 
niezbędnych kwater 

lub składowisk 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004- 2007 Środki pomocowe i 
fundusze 

  - opracowanie 
dokumentacji 

projektowej budowy 
zakładu 

przygotowania RDF 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004- 2007 Środki własne 
Środki pomocowe 
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Lp. Zadania Opis 
przedsięwzięcia 

Jednostki i 
podmioty 

realizujące 
Okres realizacji Źródła 

finansowania 

  - budowa zakładu 
przygotowania RDF 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004- 2007 Środki pomocowe i 
fundusze 

  - opracowanie 
dokumentacji 

projektowej budowy 
Zakładu Przerobu 

Odpadów 
Budowlanych 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004- 2007 Środki własne 
Środki pomocowe 

  - budowa Zakładu 
Przerobu Odpadów 

Budowlanych 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004- 2007 Środki pomocowe i 
fundusze 

  - opracowanie 
studium 

lokalizacyjnego 
spalarni odpadów 

Gmina, Związki 
Gmin  i m. Szczecin 

2007 Środki własne i 
budżetowe 

  - opracowanie 
dokumentacji 
koncepcyjnej 

budowy Zakładu 
Utylizacji Osadu 
Ściekowego 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004 Środki własne 

  Studium 
wykonalności dla 
budowy Zakładu 
Utylizacji Osadu 
Ściekowego 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004 Środki własne 

  - opracowanie 
dokumentacji 

projektowej budowy 
Zakładu Utylizacji 

Osadu Ściekowego 
– dla nowych 

zakładów 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004- 2007 Środki własne 
Środki pomocowe 

  - budowa Zakładu 
Utylizacji Osadu 
Ściekowego 

Gmina, Związki 
Gmin 

2007-2011 Środki pomocowe i 
fundusze 

12 Tworzenie punktów 
zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 

- utworzenie 
systemu zbiórki 

odpadów 
niebezpiecznych 

Gmina 2004- 2007 Środki pomocowe i 
fundusze 

Środki własne i 
budżetowe 

13 Recykling 
samochodów 

- wspomaganie 
budowy 

wojewódzkiego 
zakładów recyklingu 

samochodów 
zlokalizowanego 

Podmioty 
gospodarcze, Powiat 

2004- 2007 Środki własne i 
budżetowe 

Środki pomocowe 
EKOFUNDUSZ 

WFOŚiGW 
NFOŚiGW 
PFOŚiGW 

14 Odpad budowlany - zorganizowanie 
systemu odbioru 

odpadów z rozbiórki 
obiektów 

budowlanych w celu 
ich powtórnego 

wykorzystania jako 
materiału w 

budownictwie 

Podmioty 
gospodarcze, Powiat 

2004-2007 Środki własne i 
budżetowe 

Środki pomocowe 
EKOFUNDUSZ 

WFOŚiGW 
NFOŚiGW 
PFOŚiGW 

  - opracowanie 
dokumentacji 

projektowej budowy 
Zakładu Przerobu 

Odpadów 
Budowlanych 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004- 2007 Środki własne 
Środki pomocowe 

  - budowa Zakładu 
Przerobu Odpadów 

Budowlanych 

Gmina, Związki 
Gmin 

2004- 2007 Środki pomocowe i 
fundusze 
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8.2 Zadania strategiczne w gospodarce odpadami na terenie 
miasta w okresie do roku 2011 

Poniższa tabela prezentuje zadania i cele jakie maja być realizowane w grupie czynności 
strategicznych podjętych do realizacji do roku 2011.  

Tab. 8-2 Zadania strategiczne w zakresie gospodarki odpadami przewidziane do realizacji w latach 2007-2011. 

Rok Zadanie Odpowiedzialne jednostki 

2004-2011 Kampanie na rzecz społecznej świadomości w 
zakresie gospodarki odpadami, działania 
informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów 
opakowaniowych, działania informacyjne i 
edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu 
zbierania i przetwarzania danych, krajowa 
kampania informacyjna dla społeczeństwa i 
podmiotów gospodarczych oraz lokalne 
kampanie informacyjne dla społeczeństwa. 

Gmina 

2004-2011 Stworzenie systemu zbiórki odpadów 
komunalnych obejmującego 100% wytwórców   

Gmina 

2004-2011 Organizacja gospodarki odpadami 
opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę 
finansowaną z opłat za produkty i za recykling. 
Zawarcie umów z organizacjami zbierającymi.  

Gmina Przedsiębiorcy 

2007-2011 Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów 
komunalnych 

Gmina 

2004-2011 Rozwój systemów unieszkodliwiania odpadów 
ulegających biodegradacji – osadów ściekowych 

Powiat  

2004-2011 Rozwój systemu zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych: 

Gmina 

 działania organizacyjne pozwalające na 
uzyskanie stopnia zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych na poziomie 20% w 2007 r. i  
50% w r. 2011 

 

 instalacja linii unieszkodliwiania odpadów 
wielkogabarytowych o odpowiedniej wydajności 

 

2004-2011 Stworzenie i rozwój systemu zbiórki odpadków 
budowlanych i rozbiórkowych (gruzu): 

Gmina 

 działania organizacyjne pozwalające na 
uzyskanie stopnia zbiórki odpadów budowlanych i 
gruzu na poziomie 15% w 2007 r. i  40% w roku 
2011. 

 

2004-2011 Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia 
udziału odpadów niebezpiecznych w strumieniu 
odpadów komunalnych: 

Gmina 

 działania organizacyjne pozwalające na 
uzyskanie stopnia zbiórki odpadów 
niebezpiecznych na poziomie 15% w 2007 r. i 
50% w 2011r. 
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9 SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU 

Przebieg realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Piotrkowa Trybunalskiego” musi być 
systematycznie kontrolowany (monitorowany). Monitoring ten ma podstawowe znaczenie 
informacyjne jednak jego głównym celem jest umożliwienie i optymalizacja zarządzania 
„Planem”. Zarządzanie obejmuje działania bieżące, niejako statutowe ale również okresowo 
dokonywanych ocen i aktualizacje wytyczonych celów, sformułowanych zadań jak i 
wyznaczonych priorytetów. 

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami były aktualizowane nie 
rzadziej niż raz na 4 lata. Organ wykonawczy miasta na prawach powiatu przygotowuje co 2 
lata sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. Jeżeli będzie wymagała tego 
sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno być przeprowadzone 
stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji 
planu. 

System monitoringu realizacji „Planu Gospodarki Odpadami ….” składa się z trzech 
obszarów. 

1. Diagnozowanie zmian kwalifikowanych elementów środowiska w zakresie gospodarki 
odpadami. 

2. Diagnozowanie stopnia wykonania przyjętych celów „Planu … ”  

3. Monitoring partycypacyjny (społeczny). 

Ad.1. Monitoring elementów środowiska realizowany jest w regionie przez WIOŚ przy 
współudziale Wydziałów Ochrony Środowiska poszczególnych jednostek samorządowych. 
Nadzoruje go kompetencyjnie GIOŚ. 

• Miernikami osiągniętych efektów ekologicznych są wielkości uzyskane podczas 
pomiarów bądź szacowane po podstawie posiadanych informacji. 

• Uzyskane wyniki monitoringu porównywane są z normatywami jakości środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami. 

Normatywy te są już podstawą odniesienia oceny ale przede wszystkim określają cele 
ekologiczne (jakość środowiska nie może być gorsza od wartości normatywnej). W tym 
ujęciu monitoring środowiska jest także narzędziem monitoringu efektów realizacji „Programu 
Ochrony Środowiska” (w rozumieniu osiągnięcia celów). 

• Kryteria normatywne stanu środowiska oraz systemy ocen i pomiarów ulegają 
obecnie ewolucji w związku z unifikowaniem systemu krajowego z systemem 
monitoringu Unii Europejskiej.  

• Planowane zmiany systemu monitoringu środowiska będą wymagały istotnego 
wzmocnienia osobowego oraz technicznego. 
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• Planowane zmiany systemu wskaźników i normatywów będą wymagały aktualizacji 
oceny stanu środowiska w Piotrkowie Trybunalskiem (w świetle nowych wartości 
normatywnych oraz intensyfikacji wykonywanych pomiarów) i rozszerzenia zasięgu 
merytorycznego pomiarów o kwalifikowane strumienie odpadów. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 (Dz. U. Nr 152 poz. 1740) w 
sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania 
oraz sposobu prowadzenia wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i 
gospodarowania odpadami wprowadza układy informacji objętych obowiązkiem zbierania i 
przetwarzania przez marszałków województw w celu prowadzenia ww. baz danych. Do 
informacji tych mają dostęp organy wykonawcze samorządów formacje te będą 
przekazywane ze szczebla wojewódzkiego do szczebla centralnego i będą pomocne przy 
ocenie realizacji uchwalonych planów gospodarki odpadami. 

Sprawą pierwszorzędnej wagi jest opracowanie i wdrożenie wojewódzkich baz dotyczących 
gospodarki odpadami, które zawierać będą kompleksową informację o odpadach, łącznie z 
informacją o przedsiębiorcach i instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

Aktualizacja powiatowego planu gospodarki odpadami winna obejmować w głównej mierze: 

1. W zakresie oceny stanu gospodarki odpadami: 

• bilans odpadów w poszczególnych sektorach: komunalnym i gospodarczym (z 
wydzieleniem odpadów niebezpiecznych) wykonany w oparciu o opracowany system 
baz danych), 

• ocenę istniejących obiektów gospodarki odpadami w oparciu o przeprowadzone 
przeglądy ekologiczne i wydane decyzje dotyczące dalszej eksploatacji tych 
obiektów, 

• zbilansowanie potrzeb w gospodarce odpadami z możliwościami wynikającymi ze 
zweryfikowanej diagnozy stanu. 

2. W zakresie wytyczonych celów w gospodarce odpadami: 

• zgodność przyjętych celów z celami Polityki Ekologicznej Państwa. 

3. W zakresie oceny niezbędnych nakładów finansowych: 

• zbilansowanie kosztów niezbędnych do realizacji systemowych rozwiązań w 
gospodarce odpadami przewidzianych w Planach niższego szczebla. 

Ad.2 Monitoring stopnia wykonania przyjętych celów składa się z oceny: 

• osiągnięcia celów ekologicznych; 

• stopnia realizacji zadań; 

• oceny działań poszczególnych podmiotów będących źródłem emisji odpadów. 

Wyniki oceny są podstawą zarządzania „Planem …”  w zakresie aktualizacji celów oraz 
przyjętych sposobów realizacji poszczególnych zadań a także  egzekwowania osiągniętych 
wyników (od urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych). 
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W monitoringu osiągania celów ekologicznych wykorzystuje się wyniki monitoringu 
środowiska a także oceny poznawcze skali osiągnięć z osiągnięciami planowanymi. W 
związku z tym głównymi miernikami realizacji celów „Planu Gospodarki Odpadami” są:  

• odsetek (%) redukcji zagrożeń lub skali korzystania ze środowiska (np. emisji 
poszczególnych grup odpadów, selektywnego gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych, selektywnego 
gromadzenie);  

• odsetek % wzrostu korzyści (np. wzrostu odzysku, wzrost recyklingu, wzrostu stopnia 
oczyszczenia, wzrost powierzchni zrekultywowanych, wzrost zasięgu sankcjonowania 
selektywnej zbiórki odpadów, wzrost odzysku olejów przepracowanych).  

Wartości te porównywane są z planowanymi odsetkami redukcji zagrożeń lub wzrostu 
korzyści: 

• wskaźniki jednostkowe (np. ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, ilość 
pojemników na selektywna zbiórkę poszczególnych strumieni odpadów surowcowych 
i niebezpiecznych występujących  odpadach komunalnych przypadających na 1000 
mieszkańców); 

• wartości liczebnościowe (np. liczebność składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne, liczebność składowisk odpadów niebezpiecznych, liczebność źródeł 
emisji poszczególnych); 

• liczba jednostek organizacyjnych przeprowadzających działania lub liczba działań 
(np. liczba jednostek które wykonały obowiązujące plany, programy czy przeglądy, 
liczba działań kontraktowych). 

Monitoring realizacji celów prowadzony jest przez organy wykonawcze miasta na prawach 
powiatu. Dotyczy oceny realizacji corocznego planu działań w aspekcie: 

• ilości i jakości zakresu i kosztów zadań zrealizowanych; 

• przyczyn cząstkowego wykonania zadań zaplanowanych (lub przyczyn zaniechania 
realizacji zadania); 

• ustalenia narzędzi optymalizujących realizację zadań na rok następny; 

• identyfikacji zagrożeń; 

• określenia zakresu merytorycznego zadań na rok następny wraz z oceną ich 
przygotowania organizacyjnego i finansowego. 

Ad. 3. Stopień realizacji zadań jest po części także oceną (samooceną) władz 
samorządowych w zakresie zarządzania „Planu Gospodarki Odpadami …”. 

Efekty realizacji planu w największej mierze zależą od stopnia zaangażowania i dotyczą jego 
wykonawców tj. władz gmin i powiatów oraz zarządów podmiotów gospodarczych. Ocena 
postaw realizatorów wykonuje organ wykonawczy miasta na prawach powiatu równolegle z 
coroczną realizacją planu działań. 

• W realizacji całości monitoringu realizacji „Planu Gospodarki Odpadami …” istotną 
rolę może odgrywać „Rada Programu” uzupełniona o przedstawicieli środowisk 
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opiniotwórczych, podmiotów gospodarczych i organizacji ekologicznych 
współdziałających przy wykonywaniu zadań.  

Zakres uprawnień „Rady Programu” określa organ wykonawczy miasta na prawach powiatu, 
dla którego „Rada” ta jest istotnym organem opiniującym, doradczym i kontrolnym. Działania 
„Rady” pozwalają optymalnie przygotować coroczne plany działań oraz raporty (co 2 lata) z 
wykonania Programu”. Raporty te są obligatoryjne w świetle ustawy „Prawo Ochrony 
Środowiska”. 



 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2004-2007 

BBF    Sp. z o.o.
 183 

 

10 WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO PROJEKTU PLANU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO 

Zakres niniejszej analizy  jest zgodny z wymogami stawianym prognozom oddziaływania na 
środowisko określonym zapisanymi w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627). 

10.1 Zawartość, główne cele strategii gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz jej powiązanie z innymi dokumentami. 

Zawartość planu  odpowiada wymaganiom, jakie są stawiane zapisami ustawy o odpadach 
oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami. 

Głównymi częściami strategii są: 

• charakterystyka miasta, 

• przedstawienie oraz ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi, 

• prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające w 
szczególności ze zmian demograficznych i gospodarczych, 

• działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym w 
szczególności dotyczące zapobiegania wytwarzaniu, redukcji ilości odpadów 
wytwarzanych oraz ograniczania ich uciążliwości, selektywnej zbiórki, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ograniczenia ilości odpadów biologicznie 
rozkładalnych usuwanych na składowiska, 

• projektowany system gospodarki odpadami. 

• harmonogram realizacji zadań i osiągania założonych celów, 

• sposoby finansowania realizacji zadań, 

• system monitorowania i oceny realizacji zamierzonych celów,  

• wnioski z analizy oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami. 

Celami planu są: 
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• prezentacja nadrzędnych, z punktu widzenia miasta, zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami, stanowiących punkt odniesienia dla konstruowania 
bardziej szczegółowych gminnych gospodarki odpadami, w których przedstawione 
będą dalsze ustalenia dotyczące poszczególnych rozwiązań zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

• wskazanie możliwości powołania obiektów powiatowych bądź regionalnych 
zalecanych do analizy na etapie realizacji planów gminnych, 

• wskazanie zasad udzielania wsparcia finansowego ze środków publicznych inwestycji 
z zakresu gospodarki odpadami. 

Plan gospodarki odpadami  komunalnymi jest powiązany z następującymi dokumentami o 
charakterze planistycznym: 

• Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO), 

• Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,  

• Strategią Rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego. 

W ramach prac nad planem gospodarki odpadami, uwzględniono założenie i wnioski 
wynikające z przedstawionych wyżej dokumentów. W szczególności, bezpośrednio wiążące 
dla „Planu Gospodarki Odpadami dla Piotrkowa Trybunalskiego” są ustalenia Planu 
Krajowego, i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

10.2 Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych 
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Obiekty gospodarki odpadami, przewidziane docelowo w planie gospodarki odpadami  nie 
będą wywierały znaczących oddziaływań na środowisko, co wynika z faktu iż zastosowane 
procesy technologiczne będą powodować: 

• maksymalizację odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji odpadów użytkowych 
(opakowaniowych, innych niż opakowaniowe, gruzu budowlanego, 
wielkogabarytowych) oraz recyklingu organicznego frakcji ulegającej biodegradacji,  

• mechanicznej obróbki pozostałych frakcji odpadów w hali z pełną kontrolą emisji 
(mechaniczne sortowanie + wydzielenie frakcji ulegającej biodegradacji),  

• kompostowanie oraz dojrzewania materiału wstępnie ustabilizowanego w warunkach 
tlenowych, 

• zasadnicze ograniczenie masy odpadów deponowanych na składowiskach, 

• całkowite wyeliminowania składowania odpadów nie przetworzonych oraz 
składowania wyłącznie frakcji odpadów wcześniej sortowanych i stabilizowanych o 
zmniejszonej zawartości składników biologicznie rozkładalnych (a przez to 
zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych i uciążliwości dla środowiska), stosownie 
do wymagań dyrektywy składowiskowej, 
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• modernizacji oraz budowy nowych kwater składowania odpadów bądź całych 
składowisk zgodnie ze standardami prawa krajowego oraz dyrektywy składowiskowej 
UE, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń zanieczyszczenia środowiska oraz 
ograniczy uciążliwość składowisk dla otoczenia, 

• możliwości wykorzystania kompostu do rekultywacji terenów zdegradowanych, 

• możliwość wykorzystania odpadu balastowego do produkcji paliw alternatywnych dla 
cementowni lub innych instalacji przemysłowych.  

10.3 Istotne problemy ochrony środowiska z punktu widzenia 
planu gospodarki odpadami, w szczególności dotyczące 
obszarów chronionych 

Obiekty gospodarki odpadami planowane jako docelowe obiekty o charakterze regionalnym 
są zlokalizowane poza obszarami chronionymi, za które uznane są tu w szczególności: 

• tereny otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody, 

• strefy zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, 
UZWP), 

• ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych. 

10.4 Cele ochrony środowiska wyznaczone w dokumentach UE 
oraz na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia 
projektowanej strategii 

Projektowany plan przyjmuje jako wytyczne cele ochrony środowiska przed odpadami 
wyznaczone w dyrektywach UE oraz w dokumentach strategicznych opracowanych na 
szczeblu krajowym – tj. w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz w Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na 
lata 2000-2006 (II Polityka Ekologiczna Państwa) a także wojewódzkim (Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami). 

Cele te dotyczą w szczególności: 

• osiągnięcia określonych rozporządzeniem poziomów odzysku odpadów 
opakowaniowych i odpadów poużytkowych, 

• zmniejszenia, w określonych ilościach i terminach, zawartości substancji organicznej 
w odpadach komunalnych do składowania, 

• zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem. 
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10.5 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, a jeśli jest to 
niemożliwe ograniczanie negatywnych oddziaływań na 
środowisko, mogących być rezultatem realizacji planu 

Zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być 
rezultatem realizacji planu następować będzie poprzez: 

• promowanie działań mających na celu minimalizację odpadów wytwarzanych 
zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne, 

• rozwój selektywnej zbiórki i odzysku wybranych frakcji odpadów (opakowaniowych, 
nieopakowaniowych, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych), 

• minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska podczas zastosowanie 
mechanicznej i biologicznej formy przetwarzania odpadów komunalnych, 

• wykorzystanie produktów procesu przetwarzania odpadów – kompostu (do 
nawożenia oraz poprawy struktury gruntów),  

• minimalizację emisji do środowiska zanieczyszczeń ze składowisk deponowania 
odpadu poprzez ograniczanie ilości składowanych odpadów oraz składowanie 
wyłącznie odpadów wcześniej przetworzonych co pozwoli na znaczące zmniejszenie 
emisji gazów i odcieków ze składowisk oraz zmniejszenie ich uciążliwości i zagrożeń 
dla środowiska, 

• selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych 
i ich odrębne unieszkodliwianie w specjalnych instalacjach.  

Wzmiankowane powyżej  działania mają charakter działań prewencyjnych, chroniących 
środowisko przed zanieczyszczeniem tj.: 

• zapobiegających emisjom poprzez eliminację wytwarzania i odzysk części odpadów 
oraz  

• znacząco ograniczających emisje zanieczyszczeń do środowiska z planowanych 
instalacji poprzez odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne. 

10.6 Rozwiązania alternatywne do zawartych w projekcie planu 
oraz uzasadnienie ich wyboru i metod oceny prowadzącej 
do tego wyboru 

W trakcie prac nad planem analizowano trzy wariantowe scenariusze rozwoju gospodarki 
odpadami na terenie miasta. Różniły się one między sobą przede wszystkim stopniem 
przetwarzania biologicznie rozkładalnych substancji organicznych oraz sposobem 
końcowego unieszkodliwienia odpadu komunalnego po procesie odzysku surowców 
wtórnych. Dla wszystkich wariantów przeprowadzono obliczenia bilansów materiałowych, 
określono niezbędne wydajności poszczególnych instalacji recyklingu, sortowania, 
przekształcania mechaniczno-biologicznego oraz składowania. Wyznaczono wstępnie koszty 
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inwestycyjne i eksploatacyjne poszczególnych instalacji. Wstępną ocenę scenariuszy 
przeprowadzono w oparciu o kryteria społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.  

Do dalszej oceny wybrano  wariant docelowy zaprezentowany w projekcie planu gospodarki 
odpadami. Dla tego wariantu wykonano szczegółowe obliczenia bilansowe i ekonomiczne.  

10.7 Metody zastosowane przy sporządzaniu analizy 

Niniejsza analiza ma charakter ogólny. Powstała w oparciu o ocenę zmniejszania lub 
eliminacji emisji odpadów do środowiska w efekcie zasadniczych zmian gospodarowania 
odpadami, tj.: 

• podjęcia prób ograniczenia ilości wytwarzania odpadów, 

• wprowadzenia na powszechną skalę selektywnej zbiórki określonych użytkowych 
frakcji odpadów do odzysku, 

• selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, 

• wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich wydzielenia do 
unieszkodliwiania w odrębnych instalacjach, 

• mechanicznej obróbki odpadów przed składowaniem, 

• wydzieleniu frakcji ulegającej biodegradacji z odpadów zmieszanych i poddanie je 
przekształcaniu biologicznemu, 

• składowaniu odpadów wcześniej przekształconych fizycznie i biologicznie, 

• wykorzystaniu przekształconego odpadu ulegającego biodegradacji przy rekultywacji 
terenów zdegradowanych oraz rolniczo, 

• ograniczania negatywnego oddziaływania funkcjonujących składowisk poprzez 
zamykanie obiektów nie spełniających wymagań związanych z ochroną środowiska 
oraz modernizację pozostałych obiektów i dostosowanie ich wzmiankowanych 
wymagań.  

Podstawą do oceny emisji z instalacji gospodarki odpadami są wartości wskaźnikowe 
publikowane literaturowo. Zastosowany stopień dokładności oceny należy uznać za 
wystarczający na dla planów o charakterze powiatowym.  

10.8 Przyjęte metody oceny realizacji projektowanego planu 

Realizacja planu podlega co dwa lata ocenie, a sprawozdanie z tej oceny przedkładane jest  
radzie miasta przez organ wykonawczy miasta na prawach powiatu. 

Plan wymaga aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Tak więc plan gospodarki odpadami nie 
jest dokumentem opracowywanym jednorazowo, lecz podlega okresowej weryfikacji i 
aktualizacji. W szczególności monitorowane będzie osiąganie celów założonych w planie. 
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Zagadnienie to omówiono szerzej w rozdziale poświęconym zasadom monitoringu i oceny 
osiągania celów.  

10.9 Możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko 

Projekt planu nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych 
oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.  
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11 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejszy Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Piotrkowa Trybunalskiego został 
opracowany we lutym 2003 roku na zlecenie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w 
związku z wymaganiami ustawy o odpadach. Odpowiada on wymogom stawianym 
powiatowym planom gospodarki odpadami. 

Celem planu jest określenie stanu gospodarki odpadami na terenie miasta, kierunku 
przewidywanych zmian oraz przedstawienie propozycji działań zmierzających do 
przebudowy systemu gospodarki odpadami na terenie miasta pod kątem spełnienia 
standardów  ustawy prawo ochrony środowiska i ustaw pokrewnych w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

W planie zaprezentowano bilans powstających na terenie miasta odpadów: 

• komunalnych,  

• wytwarzanych przez przemysł,  

• odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz  

• osadów ściekowych.  

Do wymienionych grup odpadów należą odpady  zarówno niebezpieczne jak i inne niż 
niebezpieczne.  

Opisano aktualny system gospodarki wszystkimi wymienionymi rodzajami odpadów. 
Przedstawiono zinwentaryzowane jak i potencjalne źródła powstawania odpadów i ich 
największych producentów. Zestawiono listę instalacji służących gospodarce odpadami. 

Omówiono spodziewane zmiany w zakresie ilości i rodzajów wytwarzany odpadów  
wytwarzanych na terenie miasta oraz oczekiwane zmiany w przepisach prawa krajowego 
regulujących gospodarkę odpadami a także przewidywane zmiany w systemie gospodarki 
odpadami. 

Zaproponowano modelowe rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi. 
Zaproponowany model oparto na doświadczeniach wdrożonych i funkcjonujących rozwiązań 
systemowych. Zaproponowany model oraz legislacji krajów Unii Europejskiej, spełniających 
unijne standardy w zakresie ochrony środowiska obejmujący gospodarkę wszystkimi 
grupami i rodzajami odpadów powstających na terenie miasta. 

Jako optymalny system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych na 
obszarze Piotrkowa uznano funkcjonowanie co najwyżej jednej instalacji kompleksowego 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Instalacja ta powinna mieć charakter 
międzygminny. Docelowy obszar działania może obejmować gminy sąsiadujących z 
Piotrkowem Trybunalskim. Zasięg taki musi być oparty na uzgodnieniach między 
poszczególnymi samorządami. 
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W skład takiej instalacji powinny wchodzić: zakład segregacji odpadów, zakład 
przygotowania paliwa alternatywnego, zakład przetwarzania odpadu budowlanego, instalacja 
unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji oraz kwatery deponowania odpadu 
balastowego. 

Na terenie miasta nie przewidziano możliwości lokalizacji instalacji unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

Prognozowane wartości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w 
2007 roku osiągną szacunkowy poziom: 

• całkowita ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarze Piotrkowa 
Trybunalskiego wyniesie szacunkowo 10 458 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych ze szkła osiągnie 35% i 
wyniesie szacunkowo w skali miasta1165  Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z papieru i tektury 
osiągnie 45% i wyniesie szacunkowo w skali miasta 2024 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 
osiągnie 22% i wyniesie szacunkowo w skali miasta 49 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z blachy stalowej 
osiągnie 18% i wyniesie szacunkowo w skali miasta 85 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z aluminium osiągnie 
35% i wyniesie szacunkowo w skali miasta 121 Mg, 

• konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (z wyłączeniem odpadów opakowaniowych) osiągnie 0% wyniesie 
0 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów 
komunalnych i osiągnie 15%, co w skali miasta pozwoli odzyskać 923 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich 
odpadów komunalnych w 20%, co w skali miasta pozwoli odzyskać 538 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć 
15% ; co w skali miasta będzie wynosić 46 Mg, 

• ilość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie w roku 2007 nie powinno 
przekroczyć 20 600 Mg. 

 

Prognozowane wartości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w 

2011 roku osiągną poziom nie niższy niż: 

• całkowita ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarze Piotrkowa 
Trybunalskiego wyniesie 10 551 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi papiery i tektury osiągnie 48% i wyniesie w skali 
miasta 2647 Mg, 
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• odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (z wyłączeniem odpadów opakowaniowych) osiągnie 25% i wyniesie 2 638 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów 
komunalnych i osiągnie 40%, co w skali miasta pozwoli odzyskać 2557 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich 
odpadów komunalnych w 50%, co w skali miasta  pozwoli odzyskać 1317 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna 
osiągnąć 50 %, co w skali miasta będzie wynosić 151 Mg, 

• ilość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie w roku 2010 nie powinna 
przekroczyć szacunkowo 19 760 Mg, w tym dopuszczalna do składowania ilość odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji nie powinna przekroczyć szacunkowo 7 913 Mg. 

• Jako optymalny system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych. 

 

Sformułowano listę działań priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami, która powinna 
zostać zrealizowana do 2011 roku. 

Lista działań priorytetowych obejmuje: 

1. Wdrożenie efektywnego i wiarygodnego systemu ewidencjonowania 
odpadów. 

2. Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych obejmującego swym zasięgiem wszystkich wytwórców 
przy założeniu że systemowi selektywnej zbiórki poddawane będą: 
makulatura, szkło, tworzywa i metale oraz opakowania 
wielomateriałowe. 

3. Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych. 

4. Zorganizowanie systemu sprawnego odbioru i przetworzenia dla 
zebranych w systemie selektywnym odpadów, tak aby w możliwie 
najkrótszym czasie uzyskać wskaźnik recyklingu na poziomie 
określonym rozporządzeniami oraz wytycznymi Krajowego i 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

5. Rozważenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów „bio”, 
szczególnie na terenach małych miast i siedli w celu umożliwienia 
produkcji dobrego jakościowo kompostu. 

6. Wybudowanie instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
(na terenie gminy bądź na terenie gmin lub powiatów sąsiadujących). 

7. Rozważenie możliwości budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych. 

8. Likwidacja istniejących i zidentyfikowanych mogilników połączona z 
unieszkodliwieniem ich zawartości. 
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9. Przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie wytycznych do 
programu likwidacji azbestu na terenie miasta. 

10. Zorganizowanie systemu odbioru i przetwarzania (rozdrabniania) 
odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych w celu ich powtórnego 
wykorzystania jako materiału w budownictwie, w szczególności 
budownictwie drogowym. 

 

 

 

 

Menadżer Kontraktu 

dr Jacek Kurzawa 

 


