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I. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot, podstawa formalna i zakres opracowa nia 

 

 Przedmiotem opracowania jest Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin 

Ziemi Kujawskiej obejmującego miasta i gminy Powiatu Aleksandrowskiego połoŜonego 

w województwie kujawsko - pomorskim.   

Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej powstał jako 

realizacja zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, która w rozdziale 3, art. 

14-16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. 

Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach 

prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz w Krajowym Planie Gospodarki 

Odpadami, Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 

Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Aleksandrowskiego. 

Niniejszy dokument prezentuje szeroko rozumianą problematykę gospodarki 

odpadami na terenie gminy i zawiera: 

o charakterystykę gospodarki odpadami w miastach i gminach Związku; 

o bilans odpadów powstających i wytwarzanych na terenie miast i gmin; 

o prognozę zmian ilości i składu odpadów; 

o planowane załoŜenia i cele krótkoterminowe i długoterminowe gospodarki 

odpadami; 

o organizację i zasady monitoringu realizacji Planu Gospodarki Odpadami; 

o wskazanie źródeł finansowania inwestycji; 

o analizę oddziaływania proponowanego Planu na stan środowiska. 

 

1.2. Potrzeba i cel opracowania 

 

Ochrona środowiska przyrodniczego jest jedną z głównych, choć nie jedyną, 

z dróg prowadzących do osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju. O w pełni 

zrównowaŜonym rozwoju moŜna dopiero mówić po osiągnięciu ładu: 

• ekologicznego, 

• społecznego, 

• ekonomicznego (gospodarczego), 

• przestrzennego. 
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Podstawowym narzędziem osiągnięcia ładu ekologicznego jest ochrona                      

i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Ład społeczny moŜe być osiągnięty między 

innymi poprzez akceptację mieszkańców dla proponowanych i podejmowanych działań. 

Ład gospodarczy osiąga się poprzez kształtowanie odpowiedniej struktury gospodarki 

i ograniczanie bezrobocia. Ład przestrzenny wiąŜe się np. z odpowiednią lokalizacją 

terenów przemysłowych, mieszkaniowych, komunikacyjnych i innych. 

Celem Planu Gospodarki Odpadami jest przedstawienie wytycznych 

do reorganizacji systemu gospodarki odpadami na terenie miast i gmin Związku Gmin 

Ziemi Kujawskiej. Zawarte w nim rozwiązania organizacyjne oraz logistyczno - techniczne 

przyczynią się do właściwego, zgodnego z wymogami ochrony środowiska, 

zagospodarowania powstających odpadów. 

 

1.3. Podstawa prawna opracowania 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 

z późniejszymi zmianami) nakłada na gminy obowiązek opracowania Planu Gospodarki 

Odpadami będącego częścią Programu Ochrony Środowiska. Obowiązek ten jest 

podstawą dla utworzenia niniejszego opracowania (art. 14 ust.11 ustawy o odpadach). 

Podstawę prawną niniejszego Planu stanowią między innymi następujące akty 

prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. Nr 62, poz. 628 

z późniejszymi zmianami;  

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami; 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16/90, 

poz. 95 z późniejszymi zmianami; 

4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. Nr 9/97, 

poz. 43 z późniejszymi zmianami; 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 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. Nr 100, 

poz. 1085 z późniejszymi zmianami; 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

Dz. U. Nr 80, poz.717;  
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8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 

sporządzania planów gospodarki odpadami, Dz. U. Nr 66, poz. 620; 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, 

czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, 

Dz. U. Nr 220, poz. 1858; 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 

urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, Dz. U. Nr 192, poz. 1876; 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 

i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, 

Dz. U. Nr 61, poz. 549; 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie opłat 

za składowanie odpadów, Dz. U. Nr 120, poz. 1284; 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych, Dz. U. Nr 134, poz. 1140; 

14. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003, M.P Nr 49 

z 2002, poz. 715; 

15. Dyrektywa 75/442/EWG z lipca 1975 r. w sprawie odpadów ze zmianami 

91/692/EWG; 

16. Dyrektywa 99/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. 

 

1.4. Wykorzystane materiały 

 

W opracowaniu niniejszego Planu wykorzystane zostały następujące materiały 

źródłowe: 

1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Rada Ministrów, Warszawa, październik 2002; 

2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Toruń 2003; 

3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów 

Kujawski, 2000 r.; 

4. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2004-2011, 

Poznań, czerwiec 2004 r. 

5. Poradnik –  powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ramboll/COWI Joint 

Venture, Dania, Warszawa 2002; 
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6. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa, grudzień 2002; 

7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 

na terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa, maj 2002; 

8. Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002; 

9. Prognozowanie ilości, jakości oraz metod usuwania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, Hanna Piotrowska, PZITS Warszawa, 1986; 

10. Wskaźniki nagromadzenia i składu odpadów komunalnych w latach 1985-2000 

oraz metody ich badań, PZITS Warszawa 1985-1986; 

11. Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównowaŜonego 

rozwoju i ochrony środowiska, M. Kistowski, Gdańsk 1999; 

12. Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój” 

Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r. Szczyt Ziemi, IOŚ Warszawa 1998; 

13. Recykling – jak rozwiązać efektywnie problem odpadów komunalnych?, F. Jurasz, 

Instytut Gospodarki Materiałowej, Warszawa 1991; 

14. Utrzymanie czystości i gospodarka odpadami na terenach wiejskich – materiały 

konferencyjne, Poznań 24-25 września 1992; 

15. Zbiór zaleceń do programowania, projektowania i eksploatacji wysypisk komunalnych, 

H. Piotrowska i in., OBREM-Łódź 1993; 

16. Towarowe znamiona odpadów komunalnych stałych, B. Rzeczyński, 

EKO PROBLEMY nr 4/95, Warszawa 1995; 

17. Techniczne i społeczne aspekty gospodarki odpadami - materiały forum, 

III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami 9-12.05.1999 Poznań; 

18. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta, J. Oleszkiewicz, 

LEM PROJEKT s.c., Kraków 1999 r.; 

19. Podstawy gospodarki odpadami, Cz. Rosik-Dulewska, Lublin 1999 r.; 

20. III Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa Gospodarka Odpadami Komunalnymi 

na terenach miejskich”, Pułtusk 18-20 września 2000; 

21. Aspekty technologiczno-prawne przeróbki osadów ściekowych, H. Czarnecka, 

dodatek branŜowy do Przeglądu Komunalnego 1/2000; 

22. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – materiały 

konferencyjne Seminarium Regionalnego 11.09.2001 Poznań. 

 

Przy opracowaniu Planu wykorzystano takŜe materiały i informacje uzyskane 

z Urzędów Miast i Gmin, dane pozyskane drogą ankietyzacji oraz informacje z jednostek 

działających na omawianym terenie. 
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1.5. Terminologia 

 

Realizacja Planu Gospodarki Odpadami wymaga od wszystkich uczestników 

procesów decyzyjnych i inwestycyjnych stosowania jednakowej terminologii dotyczącej 

całokształtu gospodarki odpadami. PoniŜej podane zostały znaczenia zwrotów uŜytych       

w opracowaniu. 

 

Gospodarowanie odpadami – to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów, w tym równieŜ nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami 

unieszkodliwiania odpadów; 

Kompostownia  – zakład przerobu odpadów komunalnych pochodzenia biologicznego 

na kompost; ze względu na charakter i czystość dostarczonych materiałów do procesu          

i sposób wykorzystania kompostu, jak równieŜ warunki lokalizacyjne stosuje się róŜny 

stopień wyposaŜenia w środki techniczne; kompostowanie moŜe przebiegać 

w komorach zamkniętych (bioreaktory), w warunkach naturalnych (kompostowanie 

pryzmowe) lub w układzie mieszanym (komory i pryzmy); 

Magazynowanie odpadów  – to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów 

przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem; 

Odpady  – oznaczają kaŜdą substancję lub przedmiot naleŜący do jednej z kategorii, 

określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany; 

Odpady balastowe – zmieszane, niesegregowane odpady komunalne, pozostające 

po wyłączeniu z nich w wyniku selektywnego gromadzenia odpadów surowcowych; 

Odpady komunalne  – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających      

w gospodarstwach domowych; 

Odpady medyczne  – są to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie 

medycyny; 

Odpady niebezpieczne  (problemowe):  

• naleŜące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika 

nr 2 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości 

wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach lub  
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• naleŜące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika 

nr 2 do ustawy o odpadach i zawierające którykolwiek ze składników 

wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną 

z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach; 

Odpady oboj ętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 

chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 

ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagroŜenia 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 takŜe negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 

nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagroŜenia dla jakości wód 

powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi; 

Odpady uliczne  – odpady ze sprzątania i oczyszczania placów i ulic oraz z opróŜniania 

koszy ulicznych;  

Odpady weterynaryjne  – są to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem 

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

badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach; 

Odpady wielkogabarytowe  (inaczej blokujące) – odpady takie jak stare meble, 

sprzęt gospodarstwa domowego, części maszyn rolniczych lub całe maszyny juŜ 

nie uŜywane w gospodarstwach rolnych itp., których nie moŜna zbierać w ramach 

normalnego systemu zbiórki odpadów komunalnych z powodu ich rozmiaru 

(nie mieszczą się do typowych, stosowanych w gminie pojemników na odpady); zalicza 

się do nich równieŜ wraki pojazdów mechanicznych;  

Odpady z gospodarstw domowych – odpady związane bezpośrednio z bytowaniem, 

wytwarzane i wyrzucane z gospodarstw domowych;  

Odpady z obiektów u Ŝyteczno ści publicznej i obsługi ludno ści – odpady powstające 

w urzędach organów administracji publicznej, zakładach opieki zdrowotnej 

(bez odpadów niebezpiecznych) i opieki społecznej, szkołach i placówkach 

w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówkach kulturalno-oświatowych 

oraz jednostkach więziennictwa, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

Odpady surowcowe – odpady uŜytkowe nie będące opakowaniami odpowiadające 

normom przewidzianym dla surowców wtórnych (np. papier gazetowy); 

Odpady z piel ęgnacji 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, przydroŜnych drzew itp.;  
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Odzysk  – to wszelkie działania nie stwarzające zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia ludzi 

lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części 

lub prowadzące do odzysku z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 

wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach; 

Posiadacz odpadów  – to kaŜdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, 

inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, 

Ŝe władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się 

na nieruchomości; 

Recykling  – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji 

lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania 

substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, 

w tym teŜ recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii; 

 

 

Recykling organiczny – to obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenowa 

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. 

Składowisko odpadów  – to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów; 

System donoszenia (zbiórka stacjonarna)  – system zbierania odpadów gromadzonych 

w stacjach gromadzenia lub duŜych pojemnikach (rzędu kilku m3) czyli kontenerach 

grupowych obsługujących kilka lub więcej posesji; 

Unieszkodliwianie odpadów  – polega na poddaniu odpadów procesom przekształceń 

biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku nr 6 do ustawy 

o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagroŜenia 

dla Ŝycia, zdrowia ludzi oraz środowiska; 

Wytwórcy odpadów  – to kaŜdy, którego działalność powoduje powstawanie odpadów 

oraz kaŜdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania 

powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; 

Zakład odzysku odpadów  – obiekt, w którym dokonuje się czynności związanych 

z wykorzystywaniem odpadów (przekształcanie odpadów na paliwo, kompostowanie, 

recykling); 

 Sortownia – obiekt, w którym dokonuje się przygotowania do zagospodarowania 

(wywozu i sprzedaŜy) zebranych surowców wtórnych (np. makulatury, stłuczki szklanej, 

metali itd.) poprzez usunięcie zanieczyszczeń i balastu, ewentualne frakcjonowanie 
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(sortowanie na róŜne gatunki, np. makulatura - na twardą, gazetową i mieszaną, 

a stłuczkę szklaną na białą, kolorową i mieszaną) i zmniejszenia rozmiarów 

na potrzeby transportowe przy zastosowaniu prasy; 

Zbieranie odpadów  – to kaŜde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, 

segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie 

do transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania; 

Zbieranie selektywne  jest wymogiem ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

W przeciwieństwie do systemu zbierania odpadów niesegregowanych  – jest to 

system oddzielnego zbierania dwóch lub więcej grup odpadów z podziałem według 

jasno określonych cech. Zbieranie selektywne moŜe być realizowane wg róŜnych 

systemów zbierania, najczęściej uzaleŜnionych od rodzaju zabudowy i będącego 

w dyspozycji sprzętu do zbierania i wywozu. Selektywną zbiórkę w systemie od drzwi 

do drzwi realizuje się zestawem pojemników wyróŜniających się barwą. System 

zbierania przy krawęŜniku bazuje na zbieraniu części odpadów (surowców wtórnych)  

w worki foliowe. Ułatwieniem w prowadzeniu takiej zbiórki dla mieszkańca mogą być 

stelaŜe do worków. 

 

1.6. UŜyte skróty 

 

kg/Mr – wska źnik nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw  

domowych – ilość odpadów wytworzona przez jednego mieszkańca w ciągu roku 

wyraŜona w kilogramach; 

kg/o/r – wska źnik nagromadzenia odpadów – ilość odpadów wytworzona przez jedną 

osobę w ciągu roku, np. przez ucznia, studenta, pracownika, turystę, itd. 

Mg/r  – ilość odpadów wytwarzana w ciągu roku. 

Mg/ha/r – ilość odpadów zielonych powstających w związku z prowadzonymi zabiegami 

na obszarze 1 ha w ciągu roku. 

Mg/m 2/r – ilość odpadów powstających na powierzchni 1 m2 targowiska w ciągu roku. 

 

 
 
 
 


