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I. WST�P 
I.1. Cel planu  

 
Plany gospodarki odpadami, jako jeden z planistycznych instrumentów ochrony 

�rodowiska, maj� ułatwi� efektywne zarz�dzanie gospodarowaniem odpadami oraz zapewni� 
niezb�dn� koordynacj� działa� podejmowanych w tym zakresie na poszczególnych 
szczeblach administracji. Celem planów jest realizacja polityki ekologicznej pa�stwa.  

Obecny stan gospodarki odpadowej stwarza wiele problemów dla �rodowiska, wobec 
czego nale�y zda� sobie spraw�, �e w przypadku braku działa�, problemy te b�d� si� 
nawarstwia�, a powodowane przez nie zagro�enie znacznie zwi�ksza�. Sporz�dzenie  
i realizacja Planu ma temu zapobiec. Plan jest równie� niezb�dnym dokumentem dla realizacji 
zada� wynikaj�cych z akcesji Polski do Unii Europejskiej.  

W ostatnich latach w regionie podejmowane s� działania maj�ce na celu popraw� 
systemu gospodarowania odpadami i zmniejszenie oddziaływania na �rodowisko a jako�� 
gospodarki odpadami w skali województwa nie odbiega od �redniej krajowej. Wdro�enie 
Planu ma te działania usystematyzowa�, m.in. w celu osi�gni�cia mo�liwie najlepszej 
efektywno�ci działa�. 

Niniejszy plan jest cz��ci� Powiatowego Programu Ochrony �rodowiska, o którym 
mowa w art. 13 – 18 prawa ochrony �rodowiska. Tworzy on ramy dla gminnych planów 
gospodarki odpadami oraz gminnych programów ochrony �rodowiska.  

 
 Przy sporz�dzaniu niniejszego planu, uwzgl�dniono aktualny stan wiedzy  

w gospodarce odpadami, tj. min.: obowi�zuj�c� hierarchi� działa�, obejmuj�c�:  
1. Unikanie powstawania odpadów, 
2. Segregacj� i wykorzystanie odpadów, których powstania nie udało si� unikn�� (w tym: 

wykorzystanie ponowne oraz wykorzystanie do innych celów),  
3. Zmniejszenie obj�to�ci/szkodliwo�ci pozostało�ci po w/w procesach (przeróbka, 

unieszkodliwianie),  
4. Składowanie pozostałych.  

Jest rzecz� bezsporn�, �e na ka�dym w/w etapie nale�y wybiera� rozwi�zania 
bezpieczne dla �rodowiska i zdrowia ludzi. 
 
 
I.1.1. Definicje i skróty u�yte w planie 
 
GPZON – Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych 
KPGO – Krajowy plan gospodarki odpadami (uchwalony przez Rad� Ministrów MP z 2003 r. 
Nr 11, poz. 159) 
MZWON - miejsca zbierania wybranych odpadów niebezpiecznych  
POS – punkt odbioru samochodów 
po� – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r, poz. 627 z pó�n. zm.) 
PPGO – Powiatowy plan gospodarki odpadami 
SPON – stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych 
SWE – samochody wycofane z eksploatacji (fachowy skrót na oznaczenie wraków 
samochodowych) 
�or – �rodki ochrony ro�lin 
1t = 1 Mg = 1000 kg 
uocz – ustawa o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 
622, z pó�n. zm.) 
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uoo – ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r, poz. 628 z pó�n. zm.) 
WIO� – Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska 
WP – wyrejestrowane pojazdy 
WPGO – Wojewódzki plan gospodarki odpadami 
ZUOK – Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
ZZO - Zakład zagospodarowania odpadów 
 

Biocydy – trucizny wobec organizmów, zwłaszcza pestycydy a tak�e chemiczne 
substancje czynne przenikaj�ce z emisji (zwł. przemysłowych) do organizmów, np. DDT, 
PCB, metale ci��kie; Cz�sto s� to substancje o długim czasie rozpadu lub w ogóle 
nierozkładalne (metale), dlatego poprzez swoj� trwało�� s� szczególnie gro�ne. Wchodz� 
bowiem do cyklów pokarmowych i kr��� w �rodowisku zatruwaj�c całe pokolenia  
i populacje. 

Komunalne osady �ciekowe - pochodz�cy z oczyszczalni �cieków osad z komór 
fermentacyjnych oraz innych instalacji słu��cych do oczyszczania �cieków komunalnych oraz 
innych �cieków o składzie zbli�onym do składu �cieków komunalnych. Osady �ciekowe 
powstaj�ce w komunalnych oczyszczalniach �cieków klasyfikowane s� w strumieniu 
odpadów z grupy 19. 

Odpady komunalne - rozumie si� przez to odpady powstaj�ce w gospodarstwach 
domowych, a tak�e odpady niezawieraj�ce odpadów niebezpiecznych pochodz�ce od innych 
wytwórców odpadów, które ze wzgl�du na swój charakter lub skład s� podobne do odpadów 
powstaj�cych w gospodarstwach domowych (cytat z art. 3 ustawy o odpadach). Odpady 
komunalne powstaj� w:  

o gospodarstwach domowych,  
o obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, 

obiekty działalno�ci gospodarczej i wytwórczej. 
PCB – polichlorowane bifenyle – grupa wielopier�cieniowych w�glowodorów 

aromatycznych o specyficznej budowie; s� one silnie rakotwórcze; nie ulegaj� biodegradacji  
i dlatego s� szczególnie zdradliwe; ze wzgl�du na doskonałe wła�ciwo�ci (izolacyjne, 
odporne na utlenianie, starzenie i niepalne) były u�ywane głównie w transformatorach 

Składowisko bezemisyjne – teoretyczny model - składowisko przyjmuj�ce wył�cznie 
pozostało�ci po procesach wykorzystania, odzysku i unieczynniania odpadów, np.: 
segregacja, wydzielenie surowców wtórnych, biologiczna obróbka biomasy – a wi�c odpady 
nie ulegaj�ce dalszym reakcjom, a co za tym idzie nie powoduj�ce �adnych emisji 
zanieczyszcze� do �rodowiska. Obiektem rzeczywistym najbardziej do niego zbli�onym jest 
składowisko odpadów oboj�tnych (inertne). 
 
 

I.2. Podstawy prawne. 
 

Sporz�dzenie, wdro�enie, sfinansowanie i realizacja powiatowego planu gospodarki 
odpadami jest zadaniem własnym powiatu, wynikaj�cym z art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pó�n. zm.), art. 10 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach oraz  
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085). Przy czym zapisy te stanowi� 
szczegółow� realizacj� ogólnych obowi�zków w zakresie ochrony �rodowiska zapisanych  
w Konstytucji.  

Zgodnie z art. 41 prawa ochrony �rodowiska, nie jest wymagane sporz�dzenie 
prognozy oddziaływania na �rodowisko skutków przyj�cia niniejszego planu. 
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Niniejszy Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami okre�la (art. 14 ust. 2 i 15 ust. 2 

ustawy o odpadach):  
1. Aktualny stan gospodarki odpadami; 
2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; 
3. Działania zmierzaj�ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami; 
4. Instrumenty finansowe słu��ce realizacji zamierzonych celów; 
5. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów; 

oraz w szczególno�ci:  
a. Rodzaj, ilo�� i �ródło pochodzenia odpadów, które maj� by� poddane procesom 

odzysku lub unieszkodliwiania; 
b. Rozmieszczenie istniej�cych instalacji i urz�dze� do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadz�cych działalno�� 
w tym zakresie; 

c. Działania zmierzaj�ce do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania 
ilo�ci odpadów i ich negatywnego oddziaływania na �rodowisko oraz prawidłowego 
post�powania z nimi, w tym ograniczenia ilo�ci odpadów ulegaj�cych biodegradacji 
zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska; 

d. Projektowany system gospodarowania odpadami.  
 

Plan obejmuje lata 2004 – 2007 z perspektyw� do roku 2011 i 2015. Przy czym, co 2 
lata wymaga on weryfikacji a co minimum 4 – aktualizacji. 

Zgodnie z art. 15 ust. 7 uoo, Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami obejmuje 
wszystkie rodzaje odpadów powstaj�cych na terenie danej jednostki administracyjnej oraz 
przywo�onych na jej teren. Z uwagi na zakres spraw gospodarki odpadami pozostaj�cych  
w kompetencji Starosty (odpady niebezpieczne oraz inne), niniejszy Plan zawiera rozdziały 
po�wi�cone tym odpadom. Przy ich formułowaniu odwołano si� jednak do faktu, �e odpady 
niebezpieczne zostały szczegółowo omówione w planie wojewódzkim. Ponadto, z uwagi np. 
na koszty inwestycji w tym zakresie oraz stosunkowo niewielk� ilo�� tych odpadów  
w powiecie, problemy gospodarki odpadami niebezpiecznymi mo�na efektywnie 
rozwi�zywa� na poziomie województwa. Dlatego dla odpadów niebezpiecznych przyj�to 
rozwi�zania wskazane w WPGO (zwłaszcza budowa centralnej stacji ich przerobu czy te� 
unieszkodliwiania), omówione szerzej w dalszej cz��ci opracowania. 

Post�powanie z odpadami komunalnymi, jest z kolei zadaniem własnym gminy. 
Jednak�e z ekonomicznego punktu widzenia, skala powiatu zdaje si� predestynowa� t� 
jednostk� do racjonalnego rozwi�zywania problemów lokalizacyjnych i inwestycyjnych  
w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych i podobnych.  

 
Przy sporz�dzeniu planu, oprócz informacji i do�wiadcze� własnych opracowuj�cych 

dokument, wykorzystano równie� nast�puj�ce dokumenty: 
1. Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego 2002 – 2006. 
2. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 09.04.03 w sprawie sporz�dzania planów 

gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) 
3. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. 
4. Krajowy PGO (wybrano z niego jedynie odpady wyst�puj�ce na terenie Powiatu). 
5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest stosowanych na terytorium 

Polski, przyj�ty przez Rad� Ministrów w dniu 14.05.02 r. 
6. Rocznik statystyczny Województwa Podkarpackiego 2003 – Urz�d Statystyczny  

w Rzeszowie. 
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7. Ochrona �rodowiska w Województwie Podkarpackim w 2002 r. - Urz�d Statystyczny  
w Rzeszowie. 

8. Raport z wyników spisów powszechnych - Województwo Podkarpackie – Urz�d 
Statystyczny w Rzeszowie, 2003 r. 

9. Decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Starostwo Powiatowe  
w Kolbuszowej do ko�ca roku 2003, (wytwarzanie odpadów, zbieranie, transport, odzysk, 
unieszkodliwianie) oraz przyj�te informacje o wytwarzanych odpadach. 

 
Polityka ekologiczna powiatu jest pochodn� polityki ekologicznej przyj�tej na 

szczeblu województwa oraz dokumentów strategicznych przyj�tych na szczeblu powiatu. 
Plan gospodarki odpadami pozostaje w �cisłym zwi�zku z tymi wszystkimi dokumentami. 
Dokumentem podstawowym okre�laj�cym cele strategiczne rozwoju powiatu jest „Strategia 
rozwoju powiatu kolbuszowskiego 2000 – 2006”. Strategia wyró�nia pi�� pól strategicznych, 
wokół których skupiał si� b�dzie rozwój powiatu. W polach tych wyró�niono cele strategiczne 
oraz kierunki działa� wskazuj�ce metody osi�gania wskazanych celów. Jednym z tych pól jest 
„Infrastruktura”. W ramach pól, w „Strategii...” wyró�niono priorytety rozwoju, nawi�zuj�c do 
wyznaczonych w wizji rozwoju powiatu. W ramach priorytetów sformułowane zostały cele 
strategiczne, które stanowi� uszczegółowienie priorytetów i poprzez wyznaczone kierunki działa� 
przenosz� je w sfer� konkretyzacji. Cz��� priorytetów, celów i kierunków działa� w ramach 
zrównowa�onego rozwoju jest powi�zane, co najmniej po�rednio z problematyka ochrony 
�rodowiska. Jednak bezpo�rednie odniesienia do Programu Ochrony �rodowiska dla Powiatu 
Kolbuszowskiego maj� nast�puj�ce priorytety i zwi�zane z nimi cele i kierunki działa�:  

 
Priorytety, cele i kierunki działa� w dziedzinie (polu strategicznym) – INFRASTRUKTURA 
Priorytet nr 2 –  
Cel strategiczny nr 2 – poprawa jako�ci �rodowiska ze szczególnym uwzgl�dnieniem gospodarki wodno – 
�ciekowej i gospodarki odpadami. 
Kierunek 3 – zagospodarowanie odpadów. 
 

Z oczywistych wzgl�dów, „Strategia...” jest wytyczn� wiod�c�. Dokument ten 
wielokrotnie w ró�nych miejscach zawiera postulaty poprawy czysto�ci wód, oczyszczania 
�cieków oraz usprawnienia gospodarki odpadami. Jej wskazania s� jednak bardzo ogólne. 
Niniejszy Plan je konkretyzuje. 
 
 
I.3. Zakres obowi�zywania. 
 

Plan nie jest aktem prawa miejscowego. Jest on raczej wewn�trzn� wytyczn� dla 
administracji. W praktyce, znajd� tu zastosowanie: art. 22 ust 1 pkt 2 i art. 29 ust. 1 pkt 3 uoo, 
które stanowi�, �e organ administracji nie mo�e zatwierdzi� programu gospodarki odpadami, 
jak te� wyda� zezwolenia na prowadzenie działalno�ci w zakresie odzysku, 
unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, je�eli zamierzony sposób post�powania 
z odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami. Ponadto, art. 43 ust 1 pkt 3 uoo 
stanowi, �e komunalne osady �ciekowe mog� by� u�yte do dostosowania gruntów do 
okre�lonych potrzeb wynikaj�cych z planów gospodarki odpadami.  

 
Plan okre�la zasady i warunki, jakie musz� wypełnia� wszystkie podmioty działaj�ce 

na terenie powiatu w zakresie gospodarki odpadami (art. 7 ust. 1 uoo). 
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Nale�y uczyni� zało�enie, �e w zwi�zku z faktem, i� plan przedstawia sugestie 
nowych rozwi�za�/instalacji i ich lokalizacji, powinien on zosta� potraktowany jako 
wskazówka dla ewentualnych zmian w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
 Zgodnie z art. 14 ust. 6 uoo plany gospodarki odpadami stanowi� cz��� odpowiednich 
programów ochrony �rodowiska i s� tworzone w trybie i na zasadach okre�lonych  
w przepisach po�. Odpowiednim przepisem jest tutaj art. 14 w zwi�zku z art. 17 ust. po�. 
Zgodnie z tym przepisem dokumenty te przyjmuje si� na 4 lata, z tym �e przewidziane w nich 
działania w perspektywie obejmuj� kolejne 4 lata. Dla spełnienia wymogów art. Art. 15. ust. 2 
uoo. tj zachowania zgodno�ci z planami wy�szego szczebla przyj�to okresy planistyczne 
odpowiednio do planu wojewódzkiego.  
 
 

II. ZAŁO�ENIA I DANE PODSTAWOWE  
 
II.1. Poło�enie geograficzne. 
 

Powiat Kolbuszowski poło�ony jest w północno – zachodniej cz��ci Województwa 
Podkarpackiego, w górnym dorzeczu potoku Ł�g, b�d�cego dopływem Wisły. Północno -
zachodnia cz��� Powiatu poło�ona jest w zlewni potoku Trze�niówka (dopływ Wisły).  

Powiat kolbuszowski s�siaduje z powiatami: tarnobrzeskim, stalowowolskim, 
rzeszowskim, ropczycko – s�dziszowskim i mieleckim. Administracyjnie tworzy go sze�� 
gmin: Cmolas, Kolbuszowa (Miasto i Gmina), Majdan Królewski, Niwiska, Rani�ów, 
Dzikowiec. Siedziba władz powiatowych, tj. miasto Kolbuszowa le�y przy drodze krajowej nr 
9 (Barwinek - Rzeszów - Radom), w odległo�ci 31 km od Rzeszowa i 32 km od Tarnobrzega. 
Innym wa�nym poł�czeniem drogowym, które mo�e mie� wpływ na kształt gospodarki 
odpadami jest droga wojewódzka dopuszczona do ruchu ci��kiego nr 875 do Mielca (26 km). 
Mniej wa�nym poł�czeniem, które jednak mo�e odegra� pewn� „awaryjn�” rol� jest droga 
wojewódzka nr 875 - 26 km do Sokołowa Młp. Przez Kolbuszow� przebiega te� linia 
kolejowa Rzeszów – Tarnobrzeg, obecnie praktycznie nie wykorzystywana. 

Fakty te stanowi� pewna podstaw� dla rozwi�za� systemowych zwi�zanych  
z gospodark� odpadami szczególnie: transportem odpadów jak te� w pewnym stopniu arterie 
te s� potencjalnymi miejscami zdarze� drogowych zwi�zanych z wyst�pieniem NZ�  
w zakresie powstawania lub niekontrolowanego przedostania si� odpadów do �rodowiska  
w zwi�zku z wypadkiem. Jest to istotne z punktu widzenia ochrony �rodowiska. Praktycznie 
za� mo�e si� przekłada� na konieczno�� wspierania działa� Stra�y Po�arnej – (koszt usuwania 
awarii). 

Na terenie Powiatu Kolbuszowa istniej� te� zakłady o du�ym ryzyku wyst�pienia 
awarii przemysłowej (Baza Paliw Petro-Tank w Widełce i zakład CMOL-FRUT w Cmolasie), 
zobowi�zane do sporz�dzenia zewn�trznego planu ratowniczego. 
 Powierzchnia powiatu wynosi 774 km2, zamieszkuje go ok. 61,2 tys. mieszka�ców. 
Miasto Kolbuszowa liczy ok. 9 tys. mieszka�ców.  
 
 Geograficznie, Powiat le�y w cało�ci na Płaskowy�u Kolbuszowskim, poza niewielk� 
cz��ci� na północy, poło�on� w obr�bie Równiny Tarnobrzeskiej. �rednie wyniesienie 
wynosi ok. 200 m npm. Najwy�sze lokalne wzniesienia to Góra Królewska (266 m npm) oraz 
Góry Wery�ska i Hadykowska (obie po 250 m npm). Rze�ba terenu ma charakter równinny, 
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miejscami łagodnie pofałdowany. Nie stanowi ona, zatem utrudnienia np. w dowozie 
odpadów.  
 Budow� geologiczn� Powiatu tworz� utwory zwałowe i wodnolodowcowe, głównie  
w postaci glin, iłów, łupków oraz �wirów, piasków i pospółek.  
 Monitoringiem jako�ci wód obj�te s� rzeki Przyrwa i Ł�g. Obie maj� wody 
pozaklasowe lub III klasy, głównie z uwagi na wska�niki mikrobiologiczne i azot azotynowy. 
Zanieczyszczenia te pochodz� głównie z tzw. „spływu powierzchniowego z rolnictwa”. Na 
terenie Powiatu znajduje si� zbiornik retencyjno - rekreacyjny „Zalew Maziarnia” w Wilczej 
Woli. Jest on poło�ony poni�ej punktu zrzutu �cieków z zakładu utylizacyjnego „Saria – 
Małopolska” w Przewrotnem.  
 
 
II.2. Warunki przyrodnicze, glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne 
mog�ce mie� wpływ na lokalizacj� instalacji gospodarki odpadami 
 
 Na terenie Powiatu wyst�puj� nast�puj�ce formy ochrony przyrody: 

- Obszary Chronionego Krajobrazu: 
• Sokołowsko - Wilczowolski, 
• Mielecko – Kolbuszowsko - Głogowski, 

- rezerwaty przyrody istniej�ce: 
• Zabłocie (gm. Kolbuszowa), 
• Buczyna na Cyrance (gm. Niwiska), 
• Ja�wiana Góra (gm. Cmolas), 

- Ponadto planowane s� nast�puj�ce formy ochrony przyrody: 
• Park Krajobrazowy Puszczy Sandomierskiej, 
• rezerwat „Ko�skie błota” (gm. Niwiska), 
• rezerwat „Komorów” (gm. Majdan Król.), 
• rezerwat „Wilcza Wola” (gm. Dzikowiec). 

 
 Na terenie powiatu le�� obszary okre�lane jako Główne Zbiorniki Wód 
Podziemnych: nr 426 (Dolina Kopalna Kolbuszowa) obejmuj�cy pas wzdłu� rzek Ł�g, 
Przyrwa i �wierczówka oraz fragmenty 
zbiornika nr 425 (D�bica – Stalowa Wola - 
Rzeszów). Na tych terenach równie� nie 
nale�y lokalizowa� składowisk. 

W obszarach tych nie zaleca si� 
budowy wi�kszych inwestycji np. o zasi�gu 
ponadgminnym i obowi�zuje zakaz budowy 
składowisk. Natomiast nie ma zakazu 
lokalizacji innych lokalnych obiektów 
gospodarki odpadami. Ograniczenia wynikaj� 
ze szczegółowych przepisów ustaw: o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, po�, uoo oraz z WPGO  
i niniejszego Planu.  
 
 Na terenie Powiatu Kolbuszowskiego nie wyst�puj� zjawiska zwi�zane osuwiskami. 
 Na obszarze Powiatu wyst�puj� gleby płowe, brunatne kwa�ne i wyługowane, czarne 
ziemie oraz mady. Najwi�kszy obszar zajmuj� gleby wytworzone z piasków. Jest rzecz� 
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oczywist�, �e tylko tereny o gorszych glebach mog� by� zajmowane pod inwestycje, 
zwłaszcza w gospodarce odpadami. Zagadnienie to równie� nale�y bra� pod uwag� przy 
wyznaczaniu lokalizacji pod przyszłe inwestycje w gospodarce odpadami. 

Kolejnym wa�nym czynnikiem ograniczaj�cym jest te� zagro�enie powodziowe. 
Obecnie RZGW nie sporz�dziło jeszcze Studium okre�laj�cego granice bezpo�redniego 
zagro�enia powodzi�, dlatego te� posłu�ono si� dost�pnymi materiałami archiwalnymi. 
 

W/w zagadnienia, z dokładno�ci� stosown� do skali niniejszego Planu przedstawiono 
na zał�czniku graficznym nr 1 (zamieszczonym w rozdziale XII na ko�cu opracowania).  
W niniejszym Planie ograniczono si� do hasłowego zaznaczenia tylko tych uwarunkowa�, 
które maj� bezpo�redni wpływ na gospodark� odpadami. 
 
 Warunki przyrodnicze nie stanowi� jednak�e jedynie przeszkody w powstawaniu 
inwestycji w gospodarce odpadami. Na terenie powiatu istniej� bowiem miejsca, gdzie 
obecnie prowadzona jest eksploatacja iłów, które mog� by� rozpatrywane pod k�tem 
mo�liwo�ci lokalizacji składowisk odpadów – miejsca te zaznaczona na mapie poni�ej i tabeli 
1, (�ródło: WPGO). S� to:  

Tabela 1. Lokalizacja złó� surowców pospolitych, które mo�na rozpatrywa� jako 
lokalizacje składowisk odpadów. 

lp gmina obiekt rodzaj składowiska mo�liwego do lokalizacji 

1 Kolbuszowa 
Kupno  zło�e eksploatowane  odpady niebezpieczne 

2 Cmolas – 
Hadykówka  jw. jw.  

 
Nale�y zwróci� uwag� na fakt, 

�e zło�e w Kupnie nie jest poło�one  
w obszarze chronionym. Zło�e  
w Cmolasie (Hadykówka) le�y na 
terenie ochrony wód.  

Istotne znaczenie ma zło�e  
w Kupnie, gdzie WPGO zakłada 
utworzenie w wyrobisku 
wojewódzkiego składowiska na odpady 
azbestowe.  
 
 
II.3. Sytuacja demograficzna  
 
Dane ogólne o powierzchni oraz ilo�ci mieszka�ców gmin zebrano w poni�szej tabeli:  
 

Tabela 2.  Dane podstawowe o powiecie 
lp. nazwa powierzchnia [km2] ilo�� mieszka�ców 
1 Cmolas 134 7852 
2 Kolbuszowa 171 24059 
3 Majdan Królewski 155,8 9917 
4 Niwiska 95 5664 
5 Stary Dzikowiec 121,6 6624 
6 Rani�ów 96,8 7300 

�ródło: Urz�d Statystyczny w Rzeszowie 
 

surowce ilaste

piaski i �wiry

MAPA OBSZARÓW
GÓRNICZYCH
KOPALIN POSPOLITYCH
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Na potrzeby Planu przyj�to st�d przyrost naturalny w wysoko�ci 2% a odsetek 
ludno�ci miejskiej jako 13,9%. Zgodnie z zało�eniem prognozy demograficznej 
(wojewódzkiej, bo nie ma osobnej dla powiatu w tym zakresie), liczba ludno�ci miejskiej  
w ci�gu prognozowanego okresu (czasu na jaki sporz�dza si� plan) wzro�nie o ok. 5,4 %, 
wiejskiej 0,7%. Prognoza ta przewiduje ponadto, �e male� b�dzie liczba osób w przeci�tnym 
gospodarstwie domowym (na wsi wolniej). Zmniejsza� si� b�dzie udział gospodarstw 3  
i wi�cej osobowych. Wzro�nie natomiast ilo�� gospodarstw 1 osobowych. Zmieni� si� mo�e 
struktura ludno�ci - male� b�dzie liczba ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym a rosn�� 
b�dzie liczba ludno�ci w wieku poprodukcyjnym. 

 
Szczegółowa prognoza demograficzna kształtuje si� nast�puj�co (tab. 3): 

 
Tabela 3. Prognoza demograficzna (ilo�� mieszka�ców). 

 stan faktyczny prognoza [tys. M] 
 2001 r. 2007 2011 2015 

miasta 9079 9,1 9,2 9,4 
wsie 52084 52,3 52,7 53,1 

razem 61163 61,9 61,9 62,5 
 

Rozkład ilo�ci mieszka�ców i gospodarstw domowych w zale�no�ci od obszaru  
i rodzaju zabudowy przedstawia si� nast�puj�co (nie od wszystkich gmin uzyskano pełne 
informacje (tab. 4), dlatego w dalszej cz��ci opracowania dokonywano oszacowa� metod� 
wska�nikow�). 

 
Tabela Nr 4  -  Dane dotycz�ce zabudowy 

 
l-ba 

mieszka�c
ów miast 

l-ba 
gospodarst

w miast 

l-ba 
mieszka�ców 

wsi 

l-ba gospodarstw 
wsi 

l-ba 
mieszka�ców 

razem 

l-ba 
gospodarst
w razem 

zabudowa 
jednorodzinna 

5253 
 

123 
 

14949 
5926 
9940 
7200 

3328 
1414 
2460 
1350 

43268 8675 

domy 
wolnostoj�ce  
i szeregówki 

189 
   189 

   

zabudowa 
wielorodzinna 

3988 
  322 

  4310 
  

domy letniskowe   30 10 30 10 
razem:       
w tym 

ogrzewanie: 
w�glowe / 
gazowe/ 
centralne 

= % 

  10100/255/6940 2955/125/2999   

Uzyskano te� inne bardziej ogólne informacje np. stopie� zgazyfikowania gmin: 
Miasto i Gmina Kolbuszowa - 85% mieszka�ców (i 1 kotłownia w�glowa), w Niwiskach, 
Rani�owie i Majdanie wszystkie instytucje gminne maj� kotłownie gazowe. 

Dobrym uzupełnieniem w/w danych s� informacje o stopniu pokrycia terenu powiatu 
infrastruktur� komunaln� pochodz�ce ze spisu powszechnego w 2002 r: ilo�� mieszka� oraz 
stopie� ich wyposa�enia w instalacje (tabela 5). 
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Tabela Nr 5  -  Wyposa�enie mieszka	 
w tym mieszkania wyposa�one w: [w tysi�cach szt.] 

wodoci�g ust�p spłukiwany gaz centralne 
ogrzewanie wyszczególnienie ogółem 

razem 
w 

tym z 
sieci 

ra-
zem 

w tym 
podł�czone 

do sieci 

łazienk� ciepł� 
wod� 

sie� butle zbio-
rowe 

indy-
widualne 

powiat  14,5 13,2 12,3 11,4 3,8 11,7 11,7 8,7 3,9 1,2 8,3 
Gm. Cmolas 1,8 1,6 1,6 1,4 0,6 1,4 1,4 1,0 0,4 0,0 1,1 

Gm. Dzikowiec 1,5 1,3 1,2 1,0 0,3 1,1 11 0,4 0,8 0,0 0,8 
M i W 

Kolbuszowa 6,1 5,5 5,1 5,2 2,0 5,2 5,2 4,6 0,8 1,1 3,4 

m. Kolbuszowa 2,5 2,4 2,4 2,4 1,9 2,4 2,3 2,3 0,1 1,1 1,2 
w. Kolbuszowa 3,6 3,1 2,7 2,8 0,1 2,9 2,9 2,4 0,7 0,0 2,2 

Gm. Majdan Król. 2,2 2,1 1,8 1,7 0,6 1,7 1,7 1,4 0,5 - 1,4 
Gm. Niwiska 1,3 1,2 1,2 1,0 - 1,0 1,0 0,9 0,2 0,0 0,8 
Gm. Rani�ów 1,7 1,5 1,5 1,2 0,3 1,3 1,3 0,4 1,1 - 1,0 

 
St�d mo�liwe jest dokładniejsze oszacowanie potrzebnej przepustowo�ci systemu np. 

w zakresie osadów �ciekowych oraz popiołów i �u�li.  
 
Pozornie niezwi�zanym z zagadnieniem gospodarki odpadami jest poziom bezrobocia. 

Wynosi on obecnie ok. 21,8 %. Jednak�e przygotowuj�c rozwi�zania w tej materii nale�y 
bra� pod uwag� fakt, �e wyst�puj�ce ubo�enie społecze�stwa wymusza poszukiwania 
rozwi�za� najta�szych przy mo�liwie najwi�kszej daj�cej si� osi�gn�� skuteczno�ci. 
 
 
II.4. Sytuacja gospodarcza. 
 

Aktualnie ukształtowana struktura gospodarki wynika z procesów transformacji, które 
przeszła polska gospodarka w ostatniej dekadzie. Nast�pił wtedy znacz�cy wzrost sektora 
prywatnego, tak �e przewa�a on obecnie nad publicznym. W�ród podmiotów prywatnych 
przewa�aj� małe i �rednie przedsi�biorstwa. Dodatkowo, na tym terenie, z uwagi na istniej�ce 
du�e bezrobocie, przewa�aj� firmy rodzinne. S� to zatem tzw. rozproszone �ródła odpadów.  

 
Według „Strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego” został on zaliczony do 

obszaru �rodkowo-zachodniego. W strategii wojewódzkiej, Kolbuszowa jest wymieniona 
w�ród regionów, w które maj� by� lokalnymi o�rodkami przemysłu lekkiego, chemicznego, 
przetwórstwa rolno-spo�ywczego. 

Zaktualizowan� analiz� przedstawiono te� w „Programie Ochrony �rodowiska”.  
W oparciu o te dane oraz zebrane ankiety, na potrzeby niniejszego planu przytoczono zwi�zły 
skrót - Baz� przemysłow� powiatu kolbuszowskiego stanowi� głównie przemysł drzewny, 
stolarski oraz budowlano ceramiczny. Dominuj� firmy i przedsi�biorstwa �rednie i małe 
działaj�ce w takich bran�ach jak: materiałów budowlanych, meblarska i przetwórstwa 
spo�ywczego. Swoje produkty wytwarzaj� w oparciu o wyst�puj�ce na terenie powiatu 
surowce. Powiat ma bogate tradycje w przetwórstwie rolno - spo�ywczym, w tym równie� 
produkcja zdrowej �ywno�ci. Inne, wa�ne dla powiatu bran�e to obuwnicza i odzie�owa.  
W ostatnim czasie zacz�ły te� powstawa� zakłady wytwarzaj�ce folie i wyroby foliowe. 
Zwykle przerabiaj� one te� odpady tworzyw sztucznych, głównie folii PE. 
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Inwentaryzacja danych nt. działalno�ci przemysłowej sporz�dzona na podstawie zebranych 
ankiet przedstawia si� nast�puj�co (tab. 6): 
 

Tabela nr 6  -  Zatrudnienie 
rodzaj przemysłu jednostka liczba jednostek 

metalowy pracownik/firma 15/1 
drzewny/meblowy pracownik/firma 475/3 

spo�ywczy pracownik/firma 35/4 
placówki handlowe pracownik/firma b. d. /135 

budowlany pracownik/firma b. d. 
oczyszczalnie �cieków pracownik/przepustowo�� b. d. 

biura, urz�dy, administracja pracownik ok. 300 
placówki o�wiatowe ucze�/szkoła ok.3000/68 

zoz-y łó�ko/pacjent 160 „łó�ek”/ 20 jednostek 
stacja paliw pracownik/firma -/17 

papierniczy i poligraficzny pracownik/firma -/2 
Symbol b.d. oznacza, �e w ankietach nie okre�lono danej wielko�ci 
 

Według stanu na dzie� 31.12.2001 r., podanego w Roczniku w powiecie 
kolbuszowskim funkcjonowały 2581 podmioty gospodarcze, w tym 2429 w sektorze 
prywatnym, a 152 w sektorze publicznym (w tym z kolei 1 przedsi�biorstwo pa�stwowe i 28 
spółdzielni). Według podziału na bran�e, stan ilo�ciowy podmiotów gospodarczych 
przedstawiał si� nast�puj�co: 

- rolnictwo, łowiectwo i le�nictwo    – 84 podmioty, 
- przemysł       – 335, 
- budownictwo       – 362, 
- handel i naprawy      – 848, 
- restauracje i hotele      – 46, 
- transport, gospodarka magazynowa i ł�czno��  – 254, 
- po�rednictwo finansowe     – 47, 
- obsługa nieruchomo�ci i firm, nauka   – 204, 
- edukacja       – 83, 
- ochrona zdrowia i opieka społeczna    - 117 

Ilo�ci te mog� si� zmienia� w czasie, ale zmiany dotycz� głownie drobnych 
przedsi�biorstw, nie rzutuj� zatem znacz�co na ilo�� i rodzaj wytwarzanych w powiecie 
odpadów ogółem.  
 

Nie udało si� ustali� bardziej szczegółowych danych w tym zakresie (np. 
wiarygodnych ilo�ci zatrudnionych w poszczególnych gał�ziach). Bez tego trudno za� 
precyzyjnie okre�li� ilo�ci powstaj�cych odpadów metod� wska�nikow� zalecan�  
w „Poradniku...”. W tym przypadku nie dałaby ona wiarygodnych wyników. Dlatego te�  
w dalszej cz��ci opracowania oparto si� nie na danych teoretycznych wyliczonych zalecan� 
metod�, lecz na informacjach wynikaj�cych z decyzji administracyjnych wydanych dla 
przedsi�biorstw na terenie powiatu. S� to, bowiem dane obarczone stosunkowo najmniejszym 
bł�dem. 
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III. ANALIZA STANU ISTNIEJ�CEGO W SEKTORZE 
GOSPODARKI ODPADAMI 

 
W celu zebrania aktualnych, dokładnych i precyzyjnych danych rozesłano do Urz�dów 

Gmin ankiet�. Przeanalizowano te� i porównano dane z decyzji Starostwa, z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony �rodowiska, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz innych 
�ródeł. Na tej podstawie oszacowano ilo�ci odpadów powstaj�cych na terenie powiatu. 
 
 
III.1.Odpady komunalne 
 

Z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wynika, �e ilo�� odpadów zebranych 
w Powiecie Kolbuszowskim wynosi 31,5 dam3/rok, tj. 8,1 tys. Mg/rok. Wg danych 
uzyskanych w trakcie ankietyzacji przeprowadzonej na potrzeby WPGO stwierdzono, �e w 
roku 2001 najwi�cej odpadów w przeliczeniu na 1 mieszka�ca zebrano w miastach na 
prawach powiatu (�rednio ok. 0,368 Mg/rok), a najmniej z gmin typowo wiejskich (�rednio 
ok.0,067 Mg/rok). W skali województwa zbiórk� obj�tych jest 92% mieszka�ców miast i ok. 
60 % mieszka�ców wsi (dane za WPGO). 
 

Dokładniejszy obraz wyłania si� z ankiet nadesłanych przez Urz�dy Gmin na potrzeby 
niniejszego planu: poziom wytwarzania odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych 
pochodz�cych ze strumienia odpadów komunalnych, na terenie powiatu kształtuje si� 
nast�puj�co (patrz tabela 7): 
 

Tabela Nr  7 -  Odpady komunalne i surowce wtórne 

gmina 
ilo�� odpadów 
komunalnych 
[t/rok 2002] 

ilo��/rodzaj surowców wtórnych [t/rok] 

  szkło plastyk metal papier inne/jakie 
Cmolas   bd bd bd bd bd 

Kolbuszowa ok. 4000 (wraz z 
Dzikowcem) + + (PET) bd bd bd 

Majdan 
Król. 214 bd bd bd bd bd 

Niwiska 265 4 0,9 2,9 0,9 0,4 Al 
Dzikowiec  bd bd bd bd bd 
Rani�ów 214 bd bd akcyjnie akcyjnie akcyjnie AL 
razem  bd bd bd bd bd 

Znak „+” oznacza, �e prowadzona jest zbiórka w tym asortymencie, ale bez okre�lenia ilo�ci. 
 
 
 
W porównaniu z ilo�ciami teoretycznymi, pozwala to postawi� pierwsz� diagnoz� stanu 
gospodarki odpadami w powiecie (tab. 8): 
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Tabela Nr 8  -  Porównanie ilo�ci odpadów wytwarzanych z teoretyczn� 

lp. nazwa ilo�� 
mieszka�ców 

rzeczywista 
ilo�� odpadów 

Mg/r 

teoretyczna ilo�� odpadów  
wytwarzanych obecnie [Mg/r] 

1 Cmolas 7852 bd 1570 

2 Kolbuszowa 24059 ok. 4000 (wraz 
z Dzikowcem) 4812 

3 Majdan Król. 9917 214 1983 
4 Niwiska 5664 265 1133 
5 Str. Dzikowiec 6624 bd 1325 
6 Rani�ów 7300 214 1460 
 razem 61416 ok. 5000 ok. 12300 

 
Z powy�szych danych wida�, �e planuj�c system trzeba zaplanowa� ok. dwu i pół 

krotnie wi�ksz� jego przepustowo�� docelow� w stosunku do obecnej. Zało�enie to jest o tyle 
realne, �e zarówno z posiadanego do�wiadczenia, jak i z w/w danych wida�, �e dost�pno�� 
systemów usuwania odpadów, zwi�ksza ilo�� zbieranych odpadów. Chodzi o to, �e np. 
obecno�� w gminie zorganizowanego ich odbioru i umiarkowana cena b�d� powszechna 
opłata na ten cel, skłania mieszka�ców do zbiórki �mieci. Za� brak łatwo dost�pnych 
rozwi�za�, powoduje, �e ludzie pozbywaj� si� odpadów „na dziko”: wyrzucaj�c je do 
potoków, zakopuj�c w ziemi, spalaj�c, itp.  

Powy�sze stwierdzenia i wyniki oblicze� nale�y traktowa� jako pierwsze przybli�enie 
przepustowo�ci planowanego systemu. Jest ono te� wskazaniem, �e istotnie, potrzeba 
planowego zorganizowania usuwania odpadów oraz ich dalszego zagospodarowania jest 
sprawa pal�c�. 
 W ró�nych gminach powiatu, uzyskano ró�ne współczynniki nagromadzenia 
odpadów. Na podstawie ankiet zestawiono je w poni�szej tabeli: 
 
Tab. 9 - Zró�nicowanie współczynników nagromadzenia odpadów [kg/mieszka	ca/rok] 

gospodarstwa domowe zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna 
miasta b.d b.d 

wsie 60 
9,8 (10,5 dla domków letnisk.) b.d 

Uwaga: Podane w w/w tabeli trzy wielko�ci współczynników, tak istotnie ró�ne �wiadcz� o bardzo 
zró�nicowanej skuteczno�ci istniej�cych rozwi�za� w gospodarce odpadowej.  

 
Brak niestety pełnych danych o odsetku ludno�ci obj�tej umowami/wywozem 

odpadów komunalnych. Informacja ta pozwoliłaby postawi� bardziej precyzyjn� prognoz�. 
Jednak�e nawet po analizie danych, które s� dost�pne, mo�na doj�� do wniosku, �e nie 
wszystkie wytworzone odpady komunalne s� odbierane od mieszka�ców.  

Innym zjawiskiem, które niezbicie wynika z zebranych danych, jest fakt, �e gminy,  
w których zbiórka odpadów prowadzona jest starannie, z wi�kszym zaanga�owaniem 
mieszka�ców, zró�nicowaniem sprz�tu itp., zbieraj� wi�ksze ilo�ci odpadów na mieszka�ca. 
Potwierdza to ogólne spostrze�enie, �e poprawne prowadzenie gospodarki odpadami 
powoduje, �e mniejsza ich ilo�� trafia do �rodowiska w sposób niekontrolowany. 

Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych na terenie powiatu jest typowy dla 
warunków polskich i nie odbiega pod wzgl�dem technicznym (stosowanych pojemników, 
samochodów) od standardów przyj�tych w krajach Unii Europejskiej. Odpady te w miastach, 
na terenach zabudowy wielorodzinnej zbierane s� do pojemników o poj. 110 lub 1100 dm3, 
rzadziej do kontenerów KP-7.  

Na terenach wiejskich stosowane s� do zbierania odpadów cz�sto du�e 
pojemno�ciowo kontenery (KP-7) rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru miejscach,  
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ale niewygodne dla mieszka�ców (konieczno�� donoszenia/dowo�enia odpadów z wi�kszych 
odległo�ci). Natomiast na terenach miejskich stosowane s� poza w/w, pojemniki zbiorcze  
o mniejszej pojemno�ci, ale rozmieszczone przy posesjach.  

Na osiedlach zabudowy jednorodzinnej odpady gromadzone s� głównie  
w pojemnikach o poj. 110 dm3. Na terenach wiejskich gromadzenie odpadów odbywa si� do 
pojemników o poj. 110 dm3, 1100 dm3, kontenerów KP-7 oraz worków foliowych 120 dm3 .  

Zbiórka surowców wtórnych zorganizowana jest w oparciu o sie� pojemników 
specjalistycznych rozstawionych na terenach miast i gmin w centralnych miejscach oraz na 
„poletkach ekologicznych”. Najcz��ciej stosowane s� pojemniki 120 l, IGLOO o poj. 1,5 m3, 
pojemniki o poj. 1100 l. Zbiórka selektywna odbywa si� równie� bezpo�rednio  
z gospodarstw – do zestawów kolorowych worków foliowych. System ten z reguły wyst�puje 
na terenach z zabudow� indywidualn�. 

Otrzymywane w tym systemie frakcje charakteryzuj� si� małym stopniem 
zanieczyszczenia.  

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sposób zorganizowany odbywa si� 
sporadycznie, systemem tzw. wystawki. Powszechne jest, tak jak w całym kraju wystawianie 
przez mieszka�ców zu�ytych urz�dze� przy pojemnikach na odpady. Powoduje to, �e tzw. 
zbieracze rozbieraj� pozostawione urz�dzenia dla pozyskania surowców wtórnych. Zbiórka 
tekstyliów prowadzona jest za pomoc� specjalistycznych pojemników oraz akcyjnie metod� 
„wystawki” po wcze�niejszym ogłoszeniu.  

Ogólnie rzecz bior�c, system ten jest poprawny. Wymaga on jednak ujednolicenia  
a przede wszystkim upowszechnienia, tj. obj�cia nim całej ludno�ci powiatu oraz 
zdyscyplinowania lokalnych społeczno�ci do prowadzenia selektywnej zbiórki. Zbiórka 
odpadów komunalnych zorganizowana jest bowiem w sposób niedostateczny,  
co wida� z w/w oszacowania. Obejmuje ona bowiem około 60% populacji. Poprawy wymaga 
równie� organizacja zbiórki odpadów na terenach miejskich, gdzie obejmuje ona ok. 92% 
mieszka�ców. Wynika z tego, �e cz��� nie odbieranych odpadów trafia do �rodowiska  
w sposób niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powoduj�c 
jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich cz��� odpadów jest wykorzystywana  
w �ywieniu zwierz�t lub kompostowana. Ten zwyczaj nale�y utrzyma� i rozszerzy�. Odpady 
maj�ce wła�ciwo�ci energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) s� spalane,  
co w przypadku tworzyw sztucznych nale�y uzna� za zjawisko bardzo niebezpieczne dla 
�rodowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).  
 
 

W ogólnym zarysie kierunki przepływu odpadów komunalnych kształtuj� si� 
nast�puj�co: 

Odpady komunalne wytworzone na terenie powiatu s� składowane na nast�puj�cych 
wysypiskach: 
- w Kolbuszowej z terenów gmin Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska i Dzikowiec. Wysypisko 

to przeznaczone jest do zamkni�cia z ko�cem 2005r. i rekultywacji. 
- w Krz�tce z terenów gminy Majdan Królewski; Niezb�dne jest tu doposa�enie - zakup 

wagi i wprowadzenie monitoringu zgodnego z obowi�zuj�cymi przepisami do ko�ca 
2005r. WPGO zakłada koniec jego eksploatacji w roku 2010. 

- w Dynowie z terenu gminy Dzikowiec i Cmolas. Wysypisko to b�dzie modernizowane 
zgodnie z art., 33 ustawy dostosowawczej. 

- w Kozodrzy z terenu gmin Ranizów, Niwiska i Cmolas. 
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„Import” odpadów, tj. przywóz odpadów z poza powiatu nie wyst�puje w tej grupie 
odpadów.  

„Eksport” dotyczy odpadów z terenu gminy Rani�ów, Cmolas i Niwiska, które s� 
cz��ciowo wywo�one do Kozodrzy oraz z terenu gminy Dzikowiec i Cmolas, które s� 
cz��ciowo wywo�one do Dynowa. Poza tym stosunkowo drobne ilo�ci surowców wtórnych  
i cz��� odpadów z rejonu Majdan Królewski usuwanych jest przez MPGKiM Nw. D�ba. 
Stanowi� one jednak strumie� rz�du kilku procent ogólnej masy odpadów komunalnych 
obj�tych obecnym systemem.  

 
 
 

III.1.1 Odpady komunalne z sektora publicznego i podobne 
 

Brak danych o ilo�ciach odpadów komunalnych z innych �ródeł. Metod� 
wska�nikow� oszacowano w przybli�eniu: odpady zielone (tj. z ogrodów, parków, utrzymania 
zieleni) oszacowano na ok. 480 Mg/r, a z czyszczenia ulic i placów – ok. 380 Mg/rok,  
z handlu i usług (obiekty infrastrukturalne) – ok. 4,4 tys. Mg/rok w skali powiatu.  

W dalszej cz��ci Planu wszystkie w/w odpady s� wliczone w ogóln� mas� odpadów 
komunalnych. Dla ich ł�cznej ilo�ci prowadzono dalsze obliczenia oraz zaplanowano system.  

Nale�y jednak pami�ta�, �e np.: biura s� �ródłami zwi�kszonych ilo�ci makulatury,  
za� restauracje i hotele – biomasy. Nale�y zatem wyst�pi� do nich z odpowiedni� ofert� 
odbioru odpadów oraz wymaga� od nich specyficznych zachowa�. – Chodzi w tym miejscu 
np. o niezanieczyszczanie odpadów komunalnych biomas� lub te� o odzysk czystych 
surowców wtórnych. Nale�y przy tym podkre�li�, �e w my�l obowi�zuj�cych przepisów 
weterynaryjnych, zabronione jest karmienie �wi� (przeznaczonych na sprzeda�) resztkami 
jedzenia pochodz�cego od ludzi. 
 
 
 
III.1.2 Frakcje odpadów komunalnych 
 

Wa�nym zagadnieniem jest skład odpadów komunalnych. W odpadach 
komunalnych wytwarzanych na terenach miejskich dominuj� odpady organiczne pochodzenia 
ro�linnego (32%), a na terenach wiejskich – frakcja drobna (poni�ej 10 mm), któr� stanowi 
głównie popiół z palenisk domowych (33%). W masie odpadów z obiektów infrastruktury 
najwi�cej jest papieru i tworzyw sztucznych (30%).  

 
Według danych z ankiet, stan w tym zakresie na terenie Powiatu prezentował si� 

nast�puj�co: 
 
 
 
 
 
 

Tabela 10. Procentowy skład odpadów komunalnych podany przez gminy: 
składnik ankieta 1 ankieta 2 �rednia krajowa dla obszarów wiejskich  

i małych miast 
odpady organiczne (kuchenne, 8 13 7 
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zwierz�ce, ogrodnicze) 
papier, tektura, gazety, itp. 12 5 18 

Tworzywa sztuczne 23 7 10 
szkło 18 10 28 

frakcja drobna < 10 mm 9 20 9 
metale 10 15 11 

pozostałe odpady palne 10 15 8 
pozostałe odpady niepalne 9 15 9 

odpady niebezpieczne 1 0 < 1 % (ok. 2 kg/mieszka�ca/rok) 

Wyniki te s� zbli�one do �redniej krajowej, nie ró�ni� si� od niej istotnie. Pewn� ró�nic� 
wprowadza tu rozró�nienie miasto – wie� (ankieta 1 i 2).  
 
 Korzystaj�c ze współczynników okre�lonych przez DANCEE w KPGO, dokonano 
oszacowania strumieni składowych w ogólnej masie odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie powiatu (tab.11). 
 
Tab. 11. Szacunkowe ilo�ci poszczególnych frakcji odpadów komunalnych [Mg] 

rodzaj odpadu  miasto wie� 
biodegradowalne 1172,26 1923,01 

opakowaniowe ogółem 871,14 2340,33 
tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 439,26 1095,66 

tekstylia 110,11 242,27 
szkło nieopakowaniowe 18,2 52,1 

metale 116,39 237,06 
mineralne 555,10 2788,91 

wielkogabarytowe 182 781,5 
budowlane 364 2084 

niebezpieczne 27,3 104,2 
razem 3855,76 11649,04 

Razem z terenu powiatu daje to 15504,8 Mg. 
 
 
III.1.3 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych  
 

Poza sektorem działalno�ci przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów 
niebezpiecznych s� równie� gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne powstaj�ce  
w gospodarstwach domowych kierowane s� obecnie ze strumieniem odpadów komunalnych 
na składowiska komunalne.  

Według rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 21 wrze�nia 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów – zał�cznik do rozporz�dzenia (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do odpadów 
niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych zostały zaliczone nast�puj�ce rodzaje 
odpadów:  

20 01 13* - rozpuszczalniki  

20 01 14* - kwasy  

20 01 15* - alkalia  

20 01 17* odczynniki fotograficzne  

20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj�ce rt��  
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20 01 23* urz�dzenia zawieraj�ce freony,  

20 01 26* oleje i tłuszcze inne ni� wymienione w 20 01 25,  

20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcza i �ywice zawieraj�ce substancje 
niebezpieczne,  

20 01 29* detergenty zawieraj�ce substancje niebezpieczne,  

20 01 33* baterie i akumulatory ł�cznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 
01, 16 06 02 lub 06 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory 
zawieraj�ce te baterie  

20 01 35* zu�yte urz�dzenia elektryczne i elektroniczne,  

20 01 37* drewno zawieraj�ce substancje niebezpieczne.  

Ł�czn� roczn� ilo�� odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 
wytworzonych w gospodarstwach domowych powiecie mo�na oszacowa� na około 130 Mg. 
W tym, strumienie odpadów wymagaj�cych podj�cia pilnych działa� mo�na oszacowa� jako: 
lodówki – ok. 4 Mg, elektronika pozostała – ok. 13 Mg, baterie i akumulatory – ok. 16 Mg, 
�wietlówki – ok. 7 Mg odczynniki fotograficzne – ok. 3 Mg, drewno impregnowane – ok. 7 
Mg, oleje i tłuszcze – ok. 13 Mg. 

W obecnej chwili, du�a cz��� w/w odpadów (poza akumulatorami ołowiowymi  
i odczynnikami fotograficznymi) trafia na składowiska i s� one obecnie tam składowane wraz  
z odpadami komunalnymi. Rozpocz�to selektywn� zbiórk� baterii oraz olejów 
przepracowanych. Zadania te nale�y wspiera�. Nale�y d��y� do tego, aby wszystkie odpady 
niebezpieczne były poddawane procesowi odzysku lub były unieszkodliwiane. Procesy te 
b�d� miały miejsce poza terenem powiatu (w cało�ci eksport). D��y� te� nale�y do 
wydzielenia pozostałych odpadów niebezpiecznych ze strumienia komunalnych.  

 
Odpady tego typu powstaj�ce w małych firmach (gdzie s� one wł�czane do 

komunalnych) s� w dalszej cz��ci Planu wliczone do komunalnych. 
 
 
 
III.2 Osady �ciekowe 
 

Problemy zwi�zane z zagospodarowaniem osadów �ciekowych w województwie 
wyst�puj� coraz cz��ciej. Powiat Kolbuszowski nie jest tu odosobniony. Istotnym 
utrudnieniem mo�e te� by� fakt, �e cz��� powiatu jest poło�ona w terenach ochrony przyrody. 
Na cz��ci powiatu, utrudnieniem z kolei mog� by� ci��kie gleby. Problemem mog� te� by� 
metale ci��kie, zwłaszcza, je�li we�mie si� pod uwag� wysok� czysto�� wi�kszo�ci gleb 
powiatu pod tym wzgl�dem (tzn. w my�l zasad zrównowa�onego rozwoju nie nale�y 
dopuszcza� do ich zanieczyszczania nawet podprogowymi ilo�ciami biocydów). 

Wynika st�d postulat „rozdzielania” kanalizacji np. w ramach jej modernizacji. Zadaniem 
zarz�dzaj�cego kanalizacj� winno by� badanie monitorowanie/nadzorowanie składu 
przyjmowanych �cieków niekomunalnych do sieci kanalizacyjnej oraz egzekwowanie od 
(głównie przemysłu) zachowania wła�ciwych st��e� biocydów (zwłaszcza metali ci��kich). 
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Problem odpadów z tej grupy zaostrza si� w miar� doskonalenia systemu kontroli 
zwi�zanego z bezpiecznym i racjonalnym ich wykorzystaniem. Budowa wielu oczyszczalni  
i konieczno�� zwi�kszenia stopnia oczyszczania �cieków powoduje znaczny, systematyczny 
wzrost ilo�ci osadów. Co prawda pod wzgl�dem ilo�ciowym, osady �ciekowe stanowi� 
niewielki odsetek odpadów wytwarzanych w sferze komunalnej i gospodarce, jednak pod 
wzgl�dem zagro�e�, które stwarzaj� dla �rodowiska i obci��e� dla gospodarki waga tej grupy 
odpadów ro�nie. 

Gospodarka osadami w kraju do roku 1999 nie była monitorowana. Wynikało to, mi�dzy 
innymi, z tradycyjnego, zaw��onego traktowania problemu oczyszczania �cieków  
i braku odpowiednich regulacji w tym zakresie. Od roku 1999 mo�na mówi� o pocz�tkach 
faktycznego monitoringu produkcji osadów w kraju. Z braku danych w szerszym zakresie 
czasowym, dokonano jedynie zgrubnego oszacowania ilo�ci opadów tej grupy powstaj�cych 
oraz mog�cych powstawa� w przyszło�ci na terenie powiatu. 

Odpady wytwarzane w oczyszczalniach podzieli� mo�na ogólnie na odpady z krat, 
piaskowników, osady �ciekowe wydzielone w trakcie procesów technologicznych 
oczyszczania �cieków i nast�pnie stabilizowane oraz odwadniane w procesach przeróbki 
osadów Informacja o odpadach z oczyszczalni nie jest dost�pna w sprawozdawczo�ci GUS. 
Drugim elementem, który nie podlega monitoringowi jest skład chemiczny osadów 
�ciekowych i stopie� zanieczyszczenia sanitarnego. Brak te� przekonywuj�cych informacji  
o ilo�ci osadów wykorzystanych, jak te� ich składzie chemicznym. Nie ma decyzji 
administracyjnych/informacji reguluj�cych to zagadnienie.  

Wyposa�enie powiatu kolbuszowskiego w oczyszczalnie �cieków i sie� kanalizacji  
(w oparciu o dane gmin i GUS) przedstawia si� nast�puj�co: 

Tabela 12. Dane dotycz�ce oczyszczalni �cieków i kanalizacji. 

kanalizacja według ilo�ci 
mieszka�ców kanalizacja według przył�czy do mieszka� 

mieszka�cy korzystaj�cy  
z oczyszczalni 

przył�cza 
ogółem 

przył�cza z odprowadzeniem 
do sieci  

gmina oczyszczalnia 

ilo�� ilo�� % ilo�� ilo�� w tys. % 

Cmolas w Cmolasie 7 966 4 710 59,13 1,8 0,6 33,3 

Kolbuszowa Kolbuszowa Dln. 24 646 6 950 28,2 6,1 2,0 32,8 

Majdan Król. Majdan Król. 9 923 3 321 33,46 2,2 0,6 27,3 

Niwiska brak 5 832 0 0,0 1,3 0 0,0 

Rani�ów w Rani�owie 7 291 1600 21,95 1,7 0,3 17,6 

Dzikowiec Nw. Dzikowiec 6 688 1 190 17,79 1,5 0,3 20,0 

Powiat ogółem 63 346 17 771 26,76 14,5 3,8 26,2 

 
Odpady wytwarzane w oczyszczalniach podzieli� mo�na ogólnie na odpady z krat, 

piaskowników, procesów stabilizacji i odwadniania osadów. Informacja o takich produktach 
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oczyszczalni nie jest dost�pna w sprawozdawczo�ci GUS. Drugim elementem, który nie 
podlega monitoringowi jest skład chemiczny osadów �ciekowych i stopie� zanieczyszczenia 
sanitarnego. Brak te� przekonywuj�cych informacji o ilo�ci osadów wykorzystanych.  

W tabeli 13 przedstawiono zestawienie przepustowo�ci oczyszczalni �cieków, ilo�ci 
odpadów oraz dane o kierowanym na oczyszczalnie dobowym ładunku zanieczyszcze�  
a tak�e aktualnym stopniu skanalizowania. 
 

Tabela 13  -  Odpady z oczyszczalni �cieków – stan aktualny 

l gmina RLM 

Roczna 
ilo�� 
osadu  
(19 08 

05)  
[t.s.m./ 

% 
s.m.] 

Roczna 
ilo�� 

skratek 
(19 08 

01) 
[t/ % 
s.m.] 

Roczna 
ilo�� 

piasku  
(19 08 

02) 
[t/ % 
s.m.] 

Przepusto-
wo�� 

oczyszczalni 
okres 

bezdeszcz./ 
okres 

deszcz. / 
teoret.  
[m3/d] 

dobowy 
ładunek BZT5 

w okresie 
bezdeszczowy

m [kgO2/d] 

Liczba mieszk. 
Skanalizowany

ch/liczb� 
mieszka�ców % 

obsługiw
anej 

ludno�ci 

1 Kolbuszowa 8208. 120 / 
20 11 106 

2833 / 3590 
/ 3600  

 
492 

 
6950/ 
24646 

28,2 

2 Cmolas 1500 6 / 60 4,5  5  280 / 320 
/300 84 4700/ 

7966 59 

3 Majdan 
Królewski 2068. 97/36 6 6,4 370/420/650 112 3314/ 

9923 
33,4 

 

4 Dzikowiec 288 3,4/25 1,15 6,5 105/162/207 17,3 1190/ 
6688 17,8 

5 Rani�ów 668 10/20 05 0,8 65-
95/110/300 40,12 1895/ 

7291 26 

6 Niwiska - - - - - - 0/ 
5832 0 

 Sumarycznie 
powiat 12732 236,4 23,15 124,7 5057 teor. 745,42 18049/ 

62346 28,9 

 
Na terenie powiatu działa 5 oczyszczalni �cieków komunalnych o ł�cznej 

przepustowo�ci 5057 m3/d  obsługuj�cych 18049 osób, co stanowi 28,9% ludno�ci. Planuje 
si�, �e do roku 2015 b�dzie funkcjonowało 11 oczyszczalni �cieków, obsługuj�cych 46490 
mieszka	ców, co b�dzie stanowiło ok. 74,5% mieszka	ców. Szczegółowa prognoza jest 
zamieszona w rozdziale IV. 
 

Wobec braku bada� osadów(determinuje mo�liwo�ci ich zastosowania w rolnictwie), 
w tabeli przedstawiono szacunkowe dane dotycz�ce składu osadów w przeliczeniu na such� 
mas� ze zbli�onych oczyszczalni �cieków (tab. 14): 
 

Tabela 14. Wła�ciwo�ci osadów. 
składnik oznaczony poziom granica wg rozporz�dzenia 

odczyn pH  6,3 - 
sucha masa [%] 20-60 - 

subst. organiczne [% s. m.] 63,46 - 
azot ogólny [% s. m.] 

w tym azot amonowy [% s. m.] 
3,8 - 

fosfor ogólny [% s. m.] 0,4 - 
wap� i magnez [% s. m.]  

jako CaO i MgO 
2,1 + 0,4 - 

liczba �ywych jaj paso�ytów b. d. w zale�no�ci od zastosowania osadu 
ołów [ppm] 81,4 500 
kadm [ppm] 5,45 10 
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chrom [ppm] 219,1 500 
mied� [ppm] 126,3 800 
nikiel [ppm] 37,9 100 
rt�� [ppm] 0,377 5 
cynk [ppm] 2355 2500 

 
W tabeli dokonano porównania jako�ci przeci�tnych osadów z wymaganiami 

najwy�szymi tzn. dla przypadku stosowania osadów w rolnictwie, (rozporz�dzenie Ministra 
�rodowiska w sprawie komunalnych osadów �ciekowych (Dz. U. Nr 134 z 2002 r., poz. 1140 
z pó�n. sprostowaniem). Rozporz�dzenie to okre�la jeszcze pH gleby do zastosowania osadu, 
jako nie mniejsze ni� 6,5 oraz konieczno�� oznaczania obecno�ci bakterii z rodzaju 
Salmonella.  

Nale�y jednak pami�ta�, �e znaczna cz��� powiatu jest obj�ta ró�nymi formami 
ochrony przyrody, co b�dzie ogranicza� mo�liwo�ci rolniczego wykorzystania osadów 
�ciekowych, a nawet spełniaj�cych w/w wymagania.  
 
 
III.3 Odpady przemysłowe 
 
III.3.1 Odpady inne ni� niebezpieczne 
 

Odpady inne ni� niebezpieczne wykazano w dokumentach składanych do Starostwa  
w nast�puj�cej ilo�ci i rodzaju (tabela 15): 
 
Tabela 15. Odpady inne ni� niebezpieczne wg decyzji administracyjnych i innych 
ródeł 

starostwa. 
lp. rodzaj odpadu kod ilo�� roczna [Mg] ł�czna ilo�� w danej 

grupie [Mg] 
1 odpadowa masa ro�linna 02 01 03 50 „rolnicze” 
2 odchody zwierz�ce 02 01 06 1  

3 odpady poubojowe i im podobne 
02 02 03 
02 02 04 
02 02 02 

ł�cznie 190,5  
241,5 

4 odpadowe drewno ró�nych postaci, 
czyste 

grupa 03 
ogółem 1103,5 drzewne 

5 odpady płyt wiórowych 03 01 03 576 1679,5 

6 odpady z folii do oklejania płyt 
wiórowych 07 02 13 3,6 3,6 

7 odpady farb i lakierów 
wodorozcie�czalnych 08 01 03 11  

8 odpadowe kleje i szczeliwa 08 04 10 0,6 11,6 

9 �u�el i popiół ze spalania w�gla  10 01 01 1446 + 0,6 popioły lotne 
z drewna 10 01 03 

 

10 pył z oczyszczania gazów odlotowych 10 01 19 300 1746,6 
11 makulatura  15 01 01 34 opakowania 

12 tworzywa sztuczne  grupa 15 i 17 
ł�cznie  12,68 i sorbenty 

13 szkło opakowaniowe  15 01 07 0,1 46,78 
14 opony  16 01 13 19,95 inne 
15 organiczne odpady kuchenne 16 08 08 0,1 20,05 

16 złom stalowy  grupa 17 i 
inne  509,4 budowlane 

17 złom kolorowy ogółem  grupa 17 i 82  
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inne 

18 odpadowy asfalt nie zawieraj�cy 
smoły 17 03 02 50  

19 gruz ogółem i jemu podobne 

grupa 17 
10 13 82 
10 12 08 
06 05 01 

2473 

3114,4 

20 skratki  19 08 01 13,6 z oczyszczania wód i  
21 piasek 19 08 02 28,5 �cieków 

22 osady z zakładowych  
i komunalnych oczyszczalni �cieków 19 08 05 ok. 310 (z ró�nych 

�ródeł) 
 

23 roztwory i szlamy z segregacji 
jonitów 19 09 06 b. d.  

24 osady z SUW 19 09 99 15 367,1 
 razem   ok. 7200 

 
Firmy nierzadko nie precyzuj� dalszego post�powania z odpadami. Mo�na st�d 

domniemywa�, �e cz��� odpadów trafia do �rodowiska.  
Z posiadanego rozeznania wynika, �e wi�kszo�� w/w odpadów jest składowana (grupy 

10, 12, gruz z grupy 17, cz��� grupy 15, odpady z oczyszczania �cieków grupa 19). Spora 
cz��� pozostałych odpadów tak�e jest składowana z powodu niewła�ciwych praktyk  
w przedsi�biorstwach. Pozostałe odpady s� przekazywane do odzysku np. złom, makulatura. 
Zaczyna si� recykling plastyków i tonerów.  
 
 
 
III.3.2 Odpady niebezpieczne 
 

Z decyzji, które Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej wydało do dnia ko�ca 2003 r. 
w zakresie gospodarki odpadami wynika, �e na terenie Powiatu w sektorze gospodarczym 
wytwarza si� rocznie odpady niebezpieczne w nast�puj�cej ilo�ci i rodzaju (tab. 16):  
 

Tabela 16. Dane dotycz�ce odpadów niebezpiecznych – na podstawie decyzji 
administracyjnych starostwa. 

lp
. rodzaj odpadu kod ilo�� roczna 

[Mg] 

sposób 
docelowego/wła�ciwego 

zagospodarowania 
odpadu 

ł�czna ilo�� odpadów w 
grupie [Mg] 

1 

górnicze (w 
zwi�zku z 

wierceniami 
poszukiwawczymi) 

01 05 99 4000 

do rekultywacji np. 
składowisk lub terenów 

przemysłowych, 
składowanie 

górnicze –  
4000 

2 

osady z 
czyszczenia 

zbiorników po 
ropopochodnych 

z grupy 05, 
13 i 16 
ogółem 

45,9 
spalane w instalacjach do 

tego przystosowanych 
(np. Jasło, Rzeszów) 

z przeróbki i stosowania ropy i 
pochodnych –  

45,9 

3 odpadowe alkalia  
06 02 02  
06 02 03  
06 02 99  

NaOH - 0,2  
NH3aq– 0,1  

K(Li)OH – 0,1  

neutralizacja w 
specjalistycznej instalacji 

0,4 

4 rozpuszczalniki 07 01 04 0,2 odzysk przez producenta 
lub spalanie energetyczne 

0,2 

5 odpady 
fotograficzne  

z grupy 09 
ogółem 0,7 

odzysk srebra, 
reszta/pozostało�� 

unieszkodliwiania w 
specjalistycznych 

fotograficzne –  
0,7 
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instalacjach  

6 płyn hamulcowy 13 01 08 2,082 odzysk przez producenta 
lub spalanie energetyczne 

oleje -  

7 chłodziwo 13 03 07 2 odzysk przez producenta 
lub spalanie energetyczne 

 

8 zu�yte oleje 
ró�nych typów  

grupa 13 
ogółem 331,211 

odzysk lub 
unieszkodliwienie w 

instalacji słu��cej do tego 

335,293 

9 

opakowania po 
substancjach 

niebezpiecznych, w 
tym np. po 

�rodkach ochrony 
ro�lin 

15 01 10 0,6 jw. 

opakowaniowe i sorbenty 
-  

10 

czy�ciwo 
zaolejone, zu�yte 
sorbenty i filtry 

olejowe, zaolejone 
opakowania  

grupa 15 i 16 
ogółem 

ok. 8, w tym  
filtry -1,673 jw.  

10,273 

11 
akumulatory 

ołowiowe  16 06 01 
47,715 
+ 0,151 

elektrolitu 

odzysk w zakładach 
przeróbczych  

w Bytomiu lub 
�wi�tochłowicach 

inne -  

12 �wietlówki  16 02 13 1,297 odzysk w odpowiednich 
zakładach 

 

13 odciek z wysypiska  16 10 02  3000 oczyszczenie w 
oczyszczalni �cieków 

3049,163 

14 
azbest (jako eternit 

itp.) 
17 01 06,  
06 01 i 05 15 

składowane na 
składowisku odpadów 

niebezpiecznych  

budowlane –  
15 

15 
odpady 

„medyczne”  18 01 03 0,12 

unieczynniane 
biologicznie / spalane  
w instalacjach do tego 
przystosowanych (np. 

Bravo-hospital w 
Rzeszowie, spalarnie w 

Rzeszowie lub 
Tarnobrzegu) 

medyczne i weterynaryjne 
–  

0,12 

 razem  ok. 7600 
W praktyce, nale�y zało�y� powstawanie wi�kszo�ci rodzajów odpadów 

niebezpiecznych, zwłaszcza tych komunalno-pochodnych. W odniesieniu do danych 
pochodz�cych z decyzji, nale�y te� pami�ta�, �e s� to dane teoretyczne. Niektóre, bowiem 
decyzje zwłaszcza w zakresie osadów ze zbiorników po ropie i jej pochodnych oraz azbestu 
zostały wydane dla firm spoza powiatu. Decyzje te nie okre�laj�, zatem ich standardowej 
działalno�ci, lecz raczej ich mo�liwo�ci i zamierzenia. W odniesieniu do firm działaj�cych na 
terenie powiatu, ilo�ci podane w decyzjach równie� okre�laj� maksymalne ilo�ci odpadów.  
W praktyce, odpady s� wytwarzane w ilo�ci nieco mniejszej. 

Mimo to, decyzje te dobrze ilustruj� zjawiska zachodz�ce w gospodarce odpadami 
przemysłowymi, – co do rodzaju i sposobów post�powania z nimi. Wszystkie odpady 
niebezpieczne s� unieszkodliwcie lub odzyskiwane poza terenem powiatu (w cało�ci eksport). 
Pozostaje, zatem zagadnienie odpadów tego typu powstaj�cych w małych firmach (gdzie s� 
one wł�czane do komunalnych) – st�d w dalszej cz��ci Planu kładzie si� nacisk na odpady 
tego typu. 
III.4 Odpady problemowe 
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III.4.1 Odpady zawieraj�ce PCB 
 

PCB były szeroko stosowane w wielu gał�ziach przemysłu, głównie w przemy�le 
elektrycznym, jako materiały elektroizolacyjne i chłodz�ce w kondensatorach  
i transformatorach, �rodki modyfikuj�ce do lakierów, �rodki stabilizuj�ce i inne. Zaliczane s� 
one do biocydów. Z tego wzgl�du zaprzestano ich produkcji i wprowadzona obowi�zek 
wycofywania z eksploatacji i unieszkodliwiania lub dekontaminacji urz�dze� zawieraj�cych 
PCB. 	ródłem wytwarzania odpadów zawieraj�cych PCB s� operacje: wymiana płynów  
w transformatorach, wycofywanie z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz 
urz�dze� zawieraj�cych PCB wyprodukowanych w latach 1960 – 1985.  

Odpady z PCB sklasyfikowane s� jako odpady niebezpieczne i oznaczone s�  
w katalogu odpadów z 24. 12 1997 Dz. U. Nr 162 poz.1135 nast�puj�cymi kodami: 

� 13 03 01 oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i no�niki ciepła zawieraj�ce 
PCB,  

� 16 02 01 transformatory i kondensatory zawieraj�ce PCB.  

Od 2001 roku w województwie podkarpackim informacje o substancjach 
zawieraj�cych PCB przekazało do Wojewody Podkarpackiego szereg zakładów. Jednak skala 
problemu do chwili obecnej nie została jednoznacznie okre�lona głównie ze wzgl�du na brak 
danych z niewielkich zakładów i od osób indywidualnych. Osoby fizyczne nieprowadz�ce 
działalno�ci gospodarczej przedkłada� maj� (czego jednak nie robi�) informacj� o rodzaju  
i ilo�ci substancji oraz miejscu jej wyst�powania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta a ten za� wojewodzie. Odpady te, co do zasady, znajduj� si� pod kontrol� 
wojewódzkich słu�b ochrony �rodowiska. W wykazie posiadaczy PCB prowadzonym przez 
Wojewod� Podkarpackiego, nie było w chwili sporz�dzania Planu podmiotów z terenu 
Powiatu Kolbuszowskiego. Z posiadanych danych wynika, �e Stacje Przesyłowe w Widełce 
ju� je usun�ły. Z drugiej strony, Zakład Ceramiki Budowlanej w Hadykówce wniósł  
o wydanie decyzji na wytwarzanie tych odpadów w ilo�ci do 20 kg/rok.  
 
 
III.4.2 Odpady zawieraj�ce azbest 
 

Azbest stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych,  
w szczególno�ci wyrobów budowlanych oraz ró�nego rodzaju rur wykorzystywanych  
w budowie np. instalacji wodoci�gowych i kanalizacyjnych, przewodów kominowych czy 
zsypów. Na terenie powiatu najbardziej pal�cym problemem w tym zakresie jest „eternit” – 
pokrycia dachowe zawieraj�ce azbest. Ten temat b�dzie dalej analizowany w Planie, gdy�  
z uwagi na rozpowszechnienie eternitu, konieczno�� jego usuni�cia stanowi pal�cy problem. 

Poza tym, azbest znalazł zastosowanie równie� w przemy�le chemicznym, włókienniczym 
(np. koce ga�nicze, ubrania ochronne), i innych gał�ziach m.in. do produkcji szczeliw 
plecionych, tektur uszczelkowych np. w sprz�cie AGD, płytek podłogowych PCW, oraz 
materiałów i wykładzin ciernych a tak�e w przemy�le motoryzacyjnym. Odpady tego typu 
mog� jeszcze pojawia� si� w przemy�le lub przedsi�biorstwach usługowych (remonty, serwis 
AGD i samochodów). Powinny by� tam one zagospodarowywane według osobnych procedur 
(przekazywane na wydzielone składowiska).  
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O tak szerokim zastosowaniu tych wyrobów decydowały wła�ciwo�ci azbestu,  
tj. odporno�� na: wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji �r�cych 
a tak�e elastyczno�� itp.  

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu, 
zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie s� uwalniane do powietrza i nie s� wdychane, 
wyroby z udziałem azbestu nie stanowi� zagro�enia dla zdrowia. (Dlatego tak wa�nym jest 
stosowanie masek przeciwpyłowych przy zdejmowaniu eternitu, skrapianie go wod�, unikanie 
łamania i niezwłoczne pakowanie do szczelnych worków.) Na wyst�powanie i typ patologii 
wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworz�cych go włókien ich st��enie oraz czas trwania 
nara�enia. Najwi�ksze zagro�enie dla organizmu ludzkiego stanowi� włókna respirabilne,  
to znaczy takie, które mog� wyst�powa� w trwałej postaci w powietrzu i przedostawa� si�  
z wdychanym powietrzem do p�cherzyków płucnych. S� one dłu�sze od 5 mikrometrów, 
maj� grubo�� mniejsz� od 3 mikrometrów, a stosunek długo�ci włókna do jego grubo�ci nie 
jest mniejszy ni� 3:1. Z przeprowadzonych bada� wynika, �e do wywołania zmian 
chorobowych wystarcza ju� jedno pojedyncze włókno. Czas pojawienia si� zmian jest 
uzale�niony od osobniczej odporno�ci.  

Eternit b�d�cy przedmiotem rozwa�a� w dalszej cz��ci Planu jest klasyfikowany jako:  
17 01 05 i 17 06 01. 

Istniej�ca ustawa „azbestowa” oraz akty wykonawcze oraz zatwierdzony przez Rad� 
Ministrów Krajowy Plan usuwania azbestu nakazuj� pozbycie si� go z terenu kraju do roku 
2032. B�dzie to jednak kosztowna operacja. Wymagane jest bowiem nie tylko usuni�cie 
pokry� dachowych, ale i rur wodoci�gowych. Odpady zawieraj�ce azbest, z uwagi na zakaz 
stosowania azbestu, nie mog� by� przedmiotem odzysku i musz� by� w sposób bezpieczny 
dla ludzi i �rodowiska unieszkodliwiane przez składowanie.  

Odpady zawieraj�ce azbest były deponowane w 2001 r. na istniej�cych składowiskach 
przemysłowych poza terenem województwa oraz w wydzielonych kwaterach składowisk 
odpadów komunalnych (m. Młyny). 

 
Z danych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wynika, �e na terenie 

Powiatu jest ok. 13,5 tys. budynków z pokryciami azbestowymi. Stanowi to około 11000 m3, 
tj. ok. 25300 Mg. Na podstawie WPGO mo�na oszacowa�, �e całkowita ilo�� odpadów 
azbestowych (rur azbestowo cementowych, izolacji azbestowych oraz eternitowych dachów) 
wymagaj�cych usuni�cia w horyzoncie do 2032 r. mo�e osi�gn�� nawet wielko�� 6,7 tys. ton, 
co rocznie mo�e da� strumie� odpadów równy do 700 Mg. W wykazie wojewódzkim nie ma 
obiektów z terenu powiatu kolbuszowskiego. 
 
 
III.4.3 Wycofane z eksploatacji pojazdy 
 

Wyst�puj�cy w ostatnich latach w Polsce szybki rozwój motoryzacji stwarza 
konieczno�� prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodz�cymi z eksploatacji  
i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz struktura wiekowa 
krajowego parku pojazdów przyczynia� si� b�d� do stałego wzrostu ilo�ci odpadów 
samochodowych. Obecnie samochody, które s� wycofywane z eksploatacji trafiaj� głównie 
do tzw. auto-złomów zajmuj�cych si� skupem i demonta�em pojazdów, których działalno�� 
prowadzona jest cz�sto z naruszeniem podstawowych zasad ochrony �rodowiska.  
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W województwie udział samochodów osobowych wycofywanych z eksploatacji kształtuje si� 
na poziomie 1,1 - 1,8 %, co oznacza liczb� około 6 000 sztuk rocznie (ok. 6 tys. Mg).  

Realizacja procesów recyklingu niektórych cz��ci i materiałów pochodz�cych  
z samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE) funkcjonuje ju� w istniej�cych na terenie 
województwa instalacjach recyklingowych. Wiele z tych instalacji ma niewykorzystane 
zdolno�ci przetwórcze i mo�e przerabia� wielokrotnie wi�cej elementów z kasowanych 
samochodów, ni� obecnie. Głównym problemem jest jednak organizacja skupu i transportu 
tych elementów oraz, w odniesieniu do zakładów kasacji, wprowadzenie mechanizacji 
demonta�u i odpowiednich zabezpiecze� dotycz�cych ochrony �rodowiska.  

Aktualnie na terenie województwa znajduj� si� dwa przedsi�biorstwa zajmuj�ce si� 
kasacj� samochodów w pełnym zakresie:  

1. WTÓR – STAL w Stalowej Woli  
2. POLIT w Rzeszowie  

Poza nimi funkcjonuje ok. 70 tzw. auto-złomów przyjmuj�cych wycofane  
z eksploatacji pojazdy. Na terenie Powiatu koncesj� Wojewody na t� działalno�� posiadaj�: 
Przedsi�biorstwo Handlowo – Usługowe BUD-TRANS ul. Krakowska 72 Kolbuszowa oraz 
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Odział w Kolbuszowej ul. Handlowa 2. 

Z danych dostarczonych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego wynika, 
�e przeci�tnie co roku złomuje si� ok. 120 – 130 szt. pojazdów szt. ró�nego tona�u, w tym 2 –
5 sztuk samochodów ci��arowych. Ilo�� ta jest zbyt mała do zorganizowania ekonomicznie 
opłacalnej stacji złomowania. Jednak�e bior�c pod uwag� wiek i stan wielu pojazdów, nale�y 
rozwija� system ich zbiórki. Zalecanym jest umo�liwienie mieszka�com przekazywania 
wraków samochodowych do złomowania za po�rednictwem np. GPZON-ów lub wybranych 
warsztatów samochodowych (POS). 
 
 Zagadnieniem zwi�zanym tematycznie z SWE, cho� nie b�d�cym odpadem 
niebezpiecznym s� opony. W zwi�zku z regulacjami uoo zabraniaj�cymi składowania opon 
oraz ustaw� o opłacie produktowej, nale�y oczekiwa� szybkiego podj�cia działa� przez 
przemysł. Obecnie brak jeszcze systemu zbiórki opon od ludno�ci. Brak te� wiarygodnych 
danych na temat ich ilo�ci. Mo�na j� w przybli�eniu oszacowa� na ok. 130 t/rok.  
 
 
III.4.4 Oleje odpadowe  
 

Grupa 13 odpadów to oleje odpadowe czyli zgodnie z ustaw� o odpadach to wszystkie 
oleje smarowe lub przemysłowe a w szczególno�ci zu�yte oleje silników spalinowych i oleje 
przekładniowe a tak�e oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.  

Grupa 13 dzieli si� na 6 podgrup i 26 rodzajów odpadów. Odpady oznaczone kodem 
13 01 01-oleje hydrauliczne zawieraj�ce PCB oraz 13 01 09 odpady zawieraj�ce PCB oraz 13 
03 01-odpadowe oleje zawieraj�ce PCB wymagaj� oddzielnego potraktowania. Według 
danych na terenie województwa podkarpackiego produkowane s� odpady z grupy 13  
w podgrupach: 13 06, 13 05, 13 03, 13 02, 13 01. Nie wykazano w danych WIO� na terenie 
województwa wytwórców odpadów o kodzie 13 01 01,13 01 09. Na terenie województwa 
podkarpackiego nie wyst�puj� odpadowe oleje z�zowe.  

Odpad z grupy 13 jest odpadem charakterystycznym, poniewa� wyst�puje on 
praktycznie wsz�dzie tam gdzie prowadzona jest działalno�� gospodarcza. Praktycznie ka�dy 
podmiot wytwarza odpady z grupy 13. Zestawienie wytwórców odpadów z grupy 13 (podane 
wg danych z decyzji Starosty) nie b�dzie w pełni odzwierciedlało sytuacji w tym zakresie. 
Problem ten dotyczy szczególnie podgrup 13 02 (odpadowe oleje smarowe) i 13 01 
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(odpadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe). Powodem jest fakt, �e odpady te powstaj� 
praktycznie wsz�dzie, lecz w niewielkich ilo�ciach. – Ka�da drobna firma oraz osoby 
prywatne cz�stokro� wymieniaj� oleje we własnym zakresie. Istnieje, zatem potrzeba stałego 
poszerzani zasi�gu zbiórki tych odpadów od drobnych wytwórców zbiórk� np. w oparciu  
o pojemniki w sklepach z akcesoriami samochodowymi lub na stacjach paliw, ewentualnie 
siłami firm zajmuj�cych si� zbiórk� odpadów. Obecnie zbiórk� odpadów olejowych  
i opakowa� po nich, od podmiotów gospodarczych, na terenie Powiatu Kolbuszowskiego 
zajmuje si� RAN-Oil sp. z o.o. Istniej� szacunki, mówi�ce, �e ok. połowy olejów u�ywanych 
w kraju przedostaje si� w sposób niekontrolowany do �rodowiska. Zbiórka ta jest i b�dzie 
jednak utrudniona pod wzgl�dem organizacyjnym i je�li ma by� powszechna,  
to w pocz�tkowej fazie b�dzie mało opłacalna. Problem le�y w tym, �e aby uzyska� surowiec 
wtórny wy�szej klasy, za który Rafineria da wy�sz� cen�, koniecznym jest stałe dbanie  
o unikanie dodatkowych zanieczyszcze�, zwłaszcza wlewania do zbiorników na olej 
przepracowany wody czy rozpuszczalników. Aby to zapewni�, zbiornik powinien by� pod 
stałym nadzorem. St�d propozycje współpracy ze sklepami, stacjami paliw, warsztatami.  

	ródłami powstawania olejów odpadowych s� głównie przemysł oraz motoryzacja. 
Zbiórka tam ma ju� jednak�e dłu�sze tradycje. Wymaga jedynie dopracowania system 
zbiórki. Zagadnienie to jednak z uwagi na jego rozległo�� i specyfik� powinno by� 
zrealizowane �ci�le wg postanowie� WPGO. Nie od rzeczy b�dzie, zatem przytoczenie 
odno�nych zapisów:  

WPGO zakłada, �e na terenie województwa zostanie wyłonione 2 – 3 firmy zbieraj�ce 
oleje. Firma taka powinna spełnia� okre�lone wymagania �ci�le przestrzegane: zajmowa� si� 
tylko zbiórk� olejów przepracowanych, posiada� odpowiednie zaplecze zbiornikowo- 
magazynowe do czasowego przetrzymania ok. 1/12 ilo�ci rocznej zbieranego oleju, posiada� 
specjalistyczny sprz�t do zbiórki olejów (autocysterny, wozy asenizacyjne, dost�p do 
zorganizowanej bocznicy kolejowej do przetłaczania olejów), firma koniecznie powinna 
posiada� laboratorium, które po kontrolnym badaniu partii oleju przepracowanego stwierdzi 
jego jako�� i specyfik� a w konsekwencji zakwalifikuje dan� ilo�� do sposobu 
unieszkodliwienia. Dalej firma ta powinna posiada� dobr� organizacj�, wykwalifikowanych i 
specjalnie przeszkolonych pracowników. Dalej, przedsi�biorstwo to powinno przekazywa� 
przepracowany olej do rafinerii w Jedliczu b�d� innego zakładu zajmuj�cego si� odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem takich odpadów (np. Raf-Ekologia w Jedliczu – w przypadku braku 
mo�liwo�ci odzysku tych odpadów). Olej mo�e by� przewo�ony specjalistycznymi 
samochodami. Po��dane byłoby wykorzystanie transportu kolejowego a to ze wzgl�du na stan 
dróg a w zasadzie brak wyznaczonych szlaków dla przewo�enie materiałów niebezpiecznych, 
jakim jest przepracowany olej. Koszt przewozu kolej� jest jednak du�y a koszty transportu 
olejów przepracowanych specjalistycznymi samochodami kształtuj� si� na poziomie kosztów 
ogólnie obowi�zuj�cych na rynku.  
 

W przemy�le oleje odpadowe powstaj� w trakcie wymiany olejów stosowanych  
w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych, olejów z hydraulicznych układów do 
przenoszenia energii, olejów turbinowych, olejów ze spr��arek, z pomp pró�niowych, olejów  
w systemach smarowania, olejów transformatorowych, olejów grzewczych. W motoryzacji 
oleje odpadowe powstaj� w wyniku wymiany olejów silnikowych czy przekładniowych. 
Ponadto oleje pochodzi� mog� np. z odwadniania w separatorach. Ta grupa odpadów wymaga 
działania specjalistycznych firm, które zapewniaj�, aby oleje te nie przedostawały si� do 
�rodowiska. Rynek ten działa do�� pr��nie, tak, �e nie ma potrzeby dodatkowego 
stymulowania go przez powiat. Oczywi�cie nie jest wykluczonym podj�cie działa� w tym 
zakresie przez jednostki powiatowe lub gminne. Wymaga to jednak specjalistycznego sprz�tu 
i z uwagi na odległy transport jest do�� kosztowne.  
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Na obecnym etapie proponuje si�, zatem pozostawienie status quo. Rozwa�ania, czy 

powiat ma budowa� własn� sie� zbiórki tych odpadów rozs�dniej b�dzie dokona�  
w nast�pnych okresach planistycznych. 
 
 
III.4.5 Odpady medyczne i weterynaryjne  
 

Odpady medyczne: Na terenie Powiatu funkcjonuj�: przychodnie (4), o�rodki zdrowia 
(14), szpitale (1), apteki (10) oraz stacjonarna pomoc społeczna (1). Razem, te jednostki 
pa�stwowe i prywatne przedstawiaj� sob� ok. 160 „łó�ek”. Metod� wska�nikow� daje si� 
oszacowa� ilo�� odpadów pochodz�cych st�d, jako ok. 32 t odpadów na rok (w decyzjach 
administracyjnych okre�lono t� ilo�� na 120 kg). Centralizowanie zbierania tych akurat 
odpadów na poziomie powiatu mo�e si� okaza� nieopłacalnym lub nieuzasadnionym (cho� 
nie nale�y wyklucza� tego rozwi�zania). Tak�e, z uwagi na zagro�enie, jakie te odpady 
potencjalnie stwarzaj�, celowym jest mo�liwie najszybsze przekazywanie do najbli�szych 
miejsc unieszkodliwiana, bez zb�dnych operacji przewo�enia, magazynowania, itp, cho� 
oczywi�cie mo�na zało�y� ich przekazywanie do GPZON. 

Istnieje w słu�bie zdrowia dobra praktyka natychmiastowego rozdzielania odpadów na 
mog�ce zakazi� (zakrwawione waciki, igły, r�kawiczki, materiały zanieczyszczone 
wydzielinami i wydalinami), materiały podobne do komunalnych (same strzykawki, itp.) oraz 
wymagaj�ce specjalnego potraktowania: resztki tkanek ludzkich, czy te� specyficzne grupy 
leków. Praktyk� t� nale�y popiera� i podtrzymywa�.  

 
Brak danych o odpadach weterynaryjnych. Nale�y podejmowa� działania 

zmierzaj�ce do zobowi�zania wytwórców tych odpadów do przekazywania ich do strumienia 
odpadów medycznych i podobnego z nimi post�powania. Jest oczywistym, �e odpady tkanki 
zwierz�cej powinny by� zagospodarowywane w sposób przewidziany w przepisach 
weterynaryjnych, tj. kierowane do odpowiedniego zakładu, stosownie do kategorii ryzyka. 

Na terenie powiatu, roczn� ilo�� odpadów weterynaryjnych z grupy 18 szacuje si� na 
ok. 3 t. 

Szczególnym przypadkiem odpadu z działalno�ci powi�zanej z weterynari� (który 
mo�e by� jednak zakwalifikowany równie� w grupie 02), jest padlina. Tylko dwie gminy 
wykazały padlin� w ł�cznej ilo�ci ok. 5 t. Ilo�� t� trzeba pomno�y� co najmniej przez trzy, 
aby okre�li� przeci�tn� roczn� ilo�� odpadów tego typu w powiecie. Na podstawie decyzji 
Głównego Inspektora Weterynaryjnego odpady zwierz�ce stanowi�ce „materiał 
szczególnego ryzyka - SRM” i zwierz�ta padłe, s� utylizowane w zakładzie utylizacyjnym w 
Le�achowie k/Przeworska.  

Podobne do w/w odpady poubojowe z terenu powiatu s� tylko cz��ciowo obj�te 
decyzjami administracyjnymi (w chwili obecnej s� to 3 przedsi�biorstwa: Zakład Wyl�gu 
Drobiu Barbara Dziak ul. Piłsudskiego 89a Kolbuszowa, Zakład Uboju – Przetwórstwo 
Mi�sne KARKUT – Janusz Karkut ul. Piłsudskiego 76 Kolbuszowa, Zbigniew Stanisz Ubój  
i Wyrób W�dlin Widełka 792, sk�d pochodzi ł�cznie ok. 190t odpadów poubojowych/rok). 
Dlatego konieczno�ci� jest zobowi�zanie wszystkich masarni i ubojni do uregulowania stany 
formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami. (np. przedło�enie informacji  
o wytwarzanych odpadach). Odpady te s� najpewniej przekazywane do Sarii w Przewrotem 
lub do ferm zwierz�t futerkowych. Jednak z uwagi na potencjalne zagro�enie, jakie one 
stwarzaj�, nale�y je obj�� nadzorem administracyjnym w sposób przewidziany w uoo oraz 
przepisach weterynaryjnych. Nale�y poło�y� szczególny nacisk na rozdzielanie materiałów 
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poszczególnych kategorii ryzyka. Zaleca si� tu nawi�zanie współpracy z Powiatowym 
Inspektoratem Weterynarii, tak w zakresie przepływu informacji o miejscach wytwarzania 
tych odpadów, jak i ich wykorzystywania, lub te� np. podj�cie wspólnego cyklu kontrolnego.  

W trakcie uzgodnie� jest przedsi�biorstwo w Rusinowie (na terenie dawnego 
Bakrusu), które ma zajmowa� si� zbiórk� tych odpadów w tym magazynowaniem przed ich 
przekazaniem do unieszkodliwienia. Jest to istotne gdy� na terenie powiatu, podobnie jak 
województwa, brak jest podmiotów zajmuj�cych si� bezpiecznym zbieraniem  
i unieszkodliwianiem odpadów tego typu. Padłe zwierz�ta s� najcz��ciej grzebane  
w przypadkowych miejscach przez ich wła�cicieli. Odbiorem padłych zwierz�t zajmuj� si� 
firmy, których siedziby znajduj� si� poza terenem powiatu np. Saria Małopolska  
w Przewrotnem. 

 
 
III.5 Istniej�ce systemy zbiórki odpadów, w tym innych ni� niebezpieczne 
 

Gminy, cho� nie wszystkie w ró�nych formach prowadz� zbiórk� odpadów 
komunalnych od mieszka�ców, upowszechnia si�, cho� nadal w niewystarczaj�cym stopniu 
zbiórk� selektywn�. Zbierane s� głównie szkło opakowaniowe, makulatura, w mniejszym 
stopniu odpady z tworzyw sztucznych a ostatnio równie� baterie. Dane o aktualnie zbieranych 
ilo�ciach surowców wtórnych podano w rozdziale III. 
 
Dane o wykorzystywanych pojemnikach i taborze  
 

Tabela 17. Ilo�� pojemników z podziałem na rodzaje i rejony obsługi 

rodzaj pojemnika 
bud. 

jednorodz. 
miasto 

bud. jednorodz. 
wie� bud. wielorodz. instytucje 

razem 
pojemników 
danego typu 

0,11 m3 1133 1353  319 2805 
0,24 m3      
1,10 m3  32 12 91 135 

kontenery 3 109 10 6 128 
razem szt. 1136 1494 22 416 3068 

obj�to�� razem m3 145,63 863,83 83,2 177,19 poj. całkowita  
1268,95 

 
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest tabor obsługuj�cy/opró�niaj�cy w/w pojemniki. 

Z przeprowadzonego rozeznania wynika, �e podmioty zajmuj�ce si� wywózk� odpadów 
działaj�ce na terenie powiatu dysponuj� nast�puj�cym taborem:  

- 3 Stary 200 bramowe (do KP-7),  
- 2 Jelcze JPH o pojemno�ci skrzyni 14 m3,  
- 1 Star 1142 o pojemno�ci skrzyni 12,5 m3  
- przyczepa ci�gnikowa o ładowno�ci 4,5 t 

 
Brak danych o taborze przewo�ników prywatnych. 
Sposób post�powania z odpadami przemysłowymi był wspominany w rozdziale III.3 

w cz��ci dotycz�cej tych odpadów. Zgodnie z odno�nymi zapisami uoo, odpowiedzialno��  
w gospodarce odpadami ponosi ich posiadacz – tu: zakłady przemysłowe. Dla wi�kszo�ci 
odpadów przemysłowych istniej� mo�liwo�ci ich zbytu oraz systemy, b�d� te� systemy takie 
s� w ostatnim czasie organizowane przez specjalistyczne firmy. 
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III.6. Rodzaj i rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, w tym innych ni� niebezpieczne i komunalnych 
 

Jak ju� stwierdzono, jedynymi instalacjami słu��cymi do unieszkodliwiania odpadów, 
s� na terenie powiatu kolbuszowskiego składowiska w Kolbuszowej i Krz�tce. Poni�ej 
przedstawiono ich charakterystyk� (tab. 18). 

 
Tabela 18. Instalacje unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu. 

Lokalizacja rok zamkni�cia powierzchnia poj. całkowita poj. wykorzystana 
Kolbuszowa  

M. Kolbuszowa 2005 1,98 ha 23625 t 18900 t 

Krz�tka 
Gm. Majdan Król. 2009 0,25 ha 4600 t 1815 t 

 
Oba wysypiska maj� decyzje zatwierdzaj�ce instrukcje eksploatacji. Nie maj� one 

jednak zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie. Składowisko  
w Krz�tce wymaga dostosowania zgodnie zapisami § 33 ustawy wprowadzaj�cej.  

Na składowiskach tych prowadzi si� tylko składowanie niesegregowanych odpadów 
komunalnych. Na terenie wysypiska w Kolbuszowej segregacja prowadzona jest  
w niewielkim zakresie. 

Instalacje/zakłady zajmuj�ce si� odzyskiem odpadów wymieniono w punkcie III.7. 
 Jest oczywistym, �e wi�kszo�� odpadów, zwł. problemowych b�dzie musiała by� 
wywieziona do specjalistycznych instalacji poza powiatem. Po uruchomieniu wojewódzkiej 
bazy danych w gospodarce odpadami b�dzie mo�liwy dost�p do aktualizowanych na bie��co 
informacji w tym zakresie.  

Zgodnie z ustaw� o odpadach, d��y� nale�y do mo�liwie najwi�kszego odzysku 
odpadów. 
 
 
 
III.7. Wykaz podmiotów prowadz�cych działalno�� w zakresie zbiórki, 
odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, w tym innych ni� niebezpieczne  
i komunalnych 
 

W zakresie odpadów komunalnych na terenie powiatu działaj� (tab.19): 

 

 

Tabela 19. Wykaz firm prowadz�cych działalno�� w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi 

gmina firma rodzaj działalno�ci 
czy prowadzona 
jest selektywna 

zbiórka/asortyme

czy posiada 
decyzje 

administrac. na t� 
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nt, sposób działalno�� 
ZUK Cmolas 228 

Gospodarka 
Komunalna Sp. z 

o.o. Bła�owa 
Cmolas 

ZUK Paszczyna 

- 

- - 

Kolbuszowa 

Zakład usług 
Komunalnych ul. 
Piłsudskiego 111a 

Kolbuszowa 

gospodarka odpadami, wywóz 
nieczysto�ci płynnych, 

selektywna zbiórka, utrzymanie 
czysto�ci dróg, placów i ulic 

+ - 

Majdan Król.  Gminny Zakład 
Komunalny 

gospodarka odpadami, wywóz 
nieczysto�ci płynnych, 

utrzymanie czysto�ci dróg, 
placów i ulic, eksploatacja SUW i 

O� 

- - 

Niwiska b.d.  - - 
ZUK Dzikowiec 

Gospodarka 
Komunalna Sp. z 

o.o. 

Str. 
Dzikowiec 

ZUK Wo�ny 

 

- - 

Rani�ów ZGK Kolbuszowa 
ZUK WO	NY  - 

- 
- 
- 

 
Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych zajmuj� si� te�:  

- Usługi Transportowe, Wywóz �mieci – Klik Jerzy w Ostrowie; 
- Miejskie Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej D�bie; 

Brak danych na temat podstaw formalno-prawnych ich działania. 
W tym miejscu zwa�y� nale�y, �e ZUK Kolbuszowa, z racji posiadanego zaplecza  

i do�wiadczenia mo�e by� rozwa�ane jako firma obsługuj�ca/nadzoruj�ca system, w tym baz� 
magazynowo – przeładunkow� i prowadz�ca selekcj�. Dla elastyczno�ci systemu, jest 
korzystnym istnienie firm współpracuj�cych np. �wiadcz�cych usługi przewozu 
specyficznych grup odpadów (np. elektroniki, osadów �ciekowych, padliny, olejów, odpadów 
przemysłowych). 

 
Poza tym, innymi rodzajami odpadów zajmuj� si�, na podstawie wydanych decyzji:  

 

1. W zakresie zbierania i transportu: 

Tabela Nr 20  -  Wykaz podmiotów prowadz�cych zbiórk� i transport odpadów 

lp nazwa firmy odpady zbierane/przewo�one 
�ródło 

pochodzenia 
odpadów 

1 
Przedsi�biorstwo Handlowo – 
Usługowe BUD-TRANS ul. 
Krakowska 72 Kolbuszowa 

zbieranie i transport: 
- baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01 

- metale �elazne 16 01 17 
- metale nie�elazne 16 07 18 

- inne (odpady tapicerskie) 16 01 99 
- opony 16 01 03 

+ transport: 
- tworzywa sztuczne 16 01 19 
- szkło 16 01 20 
- okładziny hamulc,  nie niebezp. 16 01 12 
- zbiorniki na gaz skroplony 16 01 16 

złomowane wraki 
samochodowe 

2 Przedsi�biorstwo Transport  
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Produkcyjno Usługowo 
Handlowe BISS Barbara 

Skowro�ska  ul. 
Tarnobrzeska 40 Kolbuszowa 

Dln.  

opakowania z tworzyw sztucznych PE (kod 15 01 02 

3 

Spółka Jawna ”DELTA 
Skowro�ski i Skowro�ski” 

ul. Tarnobrzeska 181 
Kolbuszowa Dln. 

Transport 
opakowania z tworzyw sztucznych PE (kod 15 01 02  

4 

Przedsi�biorstwo 
Produkcyjno – Handlowo – 
Usługowe SAMBA S.C. J 

Sitko & A. Procak ul. 
Handlowa 4 Kolbuszowa 

Transport 
opakowania z tworzyw sztucznych PE (kod 15 01 02  

5 

WISPRO Spółka Jawna z/s w 
Rzeszowie ul. Rejtana 10 

Zakład Opakowa� 
Drewnianych ul. Sokołowska 

28 Kolbuszowa 

Transport 
opakowania z drewna 15 01 03  

6 Jacek Przywara Werynia 524 

Transport: 
- odpady z sortowania papieru i tektury 
przeznaczone do recyklingu 03 03 08 
- opakowania z papieru i tektury 15 01 01 
- opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 
- papier i tektura 19 12 01 
- tworzywa sztuczne i guma 19 12 04 
- tekstylia 19 12 08 

 

7 
Spółdzielnia Transportu 
Wiejskiego Oddział w 

Kolbuszowej ul. Handlowa 6 

zbieranie i transport 
- makulatura ogółem 15 01 01, 19 12 01 
- tworzywa sztuczne ogółem 15 01 01, 16 01 19 
- złom stalowy ogółem 12 01 19, 16 01 18 
- złom kolorowy ogółem 12 01 03, 16 01 18 
- wraki samochodowe „suche” 16 01 06 

złomowane wraki 
samochodowe 

8 
S.C. ANNA Anna Szwaja, 
Krystyna Szwaja Majdan 
Król. ul. Sandomierska 5 

Zbieranie 
baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01 

skup w sklepie w 
zwi�zku z ustaw� 

o opłacie 
depozytowej i 
produktowej 

9 Jan Kozd�ba ul. Stra�acka 3 
Majdan Król.  jw. jw. 

10 
FHU WIMOT Wiesław 

Winiarski ul. Jana Pawła II 6 
Kolbuszowa 

jw. jw. 

11 

PHU „AUTO-Mar-Jan” S.C. 
Marian Fr�cz, Jan 

Snopokowski ul. Obr. Pokoju 
15 Kolbuszowa 

jw. (punkty sprzeda�y na terenie Kolbuszowej) jw. 

12 
Zakład Handlu Art. Do 

Produkcji Rolnej ul. 
Handlowa 5 Kolbuszowa 

jw. (Kolbuszowa: ul. Handlowa 5, ul. Mickiewicza 27, 
Wilcza Wola: dawna RSP, Majdan Król.: Bachnat 1) jw. 

Wg WPGO działalno�� w zakresie zbierania prowadzi równie� GS ZiZ Skup złomu  
i makulatury Kolbuszowa. 
 
2. W zakresie odzysku: 
 

Tabela Nr 21  -  Firmy zajmuj�ce si� odzyskiem 

lp nazwa firmy odpady odzyskiwane/ilo�� 
�ródło pochodzenia 

odpadów 
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1 
Przedsi�biorstwo Handlowo – 
Usługowe BUD-TRANS ul. 
Krakowska 72 Kolbuszowa 

- metale �elazne 16 01 17 
- metale nie�elazne 16 01 18 
- tworzywa sztuczne 16 01 19 

- inne 16 01 99 
- szkło 16 01 20 

- zbiorniki na gaz skroplony 16 
01 20 

złomowane wraki 
samochodowe 

2 

Spółka Jawna ”DELTA 
Skowro�ski i Skowro�ski” ul. 
Tarnobrzeska 181 Kolbuszowa 

Dln. 

opakowania z tworzyw sztucznych PE 
(kod 15 01 02) w ilo�ci do 120 Mg 

rocznie  
 

3 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno –
Usługowo – Handlowe BISS 

Barbara Skowro�ska ul. 
Tarnobrzeska 40 Kolbuszowa 

Dln.  

opakowania z tworzyw sztucznych PE 
(kod 15 01 02) w ilo�ci do 150 Mg 

rocznie  
 

4 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno – 
Handlowo – Usługowe SAMBA 

S.C. J Sitko & A. Procak ul. 
Handlowa 4 Kolbuszowa 

opakowania z tworzyw sztucznych PE 
(kod 15 01 02) w ilo�ci do 200 Mg 

rocznie  
 

5 

WISPRO Spółka Jawna z/s w 
Rzeszowie ul. Rejtana 10 Zakład 

Opakowa� Drewnianych ul. 
Sokołowska 28 Kolbuszowa 

opakowania z drewna 15 01 03 w ilo�ci 
do 100 Mg rocznie   

6 „Biegonice – Kupno” Sp. z o. o. 
Kupno 494 

1. mieszanka popiołowo – 
�u�lowa z mokrego 

odprowadzania odpadów 
paleniskowych 10 01 80 w 

ilo�ci do 30 000 Mg rocznie  
2. popioły z elektrofiltrów 10 01 

02 w ilo�ci do 3 000 Mg 
rocznie  

1. WSK „PZL – 
Rzeszów” 

2. Elektrociepłownia 
Rzeszów Sp. z o. o. 

(oba jako dodatek do 
produkcji ceramicznych 
materiałów budowlanych)  

 
 Według WPGO działalno�� w zakresie odzysku (folii PE) prowadzi równie� PPUH 
„ARTFOL” Kolbuszowa. 
 

W zakresie unieszkodliwiania odpadów, na terenie powiatu działa tylko spalarnia 
odpadów medycznych o wydajno�ci 0,02 t/h – w Samodzielnym Publicznym ZOZ  
w Kolbuszowej. Jest ona przeznaczona jednak do likwidacji, bo nie spełnia wymogów 
obowi�zuj�cych przepisów a jej modernizacja jest nieopłacalna. 
 

W powiecie znajduj� si� te� dwa „autozłomy” posiadaj�ce upowa�nienie Wojewody 
Podkarpackiego na złomowanie pojazdów: Przedsi�biorstwo Handlowo – Usługowe BUD-
TRANS ul. Krakowska 72 Kolbuszowa oraz Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Odział  
w Kolbuszowej ul. Handlowa 2. 
 

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
posiadacz odpadów, który prowadzi działalno�� w zakresie transportu odpadów jest 
zobowi�zany uzyska� zezwolenie na prowadzenie tej działalno�ci. Zgodnie z aktualnie 
obowi�zuj�cymi obecnie rozporz�dzeniami przy przewozach materiałów niebezpiecznych  
w kraju obowi�zuj� przepisy zawarte w zał�cznikach A i B do Umowy Europejskiej 
dotycz�cej mi�dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – 
jednolity tekst Umowy ADR z 1999 r. (Dz. U. Nr 30, poz.287). Zał�cznik do tej ustawy 
(b�d�cy sam w sobie obszernym dokumentem) okre�la maksymalne ilo�ci dopuszczone do 
przewozu jednorazowego dla poszczególnych klas. Podaje równie� górn� granic�, poni�ej 
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której przewo�one ładunki zwolnione s� w cz��ci lub cało�ci z wymogów obowi�zuj�cych 
przy przewozie materiałów niebezpiecznych. Koncesj� transportow� na przewóz materiałów 
niebezpiecznych wydaje wojewoda. 

 
Brak danych nt. podmiotów przewo��cych osady �ciekowe. Zagadnienie to najpewniej 

wymaga uregulowania formalno-prawnego. Wszystkie osady �ciekowe podlegały 
składowaniu. 
 
 
 
III.8. Rodzaj i ilo�� odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
odzysku i unieszkodliwania 
 
III.8.1 Odpady pochodz�ce z komunalnych (surowce wtórne). 

 
Obecne ilo�ci zbieranych odpadów zestawiono w tabeli 7 w rozdziale III.1. Odpady te 

s� w wi�kszo�ci wywo�one do wykorzystania poza teren powiatu. S� tam przekazywane do 
odzysku, stosownie do rodzaju. Wyj�tkiem s� folie PE oraz opakowania PET, które s�  
w wi�kszo�ci przerabiane w zakładach na terenie powiatu.  
 

Strumienie tych, ani innych rodzajów odpadów nie były dotychczas 
ewidencjonowane. Jak zauwa�ono w rozdziałach wcze�niejszych, znacz�ca cz��� odpadów 
podlegała dotychczas składowaniu. Mo�na wi�c przyj��, �e dotychczasowe ilo�ci odpadów 
komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie były praktycznie równe ilo�ciom 
wytwarzanym (podanym w tabeli 8 w rozdziale III.1), jako, �e odzysk i recykling miały 
miejsce w bardzo niewielkim zakresie.  
 Zgodnie z ustaw� o odpadach, d��y� nale�y do mo�liwie najwi�kszego odzysku 
odpadów komunalnych, w tym do wydzielenie i odzysku odpadów niebezpiecznych.  
 
 
III.8.2. Odpady przemysłowe 

 
Generalnie – import odpadów przemysłowych na teren powiatu opisany jest decyzjami 

zezwalaj�cymi na odzysk. Wynika z nich, �e odzyskowi na terenie powiatu poddawane s� 
nast�puj�ce odpady – patrz tabela 21 w rozdziale III.7. 

Pozostałe rodzaje odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie powiatu s� 
wywo�one do przeróbki w instalacjach poło�onych poza teren powiatu, o ile nie s� 
wmieszane do komunalnych (a zatem w ilo�ciach okre�lonych w tabelach 15 i 16 w rozdziale 
III.3).  

Opisane w WPGO post�powanie z wi�kszo�ci� odpadów powstaj�cych w przemy�le, 
zwłaszcza ze: �wietlówkami (poza tymi, które trafiaj� do komunalnych), olejami, czy�ciwem 
zaolejonym, jest na terenie powiatu takie samo jak w reszcie województwa. 
 Zgodnie z ustaw� o odpadach, d��y� nale�y do mo�liwie najwi�kszego odzysku 
odpadów, w tym niebezpiecznych.  
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IV. PRZEWIDYWANE ZMIANY I PRZYJ�TE ZAŁO�ENIA 

 
W WPGO przewiduje si�, �e sukcesywnie male� b�dzie przeci�tna liczba osób  

w gospodarstwie domowym do 2,9 osób �rednio w województwie (w miastach 2,6, na wsi 
3,2) w 2006 r. do 2,6 osób ogółem (w miastach 2,3, na wsi 2,9) w 2010 r. i do 2,5 osób 
ogółem (w miastach 2,3, na wsi 2,7) w 2014 r. Najliczniejsz� grup� stanowi� b�d� 
gospodarstwa 2 osobowe, których udział w ogólnej liczbie gospodarstw wynosił b�dzie  
w 2006 r. 25%, w 2010 r. 28% a 2014 r. 29%. Male� b�dzie liczba osób w przeci�tnym 
gospodarstwie domowym (na wsi wolniej). Zmniejsza� si� b�dzie udział gospodarstw 3  
i wi�cej osobowych. Wzro�nie natomiast ilo�� gospodarstw 1 osobowych.  

Zało�ono ponadto: przyrost naturalny w wysoko�ci 2% a odsetek ludno�ci miejskiej jako 
13,9%, wzrost liczby ludno�ci miejskiej o ok. 5,4 % i wiejskiej o ok. 0,7%. male� b�dzie 
liczba osób w przeci�tnym gospodarstwie domowym (na wsi wolniej). Zmieni� si� mo�e 
struktura ludno�ci - male� b�dzie liczba ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym  
a rosn�� b�dzie liczba ludno�ci w wieku poprodukcyjnym. 

Zało�ono 3% wzrost ilo�ci odpadów w skali roku (�rednia wa�ona ze współczynników). 
Bardziej szczegółowe prognozy w poszczególnych grupach/rodzajach odpadów opisano  
w poni�szych rozdziałach. 

 

IV.1. Odpady komunalne 
 

Tabela. 22. Prognozowane ilo�ci odpadów komunalnych w latach progowych [Mg] 
 miasto    wie�    

rodzaj odpadu  2003 2007 2011 2015 2003 2007 2011 2015 
biodegradowalne 1172,26 1191,02 1216,15 1242,59 1923,01 1957,42 1988,17 2007,26 
opakowaniowe 871,14 918,19 978,40 1053,65 2340,33 2384,56 2419,61 2433,10 

tworzywa sztuczne 
(nieopakowaniowe) 439,26 445,85 450,75 451,33 1095,66 1110,87 1119,36 1105,3 

tekstylia 110,11 112,31 114,68 118,35 242,27 245,06 252,46 256,92 
szkło 

nieopakowaniowe 18,2 18,75 19,52 20,14 52,1 53,35 54,83 55,80 

metale 116,39 117,55 118,85 121,43 237,06 240,35 242,18 244,02 
mineralne 555,10 552,32 555,60 564,84 2788,91 2771,62 2764,89 2758,02 

wielkogabarytowe 182 197,38 199,55 203,89 781,5 830,94 837,3 843,65 
budowlane 364 394,76 422,72 460,33 2084 2268,77 2421,47 2600,39 

niebezpieczne 27,3 27,3 27,6 28,2 104,2 113,44 114,31 115,17 
razem 3855,76 3975,43 4103,82 4264,75 11649,04 11979,38 12214,58 12419,63 

razem miasto + 
wie� 15504,8 15954,81 16318,4 16684,38     

 
 W/w dane obliczono na podstawie teoretycznych współczynników DANCEE (za 
KPGO). Poniewa� jednak współczynniki te obrazuj� zjawiska w stylu �ycia oraz gospodarce 
odpadami w krajach zachodnich a nie w Polsce, dlatego, w/w dane mog� słu�y� raczej jako 
dane statystyczne (po zaokr�gleniu do poprawnego poziomu istotno�ci) i sprawozdawcze. Do 
celów projektowych (w celu obliczenia przepustowo�ci systemu i urz�dze� tworz�cych go), 
nale�y przyj�� do�wiadczalne współczynniki sprawdzone w praktyce polskiej.  
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 Powy�sza tabela uwzgl�dnia wszystkie �ródła odpadów komunalnych (gospodarstwa 
domowe, obiekty infrastruktury, utrzymanie zieleni, sprz�tanie publicznych ulic i placów, 
small business, itp.). W/w obliczenia uwzgl�dniaj� te� dynamik� demograficzn� 
prognozowan� dla powiatu, jak i prognozowane zmiany wska�ników emisji poszczególnych 
grup odpadów.  

 
Prognoza potrzeb w zakresie pojemników 
 

Bior�c pod uwag� dane statystyczne mówi�ce o ilo�ci mieszka�, szacuje si�,  
�e w skali powiatu dokupi� nale�y ok. 8 tys. pojemników (na odpady pozostałe po 
selektywnej zbiórce u �ródła). Oprócz tego nale�y (perspektywicznie) przewidzie� zakup 
pojemników do selektywnej zbiórki. W otrzymanych ankietach brak jednak było danych nt. 
ich ilo�ci. Poni�sza tabela przedstawia, zatem tylko przybli�enie ilo�ci pojemników do 
selektywnej zbiórki, która teoretycznie powinna zabezpieczy� potrzeby mieszka�ców w tym 
zakresie: 
Tabela 23. Okre�lenie niezb�dnej ilo�ci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

 ilo�� 
mieszka�ców 

ilo�� 
gospodarstw teoretyczna szacowana ilo�� pojemników do selektywnej zbiórki 

miasto 9 tys. 2,5 tys. 9 – 18 
wie� 52 tys. 12 tys. 230 - 110 

 
Najrozs�dniejszym jednak wydaje si� kontynuowanie obecnej zbiorki selektywnej do 

worków (lub wprowadzanie jej w tym kształcie, tam, gdzie jej nie ma). Dopiero z czasem (po 
ustaleniu rzeczywistych potrzeb i schematu obsługi terenu), przy rozbudowie systemu opłaca 
si� przej�� na zbiórk� do pojemników (ustali� ich ilo��, rodzaj i ustawienie). Rozwi�zanie to 
jest o wiele praktyczniejsze (np. łatwiejsze przechowywanie odpadów w gospodarstwach oraz 
utrudniony dost�p zwierz�t do odpadów – zdarza si� bowiem, �e bezpa�skie psy i koty 
rozdrapuj� worki w poszukiwaniu po�ywienia i jest to powa�nym utrudnieniem w dalszym 
post�powaniu z odpadami). Wymaga to jednak nakładów. 

W kontek�cie pojemników do selektywnej zbiórki wspomnie� nale�y pojemniki PCK 
na zu�yt� odzie�. Nie słu�� one wprawdzie do zbiórki odpadów (zało�eniem jest zbiórka 
odzie�y nadaj�cej si� do u�ytku). Nale�y jednak zaznaczy�, �e idea ta jest zalecana do 
kontynuacji oraz, �e nie ma przeszkód, aby przyszłe gniazda/centa recyklingu wyposa�a� 
równie� w te pojemniki.  

 
 Jest oczywistym, �e skala PPGO jest zbyt du�a, aby dokładnie okre�la� potrzeby  
w tym zakresie. Jak si� wydaje zagadnienie to powinno by� podj�te na etapie planowania  
w gminach. Tym bardziej, �e ka�dorazowo miejsce ustawienia pojemnika musi by� 
uzgodnione z wła�cicielem terenu i/lub zarz�dc� lokalnej drogi. Cz�sto podmiotem tym jest 
sama gmina. Poza tym, gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy  
i zbyt daleko id�ca ingerencja powiatu nie jest wskazana. 
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IV.1.1 Odpady biodegradowalne  
 
Niezb�dny poziom redukcji biomasy okre�lono w oparciu o wymogi KPGO. Zało�ono 

tam osi�gni�cie redukcji ilo�ci odpadów ulegaj�cych biodegradacji kierowanych do 
składowania, do poziomu 75% w 2010 r. i do poziomu 50% w roku 2013.  
 

Przekładaj�c na j�zyk praktyczny, oznacza to, �e w stosunku do odpadów ilo�ci 
wywiezionych na składowiska w roku 1995 r (ten rok stanowi poziom odniesienia), w roku 
2010 nale�y zmniejszy� ilo�� składowanych odpadów ulegaj�cych biodegradacji o 1/4  
a w roku 2013 o połow�. Wyniki oblicze� zestawiono w tabelce (wyniki dla 1995r. 
ekstrapolowano uwzgl�dniaj�c liczb� ludno�ci i stosowane wówczas wska�niki) (tab.24):  

 
Tabela 24. 

 miasto [Mg] wie� [Mg] razem miasto + wie� [Mg] 
 1995 2010 2013 1995 2010 2013 1995 2010 2013 

ogółem: 
odpady komunalne 2183,5 4103,82 4264,75 4041,44 12214,58 12419,63 6224,94 16318,4 16684,38 

w tym 
biodegradowalne 1200 1216,15 1242,59 1172 1988,17 2007,26 2372,9 3204,32 3249,85 

wolno zeskładowa� 
bez przeróbki: 

odpady komunalne 
2183,5 1638 1092 4041,44 3031 2021 6224,94 4669 3113 

w tym 
biodegradowalne 1200 900 600 1172 879 586 2372,9 1779 1187 

trzeba przerobi�: 
odpady komunalne - 546 1092 - 1010 2021 - 1556 3113 

w tym 
biodegradowalne - 300 600 - 293 586 - 593 1187 

 
Ilo�ci odpadów komunalnych (i odpowiednio zawartej w nich biomasy), jakie trzeba 

podda� przeróbce obliczono zgodnie z odno�n� dyrektyw�, w stosunku do 1995 r, jako 
poziomu odniesienia. Wystarczy wykaza� przeróbk� tylko tych ilo�ci w skali powiatu (tj. ok. 
1,6 tys. t w 2010 r i 3,1 tys. t w 2013 r), aby wypełni� dyrektyw� (analogicznie wolno 
zeskładowa� nast�puj�ce ilo�ci nieprzerobionych odpadów zawieraj�cych biomas�: ok. 4,7 
tys. t w 2010 r i ok. 3,1 tys. t w 2013r.). Zaleca si� jednak obj�cie przeróbk� cało�ci odpadów. 
 
 
 
IV.2 Osady �ciekowe 
 

Osobnym rodzajem odpadu biodegradowalnego s� osady �ciekowe. Jak wynika z danych 
WIO�, osady �ciekowe zawieraj� do 74% materii organicznej. Jest wi�c koniecznym, obj�cie 
przeróbk� przed zeskładowaniem równie� ich.  

Ilo�ci osadów, których przerobienie zagwarantuje wypełnienie dyrektyw wynosz�: w roku 
2010 – ok. 60 t suchej masy a w 2013 – ok. 130 t s. m. S� one jednak obliczone w stosunku 
do stanu za rok 1995. Nale�y za� zwa�y�, �e w ci�gu okresu planistycznego, ilo�� 
wytwarzanych osadów �ciekowych znacz�co wzro�nie. Budowa kompostowni (spalarni, czy 
innej instalacji) tylko dla w/w ilo�ci byłaby nieuzasadniona ekonomicznie i ekologicznie. 
Docelow� przepustowo�� instalacji do przeróbki osadów �ciekowych nale�y przyj�� na cał� 
ilo�� wytwarzanych osadów. Nie zaleca si� za� długookresowego wykorzystania osadów 
�ciekowych w rolnictwie.  
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Prognoza ilo�ci wytwarzanych komunalnych osadów �ciekowych (tab. 25): 
 

Tabela 25  -  Odpady z oczyszczalni �cieków – stan planowany 

lp gmina RLM 

ilo�� 
osadu  
(19 08 

05)  
[t.s.m./ 

% 
s.m.] 

ilo�� 
skratek 
(19 08 

01) 
[t/ % 
s.m.] 

ilo�� 
piask

u  
(19 08 

02) 
[t/ % 
s.m.] 

Przepusto-
wo�� 

oczyszczalni 
teoret.  
[m3/d] 

dobowy 
ładunek BZT5 

w okresie 
bezdeszczowym 

[kgO2/d] 

Liczba mieszk. 
Skanalizowany

ch/liczb� 
mieszka�ców 

% 
obsługiw

anej 
ludno�ci 

1 
Kolbuszowa 

Suma 3 
oczyszczalnie 

17810 469 / 
20 48 24 4400 1068 14787/ 

24646 60 

2 Cmolas 2500 36,5/ 
20 5,5 6,0 500 140 5735/ 

7966 72 

3 

Majdan 
Królewski 

Suma 2 
oczyszczalnie 

7560. 248/36 12,4 10,7 1150 454 9426/ 
9923 95 

4 
Dzikowiec 

Suma 3 
oczyszczalnie 

3107 36,6/25 6,6 7,5 607 186,4 3711/ 
6688 55,5 

5 Rani�ów 3006 45/20 2,5 4,0 700 180,3 6124 84 

6 Niwiska 4170 60/20 8,8 10 220 250,2 5540/ 
5832 95 

 Sumarycznie 
powiat 38153 895,1 83,8 62,2 7577 2278,9 46490/ 

62346 74,5% 

 
Z porównania danych (z w/w tabeli i rozdziału III) wynika, �e ładunek BZT5 

skierowany na oczyszczalnie wzro�nie 3-krotnie, z 745,42 do 2278,9 t. j. o 1533,5 kg O2/d, przy 
wzro�cie stopnia skanalizowania z 28,9% do 74,4% 

 
Oszacowano, wg Tabeli 25 oraz tabeli 12 z rozdziału III, przy 46,5 tys. mieszka�ców, 

docelowe roczne ilo�ci odpadów:  
• ok. 62,2 t s. m. piasku, 
•  83,8 t s. m. skratek  
•  895,1 t s. m. osadów (ok. 4475 m3 osadu odwodnionego, zakładaj�c 

uwodnienie 80%) na rok.  
Te ilo�ci zakłada si� jako docelowe w dalszej cz��ci Planu i dla tych zaleca si� dalsze 

prognozowanie, jak te� dobieranie rozwi�za�, czy technologii. 
Dla wyja�nienia nale�y doda�, �e oczyszczanie �cieków w tych „trudnych” miejscach 

b�dzie prowadzone m. in. w oparciu o indywidualne oczyszczalnie �cieków np. ro�linne,. 
Rozwi�zania te s� za� specyficzne i nie ma tam np. stałej w czasie produkcji osadów. 
 
 
IV.3 Inne rodzaje odpadów 
 

Ilo�ci odpadów medycznych nie b�d� si� silnie zmienia� w czasie. Stał� tendencj� 
jest tu niewielki wzrost. Nale�y zatem oczekiwa�, ze w omawianym okresie czasu, 
wytwarzane ilo�ci tych odpadów nie przekrocz� ok. 30 Mg/rok. Odpady z diagnostyki  
i leczenia weterynaryjnego w prognozowanym okresie nie przekrocz� z kolei ok. 4 Mg/rok. 
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Brak jest danych do rzetelnego zaprognozowania ilo�ci odpadów takich jak: eternit  
 oraz wraki samochodowe. Zało�ono zatem ich strumienie roczne na poziomie: eternit – do 
ok. 700 Mg, wraki samochodowe – ok. 360 Mg z niewielk� tendencj� wzrostow�. 
 
 Na podstawie WPGO oszacowano (poni�sza tabela) zało�ony recykling odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych. Oszacowanie ilo�ci opakowa� 
poddawanych recyklingowi zrobiono za KPGO. 
 
Tabela 26 - planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych  
i niebezpiecznych oraz opakowa� z podziałem na rodzaje [Mg] 

rodzaj odpadu 2007 2011 2015 
wielkogabarytowe 206 518 733 

budowlane 400 1138 1836 
niebezpieczne 21 71 115 

opakowania razem 1209   
 
 
 
IV.4 Odpady przemysłowe  

 
Odr�bnym zagadnieniem s� odpady przemysłowe. Z zało�e� okre�lonych w rozdziale II. 

4 mo�na przyj��, �e nie nast�pi znacz�ca zmiana co do ilo�ci i rodzajów odpadów z tego 
�ródła. Dla dalszych rozwa�a� nad Planem przyj�to wi�c, �e nie ma znacz�cej potrzeby 
budowy jakiego� specjalnego systemu dla tych odpadów. Wskazane jest raczej doskonalenie 
systemu ju� istniej�cego. Dla du�ych wytwórców odpadów, problemy zarz�dzania ich 
odpadami zostały obj�te WPGO. Dla drobnych firm za� zaleca si� wł�czenie ich odpadów do 
przeróbki w strumieniu odpadów komunalnych (na odr�bnych zasadach finansowych). 
 

Zmiany w gospodarce a co za tym idzie w konsumpcji i produkcji odpadów, b�d� 
post�powa� powoli, dlatego zało�ono za Planem wojewódzkim 3 % wzrostu rocznej ogólnej 
ilo�ci odpadów. Docelowo zało�y� nale�y wzrost ilo�ci odpadów komunalnych o 20 %  
w stosunku do ilo�ci obecnej, na przestrzeni 3 – 8 lat. Ilo�ci odpadów przemysłowych nie 
powinny ulega� znacz�cym zmianom. Wynika to zarówno z technologii, jak i z faktu, �e na 
omawianym trenie nie planuje si� znacz�cych zmian w strukturze lokalnego przemysłu. 
Ponadto wzrost produkcji b�dzie si� w przybli�eniu równowa�ył z działaniami 
podejmowanymi dla unikania odpadów. W zakresie odpadów komunalnych, rozwój 
gospodarczy b�dzie w konsekwencji powodował wzrost opadów gazetowych oraz 
opakowaniowych, przez najbli�sze 5 lat b�d� nadal dominowa� „odpadotwórcze” postawy. 
Potem na skutek akcji edukacyjnej trend ten zostanie nieco spowolniony.  

Strumie� odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych pozostanie bez wi�kszych 
zmian. Trzeba go jedynie uporz�dkowa� i usystematyzowa�. Prognozy szczegółowe  
w poszczególnych grupach odpadów przedstawiaj� si� nast�puj�co (za KPGO i WPGO): 

 

Odpady górnicze (01)  

Z uwagi na prowadzone prace badawcze nale�y zało�y� niewielki wzrost odpadów  
z tej grupy w perspektywie planu krótkookresowego. W dalszym horyzoncie czasowym ilo�� 
powstaj�cych odpadów zale�e� b�dzie od wyników przeprowadzonych bada�. Tj. w razie 
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stwierdzenia zasobów daj�cych si� ekonomicznie eksploatowa�, b�d� powstawały kopalnie  
a co za tym idzie odpady z wydobycia kopalin. W obecnej chwili z oczywistych powodów nie 
da si� tego jednoznacznie okre�li�. 

 

Odpady „rolne” (02) 

 W grupie tej istnieje silne zró�nicowanie rodzajów wytwarzanych odpadów. I tak 
odpady z przemysłu spo�ywczego i produkcji ro�linnej mog� wzrosn�� a to z uwagi na 
planowany rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego. Podobnie w razie rozwoju działu 
produkcji rolnej zwi�zanego z wytwarzaniem biopaliw, mo�na si� spodziewa� wzrostu w tej 
grupie odpadów. Odpady te b�dzie mo�na jednak zagospodarowywa�.  

 Osobnym problemem s� odpady z produkcji zwierz�cej. Mo�na tu spodziewa� si� 
wzrostu z uwagi na przewidywany wzrost spo�ycia.  

 
Odpady drzewne (03)  
 Nie przewiduje si� zmian ilo�ci i składu tych odpadów.  
 
Odpady z przeróbki i stosowania ropy naftowej (05)  
 Na terenie powiatu, odpady z tej grupy to głównie odpady z czyszczenia zbiorników. 
W zwi�zku z prognozowanym rozwojem motoryzacji, mo�na si� spodziewa� niewielkiego 
wzrostu ilo�ci tych odpadów. 

 

Odpady z chemikaliów nieorganicznych (06) i organicznych (07) 

 Z uwagi na wymogi procesów technologicznych nie przewiduje si� wi�kszych zmian 
ilo�ci odpadów w tych grupach. 

 

Odpady farb, lakierów i klejów (08) 

 W tej grupie opadów przewiduje si� stosunkowo niewielki wzrost ilo�ci 
wytwarzanych opadów. Przewidywanemu wzrostowi produkcji towarzyszy� b�d� bowiem 
procesy zast�powania klasycznych powłok nowymi materiałami, np. farbami proszkowymi, 
farbami bezrozpuszczlanikowymi itp. Niestety nie da si� wyeliminowa� opakowa� z farb. 
B�d� one jednak jednym z czynników stanowi�cych o wzro�cie w grupie 15. 

 

Odpady fotograficzne (09) 

W przypadku tych odpadów prognoza jest malej�ca a to z uwagi na 
rozpowszechnianie si� technik cyfrowych. B�dzie si� to jednak wi�zało ze zwi�kszonym 
powstawaniem odpadowych tonerów. 

 

Odpady ze spalania paliw (10) 

 Z uwagi na nierozerwalno�� wytwarzania tych odpadów z produkcj� energii, 
praktycznie nie da si� unikn�� powstawania tych odpadów. Je�eli zatem nie rozwinie si� 
energetyka alternatywna, ilo�� odpadów w tej grupie pozostanie praktycznie stała w danym 
okresie planistycznym. Teren powiatu posiada jednak�e du�e obszary nadaj�ce si� do upraw 
rolnych i hodowli, które s� potencjalnym �ródłem energii z biomasy. Ponadto istniej� 
dogodne warunki uprawiania ro�lin do celów energetycznych (wydajne gatunki wierzb  
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i topoli). Nadal nie jest wykorzystywana energia wiatru. Jej wykorzystanie, sugerowane  
w Programie, pozwoli na wzgl�dne zmniejszenie ilo�ci odpadów tej grupy.  

 

Oleje (13) 

W grupie tej wyst�puj� dwa trendy: wzrost u u�ytkowników indywidualnych z uwagi 
na przewidywany wzrost ilo�ci samochodów osobowych (tendencja ta zaznaczy si� zapewne 
w najbli�szych latach). W przemy�le za� malej�cy - oszcz�dno�ci, wdra�anie czystych 
produkcji i in.  

W dalszym okresie czasowym, wytwarzanie tego odpadu powinno male� z uwagi na 
stosowanie olejów o przedłu�onej trwało�ci, jak te� zmiany technologiczne w zakładach.  

 

Opakowania i sorbenty (15) 

 W zwi�zku z widocznym wzrostem konsumpcji, jak te� oczekiwanym wzrostem 
gospodarczym, ilo�ci odpadów w tej grupie b�d� z pewno�ci� rosn��. Nie da si� jednak 
okre�li� stopnia tego wzrostu, z uwagi na rozproszony i zmienny (zwłaszcza co do ilo�ci) 
charakter �ródeł tych odpadów.  

 

Odpady inne (16) 

 

Opony – stały wzrost ok. 10% rocznie, głownie z uwagi na stały rozwój motoryzacji. 
Zwłaszcza najbli�sze lata mog� przynie�� znacz�cy wzrost, wobec powszechnego obecnie 
sprowadzania u�ywanych samochodów z UE. 

Akumulatory, elektronika, SWE – wzrost – do ko�ca okresu planistycznego – mo�e on 
by� nawet dwukrotny w stosunku do ilo�ci obecnej.  

 

Odpady budowlane (17) 

 Nale�y liczy� si� ze znacz�cym wzrostem odpadów w tej grupie i to zarówno w sferze 
gospodarczej, jak i w prywatnym budownictwie mieszkaniowym. Nie jest jednak mo�liwe 
dokładne okre�lenie ilo�ci odpadów wytwarzanych w tej grupie w przyszło�ci a to z uwagi na 
niepewn� sytuacj� gospodarcz�. 

 

Odpady z oczyszczania wód, �cieków i przeróbki odpadów (19) 

 W zwi�zku z planowanym wzrostem ilo�ci mieszka�ców powiatu podł�czonych do 
kanalizacji, nast�pi wzrost ilo�ci odpadów w tej grupie oszacowany w rozdziałach 
wcze�niejszych.  

W zwi�zku z budow� sortowi wzro�nie te� ilo�� odpadów po segregacji (balastu). 
B�dzie si� to jednak wi�zało z wydzieleniem wi�kszej ilo�ci surowców wtórnych (grupa 15) 
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V.  DZIAŁANIA ZMIERZAJ�CE DO POPRAWY GOSPODARKI 
ODPADAMI  

 

V.1. Działania zmierzaj�ce do zapobiegania powstawaniu odpadów 
 

Z uwagi na specyfik� powiatu jako jednostki tworz�cej płaszczyzn� do zorganizowanej 
gospodarki odpadami komunalnymi a pozbawionej praktycznego oddziaływania na odpady 
przemysłowe, nie przewiduje si� specjalnych działa� w tym zakresie. Wdra�anie technologii 
małoodpadowych i czystej produkcji le�y tylko i wył�cznie w gestii przemysłu. Powiat nie 
ma te� mo�liwo�ci oddziaływania np. poprzez akty prawne na przemysł, aby projektował 
swoje produkty jako nadaj�ce si� do recyklingu. 

Jedn� z racjonalnych mo�liwo�ci jest tu prowadzenie akcji edukacyjnej w celu 
popularyzowania w społecze�stwie postaw sprzyjaj�cych oszcz�dzaniu surowców, 
recyklingowi, �wiadomemu konsumeryzmowi itp. 

Innym działaniem, jest nakładanie w decyzjach (w uzasadnionych przypadkach) 
obowi�zku ograniczania ilo�ci odpadów w przeliczeniu na produkt lub surowiec. 

 
 
V.2. Działania zmierzaj�ce do ograniczenia ilo�ci odpadów i ich 
oddziaływania na �rodowisko 
 

Dla zapobiegania i zmniejszania ilo�ci powstaj�cych odpadów powinny by� prowadzone 
m.in. nast�puj�ce działania:  

1. Edukacyjno-informacyjne, polegaj�ce na kreowaniu zachowa� konsumentów w kierunku: 
Zakupu produktów o minimalnej opakowa� (niezb�dnych), zakupu produktów 
wykonanych z surowców z recyklingu, oddziaływanie na pracowników  
w kierunku redukcji zu�ywanych materiałów (np. papieru w biurach, wprowadzanie 
wewn�trznych sieci informatycznych, poczty elektronicznej), ograniczania zakupu 
produktów jednorazowego u�ytku, popularyzacja stosowania materiałów wysokiej 
trwało�ci; Jest to tzw. �wiadomy konsumeryzm. Wprowadzaj�c go byłoby dobrze, dla 
osi�gni�cia wi�kszej skuteczno�ci, odwoła� si� do pomocy organizacji ekologicznych. 
Maj� one bowiem wzory kampanii oraz pewne do�wiadczenie. Tematem tym nale�y te� 
zainteresowa� lokalne media. 

2. Organizacyjne, np.: wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach, 
recykling opakowa� tonera z drukarek i kopiarek, selektywne zbieranie odpadów podczas 
prac rozbiórkowych, kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych 
ulegaj�cych biodegradacji na obszarach z zabudow� jednorodzinn�, organizowanie 
zbiórki tych odpadów w miastach.  

Edukacja społeczna powinna by� prowadzona: w systemie nauczania (pocz�wszy od 
zaj�� w szkołach podstawowych, �rednich i wy�szych), za pomoc� �rodków masowego 
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przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja), za pomoc� rozpowszechnianych ulotek, akcji 
plakatowej itp.  

W celu zach�cenia mieszka�ców do zbiórki selektywnej i zwi�kszenia jej 
efektywno�ci wykorzystywane b�d� nast�puj�ce działania:  

1. Obowi�zki okre�lone prawem, wynikaj�ce z obowi�zku nało�onego na gmin� przez 
zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó�n. 
zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach z dnia 13 wrze�nia 
1996 r. (Dz. U. Nr 132, poz.622 z pó�n. zm.).  

2. Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne obliguj�ce gospodarstwa 
domowe i innych wytwórców odpadów mo�e by� wykorzystane do efektywnego 
wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecania dotycz�ce sposobu zbiórki, 
typów pojemników oraz cz�stotliwo�ci ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z uocz). 

3. Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskuj�ce cz��� odpadów oszcz�dzaj� na 
wydatkach zwi�zanych ze zbiórk� odpadów nie segregowanych (mniejszy pojemnik 
lub rzadszy odbiór). Inn� zach�t� finansow� mo�e by� obni�enie opłaty za usuwanie 
odpadów dla gospodarstw prowadz�cych kompostowanie odpadów we własnym 
zakresie.  

4. Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych stanowi 
zasadnicz� cz��� wdra�ania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest 
zach�canie wytwórców odpadów do ograniczania ilo�ci wytwarzanych odpadów,  
a nast�pnie do ich segregacji „u �ródła”. Wskazówki co do przeprowadzenia takiej 
akcji zamieszczono w rozdziale VII.4. 

 
Przekładaj�c w/w zapisy na realia powiatu wskaza� nale�y np. konieczno�� stopniowej 

zmiany struktury systemu (dokup pojemników i ich ujednolicenie – co wynika  
z danych zawartych w rozdziale III i IV.).  

Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) 
poddawane b�d� w pierwszej kolejno�ci procesowi odzysku (materiałów lub energii). 
Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, 
deponowane b�d� na składowiskach.  

Inne mo�liwe działania, to m.in. wzmocnienie stanu osobowego Wydziału Ochrony 
�rodowiska lub współpraca z samorz�dami gminnymi w celu walki z szar� stref� odpadow� 
(poprzez kontrole oraz wydawanie okre�lonych dalej warunków w decyzjach reguluj�cych 
wytwarzanie odpadów) oraz rozwój energetyki alternatywnej, zwłaszcza popieranie 
indywidualnej energetyki wiatrowej lub zakładanie plantacji „biomasy” na gorszych gruntach, 
oraz nawo�enie ich osadami �ciekowymi. 

Na niektórych obszarach województwa podkarpackiego notuje si� powstawanie tzw. 
nielegalnych wysypisk. Powstaj� one cz�sto tam, gdzie mieszka�cy maj� utrudniony dost�p 
do pojemników na odpady. Innym powodem ich powstawania jest niewła�ciwa postawa 
mieszka�ców, lub brak mo�liwo�ci zawierania umów Nielegalne wysypiska maj� negatywny 
wpływ na �rodowisko, tym bardziej, �e mog� si� na nich znajdowa� niebezpieczne odpady 
budowlane (np. płyty azbestowe, resztki farb i lakierów, oleje), odpady z rzemiosła (np. 
oleje), opakowania po pestycydach, lekarstwa, baterie, itp. Istotne jest, aby nie dopuszcza� do 
powstawania nowych miejsc nielegalnego składowania odpadów.  



�����������	�
��������������������������������	�������������

 45 

V.2.1 Osady �ciekowe 

KPGO zawiera wa�ne zapisy w zakresie osadów �ciekowych i odpadów ulegaj�cych 
biodegradacji. Zakłada on stopniowe obni�anie zawarto�ci składników biodegradowalnych  
w odpadach kierowanych do składowania. Dotyczy to m.in. komunalnych osadów  
�ciekowych. Odpady, które ulegaj� biodegradacji, powinny by � oddzielnie gromadzone  
i poddawane odzyskowi, w tym recyklingowi organicznemu. W celu osi�gni�cia redukcji 
odpadów biodegradowalnych do składowania, zalecany jest recykling i kompostowanie 
osadów, produkcja biogazu oraz odzyskiwanie materiałów i energii. W KPGO zało�ono 
osi�gni�cie redukcji ilo�ci odpadów ul�gaj�cych biodegradacji kierowanych do składowania 
do poziomu 75 % w 2010 r i 50 % w 2013 r. Rok 1995 jest tu poziomem bazowym.  

W zakresie gospodarki komunalnymi osadami �ciekowymi przewiduje si� osi�gni�cie 
nast�puj�cych celów zapewniaj�cych ochron� �rodowiska:  


 zwi�kszenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami �ciekowymi celem 
zapewnienie maksymalnego bezpiecze�stwa zdrowotnego i �rodowiskowego,  


 zwi�kszenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów �ciekowych,  

 maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach 

przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotycz�cych bezpiecze�stwa 
sanitarnego i chemicznego.  

Ustawa o odpadach zdefiniowała kierunki stosowania komunalnych osadów �ciekowych 
pod specjalnymi warunkami jako wykorzystanie osadów:  


 w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do 
obrotu handlowego, wł�czaj�c w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,  


 do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,  

 do dostosowania gruntów do okre�lonych potrzeb wynikaj�cych z planów gospodarki 

odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu,  


 do uprawy ro�lin przeznaczonych do produkcji kompostu,  

 do uprawy ro�lin nie przeznaczonych do spo�ycia i do produkcji pasz.  
Przyj�cie takich kierunków wykorzystania wynika z potrzeby maksymalnego 

wykorzystania składników biogennych zawartych w osadach. O mo�liwo�ci uruchomienia 
danego kierunku wykorzystania decyduje jednak�e nie tylko fakt obecno�ci składników 
biogennych lecz równie� obecno�� substancji toksycznych, których ilo�� w �rodowisku winna 
by� limitowana, a kontakt z produktami przeznaczonymi do spo�ycia winien by� 
eliminowany. Generalnie, o kierunkach wykorzystania decyduje znajomo�� charakterystyki 
osadów i składu chemicznego. Prognozy w tym zakresie s� bardzo niepewne i z konieczno�ci 
musz� opiera� si� o pewne zało�enia.  

W ramach gospodarowania osadami �ciekowymi na terenie województwa podkarpackiego 
zakłada si� nast�puj�ce działania (wybrano mog�ce mie� znaczenie z punktu widzenia 
powiatu): 

1. Rekultywacja terenów zdegradowanych w obr�bie szkód górniczych kopalni siarki 
„Jeziórko”.  

2. Rekultywacja zamykanych składowisk odpadów komunalnych, w tym do utrwalania 
skarp składowisk lub terenów przemysłowych (pobocza dróg itp.). 

3. Rolnicze wykorzystanie osadów �ciekowych (spełniaj�cych odpowiednie normy) przy 
uprawie ro�lin przemysłowych np. wierzby energetycznej.  
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4. Kompostowanie osadów �ciekowych- w tym celu nale�ałoby wybudowa� 
kompostownie (lokalne, lub jak chce WPGO przeróbka w ZZO Tarnobrzeg  
i cz��ciowo Kozodrza - Paszczyna). Bezpo�rednio na kompost mog� by� przerabiane 
osady �ciekowe nie zawieraj�ce nadmiernych ilo�ci metali ci��kich. Proces 
kompostowania mo�e by� prowadzony w pryzmach lub dołach na wolnym powietrzu 
b�d� w komorach zamkni�tych. Osady �ciekowe mog� by� kompostowane wspólnie z 
odpadami ogrodowymi, odpadami drzewnymi, z przemysłu rolno-spo�ywczego. 
Kompostowaniu mo�na podda� osady surowe albo ustabilizowane. Proces 
kompostowania osadów musi by� poprzedzony procesem ich zag�szczania. Nie 
mo�na kompostowa� osadów w stanie płynnym. Kompostowanie osadów pozwala na 
wydłu�enie �ywotno�ci wysypiska, uzyskanie produktu do nawo�enia gleb, 
rekultywacji gruntów albo do zastosowania jako warstwy izolacyjne. Kompostowanie 
osadów jest równie� zabiegiem powoduj�cym higienizacj� osadów.  

5. Wykorzystanie odpowiednio przygotowanych osadów na przysypk� składowisk (przy 
uwzgl�dnieniu wymaganych poziomów odpadów biodegradowalnych, które wolno 
zeskładowa� w kolejnych latach). 

6. Deponowanie osadów �ciekowych na składowiskach. Opcj� t� nale�y stosowa�  
w przypadku, gdy brak jest mo�liwo�ci wykorzystania innych sposobów 
unieszkodliwiania osadów. Nie zakłada si� budowy oddzielnych składowisk tylko na 
składowanie osadów �ciekowych. Składowanie osadów powoduje proces produkcji 
biogazu co jest istotne przy systemie jego ujmowania i wykorzystywania. Migruj�cy  
z wysypiska biogaz mo�e stwarza� zagro�enie dla �rodowiska naturalnego.  

7. Najlepsz� alternatyw� dla rozwi�za� 4 i 6 jest fluidalne spalanie osadów �ciekowych  
w przeznaczonej do tego, wydzielonej spalarni. 

Podejmowane działania zwi�zane z gospodark� osadami �ciekowymi i sposób 
post�powania z nimi uzale�nione s� od składu tych osadów.  

Ogólnie zakłada si� oparcie gospodarki osadami �ciekowymi o ZZO Tarnobrzeg  
i cz��ciowo (dla miasta i gminy Kolbuszowa w ZZO Kozodrza  - Paszczyna (w sposób 
opisany wy�ej). Mo�na jednak rozwa�y� wyposa�enie oczyszczalni �cieków obsługuj�cych 
du�e ilo�ci mieszka�ców w kontenerowe kompostownie osadów (w celu poprawy stopnia ich 
higienizacji). Opcj� jest wybudowanie kontenerowej kompostowni w ramach oczyszczalni 
w Kolbuszowej i składowiska w Krz�tce, gdzie stabilizuj�c osady w wybranej technologii 
przyspieszonego kompostowania, produkowano by materiał przykrywkowy na składowisko. 
Proces ten stanowiłby wypełnienie ustawowego obowi�zku biologicznej przeróbki odpadów 
przed ich zeskładowaniem, jak te� redukcji składowanej biomasy. (Uwaga: odpady 
biologiczne z odpadów komunalnych byłyby kompostowane osobno z przeznaczeniem na 
towarowy kompost nadaj�cy si� do zastosowa� rolniczych i hobbistycznych.) 

Zadaniem zarz�dzaj�cego sieci� kanalizacyjn� winno by� te� 
badanie/monitorowanie/nadzorowanie składu przyjmowanych �cieków niekomunalnych  
z punktu widzenia mo�liwo�ci ich przyj�cia na oczyszczalnie oraz egzekwowanie od (zwł. 
przemysłu) zachowania wła�ciwych st��e� biocydów (zwł. metali ci��kich) w aspekcie 
mo�liwo�ci przetwarzania i zagospodarowania powstaj�cych w procesie oczyszczania 
osadów. 
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V.2.2. Odpady z sektora gospodarczego 

 
Zgodnie z zapisami II Polityki Ekologicznej Pa�stwa, udział odzyskiwanych  

i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów z sektora 
gospodarczego w 2010 roku, powinien wzrosn�� dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku. 
St�d konieczne jest zintensyfikowanie działa� podmiotów gospodarczych wytwarzaj�cych 
odpady, zmierzaj�cych do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów. 
Polityka pa�stwa w zakresie ochrony �rodowiska promuje wdra�anie nowych technologii 
„mało odpadowych” i „bezodpadowych”, metod czystej produkcji oraz budow� własnych 
instalacji słu��cych odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.  
W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilo�ci wytwarzanych odpadów  
w istniej�cych zakładach oraz zwi�kszenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców. 
Tendencji tej towarzyszy� b�dzie trend odwrotny polegaj�cy na ujawnianiu przez kontrolerów 
odpadów wytwarzanych przez przedsi�biorstwa, które jak dot�d nie wyst�piły o odpowiednie 
zezwolenia (głównie małe i �rednie przedsi�biorstwa).  

W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje si� osi�gni�cie 
w latach 2003 – 2014 nast�puj�cych celów:  

1. Zwi�kszenie stopnia wykorzystania odpadów.  

2. Bezpieczne dla �rodowiska unieszkodliwienie odpadów.  

3. Eliminacja zagro�enia ze strony odpadów pochodzenia zwierz�cego.  

Dla osi�gni�cia zało�onego celu, WPGO zaleca podj�cie m.in. nast�puj�cych kierunków 
działa�: wprowadzania technologii małoodpadowych i „czystszej produkcji”.  

Przekładaj�c w/w zało�enia na mo�liwo�ci powiatu oraz specyficzne jego 
uwarunkowania, doradza si�: eliminowanie praktyk nieprawidłowego unieszkodliwiania  
w tym tak�e nielegalnego lub nieprawidłowego składowania odpadów – poprzez kontrole lub 
w wydawanych decyzjach administracyjnych. Działania te nale�ałoby poprzedzi� 
sporz�dzeniem i analiz� listy podmiotów gospodarczych. 

 
 
V.2.2.1  Plan działa� dla wa�niejszych grup odpadów przemysłowych wyst�puj�cych na 
terenie powiatu  
 

Działania opisane w tym rozdziale nale�y traktowa� jako poradnik dla słu�b powiatowych 
(pracuj�cych w zakresie: zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, ochrona �rodowiska, 
bezpiecze�stwo sanitarne, weterynaryjne i epidemiologiczne). Zawiera on wskazania, które 
nale�y bra� pod uwag� zwłaszcza przy lokalizowani nowych przedsi�wzi�� lub przy 
wydawaniu zezwole� na wytwarzanie odpadów, czy te� na emisje gazowe lub ciekłe. 
Wa�nym elementem edukacyjnym byłaby te� jasna informacja o prawach i obowi�zkach 
„odpadowych” np. w internecie na stronie Starostwa. 

 
Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, le�nictwa oraz 

przetwórstwa �ywno�ci  
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Dla zoptymalizowania gospodarki odpadami nale��cymi do grupy 02, WPGO proponuje 
nast�puj�ce działania: 

1. Efektywne wykorzystania zwi�kszonej ilo�ci odpadów wytwarzanych w przemy�le rolno 
– spo�ywczym w produkcji rolnej.  

2. Wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowarto�ciowych wyrobów.  

3. Stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami wraz z wprowadzaniem nowych 
technologii produkcji i przetwórstwa.  

4. Skuteczne wył�czenie z ła�cucha pokarmowego ludzi i zwierz�t odpadów pochodzenia 
zwierz�cego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów stanowi�cych materiał 
wysokiego ryzyka (HRM).  

Wyznaczone cele b�d� pomocne w konkretyzacji zada� przez samodzielne podmioty 
gospodarcze działaj�ce w otoczeniu rynkowym. Jednocze�nie wszelkie działania zgodne  
z wytyczonymi celami znajd� wszechstronn� pomoc organów samorz�du terytorialnego.  

Obecnie stosowane w produkcji podstawowej i przetwórstwie rolno spo�ywczym systemy 
gospodarki odpadami nie wymagaj� zasadniczych zmian.  

Przyj�cie powy�szych ustale� winno spowodowa� niezwykle ostro�ne opiniowanie 
lokalizacji nowych grzebowisk zwierz�t padłych. Zarówno z uwagi na brak miejsc na to  
w Powiecie, jak i z konieczno�ci u�ycia innych metod utylizacji odpadów padliny. 

Przyj�te ustalenia powinny te� znale�� odzwierciedlenie w programach gospodarki 
odpadami podmiotów prowadz�cych gospodark� odpadami. Nale�y zwłaszcza odmawia� 
zatwierdzania programów sprzecznych z niniejszym planem. 

Proponowane zalecenia w gospodarce odpadami wraz z priorytetami przedstawiaj� si� 
nast�puj�co:  

1. Przemysłowy odzysk cennych surowców i wytwórczo�� pełnowarto�ciowych produktów  

2. Bezpo�rednie wykorzystanie odpadów jako pełnowarto�ciowych pasz i nawozów  

3. Wykorzystanie odpadów w przemysłowej produkcji kompostu  

4. Prowadzenie zbiórki i unieszkodliwiania termiczne odpadów zwierz�cych 
zakwalifikowanych jako materiały wysokiego ryzyka  

5. Przekazywanie nieprzydatnych i nieuci��liwych odpadów do unieszkodliwiania na 
komunalnych składowiskach odpadów i w oczyszczalniach �cieków  

6. Wprowadzanie do procesów produkcyjnych zag�szczania odpadów płynnych dla 
zmniejszenia ich obj�to�ci i uci��liwo�ci, o ile jest to uzasadnione ekologicznie, 
ekonomicznie i technicznie;  

7. Zagospodarowanie odpadowej biomasy w przemysłowej produkcji kompostu 
nawozowego;  

 
 

Grupa 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy 
celulozowej, płyt i mebli  
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Około 90% wytwarzanej ilo�ci tych odpadów jest poddawane odzyskowi. Jednym  
z kierunków przyszłego zwi�kszenia odzysku odpadów drzewnych jest ich brykietowanie, 
które umo�liwi szersze wykorzystanie tych odpadów.  

Celem działa� w zakresie gospodarki odpadami jest tu minimalizacja ich wytwarzania 
oraz rozwijanie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego 
wykorzystania.  

Kierunki działa� obejmuj�:  

� rozwijanie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych,  

� bezwzgl�dne stosowanie termicznego przekształcania odpadów drzewnych  
w odpowiednich instalacjach (tzw. drewna pou�ytkowego) zawieraj�ce m.in. 
impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne; Opcj� jest tu u�ycie tych odpadów do 
przygotowania paliwa alternatywnego. 

 
 

Grupa 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych 
(farb, lakierów, emalii ceramicznych) kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich  
 

Z uwagi na to, �e du�a ilo�� odpadów wytwarzanych w grupie 08 nie jest obecnie 
zinwentaryzowana, ponadto odpady te powstaj� głównie w małych, rozproszonych zakładach 
produkcyjnych i usługowych, konieczne jest stworzenie mo�liwo�ci zapewnienia zgodnego  
z wymogami ochrony �rodowiska magazynowania, transportu i wreszcie unieszkodliwiania 
tych odpadów zgodnie z zasad� blisko�ci.  

Mo�liwe sposoby minimalizacji ilo�ci powstaj�cych odpadów oraz ograniczania stopnia 
ich szkodliwo�ci dla zdrowia i �rodowiska to m.in.:  


 zast�powanie tradycyjnych materiałów malarskich farbami wodnymi  
i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawarto�ci substancji stałych,  


 stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzanych �wietlnie lub 
cieplnie,  


 ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawieraj�cych rozpuszczalniki 
organiczne,  


 stosowanie małoodpadowych technik nanoszenia farb i lakierów (malowanie bez 
rozpylania farby, stosowanie kabin natryskowych,  


 polepszanie jako�ci powierzchni materiałów przeznaczonych do powlekania,  


 odzysk i ponowne u�ywanie materiałów malarskich,  


 wła�ciwe utrzymanie i kontrola procesu malowania,  


 stosowanie resztek farb do gruntowania i malowania pokry� malarskich mniej 
cennych,  


 minimalizacja zmian farb i lakierów,  
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 stosowanie wymiennych kontenerów farb,  


 stosowanie precyzyjnych dozowników i mieszarek do farb,  


 odpowiednie magazynowanie materiałów,  


 dbało�� o poprawn� konserwacj� poszczególnych procesów.  

Gospodarka odpadami z grupy 08 na terenie wi�kszych wytwórców jest rozwi�zana. 
Nale�y jedynie na bie��co monitorowa� te podmioty, m.in. pod k�tem stosowania przez nich 
w/w praktyk. 

Pozostaje problem organizacji systemu zbiórki tych odpadów od wytwórcy 
„indywidualnego ,rozproszonego”. Jak si� wydaje nale�y tu zastosowa� rozwi�zania jak dla 
odpadów niebezpiecznych wyodr�bnionych z komunalnych (okresowa zbiórka, 
magazynowanie w GPZON i przekazywanie do unieszkodliwienia). 
 
 
Grupa 10 – Odpady nieorganiczne z procesów termicznych  
 

Podgrupa 10 01 - Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw  

Podstawowe zasady w prawidłowej gospodarce odpadami z przemysłu energetycznego, 
jakimi powinni kierowa� si� wytwórcy, to mo�liwie z punktu widzenia technologicznego  
i ekonomicznego ograniczenie no�ników energii pierwotnej, jakim s� paliwa w�glowe, 
modernizacj� procesów technologicznych spalania i oczyszczania gazów odlotowych oraz 
d��enie do maksymalnego wykorzystanie produktów spalania jako komponentów lub 
surowców w innych działach gospodarki.  

Oprócz obecnie stosowanych sposobów zagospodarowania odpadów jako surowców 
w wielu dziedzinach gospodarczych, nale�y d��y� równocze�nie do ograniczenia ich 
składowania i optymalizacji sposobów wykorzystania. Zakłada si�, �e podobnie jak obecnie, 
odpady z termicznego spalania paliw wykorzystywane b�d� w produkcji cementu, materiałów 
budowlanych, wyrobów ceramicznych, kruszyw lekkich, do budowy dróg, niwelacji terenów. 
W przemy�le materiałów budowlanych wykorzystywane s� popioły lotne i �u�le paleniskowe 
ze spalania w�gla kamiennego. Odpady te stosuje si� do produkcji wyrobów �ciennych  
i stropowych. Zmiany zachodz�ce w technologiach materiałów budowlanych pozwalaj� 
wnioskowa�, �e udział odpadów energetycznych w całej masie produktów przemysłu 
materiałów budowlanych b�dzie stopniowo wzrastał.  

Popioły lotne ze spalania w�gla, �u�le i mieszanki popiołowo - �u�lowe wykorzystuje si� 
równie� do:  

- budowy nasypów i obwałowa� komunikacyjnych,  

- jako podbudowy drogowe i kolejowe,  

Ograniczy� jednak nale�y wykorzystanie tych odpadów przez gospodarstwa indywidualne 
(poza odpadami wytwarzanymi w tych gospodarstwach). Zastosowanie odpadów tego typu 
przez ludno�� w wi�kszej skali prowadzi, bowiem nieuchronnie do konfliktów.  
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Z punktu widzenia zało�e� do PPGO, istotnym zdaniem jest stworzenie warunków dla 
wykorzystania w pierwszym rz�dzie produktów odpadowych przed naturalnymi surowcami. 
Krajowy Plan gospodarki odpadami wskazuje na potrzeb� lokalizacji na terenie województwa 
instalacji do magazynowania popiołów lotnych z okresu szczytu zimowego na okres letni  
i mo�liwo�ci wykorzystania w produkcji materiałów budowlanych. Inwestycje tak�  
o wydajno�ci 60 tys. m3 planuje w podkarpackim do realizacji w latach 2007 –2012. W tym 
samym okresie powinna powsta� instalacja do produkcji betonów samozag�szczalnych . 

 
 
Grupa 13 – Oleje odpadowe (z wył�czeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)  
 

Aktualnie nie istnieje w województwie podkarpackim system zbiórki odpadów olejowych 
od rozproszonych małych i indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej 
trafiaj� w sposób niekontrolowany do �rodowiska b�d� do strumienia odpadów komunalnych. 
RN Jedlicze współpracuje z podmiotami trudni�cymi si� zbiórk� odpadów olejowych, które 
s� zrzeszone w sieci RAN. Sie� t� stanowi 12 podmiotów zlokalizowanych w 12 
województwach wyposa�onych w samochody asenizacyjne, ekokontenery i zbiorniki 
magazynowe. Podmioty RAN posiadaj� wymagane zezwolenia na zbiórk�, transport odpadów 
niebezpiecznych. Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych, 
konieczne jest wypracowanie i wdro�enie nowych zasad ogólnowojewódzkiego 
zintegrowanego systemu zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych. System ten 
powinien by� �ci�le wpisany w system organizacji zbiórki olejów przepracowanych 
obowi�zuj�cy na terenie całego kraju.  

Podstawowymi elementami systemu powinny by� gminne punkty zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (GPZON), w tym olejów odpadowych – przepracowanych. Samorz�d 
wojewódzki wspólnie z przedstawicielami gmin powinien ustali� standard gminnych punktów 
zlewu olejów odpadowych. Podstawowym wyposa�eniem tych punktów powinny by� 
kontenery o pojemno�ci 600 do 1400 litrów, których produkcja w wersji przystosowanej do 
gromadzenia olejów przepracowanych jest ju� wdro�ona w kraju.  

W przypadku problemu z lokalizacj� GPZON, funkcj� punktu zlewu olejów mo�e pełni� 
stacja paliwowa (przede wszystkim w du�ych skupiskach ludzkich) przez zawarcie 
porozumienia gminy ze stacj�. Stacje paliwowe zwolnione s� z obowi�zku uzyskania 
zezwolenia na zbiórk� i transport tego odpadu zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
Gospodarki z dn. 28 pa�dziernika 2002 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1575). Funkcj� takiego punktu 
mog� te� pełni� warsztaty samochodowe.  

Innymi elementami systemu zbiórki olejów przepracowanych na terenie województwa 
powinny by� du�e, �rednie, małe zakłady przemysłowe i stacje obsługi samochodów 
posiadaj�ce własne zbiorniki na oleje odpadowe-przepracowane i podpisane umowy  
z podmiotami maj�cymi zezwolenia i prowadz�cymi zbiórk� olejów odpadowych - 
przepracowanych w danym województwie oraz bazy zbiorki - b�d�ce własno�ci� podmiotów 
trudni�cych si� zbiórk� i transportem olejów odpadowych przepracowanych na okre�lonym 
terenie. Firmy prowadz�ce tak� działalno�� powinny spełnia� okre�lony standard techniczny  
i organizacyjny w celu zapewnienia bezpiecze�stwa w post�powaniu z olejami 
przepracowanymi oraz dawa� gwarancj� wykonania przyj�tych na siebie zobowi�za�.  

Powinny one:  
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- posiada� personel przeszkolony w zakresie prawidłowego post�powania z olejami 
przepracowanymi i znajomo�ci� obowi�zuj�cych przepisów ochrony �rodowiska 
dotycz�cych prowadzonej działalno�ci, 

- posiada� stosowne zezwolenie na prowadzon� działalno��,  

- posiada� sprz�t do odbioru i transportu olejów przepracowanych spełniaj�cy 
wymagania przepisów,  

- zbiera� oleje gromadzone w partiach od 400 do 600 l.  

- posiada� baz� zbiórki z tytułem własno�ci (lub długoletniej dzier�awy) zapewniaj�c� 
mo�liwo�� zmagazynowania 1/12 ilo�ci rocznej zbiorki oleju, jako magazynu 
awaryjnego,  

- posiada� mo�liwo�� przeprowadzenia podstawowych bada� laboratoryjnych,  

- mie� mo�liwo�� wst�pnego oczyszczenia olejów przepracowanych np. w przypadku 
ich zanieczyszczenia wod� ponad okre�lony poziom,  

- posiada� mo�liwo�� ekspedycji zebranego oleju transportem kolejowym  
i samochodowym,  

- składa� Marszałkowi Województwa roczn� informacj� o ilo�ci zebranego oleju 
odpadowego-przepracowanego zebranego na terenie województwa, oraz informacj�, 
którym recyklerom został przekazany, w jakich ilo�ciach i jak� metod� został 
zagospodarowany,  

- posiada� podpisane umowy z podmiotami maj�cymi stosowne zezwolenia na 
wytwarzanie olejów odpadowych-przepracowanych, oraz ich zagospodarowanie.  

Odpady tej grupy posiadaj�ce wysokie wła�ciwo�ci energetyczne mog� by� równie� 
wykorzystane do podniesienia efektywno�ci zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów 
np. poprzez zast�pienie, w odpowiednio przygotowanych instalacjach, paliwa gazowego lub 
olejów pełnowarto�ciowych. Nale�y jednak podkre�li�, �e recykling olejów jest działaniem 
bardziej po��danym. 

 
Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne  
i ubrania ochronne nie uj�te w innych grupach  
 

Grupa ta dzieli si� na dwie ro�ne podgrupy. Do jednej zaliczymy 
zaolejone/zabrudzone/zu�yte czy�ciwo i materiały filtracyjne. Do drugiej za� odpady 
opakowaniowe.  

Podstawowym celem w gospodarce odpadami opakowaniowymi jest uzyskanie 
minimalnych poziomów odzysku - 50,0 %, poziomu recyklingu - 25,0 % w 2007 roku, jak 
równie� wdro�enie systemu selektywnej zbiórki opakowa� pou�ytkowych od mieszka�ców 
(w perspektywie 2007 r. obj�cie zbiórka 50-70 % ludno�ci miejskiej i 35 % ludno�ci 
wiejskiej). Niezb�dny poziom redukcji odpadów opakowaniowych wynika z ustawy  
o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz.639  
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z 2001 r.). Zapisy tej ustawy wymagaj�, aby przedsi�biorca wprowadzaj�cy na rynek krajowy 
produkty w opakowaniach zapewnił ich odzysk. Obowi�zany jest on do dnia 31 grudnia 2007 
r. osi�gn�� docelowy poziom odzysku odpadów opakowa�, co najmniej w wysoko�ci 50 %  
i recyklingu 25 %. 

WPGO wyznacza tu m.in. nast�puj�ce cele krótkoterminowe na lata 2003- 2006:  

� sprawne funkcjonowanie sieci punktów skupu, miejscowych punktów skupu 
surowców wtórnych (powinny by� one traktowane promocyjnie),  

� unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),  

� uzgodnienia ze sfer� przemysłow� reprezentuj�c� zakłady przetwarzaj�ce odpady, 
działa� zapewniaj�cych odzysk i recykling na poziomie okre�lonym docelowo na rok 
2007,  

� uzgodnienia ze sfer� produkcyjn� (producentów i u�ytkowników opakowa�) działa� 
prewencyjnych zmierzaj�cych do zapobieganiu powstawaniu odpadów 
opakowaniowych oraz uruchomienie systemu odzysku niektórych rodzajów 
opakowa� (np. pojemników aerozolowych, opakowa� po substancjach i preparatach 
chemicznych),  

� działania informacyjno - edukacyjne (edukacja społecze�stwa poprzez organizowanie 
zaj�� w szkołach podstawowych, �rednich i wy�szych, edukacja w prasie, radiu i 
TV).  

Pozostałe odpady z grupy 15, takie jak sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nie uj�te w innych grupach, b�d� unieszkodliwiane na zasadach 
obecnych (składowanie, spalanie).  

 
 
Grupa 16 – Odpady ró�ne nie uj�te w innych grupach - podgrupa 16 01 – wyeksploatowane 
pojazdy  
 

Głównym celem Planu jest zorganizowanie i stworzenie w skali regionu podkarpackiego 
optymalnych metod zbiórki i recyklingu samochodów (SWE). Rozwi�zania przyj�te  
w powiecie maj� umo�liwia� osi�gni�cie tego celu. W przypadku tego rodzaju odpadu, 
wzajemne dopasowanie planów ró�nych szczebli jest szczególnie wa�ne. 

Ogólna koncepcja organizacji zbiórki i sposobu post�powania z SWE na terenie 
województwa podkarpackiego obejmuje:  

� stałe u�wiadamianie społecze�stwa o zagro�eniach ekologicznych spowodowanych 
niewła�ciwym post�powaniem z wyeksploatowanymi samochodami i mo�liwo�ciach 
zagospodarowania odpadów z SWE,  

� wytypowanie punktów odbioru samochodów (POS) stanowi�cych pierwsze ogniwo  
w ła�cuchu recyklingu samochodów, decyduj�ce o jego poziomie i b�d�cych równie� 
elementem logistyki zabezpieczaj�cym ��dany spływ WP do stacji demonta�u; 
Byłoby rozs�dnym wyznaczenie POS w oparciu o istniej�ce auto-złomy, warsztaty 
samochodowe, bazy transportowe itp. wyspecjalizowane przedsi�biorstwa. 
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� zlokalizowanie wyspecjalizowanych stacji demonta�u SWE, wyposa�onych  
w technologi� demonta�u, spełniaj�cych wymogi ochrony �rodowiska, w których 
dokonywany byłby pełny demonta� samochodów oraz przygotowanie cz��ci i 
materiałów do odbioru przez przedsi�biorstwa zajmuj�ce si� odpadami,  

� recykling SWE w oparciu o maksymalne wykorzystanie istniej�cych na terenie 
województwa instalacji do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  

� rozwój, w miar� potrzeb, sieci przedsi�biorstw zajmuj�cych si� odzyskiem i 
recyklingiem elementów z SWE. 

W WPGO, system post�powania z SWE z terenu województwa podkarpackiego 
rozwa�ono w dwóch wariantach. Z punktu widzenia potrzeb powiatu w tym zakresie za 
korzystniejszy uznano wariant II. Równie� dla województwa jest on technicznie bardziej 
uzasadniony i opłacalny ze wzgl�du na mo�liwo�� wykorzystania istniej�cej sieci auto-
złomów, zakładów kasacji i istniej�cych na terenie województwa instalacji.  

W wariancie tym, organizacja systemu recyklingu polegałby na tym, �e:  

1. SWE (odbierane w cało�ci) s� gromadzone w punktach odbioru samochodów (auto-
złomy), w których przeprowadza si� demonta� cz��ci i materiałów nadaj�cych si� do 
bezpo�redniego u�ycia, renowacji lub dalszej przeróbki (np. cz��ci z tworzyw 
sztucznych, akumulatory, opony, szkło).  

2. Przekazany do stacji demonta�u wrak zostaje osuszony, całkowicie zdemontowany  
a posegregowany materiał, rozdrobniony lub sprasowany jest odbierany przez 
wyspecjalizowane przedsi�biorstwa zajmuj�ce si� recyklingiem. Realizuj�c te 
czynno�ci stacje demonta�u b�d� w �wietle obowi�zuj�cego prawa wytwórcami 
odpadów z SWE, i odpowiada� b�d� za poziom recyklingu samochodów oraz ochron� 
�rodowiska naturalnego w miejscach swojego działania.  

W stacjach demonta�u mo�na poddawa� równoczesnemu recyklingowi 
wielkogabarytowy sprz�t AGD, maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe, itp. 
Stacje demonta�u mog� mie� ró�ne mo�liwo�ci produkcyjne w zale�no�ci od 
rodzaju technologii i organizacji pracy oraz przewidywanej poda�y SWE. 
Mog� to by� stacje małe o przerobie do 5 samochodów dziennie lub wi�ksze 
wyposa�one w ci�gi technologiczne do przerobu 20 samochodów dziennie.  

Stacje demonta�u zorganizowane w sie� i współpracuj�ce z instalacjami 
recyklingu, wspomagane technik� informacyjn� i logistyk� mog� bardzo 
dobrze prosperowa�.  

3. Recykling przeprowadza si� w istniej�cych na terenie województwa instalacjach, 
jedynie materiały, cz��ci i elementy, których odzysk na terenie województwa jest 
niemo�liwy (baterie, akumulatory, katalizatory, poduszki powietrzne, inne 
niebezpieczne elementy) powinny by� gromadzone i odbierane przez specjalistyczne 
przedsi�biorstwa zajmuj�ce si� zagospodarowywaniem tych odpadów.  

4. Przebieg procesu recyklingu jest monitorowany przez Koordynatora ds. Gospodarki 
Odpadami przy Urz�dzie Marszałkowskim. B�dzie on posiada� aktualne dane  
o liczbie samochodów poddanych recyklingowi oraz b�dzie wspomaga� zarz�dzanie, 
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marketing, handel, logistyk�, itp. całej sieci zarówno stacji demonta�u, jak i instalacji 
recyklingu.  

Przetwarzanie powstałych z demonta�u materiałów odbywa� si� b�dzie w istniej�cych  
i planowanych na terenie województwa instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów.  

Proponowane przez WPGO działania w gospodarce tymi odpadami, to m.in. 
zlokalizowanie na terenie województwa podkarpackiego kilku dobrze wyposa�onych stacji 
demonta�u. Ma to zapewni� dynamiczne przej�cie od istniej�cego chaosu i działania szarej 
strefy do prawidłowego systemu zagospodarowania wyeksploatowanych pojazdów (WP). 
Warto chyba u�wiadomi� lokalnym przedsi�biorcom otwieraj�c� si� tu szans�. Tym bardziej, 
�e wg WPGO, niektóre istniej�ce auto-złomy po ich odpowiedniej modernizacji polegaj�cej 
na wprowadzeniu mechanizacji demonta�u i odpowiedniego wyposa�enia narz�dziowego 
mogłyby by� przekształcone w stacje demonta�u. Wydaje si�, �e znaczna cz��� auto-złomów 
jest w stanie wprowadzi� modernizacj� własnymi �rodkami pod warunkiem zapewnienia 
znacznie wi�kszej ni� obecnie poda�y samochodów do demonta�u. Równoczesnym krokiem 
powinna by� komputeryzacja pozwalaj�ca prowadzi� gospodark� cz��ciami zamiennymi  
i umo�liwiaj�ca kontakt z instalacjami recyklingu W ka�dym powiecie powinien by� 
zlokalizowany co najmniej jeden punkt odbioru zajmuj�cy si� przyjmowaniem pojazdów  
i magazynowaniem zdemontowanych elementów.  

WPGO szczegółowo okre�la sposoby stworzenia sieci stacji demonta�u SWE. Zakłada 
si�, �e roczna wydajno�� dobrze prosperuj�cej stacji powinna kształtowa� si� na poziomie 
około 1200 – 1500 szt/rok w ci�gu jednej zmiany. Dla powiatu jest to zatem odległa 
przyszło�� i bardziej uzasadnione mo�e tu by� współdziałanie np. z miastem Mielcem, 
Tarnobrzegiem, Stalow� Wol�, Rzeszowem, Tarnobrzegiem, ewentualnie z innymi powiatami 
o�ciennymi. 

Poni�ej podano zalecane sposoby post�powania z poszczególnymi rodzajami odpadów  
z podgrupy 16 01:  

16 01 01 - katalizatory z pojazdów zawieraj�ce metale szlachetne,  

16 01 02 – inne katalizatory z pojazdów  

Zu�yte katalizatory powinny by� pozyskiwane poprzez:  

� organizacj� sieci skupu zu�ytych katalizatorów poprzez sie� autoryzowanych serwisów,  

� wymontowywanie i gromadzenie w stacjach demonta�u  

16 01 03 – zu�yte opony  

Zu�yte opony mo�na poddawa� recyklingowi:  

� produktowemu (poprzez bie�nikowanie i wulkanizacj�),  

� materiałowemu (uzyskuje si� materiały izolacyjne, wykładziny podłogowe, dodatki 
do asfaltu, izolacje d�wi�kochłonne, pokrycia dachowe, itp.),  

� energetycznemu (spalanie w piecach przemysłowych pozwala na uzyskanie energii 
cieplnej),  
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� niewielkie ilo�ci opon mog� by� zagospodarowane w cało�ci jako wypełnienia 
konstrukcyjne lub np. przy budowie nowych kwater składowiska – do wyło�enia dna  
i skarp, celem zabezpieczenia i ustabilizowania geomembrany. 

  Prawo okre�la wymagany poziom odzysku opon w poszczególnych latach 
(rozporz�dzenie Rady Ministrów w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i po u�ytkowych Dz. U. Nr 69 z 2001 r., poz. 719). W roku 2007 
ma on osi�gn�� poziom 75%. Jednak skuteczne działania w tym kierunku mo�e podj�� 
jedynie przemysł.  
 
 
Podgrupa 16 02 – Zu�yte urz�dzenia i ich elementy  
 

W�ród odpadów z podgrupy 16 02 dominuj� ilo�ciowo zu�yte urz�dzenia elektroniczne  
i elektrotechniczne (16 02 02). Dlatego te�, w rozdziale niniejszym skoncentrowano si� na 
przedstawieniu modelu post�powania z tymi odpadami. Podstawowym zadaniem  
w gospodarce odpadami elektrycznymi jest organizacja zbiórki urz�dze� zawieraj�cych 
elementy elektryczne i elektroniczne. Zbiórka ta powinna przebiega� dwuetapowo:  

� od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprz�tu, lub bezpo�rednio do 
zakładów demonta�u  

� od u�ytkowników indywidualnych - poprzez sklepy, lub punkty zbierania 
organizowane przez gminy (GPZON). 

W Planie zaleca si�, aby odpady te były rozmontowywane w stacjach rozbiórki odpadów 
wielkogabarytowych zorganizowanych przy Zakładach Zagospodarowania Odpadów 
wyposa�onych w wyspecjalizowane instalacje. Stacje te powinny zosta� wyposa�one  
w pierwszej kolejno�ci w instalacje do odzysku i unieszkodliwiania urz�dze� chłodniczych, 
zawieraj�cych HFC i HCFC. W nast�pnej kolejno�ci w urz�dzenia umo�liwiaj�cych przerób 
odbiorników TV, komputerów, kopiarek, faksów, central telefonicznych, itp.  

Nale�y przy tym zało�y�, �e w ci�gu kilku najbli�szych lat, nie b�dzie potrzeby budowy 
takiego Zakładu na terenie powiatu. Skupi� si� nale�y na zorganizowaniu zaplecza 
magazynowego oraz transportu zebranych odpadów do Zakładów w powiatach o�ciennych 
lub do firm specjalistycznych. 

W ramach prac nad WPGO opracowano system unieszkodliwiania wyeksploatowanych 
komputerów poprzez ich segregacj� i przeróbk� w Bazach odnowy komputerów (BOK)  
w Tarnobrzegu i Rzeszowie (dla południowej cz��ci powiatu). Działalno�� BOK polegałaby 
na:  

� sprawdzaniu przydatno�ci do pracy złomowanych zestawów komputerowych oraz 
urz�dze� peryferyjnych,  

� ewentualnej modernizacji sprz�tu w oparciu o działaj�ce elementy z innych ju� nie 
nadaj�cych si� do eksploatacji komputerów,  

� instalacji oprogramowania,  
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� wykorzystaniu elementów elektronicznych w pracach dyplomowych lub do produkcji 
zabawek elektronicznych, urz�dze� audio przydatnych w wielu szkołach np. do nauki 
j�zyków,  

� odzysku wysokogatunkowej stali, stopów aluminium i metali szlachetnych (mied�, 
srebro, złoto).  

Poniewa� działania w tej dziedzinie s� bardzo kosztowne (głównie z uwagi na 
konieczno�� wykonywania wszystkich prac r�cznie, w dodatku przez wykwalifikowany 
personel), dlatego dla powiatu zaleca si� magazynowanie zu�ytych komputerów i ich 
okresowe przekazywanie do w/w Bazy lub innego odbiorcy. 

Specyficznym odpadem w tej grupie s� zu�yte baterie. Po wykształceniu odpowiednich 
zachowa� w społecze�stwie (np. poprzez akcj� rozpocz�t� od szkół) nale�y zmierza� do 
umieszczenia pojemników w sklepach;  

Do odpadów z tej grupy odnosz� si� uwagi z w/w podrozdziału dotycz�ce prawnego 
obowi�zku ich odzysku i recyklingu. Zadania te mo�e skutecznie podejmowa� jedynie 
przemysł. Administracja samorz�dowa ma za zadanie tworzy� klimat przyjazny dla działa� 
zmierzaj�cych do zbiórki i odzysku omawianych odpadów. 

 
Podgrupa 16 07 – Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych i cystern 
transportowych  
 

System gospodarki odpadami podgrupy 16 07 zawieraj�cymi rop� naftow� lub jej 
produkty i inne substancje niebezpieczne powinien polega� na zorganizowanej zbiórce  
i transporcie do instalacji unieszkodliwiania. Tak jak dot�d, odpady odbiera�  
i unieszkodliwia� mo�e firma wykonuj�ca usług� czyszczenia zbiorników magazynowych 
oraz cystern samochodowych i kolejowych. Odpady powinny by� przyjmowane do 
termicznego unieszkodliwiania przez instalacje zlokalizowane na terenie województwa  
i maj�ce wolne moce przerobowe.  

 
 
Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demonta�u obiektów budowlanych oraz 
drogowych  

 
W sektorze remontowo-budowlanym nie ma mo�liwo�ci całkowitego wyeliminowania 

powstawania odpadów „u �ródła” przy wykonywaniu prac budowlanych i remontowych. 
Warunkiem minimalizacji gromadzenia jest wprowadzenie systemu gospodarowania 
odpadami, którego elementami s�: zbiórka, transport, zagospodarowanie.  

W celu maksymalizacji odzysku surowców wtórnych niezb�dne jest prowadzenie prac 
demonta�owych w sposób pozwalaj�cy na selektywne gromadzenie odpadów i usuni�cie 
zanieczyszcze� ju� w miejscu ich powstawania. Dotyczy to w szczególno�ci:  

� drewna odpadowego, gdzie istnieje konieczno�� wydzielenie drewna 
impregnowanego,  

� drewno odpadowe uzyskane z demonta�u okien: usuni�cie oku� stalowych i gwo�dzi, 
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� szkło uzyskane z demonta�u okien: usuni�cie kitu,  

� wymieszany gruz i materiały z rozbiórki: segregacja na placu rozbiórki (warunek ten 
nale�ałoby wprowadza� w rozstrzygni�ciach dotycz�cych wytwarzaniu odpadów).  

Transportem odpadów z miejsca powstawania do zakładów unieszkodliwiania zajmowa� 
si� b�d� wytwórcy lub specjalistyczne firmy transportowe. Ze wzgl�du na zró�nicowanie 
ilo�ciowe i przestrzenne wytwarzanego w ci�gu roku gruzu proponuje si� wykorzystywanie 
do recyklingu przewo�nego zakładu do kruszenia i przesiewania u�ytkowanego w zale�no�ci 
od potrzeb i miejsca nagromadzenia odpadu. Usługami w zakresie recyklingu gruzu 
budowlanego powinny zajmowa� si�, w ramach swojej działalno�ci, firmy budowlane, 
bezpo�rednio wykorzystuj�ce otrzymane kruszywo na własne potrzeby. Tworzenie firm 
specjalistycznych zajmuj�cych si� tylko recyklingiem gruzu budowlanego mo�e okaza� si� 
obecnie ekonomicznie nieuzasadnione.  

Zakłady powy�sze mog� znajdowa� si� na terenie ZZO. –Wynikałoby z tego, �e na 
terenie powiatu zaistnieje potrzeba przewidzenia jedynie magazynowania i przekazywania 
dalej zebranych odpadów. Mo�e si� te� okaza�, �e zebrany gruz b�dzie wykorzystywany 
przez mieszka�ców powiatu do robót budowlanych.  

 
 Szczególnym odpadem budowlanym jest azbest. Zwłaszcza w gospodarstwach 
domowych, gdzie problemem jest jego bezpieczne usuni�cie z dachów. – Pomimo 
obowi�zuj�cego prawa, ludzie najcz��ciej dokonuj� tych prac sami. Z tego powodu nale�y 
rozwa�y� przeprowadzenie akcji edukacyjnej.  

Zagadnieniom tym po�wi�cono wi�cej miejsca w nast�pnych rozdziałach. 
 
 
 
V.3. Działania wspomagaj�ce prawidłowe post�powanie z odpadami  
w zakresie zbiórki i transportu 

 

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich 
usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszka� oraz sposób ich 
przechowywania na terenie nieruchomo�ci maj� znacz�cy wpływ na czysto�� i stan sanitarny 
w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszka�ców. Magazynowanie odpadów 
powinno stanowi� etap krótkotrwały i przej�ciowy.  

Odpady magazynuje si� w ró�nego rodzaju zbiornikach przeno�nych, przetaczanych lub 
przesypowych oraz w workach foliowych. Stosowanie zbiorników stałych ze wzgl�dów 
sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.  

 W poni�szych rozdziałach podano sposoby pozwalaj�ce na usprawnienie zbiórki 
niektórych rodzajów odpadów. 
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V.3.1 Odpady komunalne 
Planuje si�, �e na obszarze województwa podkarpackiego zbiórka selektywna odpadów 

komunalnych odbywa� si� b�dzie ni�ej podanymi sposobami:  

I. Zbiórka selektywna „u �ródła” - Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma 
selektywnej zbiórki odpadów tj. indywidualna zbiórka na ka�dej posesji. Zalet� tej formy 
jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wad� - du�a liczba 
zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja „u �ródła” 
jest form� elastyczn�, umo�liwiaj�c� stopniowe dochodzenie do coraz bardziej 
precyzyjnego selekcjonowania. W ramach systemu stosowa� mo�na system 
dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy. System trójpojemnikowy jest 
najbardziej zalecany, gdy� jest on najprostszy w obsłudze dla mieszka�ca. Polega on na 
rozdzielaniu �mieci do trzech pojemników odpowiednio na: czyste i suche surowce 
wtórne (razem papier, plastyk, szkło, metal i in. na które aktualnie jest zbyt), biomas� 
(odpadki �ywno�ci i zielone) oraz balast, czyli nieprzydatn� reszt�. Wad� jest tu 
konieczno�� dosegregowywania surowców wtórnych w bazie magazynowo – 
przeładunkowej. Zalecana jest stymulacja finansowa przez gminy. Mimo wszystko, 
system ten jest najprostszy i najta�szy w eksploatacji.  

II. Kontenery ustawione w s�siedztwie (centra zbiórki) - Jest to najprostszy system 
polegaj�cy na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miasta, osiedla, 
specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywn� zbiórk� odpadów 
u�ytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi budownictwa 
wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy du�ych obiektach 
handlowych, ale równie� i na terenach wiejskich. Przyjmuje si�, �e ka�dy punkt tego 
systemu powinien obsługiwa� 500 – 1 000 mieszka�ców i mie� zasi�g nie wi�kszy ni� 
200 m. W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub du�ych pojemników  
o specjalnej konstrukcji.  

III. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu, wiejskie punkty 
gromadzenia odpadów) S� to miejsca ogrodzone, strze�one, wyposa�one w szereg 
kontenerów oraz pojemników i obsługuj�ce znaczny teren (10 tys. - 25 tys. gospodarstw 
domowych). Do punktów tych mieszka�cy mog� przynosi� - dowozi�, przewa�nie 
bezpłatnie, ró�nego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty s� wa�nymi 
centrami odzysku surowców wtórnych, umo�liwiaj�ce odbiór znacznie wi�kszej gamy 
surowców ni� system „kontener w s�siedztwie”. Oprócz podstawowych odpadów 
u�ytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) odbierane s� tam: odpady 
niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, odpady z ogrodów  
i terenów zielonych. W miejscach tych ludzie mieszka�cy maj� mo�liwo�� bezpłatnego 
zostawienia jak te� zabrania odpadów, które posiadaj� dla innych nadal walory u�ytkowe 
– przykładowo mog� to by� urz�dzenia techniczne, których si� ju� nie produkuje a nadal 
istnieje zapotrzebowanie na cz��ci zamienne do nich. System taki doskonale funkcjonuje 
w niektórych miastach Danii. Lokalizacja tych obiektów jest mo�liwa na terenach 
składowisk odpadów lub indywidualnie. Jak si� wydaje, w przypadku powiatu 
kolbuszowskiego najbardziej racjonalnie b�dzie utworzy� takie centra np. w oparciu  
o oczyszczalni� w Kolbuszowej (mo�liwa tam baza magazynowo – przeładunkowa) – 
chodzi o lokalizacje z du�� dost�pno�ci� transportow�. Mo�liwe jest te� utworzenie tu 
centrum demonta�u lub np. odbiór darmowy dobrego kompostu – jako czynnik 
wpływaj�cy na upowszechnienie korzystania z centrum.  
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Budow� powy�szych punktów na terenie woj. podkarpackiego przewiduje si� w latach 
2005 – 2010. WPGO nie precyzuje jednak ich lokalizacji.  

 

V.3.1.1 Niektóre specyficzne rodzaje odpadów komunalnych 
Podstawow� metod� pozyskiwania odpadów tekstylnych jest zbiórka do specjalnych 

pojemników. Prowadzona jest ona z reguły odr�bnie od systemów selektywnej zbiórki 
odpadów organizowanych przez gminy lub przedsi�biorstwa gospodarki komunalnej. 
Kolejnym �ródłem pozyskania odpadów odzie�owych jest skup pozostało�ci ze sklepów  
z u�ywan� odzie��. Rozwi�zania te nale�y podtrzymywa�. 

 

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane b�d� nast�puj�ce systemy:  

1. Okresowy odbiór bezpo�rednio od ich wła�cicieli oraz stworzenie warunków do 
zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”; 

2. Dostarczanie sprz�tu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu 
przez wła�cicieli własnym transportem.  

3. Bezpo�redni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprz�tu 
elektronicznego i sprz�tów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów 
wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie 
zasilaj� ogólnego strumienia odpadów komunalnych.  

4. System wymienny polegaj�cy na przekazaniu jeszcze sprawnego, ale konstrukcyjnie 
przestarzałego sprz�tu w zamian za egzemplarz nowej generacji.  

Zebrane odpady wielkogabarytowe b�d� demontowane na stanowiskach znajduj�cych si� 
na terenie Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Wydzielone surowce wtórne (głównie 
metale) b�d� sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory 
małogabarytowe, kondensatory, instalacje zawieraj�ce oleje i freony) b�d� kierowane do 
unieszkodliwiania.  

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych 
zaleca si� stosowanie nast�puj�cych systemów organizacyjnych:  

I stopie�:  

1. Gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmuj�ce bezpłatnie 
odpady niebezpieczne od mieszka�ców oraz odpłatnie od małych i �rednich 
przedsi�biorstw. Zakłada si�, �e w ka�dej gminie docelowo zostanie zorganizowany co 
najmniej jeden punkt.  

2. Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane b�d� specjalne samochody z pojemnikami 
obje�d�aj�ce w okre�lone dni wyznaczony obszar (�rednio cztery razy w roku). 
Docelowo, pojazd obsługiwa� b�dzie obszar o wielko�ci powiatu.  

3. Zbiórka przez sie� handlow� np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. 
Władze samorz�dowe zawieraj� umowy z ró�nymi placówkami handlowymi w zakresie 
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przyjmowania i przechowywania ró�nych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny 
pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na ��danie.  

4. Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona w ZZO i na odpowiednio wyposa�onych 
składowiskach odpadów.  

 
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych rozwo�one b�d�  

z miejsc zbiórki i magazynowania do odbiorców zajmuj�cych si� ich unieszkodliwieniem.  

Aktualnie w Polsce istnieje wystarczaj�ca ilo�� zakładów unieszkodliwiaj�cych wi�kszo�� 
odpadów niebezpiecznych.  

Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie s� przetwarzane, gdy� w kraju 
brak jest odpowiedniej technologii. W zwi�zku z tym proponuje si�, aby do czasu 
uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwienia w/w odpadów składowa� je 
selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Zbierane b�d� one za 
po�rednictwem GPZON. 

 
Zbiórk� i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmowa� si� 

b�d�:  

1. Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadz�ce 
prace remontowe.  

2. Specjalistyczne firmy zajmuj�ce si� zbiórk� odpadów.  

Zaleca si�, aby ju� na placu budowy składowa� w oddzielnych miejscach (pojemnikach) 
posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywo�enie ich do zakładu 
odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.  

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmowa� si� powinny 
specjalne zakłady usytuowane w pobli�u lub na terenie składowisk odpadów komunalnych (w 
tym na terenie ZZO). Zakłady te wyposa�one b�d� w linie do przekształcania gruzu 
budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) i doczyszczanie dowiezionych odpadów 
budowlanych. Zakłady te b�d� skoncentrowane w pobli�u silnie zurbanizowanych obszarów. 
Otrzymany materiał b�dzie wykorzystany do celów budowlanych oraz rekultywacji 
składowisk.  

 

Podsumowuj�c: pozyskane selektywnie odpady kierowane b�d� na linie do 
podczyszczenia w Kolbuszowej oraz ewentualnie w Krz�tce a nast�pnie do segregacji b�d�ce 
elementem ZZO Tarnobrzeg i Kozodrza - Paszczyna. Z do�wiadcze� zagranicznych wynika 
jednak, �e systemy sortowania wielofrakcyjnej mieszaniny, jak� stanowi� odpady komunalne, 
w których zastosowano wył�cznie urz�dzenia mechaniczne nie zdaj� w pełni egzaminu. S� 
one kosztowne, a uzyskane efekty rozdziału nie s� zadawalaj�ce. Przez poł�czenie segregacji 
r�cznej z mechaniczn� uzyskuje si� lepsze efekty odzysku surowców wtórnych. Istotnym 
problemem zaczyna te� by� (np. w Niemczech) przewóz odpadów na du�e odległo�ci do 
wysokospecjalistycznych zakładów przeróbczych. Jak si� wydaje, w warunkach polskich 
nale�y preferowa� segregacj� „u kolejnego �ródła” i stopniowanie w ten sposób kolejnych 
zakładów przeróbczych. Zapewni to te� wi�ksz� elastyczno�� systemu. 
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Obecnie w Polsce najcz��ciej stosowane s� linie spełniaj�ce funkcje wspomagaj�ce dla 
selektywnego gromadzenia odpadów. Takie rozwi�zania daj� równie� najlepsze efekty  
w innych krajach. Ich celem jest:  

1. Uszlachetnianie zebranych selektywnie surowców, które pozwoli na uzyskanie surowców 
jednorodnych, w rodzaju, klasie i czysto�ci odpowiadaj�cych wymaganiom okre�lonym 
przez bezpo�redniego odbiorc�. bardziej efektywne, stosowanie w zakładach linii do 
doczyszczania surowców zebranych w wyniku selektywnej zbiorki (odpady 
opakowaniowe lub surowce wtórne – papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło).  

2. Konfekcjonowanie – przygotowanie do transportu (prasowanie, belowanie, 
rozdrabnianie).  

3. Załadunek odzyskanych surowców na �rodki transportu.  

 
W niniejszym Planie zakłada si�, �e ostateczny wybór stosowanej technologii obróbki 

odpadów b�dzie w gestii lokalnych decydentów. Wartym rozwa�enia jest rozbudowa 
obiektów gospodarki odpadowej zwł. sortowni lub magazynowania odpadów specyficznych 
np. wraków, olejów – równie� w którym� z lokalnych zakładów przemysłowych o zbli�onej 
bran�y, albo ewentualnie w oparciu o działaj�ce na danym trenie przedsi�biorstwo 
komunalne. 

Zadania w w/w zakresie w dziedzinie odpadów przemysłowych podejmuje przemysł. 

 
 
V.4. Plan redukcji ilo�ci odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji, 
trafiaj�cych na składowiska odpadów 

 
Na obszarze województwa i powiatu podstawowym sposobem post�powania z zebranymi 

odpadami jest ich unieszkodliwianie przez składowanie. Nale�y przej�� na inne sposoby 
post�powania z tymi odpadami. Słu�y� temu ma stopniowe wdra�anie: 1 – powszechnej 
segregacji, 2 – domowych kompostowników na wsiach i w domach z ogródkami. W�ród 
zalecanych wariantów jest te� budowa kompostowni własnej – Kompostowane miałby by� 
biodegradowalne komunalne, odpadki �ywno�ci z gastronomii, z piel�gnacji zieleni, oraz 
ewentualnie osady �ciekowe (cho� nie jest to zalecane, zaleca si� raczej ich osobn� przeróbk�, 
w celu uzyskania inertnego materiału do zeskładowania na składowisku.). Przy czym, poj�cie 
„kompostownia” jest tu u�yte niejako umownie. Niniejszy PPGO nie decyduje bowiem, czy 
ma to by� kompostownia, czy te� zastosowana b�dzie technologia beztlenowa. Zagadnienie to 
powinno zosta� rozstrzygni�te jako decyzja gmin, które b�d� współtworzy� system.  

 
Szczególnie istotne z punktu widzenia celu, jest wła�ciwe zbieranie odpadów ulegaj�cych 

biodegradacji. Aby umo�liwi� selektywn� zbiórk� odpadów ulegaj�cych biodegradacji,  
ju� w gospodarstwach domowych mieszka�cy musz� zbiera� na bie��co odpady organiczne 
oddzielnie, w osobnym pojemniku.  

Stosowane mog� by� nast�puj�ce metody zbiórki odpadów ulegaj�cych biodegradacji:  

I. Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji:  
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1. Bezpo�rednio z domostw (zbiórka przy „kraw��niku”).  

2. Z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpo�rednim s�siedztwie gospodarstw 
domowych (centra zbiórki).  

3. Poprzez bezpo�redni� dostaw� odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu).  

II. Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym: Odpady 
ulegaj�ce biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku.  
W drugim pojemniku zbierane s� wszystkie suche surowce wtórne oraz wydzielone 
odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia.  

Metoda I zbiórki gwarantuje uzyskanie surowca o wi�kszej czysto�ci, co ma szczególne 
znaczenie w przypadku stosowania kompostowania jako metody zagospodarowania odpadów 
ulegaj�cych biodegradacji. Pozyskany w ten sposób kompost mo�e mie� szerokie 
zastosowanie, równie� do nawo�enia gruntów pod uprawy.  

Metoda II zbiórki daje surowiec cz��ciowo zanieczyszczony. Mo�e by� on przerabiany 
m.in. w procesie fermentacji metanowej odpadów lub w pryzmach energetycznych.  
W przypadku skierowania pozyskanego t� metod� surowca do kompostowni uzyskuje si� 
produkt gorszej jako�ci, mog�cy zawiera� np. kawałki szkła, maj�cy ograniczone 
zastosowanie, np. do rekultywacji terenów zanieczyszczonych.  

Jest to kolejnym argumentem przemawiaj�cym za zbiórk� „trójpojemnikow�” w domu tj. 
podział na: biomas�, czyste surowce wtórne razem, pozostało��. Opady niebezpieczne s� w 
tym systemie przekazywane do pojemników stosownie do ich rodzaju np. przy aptekach, 
sklepach itp. Opcj� jest okresowa zbiórka przez wspomniany ju� Mobilny Punkt. 

W przypadku, gdy poszczególne rodzaje odpadów zbierane s� oddzielnie, liczba opcji 
odzysku i unieszkodliwiania jest wi�ksza: od najprostszych technologii kompostowania do 
bardziej zaawansowanych procesów takich jak piroliza czy zgazowanie. Przy czym, te dwie 
ostatnie, z uwagi na wysokie koszty nie s� zalecane do realizacji. 

W przypadku zbieranych selektywnie odpadów organicznych do ich unieszkodliwiania 
zaleca si� raczej: 


 kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie (na terenach wiejskich oraz 
miejskich z zabudow� jednorodzinn�),  


 budowa centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji,  


 budowa mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów.  

Realizacja zada� w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegaj�cych 
biodegradacji w pierwszym okresie, czyli w latach 2004 – 2007 polega� b�dzie przede 
wszystkim na:  

1. Popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszka�ców we własnym 
zakresie. Zakłada si�, �e ok. 10% tej grupy odpadów zostanie w ten sposób 
zagospodarowana.  

2. Budowie instalacji zapewniaj�cych przyj�cie odpadów organicznych z piel�gnacji 
terenów zielonych i ulegaj�cych biodegradacji z gospodarstw domowych. B�d� to 
głównie instalacje budowane w ramach ZZO oraz w celu ograniczenia transportu 
odpadów organicznych (głównie z piel�gnacji terenów zielonych) - gminne 
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kompostownie pryzmowe. W przypadku osi�gania niezanieczyszczonych osadów 
�ciekowych, mo�na rozwa�y� ich kompostowanie wraz z w/w odpadami.  

 
 
V.5. Sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególno�ci obiektów 
niespełniaj�cych wymaga� po� 

 
Wg Krajowego Planu Gospodarki odpadami przewiduje si�, �e w Polsce 

podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów b�dzie w najbli�szych latach ich 
składowanie. Prowadzona zbiórka surowców wtórnych oraz ewentualne energetyczne 
wykorzystanie odpadów spowoduje zmniejszenie ilo�ci odpadów deponowanych na 
składowiskach. Opracowany Plan zakłada funkcjonowanie w okresie kierunkowym 11 tzw. 
„centralnych” składowisk w skali województwa. Składowiska te b�d� elementami Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów. Dla Powiatu Kolbuszowskiego, WPGO przewiduje korzystanie 
ze składowiska w Kozodrzy oraz nowego w ZZO Tarnobrzeg po zapełnieniu składowisk  
w Kolbuszowej i Krz�tce. WPGO okre�la te� terminy zamkni�cia tych składowisk: w roku 
2008 ma zosta� zamkni�te wysypisko w Kolbuszowej a w 2010 w Krz�tce. Sposób ich 
zamkni�cia i rekultywacji wymaga sporz�dzenia projektów. Zlikwidowana ma zosta� równie� 
spalarnia odpadów medycznych przy ZOZ w Kolbuszowej. Nast�pi to nie pó�niej ni� 2009r. 
WPGO nie precyzuje jednak daty jej likwidacji. 
 
 
V.6. Harmonogram realizacji działa� i instytucje odpowiedzialne za ich 
realizacj�  

 
Najwa�niejsze z zada� wymienionych do tego czasu, to uporz�dkowanie gospodarki 

biomas� oraz zaopatrzenie wszystkich mieszka�ców w pojemniki do zbiórki, w tym 
selektywnej odpadów komunalnych. W w/w rozdziale wspomniano te� konieczno�� 
zamkni�cia wysypisk w Kolbuszowej i Krz�tce. Jednak podmiotami odpowiedzialnymi za to 
b�d� wła�ciwe organy gmin. Na obecnym etapie, w Planie nie okre�la si� czasu ich 
rekultywacji. Wymaga to, bowiem sporz�dzenia projektu, okre�laj�cego m. in. czas, sposób  
i przewidywany kierunek rekultywacji.  

Inne działania zostały szczegółowo omówione w poszczególnych rozdziałach. Tam te� 
podawano, kto ma by� ich wykonawc�. Wi�kszo�� z tych działa� jest nieinwestycyjna. 
Powinny te� one by� przyj�te do bie��cej realizacji, dlatego nie okre�la si� dla nich 
harmonogramu.  

 
Generalnie, odpowiedzialne za wi�kszo�� zada� b�d� samorz�dy gminne. Zaleca si� 

jednak, aby nie podejmowały ich pojedynczo, lecz w porozumieniu z gminami o�ciennymi  
i władzami powiatu. Jest to niezb�dne dla osi�gni�cia widocznych efektów. - Niniejszy Plan 
wskazuje, bowiem szereg działa�, które nale�y wykona� dla osi�gni�cia wymaganych celów. 
Cz�stokro� jednak le�� one poza kompetencjami powiatu i dlatego nie mo�na powiatu 
zwi�zywa� harmonogramem ich wykonania. Nale�y w tym miejscu podkre�li�, �e wykonanie 
tych zada� le�y w interesie poszczególnych gmin powiatu. Powinny one, zatem 
współpracowa� przy wykonywaniu tych zada�, dla zrealizowania własnych ustawowych 
obowi�zków. Zadaniem powiatu jest tu koordynowanie działa� gmin. 
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Reszta działa� z podziałem na czas ich wykonania i odpowiedzialne instytucje jest 
opisana w rozdziałach VI - VIII. 
 
 
 

VI. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI  

 
Ochrona �rodowiska przed odpadami powinna by� traktowana jako priorytetowe zadanie, 

poniewa� odpady stanowi� �ródło zanieczyszcze� wszystkich elementów �rodowiska. Podane 
w dalszej cz��ci cele do 2014 roku s� zgodne z celami nadrz�dnymi polityki ekologicznej 
pa	stwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, 
odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla �rodowiska 
unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).  

Przystosowano do mo�liwo�ci powiatu cele i zadania okre�lone w WPGO. - 
Sporz�dzaj�c niniejszy Plan, uwzgl�dniono, bowiem przesłanki zawarte w obu w/w 
dokumentach. Wzi�to te� pod uwag� inne wskazówki, opinie i uwarunkowania, 
przedstawione w dalszej cz��ci rozdziału.  

Podstawowym zało�eniem jest współpraca z o�ciennymi powiatami w zakresie inwestycji 
w gospodarce odpadami komunalnymi. Wynika to z faktu stosunkowo niewielkiej ilo�ci 
ludno�ci powiatu - stan obecnej wiedzy wskazuje, �e optymaln� wielko�ci� inwestycji (koszty 
inwestycyjne versus koszty utrzymania) jest w tym sektorze przedsi�wzi�cie obsługuj�ce ok. 
150 - 300 tys. mieszka�ców; Z tych powodów nale�ałoby podj�� współprac� z powiatami 
o�ciennymi realizacji kolejnych zada� w tym zakresie (zaawansowane technologie 
unieszkodliwiania odpadów w nast�pnych okresach planistycznych). Opcj� wart� rozwa�enia, 
je�li chodzi o współfinansowanie, była te� propozycja jednej z gmin, aby zró�nicowa�  
i uwzgl�dni� nakłady ponoszone przez poszczególne gminy na zorganizowanie GPZON oraz 
stacje podczyszczania odpadów (uzyskana z wyliczenia warto�� współfinansowania 
pomniejszona o te nakłady) 

Ogólne kierunki post�powania zwi��le wskazuje te� rzeszowski WIO� w „Raporcie  
o stanie �rodowiska w Województwie Podkarpackim w 2002 r.”. Wymienia tam m.in.: 
intensyfikacj� działa� w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji składowisk, które 
nie spełniaj� wymogów ustawy o odpadach, obj�cie wszystkich mieszka�ców zbiórk� 
odpadów, podniesienie skuteczno�ci selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem odpadów ul�gaj�cych biodegradacji wielkogabarytowych, budowlanych, 
niebezpiecznych zawartych w komunalnych (baterie, �wietlówki, leki), wprowadzenie 
edukacji ekologicznej w zakresie ograniczania ilo�ci powstaj�cych odpadów, kompleksowe 
rozwi�zanie gospodarki osadami �ciekowymi. 
 

Podstawowym priorytetem jest przeło�enie na uwarunkowania i mo�liwo�ci lokalne 
obowi�zków wynikaj�cych z planów i strategii wy�szego rz�du. 

 
Dla osi�gni�cia zało�onych celów, konieczne jest podj�cie nast�puj�cych kierunków 

działa� w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze woj. podkarpackiego:  

1. Podnoszenie �wiadomo�ci społecznej obywateli, w szczególno�ci w zakresie 
minimalizacji wytwarzania odpadów.  
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2. Wprowadzanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie 
ponadlokalnym, w tym budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów (sortownie, 
kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska  
o funkcji ponadlokalnej, firmy recyklerskie). Z punktu widzenia powiatu istotnym 
b�dzie tu uczestnictwo w inwestycjach w tym zakresie a nast�pnie dostarczanie 
odpadów do wybudowanych wspólnych instalacji. 

3. D��enie do kontroli przez gminy lub powiaty nad ZZO, co jest istotne z punktu 
widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.  

4. Konsekwentne wdra�anie systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze całego 
województwa.  

5. Sukcesywna eliminacja odpadów ulegaj�cych biodegradacji z odpadów kierowanych 
na składowiska.  

6. Wdra�anie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych.  

7. Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych  
i budowlanych.  

8. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniaj� wymogów 
ochrony �rodowiska, a b�d� u�ytkowane do czasu wprowadzenia rozwi�za� 
ponadlokalnych.  

9. Intensyfikacja działa� w zakresie zamykania nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� i nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych.  

10. Sukcesywna rekultywacja składowisk wył�czanych z eksploatacji i nieczynnych 
kwater na składowiskach funkcjonuj�cych oraz likwidacja nielegalnych składowisk.  

W WPGO przyj�to te� (i to samo zało�enie pozostaje w mocy w niniejszym Planie),  
�e zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych, jak i system odbioru 
odpadów niebezpiecznych od mieszka�ców b�dzie uzupełnieniem systemów post�powania  
z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikaj�cych z: ustawy o opakowaniach  
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz.638 z 2001 r.), ustawy o obowi�zkach 
przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz.638 z 2001 r.).  

Istotn� wytyczn� s� te� postanowienia WPGO, który zakłada, �e cały Miasto i Gmina 
Kolbuszowa b�d� obsługiwane przez ZZO „Kozodrza – Paszczyna”, za� reszta Powiatu przez 
ZZO „Tarnobrzeg – Mielec”. Powstanie tych inwestycji mo�e si� dla powiatu wi�za� z ich 
współfinansowaniem, proporcjonalnie do ilo�ci obsługiwanej ludno�ci. 

Inwestycje te obejmuj�: 
- budow� sortowni odpadów na terenie składowiska w Kozodrzy w latach 2003 - 2006, 
za� w Paszczynie (istniej�cy Mi�dzygminny Zakład Komunalny Gromadzenia i Utylizacji 
Odpadów): 
- budowa drugiej hali kompostowni, 
- rozbudowa linii sortowniczej do wydajno�ci 40 m3/8h, 
- rozbudowa placu składowego na dojrzewanie kompostu. 
WPGO nie przewidziało hermetyzacji tego obiektu oraz dezodoryzacji powietrza z niego.  
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 Z powstaniem ZZO „Tarnobrzeg – Mielec” wi��e si� konieczno�� budowy: 
- sortowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Mielcu, 
- instalacji pirolizy na terenie Elektrociepłowni Machów przez Przedsi�biorstwo 

Termicznej Utylizacji Odpadów „RA-TAR” Sp. z o. o. w Tarnobrzegu. 
Przedsi�wzi�cie to ma ju� zło�ony wniosek do pozwolenia na budow�. W stosownym 
momencie nale�y dokona� analizy ekonomicznej, czy jest uzasadnionym uczestnictwo 
finansowe w budowie 2 kompostowni. W tej sytuacji tym bardziej nale�y kła�� nacisk na 
selekcj� „u �ródła” – b�dzie to bowiem argument za zmniejszeniem tych udziałów.  

Zakłada si� te� wspólne rozwi�zywanie problemu odpadów niebezpiecznych 
pochodz�cych z drobnego przemysłu, usług i rzemiosła. Do�wiadczenie uczy bowiem,  
�e odpady te i tak trafiaj� do strumienia komunalnych lub w niekontrolowany sposób do 
�rodowiska. Jedyn� ró�nic� jest tu fakt, �e za odbiór odpadów od przedsi�biorców b�d� 
pobierane opłaty. 

Powiat Kolbuszowski (a �ci�lej jego gminy) powinien uczestniczy� w tych inwestycjach 
w zakresie jaki odpowiada jego polityce.  
 
 

Krajowy plan usuwania azbestu jest kolejnym obszernym dokumentem o znaczeniu 
krajowym. Najwa�niejszym jego postanowieniem jest, �e do roku 2032 nast�pi� ma całkowite 
usuni�cie azbestu z terenu całego kraju, w tym z sieci wodoci�gowej. Usuni�ty azbest musi 
zosta� zeskładowany na przeznaczonym do tego celu składowisku lub na składowisku 
odpadów komunalnych, o ile przewidziano tam wydzielenie osobnej kwatery na azbest. 

W celu rozwi�zania problemu odpadów azbestowych, WPGO zakładał budow� 
nowych składowisk lub adaptacja ju� istniej�cych (np. wydzielenie osobnej kwatery do 
deponowania odpadów azbestowych na terenie zarówno składowisk komunalnych jak  
i przemysłowych, w tym na wysypisku Młyny i �rednie Wielkie). Wskazuje si� nast�puj�ce 
rejony lokalizacji głównych składowisk tj.: Tarnobrzeg – (teren „składowiska zewn�trznego – 
zwałki” Kopalni Machów), wyrobiska „Kupno” (gmina Kolbuszowa), „Dul�bka (gm. 
D�bowiec, „Podborze” (gm. Radomy�l Wielki) oraz rozbudow� składowiska w Kozodrzy o 
kwater� azbestow�.  
 
 Pozostałe rodzaje odpadów b�d� zagospodarowywane w ju� istniej�cych systemach 
(np. wi�kszo�� odpadów przemysłowych), lub w systemach organizowanych przez 
specjalistyczne przedsi�biorstwa, opisane w rozdziale V (np. oleje, SWE). 
 

Wszystkie przytoczone wy�ej postulaty znalazły swe przeło�enie w PPGO. 

 
 
VI.1 Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi  
i pochodnymi, uwzgl�dniaj�cy ich zbieranie, transport, odzysk  
i unieszkodliwianie 
 

Proponuje si� nast�puj�ce zadania niezb�dne do wykonania (ramowy harmonogram 
ich wykonania wymieniono w rozdziale VI.4). Zadania te s� niezb�dne do wykonania, a to  
w celu uporz�dkowania gospodarki odpadami oraz uzyskania jednorodnego strumienia 
odpadów, który w dalszej kolejno�ci czasowej zostanie skierowany do ZZO.  



�����������	�
��������������������������������	�������������

 68 

Na projektowany system gospodarki odpadami na terenie powiatu składaj� si� 
nast�puj�ce elementy i działania: 
 
 
VI.1. Projektowany system gospodarki odpadami, uwzgl�dniaj�cy ich 
zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie 
 

1. zadania podstawowe 
Zadania niezb�dne do wykonania bez wzgl�du na przyj�ty wariant gospodarki 

opadowej/kierunek przemieszczania odpadów, wraz z ramowym harmonogramem ich 
wykonania wymieniono w rozdziale VII.3. Zadania te s� niezb�dne do wykonania a to w celu 
uporz�dkowania gospodarki odpadami oraz uzyskania jednorodnego strumienia odpadów, 
który w dalszej kolejno�ci zostanie skierowany do wybranego ZZO.  

 
 System b�dzie wi�c obejmował: 

- Stał�, regularn� zbiórk� odpadów u wszystkich mieszka�ców, 
- Selektywn� zbiórk� „u �ródła’, najlepiej wcze�niej opisan� trójpojemnikow�, wraz  

z okresem przygotowawczym, równoczesn� akcj� edukacyjn� i wdra�aniem na całym 
terenie, 

- Zbiórka selektywna b�dzie obowi�zkowa, b�dzie si� odbywa� do worków, a docelowo 
do trwałych pojemników 110 l. W zabudowie zwartej, system b�dzie si� opierał  
o gniazda pojemników ok. 1000 – 1500 l. Segregacja powinna obejmowa�: szkło  
z podziałem na kolory, papier, metale, tworzywa, materi� organiczn�, 

- Tak zebrane odpady b�d� nast�pnie dosegregowywane w obiektach poło�onych np.  
w Kolbuszowej lub Krz�tce (stosownie do wybranego wariantu) 

- Wprowadzenie indywidualnych kompostowników w zabudowie rozproszonej np. 
osiedla domków jednorodzinnych, tereny wiejskie – Nale�y utrzymywa� powszechny 
na terenach wiejskich zwyczaj kompostownia biomasy lub u�ywania cz��ci odpadów 
w karmieniu zwierz�t; 

- GPZON – docelowo w ka�dej gminie (cel do osi�gni�cia w nast�pnych okresach 
planistycznych, chyba, �e z weryfikacji Planu b�dzie wynika�, �e nie jest to 
potrzebne), działaj�cy ponadto jako punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych  
(w tym budowlanych) i problemowych oraz innych; GPZON mo�e by� urz�dzony 
jako lokalne „centrum recyklingu” opisane we wcze�niejszych rozdziałach; 

- Wdra�anie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych do udost�pnionych 
pojemników 

- Docelowo zakłada si� zakup samochodu do mobilnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych od mieszka�ców (oraz obsługi GPZON-ów); Mo�e on te� by� 
uzupełnieniem wariantu „GPZON w ka�dej gminie”. 

 
 
 Inne wskazania: 

- Zbiórka szkła powinna by� kontynuowana w oparciu o współprac� z Recykling 
Centrum Jarosław lub innymi podobnymi recyklerami, 

- W zakresie post�powania z odpadami z azbestu zakłada si� korzystanie z 
planowanego składowiska w Kupnie, lub tymczasowe korzystanie z odleglejszych 
składowisk; W tym obszarze problemowym pojawia si� konieczno�� uprzedniego 
rzetelnego oszacowania ilo�ci eternitu pozostaj�cego w u�yciu na terenie powiatu (cel 
– przygotowanie programu usuni�cia go); konieczno�� zabezpieczenia �rodków na 
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„interwencyjne” usuwanie porzuconego azbestu, współpraca z policj� w zakresie 
�cigania winnych/zwrotu nale�no�ci od wła�cicieli terenów;  

- Zbiórk� odpadów niebezpiecznych b�dzie si� rozszerza� na: odpady „fotograficzne”, 
zu�yte rozpuszczalniki i odpady lakierów, akumulatory i baterie, �wietlówki, oleje, 
opakowania po �rodkach ochrony ro�lin, odpady medyczne, w tym leki, chemikalia 
ogółem, w tym ze szkół i niezidentyfikowane oraz opakowania po nich, elektronika 
ogółem (zwł. kineskopy, monitory, obwody scalone, oraz no�niki informacji i kasety 
po barwnikach do drukarek – te ostatnie najlepiej w ramach sklepów z akcesoriami); 
Odpady te b�d� przekazywane do istniej�cych obecnie odbiorców; Jednym z celów 
jest tu objecie powi�zanym systemem zbiórki odpadów niebezpiecznych podobnych 
komunalnym z sektora małych i �rednich przedsi�biorstw; 

- Zbieranie padliny prowadzone b�dzie na dotychczasowych zasadach. Opcj� jest tu 
korzystanie z punktu magazynowego w Rusinowie. Gdyby inwestycja ta miała si� nie 
powie��, nale�y rozwa�y� wybudowanie co najmniej jednej zbiornicy padliny; 
Zebrana padlina b�dzie przekazywana do zakładu w Le�achowie 

- Zakłada si� wykorzystanie przedsi�biorstw istniej�cych w tej bran�y, jako 
„magazynów” wraków samochodowych, tzn. miejsca ich tymczasowego 
magazynowania i wst�pnej segregacji do czasu wywozu do specjalistycznego 
autozłomu; 

- Opony b�d� zbierane przez punkt skupu i przekazywane do dalszego przerobu; innym 
wariantem jest ich skup przez stacje obsługi samochodów, ewentualnie GPZON-y  
a nast�pnie przekazywanie ich do przerobu za po�rednictwem stacji przeładunkowo-
magazynowej; najbardziej wskazanym byłoby jednak, aby na terenie powiatu działał 
podmiot gospodarczy zajmuj�cy si� skupem opon od serwisów samochodowych itp. 
firm; w takim przypadku nale�y d��y� do wykształcenia w społecze�stwie takich 
postaw, aby zu�yte opony zostawia� w serwisie. 

- System b�dzie wspierany stał� edukacj� ekologiczn�; 
- Opcj� jest zagospodarowanie odpadów budowlanych np. w ramach ZUK; 
- Decyzje co do przyj�tych do realizacji konkretnych rozwi�za� technicznych zaleca si� 

podejmowa� we współpracy z powiatami/gminami tworz�cymi ZZO.; 
 

Balast i biomasa b�d� składowane na składowiskach w Kolbuszowej i Krz�tce, do 
czasu ich wypełnienia. Pozostałe odpady b�d� kierowane do odzysku lub unieszkodliwiana, 
stosownie do ich rodzaju. 
 
 

Przyj�to zało�enie, �e w\w wytyczne zostan� uwzgl�dnione w planach gminnych. 
 
W trakcie opracowywania Planu przeanalizowano trzy warianty systemu 

gospodarowania odpadami na terenie powiatu kolbuszowskiego. W wyniku ustale� 
dokonanych na Konwencie Wójtów, do realizacji wybrano nast�puj�cy wariant: 
 
 

2. wariant „niezale�ny” 
W wariancie tym zakłada si� korzystanie ze składowisk w Mielcu i Kozodrzy (po 

zapełnieniu obiektów w Kolbuszowej i Krz�tce), z pomini�ciem instalacji do pirolizy  
w Tarnobrzegu. Konieczno�ci� staje si� tu: budowa co najmniej 2 kompostowni osadów 
�ciekowych lub innej instalacji ich przeróbki, w skali powiatowej, skrupulatna selektywna 
zbiórka oraz co najmniej 1 segregatornia (doczyszczanie surowców wtórnych z selektywnej 
zbiórki, rozbieranie odpadów wielkogabarytowych poza zawieraj�cymi freony – te 
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podlegałyby tylko magazynowaniu). Segregatorni� i kompostowni� mo�na zlokalizowa� np. 
w Kolbuszowej. Gdyby zaistniała konieczno�� budowy drugiej stacji doczyszczania odpadów 
i kompostowni, to mo�na je zlokalizowa� w Gminie Majdan Królewski. Zaleca si� 
powi�zanie tych obiektów z gminnym GPZON oraz stacj� przeładunkowo – magazynow�. 
 

Podany dalej harmonogram realizacji zada� ma charakter wytycznych i jest 
bezpo�rednio powi�zany z Programem Ochrony �rodowiska. Zwróci� nale�y uwag�,  
�e opó�nienie jednego zadania mo�e spowodowa� opó�nienie w realizacji nast�pnych.  
Ponadto szereg zada� jest uzale�nionych od działa� podj�tych przez inne powiaty (np. 
budowa ZZO). Dodano osobn� tabel� z propozycjami zada�, które powinny podj�� gminy. 
Chodzi o to, aby skoordynowa� działania, w celu osi�gni�cia po��danych efektów. Nie jest to 
wyraz ingerencji w sprawy samorz�du gminnego, lecz raczej propozycja efektywnej 
współpracy. 

Zadania zwi�zane z budow� ZZO, jako le��ce w kompetencjach kilku powiatów, nie 
zostały uwzgl�dnione w tym harmonogramie. Zostały natomiast wskazane szacunkowe 
koszty tych działa�.  
 
 
 
 
Organizacja zbiórki:  
 
Odpady komunalne: 

Doradza si� najpierw wprowadzi� worki na selektywn� zbiórk� (wszystkim mieszka�com 
uzupełnion� o gniazda recyklingu) a potem ewoluowa� do pojemników. – Tzn. zaleca si� 
porz�dkowanie zbiórki odpadów poczynaj�c od �ródła; Ujednolicenie pojemników jest celem 
długofalowym. Zaleca si� wprowadzenie selekcji u �ródła na: surowce wtórne z podziałem na 
asortymenty lub nie, okresowej zbiórki (wraz z mo�liwo�ci� odpłatnego odbioru na 
zgłoszenie) odpadów wielkogabarytowych, zbiórki odpadów niebezpiecznych np. 
�wietlówek, baterii, leków - długofalowy, edukacja, ujednolicanie systemu zbiórki (aby 
zapewni� mu wi�ksz� elastyczno�� i „wymienno��”), budowa w s�siedztwie składowiska lub 
oczyszczalni �cieków, stacji segregacji (rozbiórka odpadów wielkogabarytowych, czasowe 
magazynowanie niebezpiecznych i surowców wtórnych). Ze stacji tej, nast�powałaby 
wysyłka odpadów do dalszej przeróbki/unieszkodliwiania, transportem samochodowym lub 
kolejowym, tak aby transportowi i składowaniu podlegało jak najmniej a to w celu 
optymalizacji kosztów. 
 
Odpady niebezpieczne: 
 Przy lokalizacji i urz�dzaniu GPZON zaleca si� post�powanie według nast�puj�cych 
zasad: 

GPZON powinien by� łatwo dost�pny dla mieszka�ców obsługiwanej okolicy. Mo�na 
go jednak�e urz�dzi� w oparciu o baz� lokalnego przedsi�biorstwa gospodarki komunalnej. 
Uzupełnieniem działalno�ci GPZON mog� by� miejscowe sklepy (pojemniki na �wietlówki, 
baterie, leki), warsztaty (oleje). W takim przypadku, GPZON słu�yłby jako magazyn na 
zapełnione pojemniki pochodz�ce z w/w miejsc. Dodatkowo, w okre�lonych 
dniach/godzinach, GPZON przyjmowałby wszelkie inne rodzaje odpadów niebezpiecznych. 
Tam, gdzie b�dzie to mo�liwe, mo�na lokowa� GPZON w bezpo�rednim s�siedztwie 
lokalnego centrum recyklingu. Warto wtedy przewidzie� tam wiat� na odpady 
wielkogabarytowe, zasiek na odpady budowlane itp. Jest to o tyle uzasadnione,  
�e w odpadach komunalnych, niebezpieczne stanowi� jedynie mały ułamek a ponadto planuje 
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si� zbiórk� powszechnych rodzajów odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego  
w oparciu o powszechnie dost�pne pojemniki.  
 Przy budowie systemu, w pierwszej kolejno�ci zaleca si� urz�dzenie 2 GPZON  
w Kolbuszowej (np. w oparciu o baz� przy oczyszczalni �cieków) i na terenie Gminy Majdan 
Król. Po pierwszym okresie sprawozdawczym zaleca si� rozwa�y� budow� nast�pnych. 
 Nale�y jednak zauwa�y�, �e zarówno konkretne lokalizacje GPZON oraz ich ilo��  
i wyposa�enie b�d� ustala� gminy w ramach swoich działa�.  
 

Przy planowaniu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzenia 
komunalnego, proponuje si� przyj�cie podanego wcze�niej podziału na grupy odpadów. Tak 
przyj�ty podział odzwierciedla bowiem istniej�ce społecznie pogl�dy (a jest to fakt, z którym 
nale�y si� liczy� – wprowadzanie tu zmian jest do�� kosztowne i nie zawsze uzasadnione), jak 
te� pozostaje w zgodzie z merytorycznymi przesłankami post�powania z poszczególnymi 
grupami odpadów. 

W/w odpady niebezpieczne pochodz�ce z drobnych firm nale�y umie�ci� w tym 
strumieniu odpadów, co zreszt� w du�ym stopniu odpowiada stanowi faktycznemu. Poza tym, 
zmiana systemu z obecnego (odbiór tych drobnych ilo�ci przez firmy specjalistyczne) na 
cało�ciow� obsług� (zbieranie, magazynowanie, przekazanie specjalistycznej firmie) przez 
operatorów lokalnych w ramach systemu pozwoli zapewne obni�y� koszty zbiórki. 

 
 
 
VI.2. Odpowiedzialne jednostki i instytucje  
 

Zarz�dzanie systemem gospodarki odpadami wynika� b�dzie z:  

1. Podanego dalej ustawowo okre�lonego zakresu zada� poszczególnych szczebli 
administracji.  

2. Zada� okre�lonych w WPGO. 

Plan Gospodarki Odpadami jest skoordynowany z całym systemem planowania na 
obszarze powiatu , zwłaszcza z:  

1. Programem Ochrony �rodowiska (którego jest cz��ci�), 

2. Planami zagospodarowanie przestrzennego, 

Na etapie tworzenia jest obecnie komputerowa baza danych o odpadach przez  
Marszałka Województwa. Powiaty korzystaj� z niej na zasadach okre�lonych w ustawie. 
Informacje z bazy mog� by� potrzebne przy rozwi�zywaniu konkretnych problemów,  
np. poszukiwaniu odbiorców na okre�lone asortymenty odpadów. 

 
 

Ustawowo okre�lone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorz�dów  
w zakresie gospodarki odpadami s� nast�puj�ce: 
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Zadania gminy oraz obowi�zki wła�cicieli nieruchomo�ci dotycz�ce utrzymania 
czysto�ci i porz�dku okre�la ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci  
i porz�dku w gminach. Pod poj�ciem wła�cicieli nieruchomo�ci rozumie si� w �wietle 
omawianej ustawy tak�e współwła�cicieli, u�ytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadaj�ce nieruchomo�ci w zarz�dzie lub u�ytkowaniu, a tak�e inne 
podmioty władaj�ce nieruchomo�ci� (art. 2.1.). (art. 3.1.).  

Do zada� gminy nale�y m.in. zapewnienie czysto�ci i porz�dku na swoim terenie oraz 
tworzenie warunków niezb�dnych do ich utrzymania, a w szczególno�ci (art. 3.2.):  

1. Tworzenie warunków do wykonywania prac zwi�zanych z utrzymaniem czysto�ci  
i porz�dku 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 urz�dze� do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
stacji zlewnych,  

instalacji i urz�dze� do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok 
zwierz�cych lub ich cz��ci.  

3. Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególno�ci przez: 
zbieranie i pozbywanie si� błota, �niegu, lodu oraz innych zanieczyszcze� uprz�tni�tych  
z chodników przez wła�cicieli nieruchomo�ci orz odpadów zgromadzonych  
w przeznaczonych do tego celu urz�dzeniach ustawionych na chodniku.  

4. Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacj� oraz magazynowanie odpadów 
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz 
współdziałaj� z przedsi�biorcami podejmuj�cymi działalno�� w zakresie gospodarowania 
tego rodzaju odpadami.  

5. Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierz�t lub 
ich cz��ci oraz współdziałaj� z przedsi�biorstwami podejmuj�cymi działalno�� w tym 
zakresie.  

6. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli cz�stotliwo�ci ich 
opró�niania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.  

7. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni �cieków w celu kontrolowania 
cz�sto�ci i sposobów usuwania komunalnych osadów �ciekowych oraz w celu 
opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.  

Powy�sze zadania gmina powinna realizowa� na podstawie planu gospodarki odpadami.  

Rada gminy, po zasi�gni�ciu opinii pa�stwowego terenowego inspektora sanitarnego,  
w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie 
gminy dotycz�ce m. in. (art. 4):  

1. Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2. Rodzaju urz�dze� przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomo�ci oraz na drogach publicznych, a tak�e wymaga� dotycz�cych ich 
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rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz�dkowym  
i technicznym.  

3. Cz�stotliwo�ci i sposobu pozbywania si� odpadów komunalnych lub nieczysto�ci 
ciekłych z terenu nieruchomo�ci oraz z terenów przeznaczonych do u�ytku 
publicznego.  

Rada gminy mo�e ustali� - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez 
wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi odbioru odpadów od wła�cicieli nieruchomo�ci (art. 6.2). 
Ustalaj�c stawki powy�szych opłat, rada gminy mo�e stosowa� stawki ni�sze, je�eli odpady 
komunalne s� zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).  

Narz�dziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie s� gminny oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej (GFO�iGA i WFO�iGW). 
Słu�� one do finansowania przedsi�wzi�� z zakresu szeroko rozumianej ochrony �rodowiska  
i gospodarki wodnej, w tym tak�e nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast s� zobowi�zani do corocznego przedstawiania 
radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.  

 
 

Zadania powiatu 
 

Ustaw� o samorz�dzie powiatowym (Dz. U. Z 1998 r. Nr 91, poz. 578), powiat otrzymał 
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:  

1. Ochrony �rodowiska.  

2. Utrzymania powiatowych obiektów u�yteczno�ci publicznej.  

Powiat jako jednostka samorz�dowa organizuj�ca wspólne działania gmin w sprawach 
przekraczaj�cych mo�liwo�ci ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje 
t� jednostk� administracyjn� w szczególno�ci do racjonalnego rozwi�zywania problemów 
lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych. Rola powiatów mo�e mie� równie� 
charakter inspiruj�cy, koordynuj�cy i mediacyjny. Powiaty mog� równie� przej�� te zadania 
na podstawie porozumie� komunalnych jako zadania publiczne o zasi�gu ponadgminnym, 
zgodnie z tym, �e inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych  
w skali powiatu b�dzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie ni� w skali 
pojedynczej gminy.  

Narz�dziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony �rodowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

 
 
VI.3. Propozycje do uwzgl�dnienia w gminnych planach gospodarki 
odpadami 

Tabela 27. Harmonogram zada	 
lp. zadanie termin  

realizacji efekty 
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1. Poprawa i doskonalenie 
selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych oraz budowa 
GPZON-ów 

2004-2011 Minimalizacja odpadów składowanych na 
składowisku, d��enie do uzyskania zakładanych 
limitów odzysku i recyklingu. 

2. Inwentaryzacja i likwidacja 
dzikich składowisk odpadów. 

Na bie��co w razie 
potrzeby 

Czyste �rodowisko. 

3. Weryfikacja regulaminów 
utrzymania czysto�ci i porz�dku w 
gminie.  

2004- 2005 Zmniejszenie zanieczyszczenia �rodowiska. 

4 rozwa�y� zmian� umów tak z 
wytwórcami odpadów, jak i z 
odbiorcami. Proponuje si� podział 
na „osoby fizyczne” i firmy – i tu 
zró�nicowane stawki np. za 
odpady segregowane i nie, od firm 
opłata za przyj�cie odpadów 
niebezpiecznych; znalezienie go w 
komunalnych – cena kilka razy 
wy�sza 

2004 - 2006  

5 Wsparcie inwentaryzacji azbestu  2004 - 2005  

6 Wdro�enie systemu pełnej  
i wiarygodnej ewidencji 
zbieranych odpadów 
komunalnych. 

2004-2005 Informacja o ilo�ci i przepływie odpadów. 

7 Wdro�enie systemu zbierania 
zwłok zwierz�cych. 

2005 Czyste �rodowisko. 

8 Obj�cie zorganizowan� zbiórk� 
odpadów wszystkich mieszka�ców 
powiatu. 

2006 Czyste �rodowisko. 

9 Wdra�anie systemów segregacji 
odpadów wyst�puj�cych w 
strumieniu odpadów komunalnych 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych i zwi�kszenia 
stopnia odzysku odpadów 
biodegradowalnych. 

2004-2011 Minimalizacja ilo�ci odpadów deponowanych 
na składowiskach. 
Zwi�kszenie stopnia odzysku i recyklingu 
odpadów. 
Tworzenie gminnych punktów zbierania 
odpadów niebezpiecznych, w tym odczynników 
chemicznych ze szkół. 

10 Zamkni�cie składowiska w 
Kolbuszowej, jako nie 
spełniaj�cego wymogów ochrony 
�rodowiska 

2005 Likwidacja zagro�e� �rodowiska. 

11 Zamkni�cie składowiska w 
Krz�tce, chyba, �e prowadzony 
monitoring nie wyka�e ujemnego 
oddziaływania składowiska na 
�rodowisko. W takim przypadku 
mo�liwa b�dzie jego dalsza 
eksploatacja.  

2009 Likwidacja zagro�e� �rodowiska. 
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Wa�nym problemem powi�zanym z przygotowywaniem planów gospodarki odpadami 
jest konieczno�� uwzgl�dnienia ich postanowie� w planach zagospodarowania 
przestrzennego.  

Zaleca si� zwróci� si� do sołtysów o podj�cie przez lokaln� społeczno�� działa� 
przewidzianych w § 7 rozporz�dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23.10.03 w sprawie wymaga� w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu... (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1876) – tzn. przypomnie� o obowi�zku samodzielnego sporz�dzenia 
„Inwentaryzacji” – spisu z natury, tj. opisu ilo�ci i stanu podsianego azbestu. (Poprzednia 
inwentaryzacja nie dała spodziewanych rezultatów.) 

Informacje te składa si� do Wójta/Burmistrza; termin: do ko�ca roku 2004 – Liderzy 
społeczno�ci lokalnych powinni te� rozwa�y� zawi�zywanie społecznych komitetów 
usuwania azbestu (per analogiam do telefonizacji i kanalizacji) i pozyskiwania �rodków przez 
te ciała – organizacja społeczna ma znacznie wi�ksze szanse pozyska na �rodków,  
ni� osób fizyczne. 

Przy sporz�dzaniu gminnych panów gospodarki odpadami nale�y zwróci� uwag� 
równie� na ni�ej wskazane okoliczno�ci: 

1. Jak si� wydaje, wprowadzenie powszechnej selekcji „u �ródła” wraz z pewnymi 
mechanizmami finansowymi (ni�sze koszty usuwania z posesji odpadów 
wysegregowanych) pozwoli osi�gn�� wymagany poziom redukcji ilo�ci 
deponowanych na składowiskach odpadów biodegradowalnych oraz ogólnej ilo�ci 
wytwarzanych odpadów. 

2. Uwzgl�dni� nale�y, �e bezpo�rednie przychody z selektywnej zbiórki, szczególnie po 
uwzgl�dnieniu niezb�dnych obni�ek opłat dla osób stosuj�cych selektywn� zbiórk�, 
b�d� niewielkie. Jedynym „dochodem” jest zmniejszenie kosztów deponowania 
zmieszanych odpadów na składowiskach wynikaj�ce z wydłu�eni okresu �ywotno�ci 
składowiska w tym oddalenie w czasie kosztów monitoringu zamkni�tego 
składowiska).  

3. W gminnych planach gospodarki odpadami uwzgl�dni�/rozpatrzy� lokalizacj� 
poszczególnych (typów) pojemników – analiza, gdzie jest ich do��, gdzie i ile brak, 
gdzie nale�y je ustawi�, ile i konkretnie w jakim miejscu (�eby zapewni� i łatwy 
dojazd, i doj�cie oraz nie powodowa� utrudnie� w ruchu drogowym, itp.). 

4. Zaistnie� mo�e konieczno�� uwzgl�dnienia warunków wynikaj�cych z mniejszego 
Planu, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

5. Byłoby wskazanym, aby Plany gminne precyzowały wymagania, jakie b�d� musiały 
spełni� firmy zajmuj�ce si� usuwaniem odpadów, aby móc obsługiwa� teren danej 
gminy, np.: wymagania co do stosowanych technologii, taboru, podziału gminy na 
rejony obsługi, wymogi co do segregacji odpadów, w tym biomasy, minimalnego 
udziału recyklingu itp.  

W kontek�cie kosztów nale�y przypomnie� zarz�dcom składowisk o obowi�zku 
gromadzenia �rodków na jego rekultywacj� i monitoring po zamkni�ciu – nale�y zatem 
przeszacowa� opłat� za odpady. 
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Zaleca si� te� podj�cie przez gminy współpracy przy opracowywaniu konkretnych 
rozwi�za� w gospodarce odpadami (np. rodzaj pojemników, taboru, itp.) – b�d� w ramach 
powiatu, b�d� w ramach terenów obsługi poszczególnych ZZO.  

Przy sporz�dzaniu planów gminnych zaleca si� ponadto zebra� szczegółowe dane  
o rodzaju i ilo�ci istniej�cych podmiotów gospodarczych oraz o ilo�ci osób zatrudnionych  
w poszczególnych bran�ach. 
 
 
VI.4. Proponowane lokalizacje  
 

Przyj�to, �e optymalna odległo�� centrum gminy (wzdłu� dróg) powinna wynosi� od 
15 do 30 km od ZZO. W przypadku konieczno�ci dowozu odpadów (lub surowców)  
z wi�kszej odległo�ci, nale�y przewidzie� budow� stacji przeładunkowych w skład, której 
wchodz� stanowiska do rozładunku, zasobnie na odpady, urz�dzenia zgniataj�ce. – st�d 
wynika konieczno�� budowy bazy segregacyjno - magazynowej ze wst�pn� segregacj�. Plan 
zakłada jej powstanie w oparciu o segregatorni� i oczyszczalni� w Kolbuszowej.  
W zale�no�ci od przyj�tego wariantu, drugi obiekt tego typu mo�na zlokalizowa� te�  
w Gminie Majdan Królewski. 

WPGO zakłada docelowo budow� GPZON w ka�dej gminie. Ze wzgl�dów 
ekonomicznych, jak i organizacyjnych, doradza si� jednak wybudowanie najpierw dwóch 
GPZON w Kolbuszowej oraz na terenie gminy Majdan Królewski. A dopiero w drugim etapie 
budow� GPZON w pozostałych gminach. 
  Dokładna lokalizacja takiego obiektu musi by� zgodna z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  
 
 
 
VI.5 Terminy, koszty i 
ródła finansowania planu gospodarki odpadami 
 
VI.5.1 Szacunkowe koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne:  

 
Uczestnictwo powiatu w utworzeniu ZZO „Tarnobrzeg” oraz „Kozodrza – Paszczyna” 

mo�e wi�za� si� (ł�cznie dla wszystkich gmin powiatu) z szacunkowymi kosztami  
w wysoko�ci ok. 1,1 mln PLN za proporcjonalny udział w ZZO Kozodrza – Paszczyna oraz 
6,4 mln PLN za udział w ZZO Tarnobrzeg – Mielec, co wynika z proporcjonalnego do liczby 
ludno�ci udziału w budowie w/w ZZO, których koszty WPGO oszacowało na ok. 57 mln. zł. 
(oprócz kosztów zakupu pojemników itp.). Budowa GPZON wi�za� si� b�dzie z kosztami 
rz�du 71 tys. zł (na jeden GPZON). Koszt całkowity GPZON-u b�dzie zale�ał od rodzaju 
odpadów, które b�dzie on miał przyjmowa�. Zaleca si� otwarcie GPZON-ów jako 
uzupełnienia centrów recyklingu a nast�pnie ich dalsz� ewolucj� do pełnego zakresu 
magazynowanych odpadów. 

Nale�y zaznaczy�, �e wi�kszo�� kosztów działa� inwestycyjnych b�dzie ponoszona 
przez gminy, zwi�zki gmin lub samorz�d wojewódzki. Powiat nie ma tu bezpo�redniego 
obowi�zku inwestowania. Mo�e jednak, w miar� posiadanych mo�liwo�ci wspomaga� 
działania gmin. 

Wszystkie oszacowania kosztów, jak te� klasyfikacj� i wybór celów dokonano 
wykorzystuj�c dane z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Cele i zamierzenia, 
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długoterminowe, krótkoterminowe, strategiczne, inwestycyjne i bezinwestycyjne, podano  
w poni�szej tabeli: 
 

Tabela 28. – Harmonogram rzeczowo - finansowy 

szacunkowe koszty w tys. 
PLN l

p 
rodzaj działania / 

inwestycji 

jednostki 
i podmioty 
realizuj�ce 

termin 
realizac

ji 
�ródło finansowania 

do 2007 2008 - 2011 
podział zada� 

1 

uczestnictwo w 
budowie ZZO (wykaz 
inwestycji 
wchodz�cych w 
zakres tego zadania 
szczegółowo opisany 
w rozdziale VI) 

gminy 2005 - 
2014 

programy pomocowe, 
fundusze strukturalne 

WFO�iGW 
NFO�iGW 

koszty i 
czasokres 
zgodnie z 

harmonogra
mem 

przyj�tym 
przez 

powiaty 
o�cienne, 

uczestnictwo 
w zadaniu 

na zasadach 
okre�lonych 

w 
rozdziałach 
wcze�niejsz

ych 

ł�cznie ok. 
7,5 mln PLN ZK 

2 

Opracowanie i 
wdro�enie 
organizacyjnych 
systemów 
zapewniaj�cych 
wła�ciwe bie��ce 
zarz�dzanie 
strumieniami odpadów 
w tym  redukcj� ilo�ci 
wytwarzanych 
odpadów oraz 
redukcj� ilo�ci 
odpadów 
biodegradowalnych 
deponowanych na 
składowiskach  

 

Harmon
ogram 

realizacj
i 

zgodnie 
z PPGO 

 170  ZK 

3 

Budowa sortowni 
odpadów komunalnych 
pochodz�cych z 
selektywnej zbiórki 
(wariantowo z instalacj� 
odzysku odpadów – 
kompostowni�) 

podmiot 
gospodarczy 

2004 - 
2008 

�rodki własne, 
programy pomocowe, 
fundusze strukturalne, 
WFO�iGW, 
NFO�iGW 

1000 1500 G ZK 

4 budowa GPZON gminy 
I et. 

2004 – 
2010 

�rodki własne 
programy pomocowe, 
fundusze strukturalne 

WFO�iGW 
 

ł�cznie w 
latach 2004 

– 2010  
140 G 

5 Budowa składowiska 
odpadów azbestowych 

ZCB 
Biegonice – 

Kupno 

2004 - 
2008 

programy pomocowe, 
fundusze strukturalne, 
�rodki własne, 
WFO�iGW, 
NFO�iGW 

500 500  

6 
likwidacja i rekultywacja 
składowisk odpadów, w 
Kolbuszowej i Krz�tce 

Burmistrz  
i Wójt 

2004 - 
2010 

WFO�iGW, 
�rodki własne 200,00 200 G ZK 
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7 

doposa�enie składowiska 
w Krz�tce zgodnie z art. 
33 ustawy 
„wprowadzaj�cej” 

Gmina Majdan 
Królewski 

2004 - 
2007 

programy pomocowe, 
fundusze strukturalne, 

�rodki własne, 
WFO�iGW, 
NFO�iGW 
PFO�iGW 

100 -- P, G 

8 

zakup pojemników do 
zbiórki odpadów, w tym 
do zbiórki selektywnej 
oraz gniazd 
recyklingowych i 
pojemników na odpady 
niebezpieczne 

podmiot 
gospodarczy 

2004 - 
2008 

�rodki własne 
programy pomocowe, 
WFO�iGW 

50 50 G, ZK 

9 organizacja istniej�cych 
autozłomów jako POS 

podmiot 
gospodarczy 

2004 - 
2008 

�rodki własne 
programy pomocowe, 

WFO�iGW 
10 10 ZK 

1
0 

Mi�dzygminny Program 
Edukacji wspieraj�cy 
system selektywnej 
zbiórki odpadów  

Starosta, 
Burmistrz, 
Wójtowie, 

szkoły, 
organizacje 

pozarz�dowe 

2004-
2007 

NFO�iGW, 
WFO�iGW, programy 
pomocowe 

-- -- G 

1
1 

Wspieranie edukacji 
ekologicznej 
prowadzonej przez 
szkoły i inne jednostki 
organizacyjne w formie 
konkursów, przegl�dów i 
innych, w tym równie� 
niekonwencjonalnych 
działa� słu��cych 
popularyzacji postaw i 
zachowa� 
proekologicznych 

Starosta, 
Burmistrz, 
Wójtowie, 

szkoły, 
organizacje 

pozarz�dowe 

praca 
ci�gła 

bud�et własny, 
WFO�iGW, 30,00 40,00 P, G 

 
Obja�nienia u�ytych w tabeli skrótów : 

G  - Gminy 
P  - Powiat 
NFO�iGW  -  Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej   
WFO�iGW  -  Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej   
PFO�iGW  -  Powiatowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej  
GFO�iGW  -  Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej  
ZK -  zadania koordynowane 
ZKW    Zwi�zek Komunalny Wisłok 
 

 

Powy�sza tabela obejmuje zadania i cele: 

- inwestycyjne, w tym: 

• strategiczne (lp. od 1 do 5), 

• długookresowe (lp. 1 i 6), 

• krótkoterminowe (lp. 3 – 5 i 7 – 9) 

- nieinwestycyjne (lp. od 10 do 11). 

W w/w harmonogramie uwzgl�dniono wył�cznie zadania dotycz�ce powiatu oraz 
gmin i podmiotów z Powiatu Kolbuszowskiego. 
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Przewiduje si� finansowanie zada� Planu, na zasadach szerzej opisanych  
w „Programie Ochrony �rodowiska”, jak te� w WPGO. 

 

 

VI.5.2 Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu 
Wprowadzanie w �ycie przyj�tego planu gospodarki odpadami w sektorze 

komunalnym wi�za� si� b�dzie z konieczno�ci� ponoszenia kosztów niezb�dnych do 
realizacji przedsi�wzi�� inwestycyjnych zwi�zanych z budow� lub rozbudow� zakładów 
zagospodarowania odpadów (ZZO) i sortowni, modernizacj�, likwidacj� oraz rekultywacj� 
składowisk itp. Niezb�dne dla realizacji zało�onych działa� koszty wyliczono w WPGO na 
podstawie:  

1. Kosztów jednostkowych zamieszczonych w Krajowym i Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami,  

2. Jednostkowych wska�ników kosztów wyliczonych na podstawie analizy rynku.  
W oparciu o powy�sze wska�niki oraz sporz�dzone bilanse oszacowano niezb�dne 

nakłady finansowe oraz jednostkowe koszty funkcjonowania, w przeliczeniu na 1 mieszka�ca 
i na 1 Mg wytworzonych odpadów komunalnych. Wyniki tych oblicze�, wyra�one jako 
zł/rok, zawarto w WPGO w tabeli 6.2, któr� z uwagi na jej �ródłowy charakter i podstawowe 
znaczenie, warto w tym miejscu przytoczy�: 

rok koszty ogółem w województwie 
[tys. zł] 

na 1 
mieszka�ca  

na 1 Mg 
odpadów 

prognozowane koszty, jakie 
poniesie powiat [tys. zł] 

2003 63648 29,7 89,1  
2006 75751 35,2 96,9  
2010 92679 42,7 107,4  
2014 115047 52,6 120,3  
W kolumnie pi�tej podano oszacowan� na podstawie w/w tabeli koszt eksploatacyjny 
systemu, jaki b�dzie musiał ponie�� powiat ogółem 
 
 
 

VII. KRÓTKOTERMINOWY PLAN DZIAŁANIA 4 LATA I 
ZADANIA STRATEGICZNE NA OKRES 8 LAT 

 
Wi�kszo�� proponowanych działa� jest bezinwestycyjnych i wymaga zaanga�owania 

stosunkowo niewielkich �rodków. Zada� jest jednak stosunkowo du�o. Rozwa�y� zatem 
nale�y otworzenie cho�by cz��ci etatu dla wzmocnienia obsady pracowników prowadz�cych 
zagadnienia emisji zanieczyszcze� do �rodowiska. To ostatnie posuni�cie b�dzie zwi�zane  
z kosztami uzale�nionymi od cz��ci etatu, jaka ewentualnie zostanie przyznana. 
 
 
VII.1. Zadania ogólne 
 

1. Lata 2004 - 2005 - poszerzenie ewidencji podmiotów wytwarzaj�cych odpady, 
głównie wytwarzaj�cych odpady poubojowe i osady �ciekowe.  
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2. Lata 2005 - 2012 – wyegzekwowanie od podmiotów poprawnych warunków 
korzystania ze �rodowiska w zakresie gospodarki odpadami (zaleca si� rozwi�zywanie 
problemów kolejnych grup odpadów w kolejnych okresach czasowych, sugerowany 
okres na 1 grup� odpadów – 2 lata). W tym szczególnie: 

a) Uregulowa� nale�y stan formalno – prawny podmiotów �wiadcz�cych usługi  
w zakresie zbierania i transportu odpadów – tak aby wykluczy� jakiekolwiek rozpraszanie 
odpadów (np. wzywaj�c do zło�enia wniosków te podmioty, które nie maj� stosownych 
zezwole� i/lub kieruj�c sprawy do S�du Grodzkiego w razie niedopełnienia formalno�ci). 

b) Zobowi�za� nale�y operatorów wszystkich masarni i ubojni do uregulowania 
stany formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami (sposobem jw.); Odpady te s� 
najpewniej przekazywane do Sarii w Przewrotem lub do lisich ferm; Jednak z uwagi na 
potencjalne zagro�enie, jakie one stwarzaj�, nale�y je obj�� nadzorem administracyjnym 
w sposób przewidziany w uoo. 

c) Rozpocz�� nale�y inwentaryzacj� ferm zwierz�t futerkowych (PIWet) w celu 
uregulowania tam gospodarki odpadami zgodnie z uoo. 

d) Uregulowa� zagadnienia przewozu i dalszego post�powania z osadami 
�ciekowymi; 

e) Uporz�dkowa� stan formalno – prawny stacji obsługi samochodów i autozłomów. 
 
3. Na bie��co: 
a) Egzekwowa� w post�powaniu administracyjnym dotycz�cym gospodarki odpadami 

zapisów dotycz�cych redukcji ilo�ci wytwarzanych odpadów a przede wszystkim 
deponowanych na składowiskach, np. zawiera� w decyzjach konkretne zapisy 
wynikaj�ce wprost z uoo o obowi�zku stosowania zasady blisko�ci, czy zasady 3xU. 

b) Wyeliminowa� praktyki nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym tak�e 
nielegalnego lub nieprawidłowego składowania odpadów – zwł. w toku 
prowadzonych kontroli, 

c) Tam, gdzie jest to uzasadnione nakłada� w decyzjach obowi�zek ograniczania ilo�ci 
odpadów w przeliczeniu na produkt lub surowiec, 

d) Stale podnosi� kwalifikacje osób odpowiedzialnych za ochron� �rodowiska; zaleca si� 
rozwa�y� wydzielenie puli na ten cel w Powiatowym funduszu ochrony �rodowiska, 

e) Przy zaopatrywaniu Starostwa w materiały biurowe bra� pod uwag� tak�e kryterium 
przyjazno�ci dla �rodowiska kupowanych tonerów, papieru, długopisów. – Chodzi 
zwł. o unikanie jednorazówek. Dla sprz�tu b�d�cego ju� po gwarancji nale�y 
rozwa�y� u�ywanie tonerów z recyklingu. (Zu�yte tonery zaleca si� przekazywa� do 
recyklingu.) Wa�nym działaniem jest te� unikanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
a zwłaszcza PCW – np. teczki papierowe s� mniej uci��liwe dla �rodowiska ni� 
plastykowe. Działaniem podnosz�cym �wiadomo�� ekologiczn� pracowników 
Starostwa (ale i oszcz�dno�ci�) b�dzie np. zalecenie dwustronnego drukowania 
dokumentów, pozostawianie niedodruków do u�ytku jako brudnopisy. Cz��� 
odpadowego papieru mo�e by� przekazana na makulatur�. Stosuj�c takie praktyki, 
Starostwo, jako realizator PPGO, b�dzie dla mieszka�ców bardziej wiarygodne. 

 
 
VII.2 – Zadania szczegółowe dla specjalnych rodzajów odpadów 
realizowane we współpracy z innymi słu�bami  
 
 Zadania wykazane w tym rozdziale nale�y wykonywa� na bie��co, lub te� w oparciu  
o harmonogram wewn�trzny Starostwa (nale�y go zatem opracowa�). – Z powodu 
niedoborów kadrowych mo�e by� koniecznym prowadzenie kontroli tematycznych  
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z podziałem na lata kalendarzowe (tzn. w jednym roku regulujemy zagadnienia odpadów 
poubojowych a w drugim budowlanych).  
 
1. Wytyczne do stałego stosowania, które nale�y wdro�y�: 
a) Wymaga� przedkładania szczegółowych wniosków, tak w zakresie wytwarzania 

odpadów, jak i obrotu nimi. Chodzi zwłaszcza o podanie, co konkretnie firma robi  
z wytworzonymi odpadami – do jakich procesów je przekazuje, 

b) nasili� okresowe kontrole zagadnie� opisanych w punkcie VIII.1.1 (osady �ciekowe i in.); 
 
Lata 2004 – 2005:  
1. Zapewni� pomoc gminom a zwłaszcza wsparcie merytoryczne w zakresie budowy 

GZPON, w tym zbiórki olejów przepracowanych koniecznym jest tu wypracowanie  
i wdro�enie nowych zasad ogólnowojewódzkiego zintegrowanego systemu zbiórki olejów 
przepracowanych. – jak w punkcie V.6.3.6ł istnieje te� potrzeba obj�cia zbiórk� drobnych 
wytwórców np. w oparciu o pojemniki w sklepach z akcesoriami samochodowymi lub na 
stacjach paliw, ewentualnie siłami ZUK; istniej� bowiem szacunki, mówi�ce, �e ok. 
połowy olejów u�ywanych w kraju przedostaje si� w sposób niekontrolowany do 
�rodowiska i to wła�nie z tych rozproszonych �ródeł. 

 
Po uruchomieniu ZUOK:  
Zbiera�/aktualizowa� dane o istniej�cych mo�liwo�ciach zbytu oraz kosztach:  

o odpadów elektronicznych, niebezpiecznych z komunalnych (poszczególne 
asortymenty),  

o wielkogabarytowych, zawieraj�cych freony, AGD, itp.  
 
Zadania specjalne: W stosunku do firm prowadz�cych zbiórk� odpadów, wymaga� 
udokumentowania mo�liwo�ci bezpiecznego odbioru i unieszkodliwienia freonu. 
Niezb�dna b�dzie współpraca Powiatu nie tylko z samorz�dami gminnymi, ale i z jednostki 

na szczeblu województwa. W szczególno�ci, współprac dotyczy� winna zagadnie�, takich 
jak:  
a) organizacja ZZO – według wskazówek opisanych w punkcie VII, 
b) azbest: 
- opracowanie bazy danych zawieraj�c� informacje nt. lokalizacji, ilo�ci i stanie 

wyrobów i odpadów zawieraj�cych azbest. 
- uwzgl�dnienie w planie zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym lub 

powiatowym lokalizacji nowych składowisk odpadów azbestowych (komórka 
odpowiedzialna za zagospodarowanie przestrzenne) 

- zwi�kszenie �wiadomo�ci zarówno pracowników administracji publicznej jak  
i mieszka�ców w zakresie oddziaływania azbestu na zdrowie ludzi oraz przepisów  
i procedur dotycz�cych azbestu, (w ramach edukacji opisanej w punkcie VIII.3 – 2004 
- 2005) 

 
 
VII.3. Zadania do realizacji dla gmin 
 

1. Rok 2005 – przyst�pienie do rekultywacji składowiska w Kolbuszowej, 2009  
w Krz�tce;  

2. Lata 2004 – 2007 – przeprowadzenie bada� osadów �ciekowych z gminnych 
oczyszczalni �cieków; 
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3. Przed przyst�pieniem do wykonywania zada� długookresowych, opisanych  
w rozdziale VII, nale�y wprowadza� stopniowo rozwi�zania dora�ne (etapowe) takie 
jak: 

a) Wprowadzenie powszechnej zbiórki workowej (pojemniki, które s� – zostaj�), 
poprzedzone winno by� kampani� edukacyjn�, kolejno przej�� nale�y na 
trwałe pojemniki. 

b) Zebrane odpady wozi� najpierw siłami lokalnych firm przewozowych (cho� 
ta�sze byłoby zaanga�owanie własnego taboru, ale nie ka�da gmina go 
posiada), potem w miar� rosn�cej ilo�ci �mieci – zakup stopniowo nowych 
samochodów. 

c) W zwi�zku z konieczno�ci� wzajemnego dopasowania pojemników  
i samochodów, mo�e zaj�� konieczno�� wycofania cz��ci starych pojemników, 
lub równoczesny zakup pojemników i samochodu. Nale�y sporz�dzi� rachunek 
ekonomiczny analizuj�cy długofalowo w kolejno�ci: nie: które pojemniki s� 
najta�sze a potem, jaki tabor do nich pasuje, tylko: jaki samochód b�dzie 
najta�szy w eksploatacji a do niego realizuje si� zakup pojemników. Problem 
ten jest kolejnym argumentem do podejmowania mi�dzygminnej współpracy – 
zaleca si�, aby pojemniki były ujednolicone na terenach obsługiwanych przez 
poszczególne ZZO (a zatem w uzgodnieniu z nimi).  

4. Lata 2004 – 2007: Organizacja bazy głównej w i jej zaopatrzenie w pojemniki/boksy, 
ładowark�, wózek, balownic� (uniwersaln�: do papieru, tworzyw i puszek) lub młynek do 
tworzyw.  

5.  Ponadto zaleca si� w bie��cej działalno�ci recyklingowej zwróci� uwag� na zagadnienia: 
a) recykling Al – jest niepełny – w miar� mo�liwo�ci zbytu poszerza� go o np. 

aluminium oprawach na �wieczki, tubkach, itp. 
b) baterie – konieczno�� stopniowego rozszerzania zbiórki na sklepy lub inne wybrane 

punkty- upowszechni� (np. przy gniazdach recyklingu) – baterie b�d� przekazywane 
do kwatery wybudowanej w ramach WPGO 

c) podobnie �or – docelowo – wprowadza� nale�y pojemniki w sklepach na opakowania 
oraz mo�liwo�� odbioru akcyjnego. 

 
Proponowany system, oparty na trzystopniowym podziale zada� (zbiórka, gromadzenie  

i przygotowanie do transportu oraz odzysk/unieszkodliwianie), zakłada utworzenie sieci 
nast�puj�cych obiektów:  

I stopie�:  
1) gminne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmuj�ce bezpłatnie 

odpady niebezpieczne od mieszka�ców regionu oraz odpłatnie od małych 
przedsi�biorstw,  

2) miejsca zbierania wybranych odpadów niebezpiecznych (MZWON) - przyjmuj�ce 
okre�lone rodzaje odpadów niebezpiecznych od mieszka�ców regionu oraz małych 
przedsi�biorstw; W przyszło�ci mo�e to by� specjalistyczny samochód kursuj�cy po 
okre�lonej trasie w okre�lonych dniach/godzinach 
II stopie�: 

1) stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych (SPON) maj�ce na celu gromadzenie  
i sprawdzenie (kontrola i analizy wybranych grup odpadów) zebranych w gminnych 
punktach odpadów niebezpiecznych, a odpowiednie przygotowanie ich do transportu oraz 
ekspedycja do zakładów unieszkodliwiania, lub na składowisko;  
III stopie�: 
Obejmuj�cy ko�cowe unieszkodliwianie b�dzie si� znajdował poza powiatem. Gminne 

punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON), których utworzenie jest jednym  
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z wa�niejszych zada� wdra�anego systemu stanowi� podstawowe ogniwa  
w ła�cuchu funkcjonalnym. Pomimo niew�tpliwych ró�nic w wielko�ci i wyposa�eniu 
GPZON-ów wynikaj�cych z lokalizacji w gminach o zró�nicowanym stopniu 
uprzemysłowienia, rozwoju cywilizacyjnego, typu zabudowy oraz zdyscyplinowania i kultury 
mieszka�ców, ich zasadnicze funkcje b�d� jednakowe.  

Podstawowe zadanie tych obiektów polega na odbieraniu odpadów niebezpiecznych od 
mieszka�ców okre�lonego rejonu oraz małych i �rednich przedsi�biorstw, posiadaj�cych lub 
ubiegaj�cych si� o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.  

Projektowane GPZON-y nale�y lokalizowa� w terenie b�d�cym własno�ci� podmiotu 
realizuj�cego, w miejscu, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
zostało przeznaczone na inwestycje zwi�zane z gospodark� odpadami. Niezb�dnym 
warunkiem wła�ciwego wyboru lokalizacji jest dogodny dojazd samochodowy oraz łatwe 
doj�cie dla osób pieszych przynosz�cych niewielk� ilo�� odpadów niebezpiecznych. Nale�y 
równie� pami�ta� o zlokalizowaniu GPZON mo�liwie najbli�ej centrum obsługiwanego 
obszaru gminy.  

Stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych (SPON), których podstawowym 
zadaniem jest pełnienie funkcji wa�nego ogniwa, ł�cz�cego obiekty wykorzystania lub 
unieszkodliwiania z wytwórcami odpadów niebezpiecznych, przekazuj�cymi je do gminnych 
punktów zbierania odpadów niebezpiecznych, czyli mieszka�cami regionu oraz drobnymi 
producentami i rzemiosłem.  

Najwi�ksi producenci odpadów niebezpiecznych, ze wzgl�dów ekologicznych  
i ekonomicznych (bezpiecze�stwo i koszty transportu), powinni je dostarcza� bezpo�rednio 
do zakładów unieszkodliwiania, b�d� te� do obiektów składowania. Stacje przeładunkowe 
przyjmuj�c od wytwórców odpady niebezpieczne, potwierdzaj� fakt ich dostarczenia (jest to 
wa�ne dla drobnych przedsi�biorstw i rzemiosła), odpowiednio je segreguj�, a po 
zapakowaniu, zgodnie z ustalon� procedur�, oznakowuj� a nast�pnie kieruj� do 
odpowiedniego zakładu (obiektu) unieszkodliwiania.  

W przypadku zało�enia podziału terenu powiatu mi�dzy obszary działania ZZO 
Tarnobrzeg i Kozodrza, budowa SPON na terenie powiatu mo�e si� okaza� niecelowa.  
W takim przypadku poszczególne gminy b�d� uczestniczy� w kosztach powstania SPON na 
terenie innych powiatów.  

Zakładaj�c, �e pojemniki o pojemno�ci 0,11 i 0,24 słu�� przewa�nie do zbiórki 
nieselektywnej a 1,10 i kontenery w wi�kszo�ci do zbiórki selektywnej (a przynajmniej 
mog�), porównuj�c stan istniej�cy w Powiecie z danymi sprawdzonymi w innych cz��ciach 
kraju, otrzymamy pierwsze przybli�enie co do ilo�ci pojemników do selektywnej zbiórki, 
które trzeba zakupi�: 

 Jest oczywistym, �e skala PPGO jest zbyt du�a, aby dokładnie okre�la� potrzeby  
w tym zakresie. Zagadnienie to powinno by� podj�te na etapie planowania  
w gminach. 
 
 
 
VII.4. – Edukacja ekologiczna jako zadanie do wspólnej realizacji przez 
powiat i gminy 
 

Przyst�puj�c do prowadzenia edukacji ekologicznej nale�y ustali� sposób jej finansowania 
i prowadzenia oraz jej cele i zakres. Poni�ej zestawiono, zatem jedynie wymagania, jakie na 
szczeblu powiatu nale�y postawi� tej akcji. Na terenie powiatu edukacj�, w tym równie� 
ekologiczn�, zajmuje si� szereg instytucji i organizacji. Wa�n� rol� społeczn� odgrywaj� 
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równie� Koła Gospody� Wiejskich, jednostki Ochotniczej Stra�y Po�arnej. Nale�y 
nawi�zywa� z nimi współprac� stosownie do zakresu ich działalno�ci/zainteresowa�. 

Działania w tym zakresie nale�y podj�� w roku 2004 i prowadzi� je stale  
z modyfikacjami uwzgl�dniaj�cymi aktualnie wprowadzane w �ycie rozwi�zania  
w gospodarce odpadami (edukacja musi je oczywi�cie nieco wyprzedza�, np. informacja  
o planowanym kupnie samochodu MZWON ma zach�ci� ludzi do ich uprzedniego zbierania) 

Najlepiej rozpocz�� edukacj� od prostych informacji – co wolno wrzuca� do których 
kubłów a co nie – opublikowa� np. w formie kalendarza lub artykułów prasowych. Nie nale�y 
si� wstydzi� absolutnie najprostszych informacji typu: butelki PET nie zakr�caj, zgnie�, 
puszk� aluminiow�, tekturowe pudło, tetrapaka zgnie� przed wrzuceniem, itp.  

Poni�ej przedstawiono przykładowy wykaz zagadnie�, jakie nale�y stopniowo 
przedstawia� mieszka�com:  

- Co gdzie wolno zdawa� a czego nie (np. ceramiki, szkła okiennego, termometrów do 
pojemników na szkło, brudnego papieru, itp.), 

- Selekcja jest bardzo wa�na - oprócz aspektów �rodowiskowych (przykłady np. ile 
ropy oszcz�dza ponowne u�ycie 1 puszki czy PET-a), oszcz�dno�ci na składowisku – 
ile kosztuje budowa nowego, po ilu latach si� zapełni bez segregacji a po ilu z 
segregacj�; zatem segreguj�c, oszcz�dzamy ile m3 (zł) na tyle a tyle lat – o tyle lat 
odwlekamy budow� nowego składowiska A przecie� zapłacimy za nie wszyscy. 
Selekcja �mieci – jako wyraz odpowiedzialno�ci za wspólne pieni�dze;  

- Odkr�� butelki przed wrzuceniem, zgnie� butelk� i puszk�, złó� pudło, 
- Poda� ile wody mo�e zatru� 1 bateria, 1 l oleju 
- Co sam mo�esz zrobi� ze swoimi �mieciami np. �u�le mo�esz bezpiecznie u�y� do 

posypania drogi w zimie, je�li chcesz, to równie� na podbudow� własnego placu (nie 
na stały pobyt ludzi) i przykry� materiałem izolacyjnym;  

- Edukacja w zakresie szkodliwo�ci spalania tworzyw sztucznych;  
- Spraw� niezwi�zan� bezpo�redni� z gospodark� odpadami, ale niezwykle istotn�  

z punktu widzenia potrzeb ochrony lokalnego �rodowiska, odpowiedzialno�ci za nie 
jest popularyzacja zakazu spalania traw oraz odpadów– te� w odpowiednich porach 
roku – wyprzedzaj�co nale�y prowadzi� akcj� informacyjn�/wyja�niaj�c�. 

- Wa�nym problemem jest te� zagadnienie bezpiecznego �ci�gania eternitu z dachów. – 
Pomimo obowi�zuj�cego prawa, ludzie najcz��ciej dokonuj� tych prac sami. Postawa 
ta, mimo i� jest naganna, jest jednak niezwykle rozpowszechniona (głownie z powodu 
ubóstwa społecze�stwa – konieczno�� wymiany dachu jest ju� ogromnym wydatkiem 
a obecny koszt usuni�cia eternitu przez upowa�nion� firm� jest porównywalny z cen� 
nowego dachu. Trzeba zatem zwróci� uwag� na minimalizowanie potencjalnych 
skutków tego zjawiska.  

- W toku akcji edukacyjnej zaleca si� przypomnie�, �e pojemniki PCK nie słu�� na 
odpady, lecz na u�ywan� odzie�. Zu�yte tekstylia (odpady tekstylne) powinny by� 
przekazywane najlepiej do GPZON-ów. 
Przy u�wiadamianiu w/w zagro�e�/faktów nale�y wykorzystywa� wszelkie 

mo�liwo�ci skutecznego dotarcia do �wiadomo�ci mo�liwie najszerszej grupy społecze�stwa. 
Wykorzystywa� mo�na: 

- organizacje wyznaniowe, np. lokaln� struktur� ko�cieln�; 
- wszelkie formy działalno�ci kulturalnej i rozrywkowej w tym koncerty, przegl�dy.  
Z psychologicznego punktu widzenia jest niezmiernie wa�nym, aby 

samochód/przyczepa do selektywnej zbiórki był oznaczony (wyra�nie, odmiennie ni� reszta 
taboru), �e to jest wła�nie selektywna zbiórka. W przeciwnym wypadku, ludzie b�d� my�le�, 
�e si� ich oszukuje – tzn., �e oni wysegregowali a firma wywozowa ładuje to na zwykł� 
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�mieciark�. Na pocz�tku nie musi to by� wcale osobny wóz, ale dobrze byłoby na czas 
objazdu po odpady zebrane selektywnie wyposa�y� go w napis lub znale�� inne podobne 
rozwi�zanie.  

W miar� mo�liwo�ci nale�y np. co roku informowa� w �rodkach przekazu o ilo�ci 
zebranych odpadów komunalnych, zło�onych na składowisku oraz ilo�ci zebranych 
surowców wtórnych. To na ogół mobilizuje ludzi do dalszej segregacji oraz wytwarza klimat 
społecznej uwagi, poczucia wa�no�ci tego zagadnienia. 

Wł�cza� si� nale�y do prowadzonej na szczeblu wojewódzkim akcji informacyjnej, 
maj�cej na celu zach�canie mieszka�ców do zagospodarowywania odpadów organicznych we 
własnym zakresie (kompostowanie przydomowe, karmienie zwierz�t na terenach wiejskich 
itp. z wykluczeniem spalania odpadów).  

Porównanie wska�ników emisji odpadów na terenach wiejskich z ilo�ci� odbieranych 
odpadów wskazuje, �e obecnie praktycznie cała ilo�� odpadów organicznych (w tym papier, 
drewno, resztki z przygotowania �ywno�ci itp.) jest w gospodarstwach wykorzystana.  
W Planie przyj�to, �e na terenach miejskich mo�liwe jest zagospodarowanie ok. 10% 
odpadów organicznych (na terenach z zabudow� jednorodzinn�).  

Po rozpocz�ciu selektywnej zbiórki nale�y si� liczy� z ew. wydłu�eniem czasu 
objazdów/zmieszenia ilo�ci obsłu�onych posesji – po wprowadzeniu zró�nicowanego cennika 
(za wysegregowane i nie) – obsługa samochodu niech wyrywkowo sprawdza co rzeczywi�cie 
jest w workach. N. b. odradza si� worki czarne (bo si� bardzo nagrzewaj� oraz utrudniona jest 
kontrola ich zawarto�ci). Doradza si� worki półprze�roczyste – o ile oczywi�cie b�d� takie  
w ofercie i b�dzie to ekonomicznie uzasadnione. Nale�y przy tym ustali�, jaki kolor worków 
na co jest przeznaczony i konsekwentnie nale�y przestrzega� przyj�tych rozwi�za�. 
 
 
 
 

VIII WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU 
PLANU NA �RODOWISKO 

 
Obecny stan gospodarki nie jest zadowalaj�cy. Stwarza on wiele problemów.  

W przypadku braku działa� w omawianej dziedzinie, problemy te b�d� si� nawarstwia�  
a powodowane przez nie zagro�enia, zwi�ksza�. W celu niedopuszczenia do w/w stanu oraz 
osi�gni�cia poprawy jako�ci �rodowiska, w planie przyj�to nast�puj�ce cele w gospodarce 
odpadami :  

- zapobieganie powstawaniu odpadów, minimalizowanie ich wpływu na �rodowisko, 

- zapewnienie odzysku w tym recyklingu odpadów, których powstania nie udało si� 
unikn��, 

- unieszkodliwienie odpadów (poza składowaniem) 

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego oraz �rodowiska składowania pozostało�ci z w/w 
procesów.  

Dla odpadów komunalnych okre�lono nast�puj�ce strategiczne cele:  



�����������	�
��������������������������������	�������������

 86 

- obj�cie wszystkich mieszka�ców zbiórk� odpadów, w tym selektywn�, 

- poddanie obróbce cz��ci odpadów biodegradowalnych, 

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, budowlanych 

Dla osadów �ciekowych zało�ono nast�puj�ce kierunki działa�: 

- zwi�kszenie stopnia ich przetwarzania, 

- zwi�kszenie kontroli obrotu nimi, 

- kierunki działa� zalecane w post�powaniu z tymi odpadami to: przeróbka na 
przesypk� na składowiska, rekultywacja terenów przemysłowych, unieszkodliwianie 
poprzez spalanie w technologii mono, w specjalistycznej instalacji. 

Zaproponowano działania, które pozwol� osi�gn�� w/w cele. 

W obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych, zaproponowano działania, 
których podj�cie przez powiat pozwoli uzyskiwa� coraz wi�ksze bezpiecze�stwo 
�rodowiskowe. 
 

Opcja „0”, czyli pozostawienie gospodarki odpadami w obecnym stanie 
powodowałoby narastanie lokalnych zagro�e� �rodowiska. Przyj�cie Planu pozwoli tym 
zagro�eniom zapobiec oraz podniesie jako�� �ycia. Tym bardziej, �e Plan jest sporz�dzony 
zgodnie z zasadami zrównowa�onego rozwoju.  

Istotnym aspektem s� ekonomiczne skutki wdro�enia Planu. Najpewniej zaistnieje 
potrzeba zmiany podniesienia cen. Ich spodziewany pułap okre�lono w rozdziale VI. 

 Nale�y te� zauwa�y�, �e niniejszy plan, jest zgodny z planem wojewódzkim  
i krajowym – wypełnia ich zało�enia i okre�lone tam kierunki. 

Z wykonania Planu sporz�dza si� raporty i sprawozdania. Powinny one by� nie tylko 
�ródłem informacji o stanie gospodarki odpadami i o zadaniach realizowanych w ramach 
planu, ale równie� wskazówk� przy tworzeniu kolejnych planów. Zagadnienia te s� szerzej 
omówione w rozdziale XI. 

 
 
 

IX. OCENA REALIZACJI PLANU (OCENA, 
SPRAWOZDAWCZO��,  MONITORING, UAKTUALNIENIA) 

 
Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 5 uoo, projekt planu powiatowego opracowuj� zarz�dy 

powiatów. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez oraz organy wykonawcze gmin  
z terenu powiatu. Organy te udzielaj� opinii dotycz�cych PPGO w terminie nie dłu�szym ni� 
2 miesi�ce od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje si� za 
opini� pozytywn� (art. 14 ust. 8).  

Wszystkie plany ni�szego szczebla podlegaj� zaopiniowaniu przez  
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1. Projekt planu gminnego – przez zarz�d województwa oraz zarz�d powiatu.  

2. Projekt planu powiatowego – przez zarz�d województwa oraz przez organy 
wykonawcze gmin z terenu powiatu.  

Mechanizm ten powoduje, �e ka�dy plan b�dzie mie� charakter ponadlokalny.  

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie 
rzadziej ni� raz na 4 lata. Je�eli b�dzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan 
b�dzie wymagał modyfikacji, to nale�y przeprowadzi� stosowne post�powanie, przed 
upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.  

Ponadto, organy wykonawcze poszczególnych szczebli przygotowuj� co 2 lata 
sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te s� przechowywane 
przez Sejmik Wojewódzki, Rad� Powiatu i Rad� Gminy.  

Kolejnym elementem zarz�dzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest 
sporz�dzanie raz na 2 lata raportów z post�pów we wdra�aniu Planów Gospodarki 
Odpadami.  

Podstaw� wła�ciwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system 
sprawozdawczo�ci, oparty na wska�nikach (miernikach) stanu �rodowiska i zmiany presji na 
�rodowisko, a tak�e na wska�nikach �wiadomo�ci społecznej. Poni�ej zaproponowano istotne 
wska�niki, przyjmuj�c, �e lista ta nie jest wyczerpuj�ca i b�dzie sukcesywnie modyfikowana.  

 
Tab. 29. Wska�niki monitorowania Planu  

lp wska�nik 
stan 

wyj�ciowy 
(rok 2000 lub 

2004) 

2006 2008 2010 2012 

2 ilo�� wytwarzanych odpadów komunalnych 
Mg/1 mieszka�ca / rok 0,307     

3 ilo�� wytworzonych (lub zebranych) 
odpadów niebezpiecznych/1 mieszka�ca/ rok 1,5 kg     

4 ilo�� zebranych odpadów komunalnych/1 
mieszka�ca /rok 0,247      

5 ilo�ci odpadów wysegregowanych Mg/1 
mieszka�ca/rok, z podziałem na asortymenty 1,08 %     

6 liczba mieszka�ców obj�tych regularn� 
zbiórk� odpadów ok. 60 %     

7 liczba mieszka�ców obj�tych zbiórk� 
selektywn� ok. 25 tys.     

8 liczba zestawów do segregacji 20     

9 liczba pojemników do zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 5     

10 liczba pojemników do zbiórki odpadów 
niesegregowanych 3068     

11 
ilo�� zebranych selektywnie odpadów 

ulegaj�cych biodegradacji (w stosunku do 
ilo�ci wytworzonych odpadów) 

0     

12 
ilo�� składowanych odpadów 

biodegradowalnych (np. biomasa, osady 
�ciekowe) 

ok. 3 tys. t / 
100%     
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13 ilo�� wytworzonych osadów �ciekowych ok. 240 Mg s. 
m.     

14 ilo�� osadów �ciekowych zeskładowanych ok. 240 Mg s. 
m.     

15 ilo�� osadów �ciekowych wykorzystanych na 
cele przemysłowe 0     

16 ilo�� osadów �ciekowych wykorzystanych 
rolniczo -     

17 ilo�� osadów �ciekowych przekształconych 
termicznie 0     

18 nakłady inwestycyjne na gospodark� 
odpadami 0     

 
 Wzrost niektórych wska�ników w pierwszych okresach sprawozdawczych (zwłaszcza 

ilo�ci odpadów wytwarzanych i składowanych) nie musi oznacza� niewydolno�ci systemu  
(i niedostosowania Planu). Z do�wiadczenia wynika, �e wdro�enie nowych rozwi�za�, obj�cie 
zbiórka wi�kszej ilo�ci mieszka�ców, powoduje „wyzwolenie rezerw”, tzn. pojawiaj� si� w 
systemie odpady, które poprzednio w sposób niekontrolowany trafiały do �rodowiska. Nale�y 
te� mie� na uwadze fakt, �e wi�kszo�� z w/w zada� nale�y do gmin – nie mo�na zatem 
„rozlicza�” powiatu ale raczej traktowa� te wska�niki jako cało�ciow� ocen� skuteczno�ci 
działa� podj�tych przez gminy.  

W kolejnych okresach planistycznych albo przy weryfikacji Planu/sprawozdawczo�ci – 
trzeba b�dzie zweryfikowa� jego zało�enia i stosownie do tego korygowa� jego zapisy. 
Istotnym jest porównanie warto�ci rzeczywistych z prognozowanymi w nin. Planie.  

W nast�pnym okresie planistycznym zaleca si� równie� rozwa�enie zasadno�ci 
nast�puj�cych działa�: 

1. Przeprowadzenia chocia� wyrywkowych bada� (losowe miejsca i próbki np. 3-5  
w całym powiecie, 2-4 krotne pobranie prób) składu odpadu np. przed rozpocz�ciem 
sporz�dzania 2-go planu. Wykonanie bada� nie b�dzie koniecznym, je�li kolejne 
weryfikacje niniejszego Planu nie wyka�� istotnych ró�nic pomi�dzy osi�ganymi 
wska�nikami zbiórki a ilo�ciami oszacowanymi w Planie; 

2. Sprawdzenie zasadno�ci zastosowania zaawansowanych technik zagospodarowania 
odpadów; 

3. Rutynowe wyodr�bnianie złomu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa nakłada 
obowi�zek wyodr�bniania i przerabiania tego rodzaju odpadu w ilo�ci 4 
kg/mieszka�ca/rok). 

 
 
 

X. STRESZCZENIE 

 
Realizuj�c ustawowy obowi�zek sporz�dzenia Planu Gospodarki Odpadami, Powiat 

Kolbuszowski przyst�pił do jego sporz�dzenia. Plan taki ma by� narz�dziem pozwalaj�cym 
uporz�dkowa� gospodark� odpadami, tak, aby zminimalizowa� ich wpływ na �rodowisko, 
zarówno aktualnie, jak i dla przyszłych pokole�. 
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Prace nad Planem poprzedzono zebraniem danych z terenu powiatu, gównie ze 
Starostwa i Urz�dów Gmin. Do tych ostatnich wysłano ankiet�, która pozwoliła okre�li� stan 
obecny, tj. „punkt wyj�cia” dla Planu. W trakcie budowy Planu dokonano analizy istniej�ce 
dokumenty strategiczne w tym sporz�dzane na szczeblu powiatu. W nast�pnym kroku 
poddano analizie dokumenty sporz�dzone na szczeblu województwa i kraju (WPGO, 
zało�enia WIO�, strategie krajowe), wybieraj�c z nich zadania, co do których wymagane jest 
podjecie działa� przez powiat.  

 Po takim okre�leniu danych wej�ciowych, zaprognozowano istniej�ce potrzeby. 
Uwzgl�dniono zarówno tzw. dobra praktyk�, jak i realnie daj�ce si� osi�gn�� mo�liwo�ci.  
W zwi�zku z ograniczeniami finansowymi, istniej�cymi przyzwyczajeniami społecznymi,  
i in. uwarunkowaniami, postawiono na rozwój obecnie istniej�cych systemów, ich wzajemne 
dopasowanie si� (wpracowanie) w jeden system ogólny. Takie podej�cie pozwoli zapewne na 
przygotowanie do uruchomienia w drugiej cz��ci okresu planistycznego, lub w ogóle  
w nast�pnym, zaawansowanych technologii przeróbki odpadów. – Np. utrwalenie  
w społecze�stwie nawyku odr�bnego traktowania odpadów niebezpiecznych stworzy ich stały 
w czasie strumie�, dla którego uzasadnionym mo�e si� ju� okaza� np. budowa składowiska 
lub spalarni plazmowej. Wiele działa� pozornie drobnych, np. postulat uszczelnienia 
wszystkich płyt gnojowych wpłynie dodatnio na stan �rodowiska w szerszym zakresie – tu np. 
ograniczanie spływu powierzchniowego z rolnictwa, który powoduje obecnie przekroczenia 
azotu w wodach. 

Dla wielu opisanych w planie powodów, podkre�la si� konieczno�� współpracy 
pomi�dzy gminami tworz�cymi powiat.  

Po ustaleniu stanu obecnego w gospodarce odpadami, istniej�cych tendencji, 
podj�tych przez samorz�dy prac w tym zakresie, oraz zdefiniowanych potrzeb, ustalono list� 
zada� niezb�dnych do wykonania. Podano te� sugerowan� kolejno�� ich realizacji. 

 
Za najwa�niejsze działania, konieczne do podj�cia uznano:  

- obj�cie cało�ci społecze�stwa stał� zbiórk� odpadów oraz prowadzenie selekcji u �ródła,  
- wydzielanie odpadów niebezpiecznych i kierowanie ich do specjalistycznego 

wykorzystania lub unieszkodliwienia, stosownie do ich rodzaju (spalanie energetyczne, 
składowanie, itp.),  

- zagospodarowanie biomasy, w tym osadów �ciekowych, w celu ich wykorzystania a co 
najmniej w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przy ich składowaniu, 

- dosegregowywanie zebranych surowców wtórnych oraz pozostałej masy odpadów, w celu 
odzyskania mo�liwie najwi�kszej ilo�ci surowców. 

Niezb�dnym �rodkiem wspieraj�cym w/w działania jest nieustanna edukacja 
ekologiczna.  

 
Odr�bnym zagadnieniem jest usuni�cie azbestu. Polskie prawo zezwala wprawdzie na 

jego u�ytkowanie do 2030 r., ale z uwagi na jego szkodliwo��, ju� istniej�ce potrzeby 
bezpiecznego pozbycia si� go oraz poło�enie powiatu w terenie ochrony przyrody,  
ju� w obecnym Palnie wskazano pewne rozwi�zania. Tak szeroki zakres działa� wymaga 
współdziałania z jednostkami wojewódzkimi i gminnymi.  

Wdro�enie Planu i jego dalsza realizacja wymaga oczywi�cie stałego nadzoru. 
Okresowe sprawdzanie wybranych wska�ników pozwoli prze�ledzi� skuteczno�� wdra�ania 
Planu, okre�li� „słabe punkty” i podj�� dalsze niezb�dne działania. 
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