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Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

1.

WSTĘP

1.1.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu
kłobuckiego” jest umowa Nr 4/ROŚ/09 zawarta w dniu 1 grudnia 2009 r. pomiędzy Powiatem
Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują Stanisław
Garncarek – Starosta Powiatu i Jerzy Bardziński – Członek Zarządu Powiatu, a Instytutem
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji
6/8, 02-673 Warszawa reprezentowanym przez dr Stefana Góralczyka – Dyrektora Instytutu.
Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego” powstała jako
realizacja przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek
opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.
Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, projekt powiatowego planu gospodarki odpadami,
opracowuje organ wykonawczy powiatu i stanowi on część powiatowego programu ochrony
środowiska. Plan jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie
środowiska.
Niniejszy dokument stanowi aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla powiatu
kłobuckiego” przyjętego uchwałą nr 126/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia
23 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki
odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”.
1.2.

STRUKTURA PLANU
KŁOBUCKIEGO

GOSPODARKI

ODPADAMI

DLA

POWIATU

Niniejsza aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego”
uwzględnia zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620
z późn. zm.). Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami. Sporządzanie ww.
planów gospodarki odpadami jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym,
obejmującym m.in.:
• ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami,
• zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego jest
sporządzany plan gospodarki odpadami,
• określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami,
• ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami,
wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań, wybór strategii oraz celów i
zadań, ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co
najmniej 8 lat, ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat,
• przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania.
Uwzględniając powyższe założenia powiatowy plan gospodarki odpadami określa:
• aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:
° rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności
odpadów innych niż niebezpieczne,
° rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,
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•

•

•
•
•

° rodzaj
i
ilość
odpadów
poddawanych
poszczególnym
procesom
unieszkodliwiania,
° istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów
innych niż niebezpieczne,
° rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż
niebezpieczne,
° wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz
unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne,
° identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności
odpadami innymi niż niebezpieczne,
prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające
ze zmian demograficznych i gospodarczych oraz cele w zakresie gospodarki odpadami
z podaniem terminów ich osiągania, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami
innymi niż niebezpieczne,
działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
° działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
° działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko,
° działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności
odpadów innych niż niebezpieczne,
° plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów,
° sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk
odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska,
których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest
nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami,
° harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację,
projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami
innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich
zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie,
szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu,
szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania
realizacji zamierzonych celów,
system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki
odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Zgodnie z paragrafem 5.1 p. 10 ww. rozporządzenia sporządzenie powiatowego planu
gospodarki odpadami obejmuje m. in.:
10)
przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko.
Natomiast zgodnie z paragrafem 6.2. cytowanego wyżej rozporządzenia plany gospodarki
odpadami dla powiatu i gminy zawierają co najmniej następujące rozdziały:
7)
wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów
powiatowych i gminnych oraz sposób ich uwzględnienia w planie.
Rozporządzenie nie określa zakresu i szczegółowości analizy oddziaływania projektu planu
gospodarki odpadami na środowisko.
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Niniejszy „Plan gospodarki
z następujących rozdziałów:

odpadami

dla

powiatu

kłobuckiego”

składa

się

Rozdział 1

Wstęp – w rozdziale tym przedstawiono informacje dotyczące podstawy
prawnej opracowania oraz struktury dokumentu.

Rozdział 2

Założenia i dane podstawowe – w rozdziale tym zaprezentowano informacje
dotyczące źródeł danych wykorzystanych w opracowaniu oraz uwarunkowania
gospodarki odpadami wynikające z obowiązujących dokumentów
planistycznych wyższego rzędu. Przedstawiona została również ogólna
charakterystyka powiatu kłobuckiego oraz wpływ zamian politycznych
i gospodarczych na gospodarkę odpadami w powiecie.

Rozdział 3

Analiza stanu aktualnego gospodarki odpadami komunalnymi - w
rozdziale zaprezentowana jest analiza stanu gospodarki odpadami na terenie
powiatu kłobuckiego wraz z identyfikacją występujących problemów.
Wyszczególnione zostały źródła i ilości wytwarzanych odpadów, sposoby
gospodarowania odpadami oraz instalacje do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów.

Rozdział 4

Prognoza zmian w gospodarce odpadami komunalnymi – w rozdziale tym
przedstawiono prognozę zmian ilości i składu poszczególnych rodzajów
odpadów wytwarzanych na terenie powiatu kłobuckiego z uwzględnieniem
zmian demograficznych i gospodarczych.

Rozdział 5

System
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
–
w rozdziale tym przedstawiono model systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie powiatu kłobuckiego z uwzględnieniem programu
rozwoju selektywnego zbierania odpadów i ograniczenia ilości składowanych
odpadów biodegradowalnych.

Rozdział 6

Stan aktualny gospodarki odpadami z sektora gospodarczego –
w rozdziale tym przedstawiono źródła powstawania odpadów z sektora
gospodarczego na terenie powiatu kłobuckiego, bilans tych odpadów oraz
charakterystykę tych grup odpadów, które wymagają szczególnych zasad
postępowania, wytworzone ilości tych odpadów i sposoby odzysku
i unieszkodliwiania.

Rozdział 7

Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami z sektora
gospodarczego – w rozdziale tym przedstawiono prognozę zmian ilości
i składu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenie powiatu kłobuckiego z uwzględnieniem zmian demograficznych
i gospodarczych.
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Rozdział 8

Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu
kłobuckiego – w rozdziale tym przedstawiono cele i zadania proponowanego
systemu gospodarki odpadami z uwzględnieniem wytycznych zawartych
w zaktualizowanych planach wyższego rzędu.

Rozdział 9

Zadania strategiczne w zakresie gospodarki odpadami - w rozdziale tym
przedstawiono kierunki działań strategicznych w gospodarce odpadami
obejmujące okres 8 lat, których podjęcie jest konieczne, aby osiągnąć założone
cele.

Rozdział 10 Harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć - w rozdziale tym
przedstawiono wykaz koniecznych do realizacji zadań wraz
z harmonogramem czasowym obejmującym okres 4 lat i kalkulacją kosztów.
Wskazano również jednostki odpowiedzialne za ich realizacje oraz potencjalne
źródła finansowania.
Rozdział 11

Sposób monitoringu i wdrażania planu - w rozdziale tym przedstawiono
ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami dla powiatu
kłobuckiego oraz zestaw wskaźników umożliwiających ocenę realizacji planu
w zakresie odpadów z sektora komunalnego i sektora gospodarczego.

Rozdział 12 Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko - w
rozdziale tym przedstawiono analizę oddziaływania projektu planu na
środowisko oraz wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na
środowisko.
Rozdział 13 Streszczenie
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2.

ZAŁOŻENIA I DANE PODSTAWOWE

2.1. ŹRÓDŁA DANYCH
Plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na
terenie powiatu kłobuckiego, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem
odpadów ulegających biodegradacji, odpady z sektora gospodarczego, odpady
opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne (w tym: pojazdy wycofane
z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne
i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory).
Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego” określa cele i kierunki
działań do 2018 r.
W opracowaniu wykorzystane zostały dane pochodzące głównie z:
− Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO), dotyczącego wytwarzania
i gospodarowania odpadami, administrowanego przez Marszałka Województwa
Śląskiego,
− Urzędu Statystycznego w Katowicach,
− „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (Kpgo 2010),
− „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”, Katowice,
maj 2009 r.,
− „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego za
lata 2007-2008”
oraz
− Starostwa Powiatowego w Kłobucku, urzędów poszczególnych gmin.
W przypadku szacunkowych ilości powstających odpadów komunalnych oraz prognoz
w zakresie zmian ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, oparto się na wskaźnikach
i składzie morfologicznym odpadów przyjętym w Kpgo 2010 i „Aktualizacji planu
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, (Katowice, maj 2009 r.) oraz
doświadczeniu wykonawcy opracowania.
Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego” została opracowana
według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2008 r. Dane dotyczące wytwarzanych i
zagospodarowanych odpadów pochodzących z sektora komunalnego przedstawiono zgodnie
ze stanem na dzień 31 grudnia 2009 r. Natomiast dla odpadów pochodzących z sektora
gospodarczego, jako rok bazowy przyjęto 2008 r.
Głównym źródłem danych dotyczących gospodarki odpadami na terenie poszczególnych
gmin są informacje zebrane za pośrednictwem ankietyzacji. Wszystkie gminy powiatu
kłobuckiego udzieliły informacji w tym zakresie. Stan danych określono na dzień 31 grudnia
2009 r.
Skierowano również ankiety do firm, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Wysłano ankiety do firm, które rzeczywiście świadczą usługi w tym zakresie na terenie
powiatu kłobuckiego. Otrzymano odpowiedzi ze wszystkich firm.
Podstawowym źródłem danych określających stan gospodarki odpadami (ilości odpadów
wytwarzanych, poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu) pochodzącymi z sektora
gospodarczego na terenie powiatu kłobuckiego jest Wojewódzki System Odpadowy (WSO),
który wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Baz Gospodarowania Odpadami (ZSO).
Właścicielem ZSO jest Minister Środowiska. Z uwagi na trwający proces wprowadzania
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danych za rok 2009, na potrzeby niniejszego planu, stan gospodarki odpadami pochodzącymi
z sektora gospodarczego określono na 31 grudnia 2008 r.
2.2. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI WYNIKAJĄCE
OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

Z

2.2.1. „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”
„Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” obejmuje pełny
zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami
w województwie śląskim w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne
i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej
infrastruktury.
Główne cele zawarte w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa
śląskiego” to:
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do tempa wzrostu
gospodarczego województwa,
• zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,
• prowadzenie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i normami europejskimi
systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
• zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska, w tym
w szczególności odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych oraz odpadów
niebezpiecznych,
• wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania i zagospodarowywania
odpadów oraz procederu turystyki odpadowej,
• optymalne wykorzystanie pojemności istniejących składowisk w celu maksymalnego
wydłużenia okresu ich eksploatacji,
• zapewnienie niezbędnej ilości instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
• zapewnienie wiarygodnego i obszernego monitoringu pozwalającego na
diagnozowanie potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami w województwie,
• zwiększenie działań kontrolnych i skuteczna egzekucja prawa.
Zgodnie z „Aktualizacją planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” system
gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim realizowany będzie
w 11 regionach, w których w oparciu o istniejąca infrastrukturę utworzone zostaną tzw.
zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) zapewniające mechaniczno-biologiczne lub
termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni.
ZZO zapewnią również składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,
kompostowanie odpadów zielonych oraz opcjonalnie sortowanie frakcji odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie, a także przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z powyższym, powiat kłobucki
łącznie z powiatem lublinieckim został przyporządkowany do Regionu nr 10.
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2.2.2. Strategia rozwoju powiatu kłobuckiego na lata 2000-2010
Strategia rozwoju powiatu kłobuckiego została przyjęta dnia 28 sierpnia 2000 r. na
XIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. Stanowi ona plan rozwoju społeczno - gospodarczego
terytorium powiatu oraz ludności go zamieszkującej, przygotowany przez władze powiatu na
podstawie ustaleń członków Konwentu Rozwoju Powiatu Kłobuckiego oraz sugestii
i pomocy gmin powiatu. Zawiera ona propozycje działań będących wynikami wniosków
z diagnozy strategicznej powiatu, badania klimatu dla przedsiębiorczości, ustaleń zespołów
roboczych powstałych w ramach Konwentu oraz szerokich konsultacji.
Zawarta w Strategii misja rozwoju powiatu to:
Podniesienie atrakcyjności powiatu dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów
poprzez wielofunkcyjny rozwój
Dla urzeczywistnienia misji rozwoju powiatu kłobuckiego sformułowano pięć priorytetów
rozwoju:
• rolnictwo,
• turystyka,
• infrastruktura techniczna,
• ochrona środowiska,
• infrastruktura społeczna,
a w ramach nich szereg celów strategicznych.
Jako cel strategiczny nr 5 przyjęto:
Rozwój i modernizację infrastruktury technicznej.
Natomiast jako cel operacyjny nr 5.1 przyjęto:
Poprawę stanu gospodarki ściekowej i utylizację odpadów oraz zbiorników retencyjnych.
W ramach tego celu określono szereg zadań strategicznych związanych m.in. z likwidacją
wszystkich nielegalnych wysypisk śmieci, opracowaniem założeń systemu segregacji
odpadów, przeprowadzeniem akcji promocyjnej systemu segregacji odpadów, poprawą
usprzętowienia legalnych wysypisk śmieci.
2.2.3. Program ochrony środowiska dla powiatu kłobuckiego
Program ochrony środowiska dla powiatu kłobuckiego został przyjęty uchwałą
Nr 126/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia
„Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”.
Dokument zawiera diagnozę aktualnego stanu środowiska powiatu kłobuckiego, wykazy
celów ekologicznych, priorytetowych kierunków działań i szczegółowych zadań w dziedzinie
ochrony środowiska.
Jako kluczowe zadania, które trzeba wykonać, aby problemy środowiskowe nie stały się
barierą rozwoju powiatu, przyjęto:
• rozwiązanie problemu cieków bytowych poprzez skanalizowanie gmin powiatu,
• ograniczenie niskiej emisji,
• przyjazne środowisku zagospodarowanie gruntów wyłączonych z produkcji żywności,
• systemowe rozwiązanie gospodarki odpadami.
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W oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska, konsultacje z władzami starostwa powiatu
kłobuckiego oraz przedstawicielami gmin powiatu kłobuckiego wyznaczono cele i priorytety
konieczne do osiągnięcia w perspektywie długofalowej tj. w latach 2008–2011
i krótkofalowej tj. w latach 2004–2007.
Jako cel nr 4 przyjęto:
Minimalizacja zagrożeń dla jakości wód podziemnych.
W ramach tego celu określono priorytet nr 2, tj. wyeliminowanie zagrożeń związanych
z gospodarką odpadami.
2.3.

WPŁYW ZMIAN POLITYCZNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH
NA GOSPODARKĘ ODPADAMI

Zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, które nastąpiły od momentu uchwalenia
poprzedniego „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego”, w istotny sposób mają
wpływ na stan gospodarki odpadami w powiecie. Do najbardziej istotnych czynników
oddziałujących, w sposób bezpośredni lub pośredni, na ilość wytwarzanych odpadów oraz
sposób postępowania z nimi można zaliczyć:
• wstąpienie z dniem 1 maja 2004 r. Polski w struktury Unii Europejskiej i związane
z tym:
° przyjęcie norm środowiskowych ujętych w decyzjach UE oraz transpozycja do
prawodawstwa polskiego zapisów dyrektyw unijnych dotyczących zagadnień
związanych z gospodarką odpadami,
° otwarcie rynku pracy i związana z tym emigracja zarobkowa,
° swobodny przepływ usług i produktów (między innymi technologii
środowiskowych, ale także używanych samochodów i sprzętu elektrycznego
i elektronicznego),
• tendencję wzrostową ilości podmiotów gospodarczych ujętych w rejestrze REGON,
szczególnie w sektorze prywatnym,
• wzrost wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska w tym na gospodarkę
odpadami,
• spadek stopy bezrobocia rejestrowanego,
• zmianę struktury produkcji w kierunku przetwórstwa przemysłowego przy
jednoczesnym zmniejszaniu materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności
oraz stosowaniu najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarczych,
• zwiększającą się konsumpcję oraz zmiany modelu konsumpcji wpływające na skład
morfologiczny wytwarzanych odpadów,
• ujemny przyrost naturalny oraz utrzymujące się dodatnie saldo migracji,
• wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu.
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2.4.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU KŁOBUCKIEGO

2.4.1. Położenie geograficzne powiatu kłobuckiego
Powiat kłobucki położony jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego.
Od północy powiat kłobucki graniczy z województwem łódzkim (z powiatami wieluńskim
i pajęczańskim), od wschodu z powiatem częstochowskim ziemskim i grodzkim (z gminami
Mykanów i Blachownia oraz miastem Częstochowa), od południa z powiatem lublinieckim
(z gminami Ciasna i Herby) natomiast od zachodu z województwem opolskim (z powiatem
oleskim).
Położenie powiatu kłobuckiego na tle województwa śląskiego oraz podział powiatu
kłobuckiego na gminy przedstawia rysunek 2-1.

Rysunek 2-1

Położenie powiatu kłobuckiego na tle województwa śląskiego oraz
podział powiatu kłobuckiego na gminy.
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Naturalne granice administracyjne powiatu kłobuckiego wyznaczają od zachodu
i północy rzeki: Liswarta, Warta i Kocinka (Czarna Oksza) - pozostałe granice są granicami
sztucznymi. Łączna powierzchnia powiatu wynosi 889 km2 i ma kształt zbliżony do okręgu.
Od 1 stycznia 1999 r. powiat kłobucki jest związkiem 2 gmin miejsko-wiejskich: Kłobuck i
Krzepice i 7 gmin wiejskich: Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca
Wielka. Terytorialnie największą gminą w powiecie jest Wręczyca Wielka, a najmniejszą –
gmina Panki.
2.4.2. Sytuacja demograficzna
Wg danych zamieszczonych w „Roczniku demograficznym 2009”, na terenie powiatu
kłobuckiego o powierzchni 889 km2, w 2008 r. mieszkało 84,9 tys. mieszkańców, z czego
49% stanowili mężczyźni.
W skład powiatu wchodzi 9 gmin: 2 gminy miejsko-wiejskie (Kłobuck i Krzepice) i 7 gmin o
charakterze wiejskim. Liczba ludności zamieszkująca część miejską to 17,6 tys. osób, co
stanowi niecałe 21% wszystkich mieszkańców powiatu kłobuckiego.
Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 95,5 os./km 2. Najgęściej zaludnionymi
gminami w powiecie są: Kłobuck, Krzepice i Wręczyca Wielka.
Szczegółowe dane dotyczące liczby ludności oraz powierzchni poszczególnych gmin
zamieszczono w tabeli 2-1.
Tabela 2-1

Lp.

1.

2.

3.

część

miejska
wiejska
razem
miejska
wiejska
razem
-

Liczba mieszkańców, powierzchnia gmin powiatu kłobuckiego wraz
ze średnią gęstością zaludnienia w 2008 r. (wg Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa, 2009 r. – wersja internetowa)
Nazwa gminy
Kłobuck

13 134
7 268
20 402

Krzepice

4 493
4 885
9 378

47
83
130

28
51
79

156,9

118,7

Lipie

0
6 462
6462

Miedźno

Opatów

ludność [os.]
0
0
7 592
6 758
7 592
6 758

Panki

0
5 051
5 051

powierzchnia [km2]
0
0
0
0
99
113
74
55
99
113
74
55
średnia gęstość zaludnienia [os./km2]
65,3

67,2

91,3

91,8

Popów

Przystajń

Wręczyca
Wielka

razem
powiat

0
6 036
6 036

0
6 023
6 023

0
17 165
17 165

17 627
67 240
84 867

0
102
102

0
89
89

0
148
148

75
814
889

59,2

67,7

116,0

95,5

2.4.3. Budowa geologiczna
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną obszar powiatu leży na Wyżynie
Śląsko – Krakowskiej w makroregionie Wyżyna Woźnicko – Wieluńska, w skład którego
wchodzą następujące mezoregiony: Wyżyna Wieluńska, Obniżenie Krzepickie, Obniżenie
Górnej Warty, Próg Herbski, Obniżenie Liswarty – Prosny.
Charakterystyczną cechą Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej na obszarze powiatu są progi
denudacyjne tj. pasma wzniesień zbudowane ze skał jurajskich. Rzeźba falista i niskofalista
charakterystyczna jest dla obszarów północnych i południowych (Wyżyna Wieluńska, Próg
Herbski), na których występują ostańce, garby i grzbiety o wysokościach około 300 m n.p.m.
(np. wychodnie wapienia w Truskolasach). Wyżynne obszary opadają w kierunku dolin
rzecznych, obszarów równinnych o małych deniwelacjach terenu.
10

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

Krajobraz terenu urozmaicają ponadto liczne antropogeniczne formy terenu tj. rozlewiska,
groble, wyrobiska oraz zazielenione hałdy (na skutek sukcesji naturalnej).
Budowa geologiczna terenu powiatu sprawia, że naturalna rzeźba terenu jest bardzo
zróżnicowana a przy tym atrakcyjna krajobrazowo. Przez powiat przebiegają takie szlaki
turystyczne jak: Szlak Rezerwatów Przyrody oraz Szlak Kłobucki.
Na terenie powiatu kłobuckiego występują surowce mineralne tj.:
• wapienie i margle przemysłu wapienniczego (Miedźno),
• kruszywo naturalne (na granicy gm. Przystajń, Opatów i Wręczyca Wielka oraz
Krzepice),
• surowce ilaste ceramiki budowlanej (gm. Przystajń, Panki, Wręczyca Wielka
i Kłobuck),
• surowce ilaste do produkcji cementu (gm. Wręczyca Wielka),
• surowce skalne w gminach: Popów, Lipie, Opatów, Krzepice i Wręczyca Wielka
(zgodnie z prognozami).
2.4.4. Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne
Powiat kłobucki położony jest w obrębie czwartorzędowych i jurajskich użytkowych
poziomów wodonośnych, które stanowi podstawę do zaopatrzenia ludności
w wodę, wśród nich wyróżniamy:
• UPWP doliny rzeki Liswarty – w części wschodniej powiatu,
• GZWP nr 326 Częstochowa (W) – część północno-wschodnia powiatu,
• GZWP nr 325 Częstochowa (E) – część południowa i południowo zachodnia.
Największe znaczenie mają Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP 326 (E)
o zasobach dyspozycyjnych szacowanych na 1 020 000 m 3/d oraz GZWP 325 (W)
o zasobach około 120 000 m3/d. Zbiornik GZWP 326 ma charakter szczelinowo-krasowy
gdzie kolektorami wód są spękane i skrasowiałe wapienie jury górnej oraz piaskowce
natomiast GZWP 325 ma charakter szczelinowo – porowy gdzie główną warstwą wodonośną
są piaski i piaskowce warstw kościeliskich a także lokalnie iły rudonośne.
Ze względu na budowę geologiczną tj. brak izolacji od powierzchni terenu oraz stopnia
antropopresji, na terenie powiatu występują obszary o różnym stopieniu zagrożenia
użytkowych poziomów wodonośnych:
• wysoki stopień występuje głównie w części wschodniej i fragmentarycznie
południowej powiatu,
• średni stopień w części południowej powiatu,
• niski stopień w części środkowej powiatu.
Do wód powierzchniowych należą cieki, wody w korytach sztucznych, zbiorniki naturalne i
sztuczne oraz podmokłości. Sieć hydrograficzną powiatu tworzy rzeka Liswarta wraz z
licznymi dopływami prawobrzeżnymi: Pankówka, Piszczka, Opatówka, Biała Oksza
i Kocinka oraz jednym lewobrzeżnym Piskarą, a w części północno-wschodniej powiatu
rzeka Warta wraz z lewobrzeżnym dopływem Grabarką. Na terenie powiatu kłobuckiego
znajdują się liczne rowy melioracyjne zarówno na terenach rolniczych jak i leśnych
zlokalizowane głównie w zlewni Liswarty i Pankówki oraz zbiorniki wodne i stawy
hodowlane.
Największymi zbiornikami na terenie powiatu są:
•zbiornik Ostrowy (37,3 ha),
•zbiornik Borówka (9,88 ha),
•zbiornik Zakrzew (9,34 ha),
•zbiornik Łezka w Krzepicach,
11
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•zbiornik Panki na Pankówce,
•staw Odrzykoń na rzece Liswarcie,
•zbiorniki hodowlane na Kocince i inne.
Na terenie powiatu w dolinie Liswarty i Pankówki występują tereny zalewowe, które
miejscami obejmują zabudowę mieszkalną, w tym głównie na terenie gmin Przystajń,
Krzepice i Panki.
2.4.5. Klimat
Powiat kłobucki znajduje się, zgodnie z PN-82/B-02403, w III strefie klimatycznej.
Klimat w powiecie kłobuckim jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na
przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej
Europy i Azji.
• Średnia temperatura roczna
tśra = 7,7oC
• Średnia temperatura sezonu grzewczego
tśrs = 2,7oC
• Temperatura obliczeniowa zewnętrzna
tzo = - 20,0oC
• Ilość stopniodni
Sd = 3 841
Na terenie powiatu przeważają wiatry z kierunków: zachodniego i południowo- zachodniego.
Szczególnie niekorzystne są wiatry południowe powodujące napływ zanieczyszczeń
powietrza z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
2.4.6. Warunki przyrodnicze
Powiat kłobucki położony jest na obszarze Jury Krakowsko-Wieluńskiej, w dolinach
rzeki Liswarty, Warty i Białej Okszy. Wyżyna, na której leży powiat, charakteryzuje się
znacznymi różnicami w wysokości położenia n.p.m. (od 180 m. n.p.m. w rejonie Wąsosza
Górnego do 303,9 m. n.p.m. w Truskolasach). W zmienności krajobrazu znaczną rolę
odgrywają progi i pagóry różnego pochodzenia. Powiat posiada walory przyrodnicze
o niekwestionowanej wartości, które niejednokrotnie są silnie powiązane z dziedzictwem
kulturowym, co wymusza wspólną ochronę.
Teren powiatu kłobuckiego objęty jest różnorodnymi formami ochrony przyrody tj.
1. Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych:
• Załęczański Park Krajobrazowy,
• Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”,
2. Rezerwaty przyrody:
• Rezerwat leśny Dębowa Góra – miasto i gmina Kłobuck,
• Rezerwat leśny Modrzewiowa Góra – gmina Panki,
• Rezerwat leśny Bukowa Góra – gmina Lipie,
• Rezerwat przyrody nieożywionej Szachownica – gmina Lipe,
• Rezerwat leśny Stawiska - gmina Lipe,
• Rezerwat przyrody nieożywionej Zamczysko – gmina Wręczyca Wielka.
Inne obiekty cenne pod względem przyrodniczym to:
• System jaskiniowy „Krzemienna Góra” w gminie Lipie,
• Aleja lipowa w gminie Wręczyca Wielka - 30 drzew rosnących wokół
zabytkowego kościoła w Truskolasach (najgrubsze z nich osiągają do 5 m
w obwodzie),
• Zwarty drzewostan o charakterze parkowym przy osadzie leśnej w Jeziorze –
Leśniczówka,
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•

Połamaniec w gminie Wręczyca Wielka (rośnie tu orzech czarny, jeden z
najgrubszych w Polsce).
Wśród atrakcyjnych turystycznie miejsc powiatu wymienić należy:
• Gminę Lipie – w ponad 30% pokrytą lasami, posiadającą doskonałe warunki
do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej, na jej terenie znajdują się groty
wapienne, rezerwaty przyrody,
• Gminę Krzepice – niezanieczyszczona rzeka Liswarta bogata w ryby,
• Miasto Kłobuck – pamiątki po Janie Długoszu, dobre warunki do rozwoju
turystyki rowerowej na obszarach przyległych lasów, zbiornik wodny w
Zakrzewie
(3 km), baseny kąpielowe (otwarty i kryty),
• Miejscowości Opatów i Mokra – wykopaliska archeologiczne,
• Gminę Panki – tereny rekreacyjne pod domki letniskowe: Koski, Zwierzyniec
III, szlak turystyczny, rezerwat Modrzewiowa Góra,
• Gminę Popów – ponad 20 obiektów rekreacyjnych,
• Gminę Wręczyca Wielka – unikatowe rezerwaty przyrody z bogatą florę
(30 gatunków roślin prawnie chronionych), zbiorowiska roślin torfowych,
starodrzew,
• Gminę Miedźno – Władysławów, Borowa (tereny rekreacyjne pod domki
letniskowe), Ostrowy nad Okszą (zbiornik retencyjny),
• Gminę Przystajń – lasy bogate w grzyby, jagody, tereny rekreacyjne pod
domki letniskowe.
2.4.7. Gleby
Zróżnicowanie gleb w powiecie kłobuckim związane jest z budową geologiczną
mezozoicznego podłoża. Większość gleb na omawianym obszarze powstała z utworów
piaszczystych i słabogliniastych w postaci bardzo lekkich lub lekkich pseudobielic, które
stanowią 84% jego powierzchni. Na terenie poszczególnych gmin przeważają gleby niższych
klas bonitacyjnych, głównie IVb i V. Natomiast niewielkie obszary zajmują gleby klasy IIIa
i IIIb. Podobnie w kategorii kompleksów przydatności rolniczej gleb, najliczniej występują
kompleksy gleb: żytnich słabych, żytnich bardzo słabych i kompleks zbożowo-pastewny
słaby. Gleby z kompleksu pszennego dobrego występują w niewielkich ilościach.
2.4.8. Bogactwa naturalne
W osadach jury środkowej i dolnej występują rudy żelaza, których zasoby są znaczne,
gdyż stanowią ok. 74% udokumentowanych zasobów osadowych rud żelaza w naszym kraju.
Największe znaczenie mają dogodne do eksploatacji rudonośne iły jury środkowej, które
wyróżniają się najwyższą zawartością żelaza spośród wszystkich innych udokumentowanych
zasobów tych rud w Polsce. Na obszarze powiatu kłobuckiego występują również piaski, tzw.
kwarcowe piaski formierskie oraz iły, mułki i węgiel brunatny.
2.4.9. Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Powiat kłobucki utworzony został w 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Jego
siedzibą jest miasto Kłobuck. Dobra kultury materialnej oraz duchowej, które składają się na
dziedzictwo kulturowe powiatu kłobuckiego obejmują różne kategorie obiektów.
Istniejące zabytki to zarówno pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków, jak i miejsca
oraz układy architektoniczne, posiadające walory unikalności. Najważniejszy zabytek
13
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Kłobucka to Kościół świętych Marcina i Małgorzaty, wybudowany z kamienia w 1144 r.
Utrzymany jest on w stylu gotyckim z elementami baroku. Natomiast zabytkowy charakter
Pałacu w Kłobucku-Zagórzu, wzniesionego w 1795 r. w stylu neogotyckim, który otoczony
jest obszernym parkiem również wpisanym do rejestru zabytków, sprawia, że Kłobuck jest
miejscem niezwykle atrakcyjnym dla turystów.
Działalność kulturalna mieszkańców miasta koncentruje się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Kłobucku. Od 2001 r. w drugiej połowie września organizowane są Dni
Długoszowskie, stanowiące serię wykładów, imprez kulturalnych, sportowych i festynów.
W mieście działa również Ośrodek Sportu i Rekreacji Kłobuck.
2.4.10. Działalność gospodarcza
Na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. funkcjonowało 6071 zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych (na podstawie Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego wg stanu na 31 grudnia 2008 r.). W tabeli 2-2 przedstawiono ilość podmiotów
gospodarczych w poszczególnych gminach.
Tabela 2-2

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ilość podmiotów gospodarczych w poszczególnych gminach (wg stanu na
2008 r.)
Gmina

Ilość podmiotów gospodarczych

Kłobuck
Krzepice
Lipie
Miedźno
Opatów
Panki
Popów
Przystajń
Wręczyca Wielka
Razem

1886
744
371
448
364
346
425
312
1175
6071

Przeważająca ilość firm funkcjonuje w sektorze prywatnym (ok. 97 %). Głównie są to osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiące ok. 85 % ogółu firm sektora
prywatnego.
Głównym źródłem utrzymania na obszarze powiatu kłobuckiego, jak wynika ze struktury
zatrudnienia jest sektor przemysłowy oraz rolnictwo.
Wykaz najważniejszych zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu kłobuckiego
przedstawiono w załączniku 6-1.
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3.

ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO

3.1.

ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39,
poz. 251 - tekst jednolity z poźn. zm.) odpady komunalne to odpady powstające w
gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3, ust.3, p. 4).
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową
człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej
(infrastruktura).
3.2.

AKTUALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO

Głównym źródłem danych dotyczących gospodarki odpadami na terenie
poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego są informacje zebrane za pośrednictwem
ankietyzacji. Wszystkie gminy powiatu kłobuckiego odpowiedzi na ankiety.
Obecnie gospodarka odpadami na terenie poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego jest
prowadzona zgodnie z uchwalonymi gminnymi planami gospodarki odpadami oraz
regulaminami utrzymania czystości i porządku w gminach.
Podstawę opracowania modelu prowadzenia gospodarki odpadami w poszczególnych
gminach stanowi „Plan gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego” uchwalony uchwałą
Nr 126/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia
„Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego” –
Uchwała Nr 179/XVII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniła
uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami
dla Powiatu Kłobuckiego”.
3.2.1. Usługi zbierania i transportu odpadów
Skierowano również ankiety do firm, które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie
odbioru i transportu odpadów komunalnych. Wysłano ankiety do firm, które rzeczywiście
świadczą usługi w tym zakresie na terenie gmin. Otrzymano odpowiedzi ze wszystkich firm.
Przyjęto stan danych na dzień 31 grudnia 2009 r.
W 2009 r. faktyczną działalność w tym zakresie prowadziły firmy, których wykaz
zamieszczono w tabeli 3-1.
Natomiast wykaz wszystkich firm, które posiadają zezwolenie na działalność w tym zakresie
zamieszczono w załączniku 3-1.

15

Aktualizacja Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

Tabela 3-1

Wykaz firm, które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu powiatu
kłobuckiego w 2009 r.

gmina
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Nazwa firmy

adres, telefon

ul. Radomska 12,
42-200 Częstochowa
(34) 362 72 30
ul. Konopnickiej 378,
Ochrona Środowiska Sp. z o.o. 42-260 Kamienica Polska
(34) 327 38 00
Wywóz Nieczystości oraz
ul. Bór 137,
przewóz Ładunków
42-200 Częstochowa
Wiesław Strach
(34) 365-91-17
ul. Dębowa 26/28,
SITA Częstochowa Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa
(34) 361 60 87
Prywatny Zakład
ul. Spółdzielcza 1/1
Oczyszczania Miasta
42-274 Konopiska
Waldemar Strach
(34) 329 92 29
ul. Bawełniana 18,
EKO-REGION Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów
(44) 633 08 15
Korzonek 98
Zakład Oczyszczania Miasta
42-274 Konopiska,
Zbigniew Strach
(34) 366 89 84
PROFESSIONAL s.c.
ul. Okrężna 15
Wywóz nieczystości stałych i 95-071 Rąbień, woj. łódzkie
płynnych,
(42) 712 66 14
Wiesław Strach
i Elżbieta Strach
ul. Bór 63/65
Lech-Eko-Trans
42-200 Częstochowa
Podgórski Lech
(34) 363 66 04
Remondis Sp. z o.o.

Kłobuck

Krzepice

Lipie

Miedźno

Opatów

Panki

Popów

Przystajń

Wręczyca
Wielka

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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gmina
Lp.

Nazwa firmy

adres, telefon
Kłobuck

10.

Strach i Synowie

11.

Zakład Działalności
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krzepicach

12.

DARPOL
Dariusz Strach

13.

P.P.H.U. TAMAX
Tadeusz Cieślik

ul. Bór 137
42-200 Częstochowa
(34) 365 05 01

Krzepice

Lipie

Miedźno

x

ul. Targowa 19,
42-160 Krzepice,
(34) 317 51 02
Korzonek 98
42-274 Konopiska,
(34) 366 89 84
ul. Dworcowa 46
28-340 Sędziszów

Opatów

Panki

Popów

Przystajń

Wręczyca
Wielka

x

x

x

x

x

x

x
x
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W tabeli 3-2 przedstawiono ilości umów zawartych przez firmy, które posiadają zezwolenie
na działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu powiatu kłobuckiego w
2009 r. odpowiednio: z indywidualnymi właścicielami domów oraz podmiotami
gospodarczymi.
Tabela 3-2

Ilość umów zawartych przez firmy, które posiadają zezwolenie na
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu powiatu
kłobuckiego w 2009 r.
Ilość umów zawartych przez firmą na zbieranie:

Lp.

gmina

odpadów komunalnych
zmieszanych

razem

selektywne surowców
wtórnych

z indywidualnymi właścicielami domów na wywóz odpadów:
3 782
99

1
.
Kłobuck
2
.

3 881
1 511

0

0

272

1 409

27

1 188

0

924

0

659

1

8 Przystajń
.

1 348

0

9 Wręczyca Wielka
.

3 704

6

Krzepice

1 511

3
.
Lipie
4
.

272

Miedźno
5
.

1 436

Opatów
6 Panki
.

1 188
924

7 Popów
.

660
1 348

razem (1)

1
0
.

14 525
z podmiotami gospodarczymi:
147

405

3 710
14 930

7

Kłobuck

154

1
1
.
Krzepice
1 Lipie

18

75

0

1

2

75
3
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1
3
.

71

0

13

2

19

0

1 Popów
6
.

43

4

1 Przystajń
7
.

14

1

1 Wręczyca Wielka
8
.

65

1

448
14 973

17
422

Miedźno

71

1
4
.
Opatów
1 Panki
5
.

15

19

47

15

razem (2)
razem (1+2)

66
465
15 395

Ilość umów zawartych przez firmy, które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie
odbioru odpadów komunalnych z terenu powiatu kłobuckiego w 2009 r. wynosiła łącznie
15 395, w tym 97% to umowy zawarte z indywidualnymi właścicielami nieruchomości. Na
zbieranie selektywne odpadów zawarto łącznie 422 umowy.
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3.2.2. Bilans odpadów komunalnych zmieszanych zbieranych terenu powiatu
kłobuckiego
Informacje nt. zorganizowanego zbierania odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie z
terenu gmin powiatu kłobuckiego w latach 2008-2009 (wg ankietyzacji gmin) przedstawiono
w tabeli 3-3.

Szacunkowa ilość mieszkańców objętych zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych
bd
56,9
47
75
73
50
20
85
1. Ilość (%): 2008 r.
bd
61,6
49
82
78
80,5
25
88
2. Ilość (%): 2009 r.
Szacunkowa ilość mieszkańców objętych selektywnym zbieraniem odpadów
100
46,4
20
bd
50
25
90
100
1. Ilość (%): 2008 r.
100
50,5
20
bd
50
70
90
100
2. Ilość (%): 2009 r.

Wręczyca
Wielka

Przystajń

Popów

Panki

Opatów

Miedźno

Lipie

Wyszczególnienie

Krzepice

Lp.

Zorganizowane zbieranie odpadów z terenu gmin powiatu kłobuckiego w
latach 2008-2009 (wg ankietyzacji gmin)
Kłobuck

Tabela 3-3

90
90
35
35

Ilość mieszkańców objętych zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych w 2009 r.
waha się w granicach od 25% (gmina Popów) do 90% (gmina Wręczyła Wielka) Natomiast
ilość mieszkańców objętych selektywnym zbieraniem odpadów w 2009 r. jest w granicach
20% (gmina Lipie), do 100% (gmina Przystajń).
W tabeli 3-4 przedstawiono ilości odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu
poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego w 2009 r. (wg informacji firm, które posiadają
zezwolenie na działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie powiatu
kłobuckiego).
Tabela 3-4

Lp.

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu
poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego w 2009 r.(wg ankietyzacji firm,
które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie odbioru odpadów
komunalnych)
Ilość zebranych odpadów komunalnych
[Mg]

gmina

odpady zmieszane od
ludności

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kłobuck
Krzepice
Lipie
Miedźno
Opatów
Panki
Popów
Przystajń
Wręczyła
Wielka
razem:
%

odpady zmieszane z
infrastruktury

3 820,02
1 042,06
563,10
619,25
596,26
1 246,07
286,80
729,43
1 896,35
10 799,34
90,63

400,34
113,20
1,20
131,00
31,32
62,28
22,02
101,04
185,43

pozostałe odpady
komunalne

67,81
1,35
-

razem

4 220,36
1 223,07
564,30
750,25
627,58
1 308,35
310,17
830,47
2 081,78

1 047,83

69,16

11 916,33

8,80

0,57

100

20

Aktualizacja Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

Z terenu powiatu kłobuckiego w 2009 r. zebrano łącznie 12 tys. odpadów, z czego 91%
stanowią odpady zebrane z gospodarstw domowych. Najwięcej odpadów komunalnych
zmieszanych zebrano w następujących gminach: Kłobuck (35,4%), Wręczyła Wielka (17,5%)
oraz Krzepice i Panki (po 11%). Firma Remondis Sp. z o. o. zebrała 50,7 % odpadów, firma
Wywóz Nieczystości Wiesław Strach - 27,7% odpadów, ZGKiM zebrało – 8,2% odpadów, a
firma Eko-Region – 4,7% odpadów. Pozostałe 8 firm zebrało łącznie 8,7% odpadów. Zebrane
odpady komunalne zmieszane z terenu powiatu kłobuckiego są poddawane
unieszkodliwianiu przez składowanie na składowiskach zlokalizowanych na terenie powiatu
kłobuckiego (podrozdział 3.2.5.).
3.2.3. Selektywne zbieranie odpadów
Obecnie na terenie powiatu kłobuckiego prowadzi się selektywne zbieranie odpadów, tj.
papier, szkło i tworzywa sztuczne. Na terenie powiatu prowadzi się zbieranie odpadów
biodegradowalnych (gminy: Lipie, Miedźno, Panki), odpadów wielkogabarytowych (gmina
Kłobuck) oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (gminy: Krzepice, Panki, Przystajń i
Wręczyła Wielka).
Surowce wtórne
W tabeli 3-5 przedstawiono ilości zebranych surowców wtórnych w poszczególnych gminach
powiatu kłobuckiego w 2009 r. na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji firm, które
posiadają zezwolenie na działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie
powiatu kłobuckiego.
Tabela 3–5

Ilość zebranych łącznie surowców wtórnych w 2009 r. z terenu gmin
powiatu kłobuckiego (wg ankietyzacji firm, które posiadają zezwolenie na
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie powiatu
kłobuckiego)

Rodzaj
odpadu

Kłobuck

Krzepice

Lipie

Miedzno

Opatów

Panki

Popów

Przystajn

Wręczyca

razem

Ilość odpadów [Mg]

1
.

papier

3,90

3,60

0,06

5,22

1,00

0,03

0,07

1,00

1,50

16,38

2
.

szkło

63,85

59,39

12,93

9,25

11,00

2,50

-

18,0

149,30

326,22

3
tworzywa
. sztuczne

31,44

7,78

1,80

3,49

6,00

1,50

0,10

8,00

294,00

354,11

4
. ogółem

99,19

70,77

14,79

17,96

18,00

4,03

0,17

27,00

444,80

696,71

Lp.

Z przestawionych w tabeli 3-4 danych wynika, że na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 r.
zebrano łącznie niecałe 700 Mg surowców wtórnych przy następującej strukturze rodzajowej:
• papier – 2,4 %,
• szkło – 46,8 %,
• tworzywa sztuczne – 50,8 % całkowitej zebranej ilości surowców wtórnych.
Odpady biodegradowalne
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Wg informacji firm, które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie odbioru odpadów
komunalnych na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 r. nie prowadzono zbierania odpadów
biodegradowalnych.
Wg danych z ankietyzacji gmin, mieszkańcy gmin: Lipie, Miedźno i Panki wykorzystali w
2009 r. odpady biodegradowalne we własnym zakresie (np. do skarmiania zwierząt,
kompostowania) w ilościach odpowiednio: 95 Mg, 4,7 Mg i 100 Mg, co wynosi łącznie
199,7 Mg.
Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
Wg informacji firm, które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie odbioru odpadów
komunalnych na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 r. zebrano łącznie 22,3 Mg zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego Zbieranie tych odpadów prowadzono w
następujących gminach: Krzepice (zbierane na terenie składowiska w zorganizowanym
punkcie zbierania odpadów niebezpiecznych), Miedźno (zbieranie: P.W. „BOWI:, ul.
Ogrodowa 64a, 42-200 Częstochowa), Panki, Przystajń i Wręczyła Wielka.
Odpady wielkogabarytowe
Wg informacji firm, które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie odbioru odpadów
komunalnych na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 r., zebrano 3,26 Mg odpadów
wielkogabarytowych. Zbieranie prowadzono tylko w gminie Krzepice. Zebrane odpady były
kierowane na składowisko odpadów w Lipiu Śląskim, przy ul. Cegielnianej 22 (ITOŚ
Sp. z o.o.).
3.2.4. Całkowita ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie powiatu
kłobuckiego w 2009 r.
Całkowita ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 r.
wynosiła 12 838,30 Mg, w tym:
• odpady komunalne zmieszane
11 916,33 Mg,
• odpady zbierane selektywnie:
921,97 Mg, w tym:
surowce wtórne
696,71 Mg,
odpady biodegradowalne
199,70 Mg,
odpady niebezpieczne
23,30 Mg,
odpady wielkogabarytowe
3,26 Mg
Odpady zbierane selektywnie stanowią łącznie 7,0% całej ilości zebranych odpadów
komunalnych z terenu powiatu kłobuckiego w 2009 r.
3.2.5. Instalacje do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów
Na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonują 2 składowiska odpadów:
1. Gminne Składowisko Odpadów w Krzepicach, zlokalizowane przy ul. Kazimierza
Wielkiego, 42-160 Krzepice, typ składowiska: składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne przyjmujące odpady komunalne; planowany rok zamknięcia
– 2018 r.,
2. Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Więckach (gmina Popów), typ
składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujące
odpady komunalne; składowisko zostało zamknięte 31 maja 2009r. decyzją Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 23 lutego
2009r. na podstawie kontroli WIOŚ – delegatura w Częstochowie.
Lokalizację tych składowisk przedstawiono na rysunku 3-1.
W załącznikach 3-2 i 3-3 przedstawiono karty zawierające informacje dotyczące ww.
składowisk.
Gminne
Składowisko
Odpadów w
Krzepicach,
ul. Kazimierza
Wielkiego,
42-160 Krzepice,
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Gminne Składowisko Odpadów
Komunalnych w Więckach
(gmina Popów) – zamknięte
31 maja 2009 r.,
zakończenie rekultywacji
wrzesień 2012 r.,
zakończenie monitoringu –
wrzesień 2017 r.
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Rysunek 3-1

Lokalizacja składowisk odpadów na terenie powiatu kłobuckiego
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3.4.

SZACUNKOWE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

3.4.1 Szacunkowe ilości odpadów komunalnych
Biorąc pod uwagę wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych
niesegregowanych (wg Kpgo 2010 i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
województwa śląskiego”) oraz dane demograficzne oszacowano ilość odpadów komunalnych
wytworzonych w 2009 r. w gospodarstwach domowych i infrastrukturze (tabela 3-6).
Tabela 3-6

Lp.

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2009 r.
w gospodarstwach domowych i infrastrukturze, na terenie powiatu
kłobuckiego (obliczenia własne)
Rodzaj odpadów

Ilość odpadów [Mg]
cześć wiejska

część miejska
1.

Odpady z gospodarstw
domowych
2. Odpady z infrastruktury
razem

razem powiat

4 232

9 821

14 052

1 722
5 954

2 073
11 894

3 795
17 848

Przedstawiono także ilościowy podział strumienia odpadów komunalnych niesegregowanych,
na terenach miejskich i na terenach wiejskich oraz w infrastrukturze
(tabela 3-7).
Tabela 3-7

Ilościowy podział strumienia odpadów komunalnych niesegregowanych,
na terenach miejskich i na terenach wiejskich oraz w infrastrukturze
(obliczenia własne)

Lp.

Nazwa

Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji
2. Odpady zielone
3. Papier i tektura
4. Opakowania
wielomateriałowe
5. Tworzywa sztuczne
6. Szkło
7. Metal
8. Odzież, tekstylia
9. Drewno
10. Odpady niebezpieczne
11. Odpady mineralne, w tym
frakcja popiołowa
razem

Ilość odpadów [Mg]
Gospodarstwa domowe
Infrastruktura
część miejska cześć wiejska

razem powiat

1.

1 440
85
846

1 769
393
1 178

379
76
1 025

3 588
554
3 049

169
592
339
212
42
63
21

295
1 178
786
491
98
147
49

683
683
379
190
114
53
23

1 147
2 453
1 504
893
254
263
93

423
4 232

3 437
9 821

190
3 795

4 050
17 848

Całkowity strumień odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów z ogrodów i parków
odpadów z targowisk, odpadów z czyszczenia ulic i placów oraz odpadów
wielkogabarytowych przedstawiono w tabeli 3-8.
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Tabela 3-8
Lp.

Całkowita ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie powiatu
kłobuckiego, w 2009 r. (obliczenia własne)

Kod wg
katalogu
odpadów
20 03 01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
Razem pozycje1-11
12.
20 02
13.
20 03 02
14.
20 03 03
15.
20 03 07

Nazwa

Ilość odpadów
[Mg]

Niesegregowane odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw
domowych (łącznie część miejska i część wiejska) oraz z infrastruktury
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
3 588
Odpady zielone
554
Papier i tektura
3 049
Opakowania wielomateriałowe
1 147
Tworzywa sztuczne
2 453
Szkło
1 504
Metal
893
Odzież, tekstylia
254
Drewno
263
Odpady niebezpieczne
93
Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa
4 050

Razem pozycje 12-15

17 848
418
258
172
966
1 814

Razem pozycje 1-15

19 660

odpady z ogrodów i parków
odpady z targowisk
odpady z czyszczenia ulic i placów
odpady wielkogabarytowe

Tak więc, całkowita ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie powiatu
kłobuckiego w 2009 r. powinna wynosić 19,7 tys. Mg.
Natomiast z analizy danych ankietowych wynika, że na terenie powiatu kłobuckiego zebrano
ok. 13 tys. Mg odpadów komunalnych łącznie. Tak więc, różnica między oszacowaną ilością
odpadów komunalnych, a ilością rzeczywistą (zebraną) wynosiła 35%.
Różnica to wynika z braku prowadzenia szczegółowej ewidencji ilościowej dla wszystkich
rodzajów zbieranych odpadów przez podmioty działające w zakresie wywozu odpadów
komunalnych.
W związku z powyższym wskazane jest zintensyfikowanie działań w kierunku:
− objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbierania
odpadów komunalnych z wydzieleniem odpadów biodegradowalnych, surowców
wtórnych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych,
− doprowadzenia do sytuacji gdy wszyscy właściciele nieruchomości będą posiadali
umowy na obieranie odpadów komunalnych,
− propagowania zagospodarowania odpadów biodegradowalnych we własnym
zakresie,
− eliminowania procederu spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych,
− eliminowania procederu deponowania wytwarzanych odpadów na tzw. „dzikich”
wysypiskach,
− podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, szczególnie
w zakresie prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi
i niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

25

Aktualizacja Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

3.4.2 Orientacyjny skład morfologiczny odpadów niebezpiecznych pochodzących ze
strumienia odpadów komunalnych
W tabeli 3-9 przedstawiono orientacyjny skład morfologiczny
niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.
Tabela 3-9

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Orientacyjny
skład
morfologiczny
odpadów
pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych

Kod odpadu wg
katalogu odpadów

Rodzaj odpadu

odpadów

niebezpiecznych

Procentowa
zawartość odpadu w
strumieniu odpadów
komunalnych
[%]

20 01 33

Baterie i akumulatory

12

20 01 29

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

5

20 01 17

Odczynniki fotograficzne

2

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza

35

20 01 14
20 01 15

Kwasy i alkalia

1

20 01 13

Rozpuszczalniki

3

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające Hg

5

20 01 31

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

4

20 01 26

Oleje i tłuszcze

10

20 01 19

Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i
insektycydy)

5

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

10

20 01 37

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

5

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

3

razem

100%
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4.

PROGNOZY
ZMIAN
W
GOSPODARCE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO

W niniejszym rozdziale przedstawiono prognozy dotyczące wytwarzania odpadów
komunalnych dla powiatu kłobuckiego na przestrzeni lat 2010 – 2018.
Prognozowanie ilości odpadów komunalnych przeprowadzono w oparciu o informacje
zawarte Kpgo 2010 i „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”
(Katowice, maj 2009 r). Założono roczne zmiany emisji poszczególnych strumieni odpadów
w odniesieniu do stanu aktualnego z uwzględnieniem charakteru terenu objętego
prognozowaniem.
4.1.

LICZBA LUDNOŚCI. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE

W rozdziale 2.4.2. przedstawiono dane dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych
gminach powiatu kłobuckiego na dzień 31 grudnia 2008 r. (wg Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, 2009 r. - wersja internetowa).
Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji gmin ustalono liczbę ludności w poszczególnych
gminach na dzień 31 grudnia 2009 r., co przedstawiono w tabeli 4-1.
Tabela 4-1

Liczba ludności powiatu kłobuckiego w poszczególnych gminach na dzień
31 grudnia 2009 r. (wg ankietyzacji gmin)
Liczba mieszkańców [osoby]

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa gmina
Kłobuck
Krzepice
Lipie
Miedźno
Opatów
Panki
Popów
Przystajń
Wręczyca Wielka

Rodzaj gminy

razem

część miejska

część wiejska

13 308
4 549
0
0
0
0
0
0

7 316
4 974
6 550
7 644
6 902
5 076
6 076
6 071

20 624
9523
6 550
7 644
6 902
5 076
6 076
6 071

0

17 460

17 460

17 857

68 069

85 926

M-W
M-W
W
W
W
W
W
W
W

razem

Teren powiatu kłobuckiego w 2009 r. zamieszkiwało niecałe 86 tys. osób, w tym w części
miejskiej 21% ludności.
W tabeli 4-2 przedstawiono prognozę ludności na przestrzeni lat 2010-2018 dla gminy
powiatu kłobuckiego opracowaną na podstawie danych pochodzących z gmin oraz danych
Urzędu Statystycznego w Katowicach.
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Tabela 4-2

Lp.

Prognoza demograficzna powiatu kłobuckiego (wg ankietyzacji gmin i
danych GUS)

gmina

2010
1.
Kłobuck
20 543
2.
Krzepice
9 519
3.
Lipie
6 364
4.
Miedźno
7 800
5.
Opatów**
6 159
6.
Panki
5 050
7.
Popów
6 086
8.
Przystajń
6 071
9.
Wręczyca
17 508
razem*
85 100*
*dane wg GUS na lata 2010, 2015,
**wartości obliczone

2012
20 449
9 459
6 364
7 950
6 236
5 050
6 110
6 089
17 593
85 300

Prognoza demograficzna [os.]
2014
2015
2016
20 343
20 286
20 223
9 399
9 369
9 349
6 364
6 364
6 364
8 100
8 200
8 300
6 318
6 331
6 291
5 050
5 050
5 050
6 150
6 180
6 200
6 107
6 115
6 127
17 669
17 705
17 756
85 500
85 600*
85 660

2018
20 092
9 329
6 364
8 400
6 418
5 050
6 210
6 130
17 787
85 780

Z tabeli 4-2 wynika, że w latach 2010–2018 przewiduje się wzrost liczby ludności powiatu
kłobuckiego pomimo prognozowanego spadku liczby ludności województwa śląskiego.
Następuje proces migracji ludności z terenów miejskich na bardziej atrakcyjne środowiskowo
tereny wiejskie. Tak więc, w 2018 r. liczba mieszkańców wzrośnie prawdopodobnie o ok. 1%
w stosunku do liczby mieszkańców w 2010 r.
4.2.

PROGNOZY ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W poniższych tabelach przedstawiono prognozowane zmiany ilości odpadów komunalnych w
latach 2010-2018.
Tabele przedstawiają kolejno:
1. tabela 4-3
2. tabela 4-4
3. tabela 4-5
4. tabela 4-6
5. tabela 4-7

Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu kłobuckiego
(tereny o charakterze miejskim) w latach 2010-2018,
Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu kłobuckiego
(tereny o charakterze wiejskim) w latach 2010-2018,
Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu kłobuckiego
(tereny miejskie i wiejskie łącznie) w latach 2010-2018,
Charakterystyka jakościowa odpadów zmieszanych w zależności od
źródła wytwarzania na terenie powiatu kłobuckiego w latach
2010-2018,
Prognoza
ilości
strumienia
odpadów
biodegradowlanych
wytwarzanych, na terenie powiatu kłobuckiego w latach 2010-2018.
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Tabela 4-3

Lp.

Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu kłobuckiego
(tereny o charakterze miejskim) w latach 2010-2018
Wyszczególnienie

Odpady komunalne zmieszane
1. Odpady z gospodarstw
domowych
2. Odpady z infrastruktury
3. Razem
Rodzaje odpadów w grupie 20
4..
5..
6.

Odpady z ogrodów i parków
20 02
Odpady z targowisk 20 03 02

8.

Odpady z oczyszczania ulic i
placów 20 03 03
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
Razem

9.

Łącznie

7.

Tabela 4-4

Lp.

5..
6.

Wyszczególnienie

Odpady z ogrodów i parków
20 02
Odpady z targowisk 20 03 02

8.

Odpady z oczyszczania ulic i
placów 20 03 03
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
Razem

9.

Łącznie

7.

Tabela 4-5

Lp.

4 260
1 725
5 985

4 292
1 730
6 022

4 324
1 734
6 058

4 355
1 738
6 093

4 386
1 742
6 128

4 418
1 745
6 163

4 449
1 749
6 198

4 468
1 748
6 216

4 485
1 746
6 231

214

213

213

212

211

211

210

209

208

53

53

53

53

53

53

53

52

52

142

142

142

141

141

141

140

139

139

272

273

273

274

274

275

276

276

275

681

681

681

680

679

680

679

676

674

6 666

6 704

6 739

6 773

6 807

6 843

6 877

6 892

6 905

Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu kłobuckiego
(tereny o charakterze wiejskim) w latach 2010-2018

Odpady komunalne zmieszane
1. Odpady z gospodarstw
domowych
2. Odpady z infrastruktury
3. Razem
Rodzaje odpadów w grupie 20
4..

Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu [Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu [Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9 805 9 925 10 046 10 167 10 293 10 419 10 539 10 676 10 973
2 059 2 075 2 091 2 106 2 121 2 135 2 148 2 164 2 213
11 864 12 000 12 137 12 273 12 414 12 554 12 687 12 840 13 186

202

202

203

203

204

204

204

205

209

202

202

203

203

204

204

204

205

209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

686

692

698

704

709

713

717

722

738

1 090

1 096

1 104

1 110

1 117

1 121

1 125

1 132

1 156

12 955 13 097 13 240 13 384 13 529 13 675 13 813 13 973 14 341

Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu kłobuckiego
(tereny miejskie i wiejskie łącznie) w latach 2010-2018
Wyszczególnienie

Odpady komunalne zmieszane
1. Odpady z gospodarstw
domowych
2. Odpady z infrastruktury
3. Razem
Rodzaje odpadów w grupie 20

Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu [Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

14 065 14 217 14 369 14 522 14 679 14 837 14 988 15 145 15 458
3 784 3 805 3 825 3 845 3 863 3 880 3 897 3 912 3 958
17 849 18 022 18 194 18 367 18 542 18 717 18 885 19 057 19 416

27

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

Lp.
4..
5..
6.

Wyszczególnienie
Odpady z ogrodów i parków
20 02
Odpady z targowisk 20 03 02

8.

Odpady z oczyszczania ulic i
placów 20 03 03
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
Razem

9.

Łącznie

7.

Tabela 4-6

Lp.

Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu [Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
416

415

415

415

415

415

415

414

417

255

256

256

256

257

257

257

257

261

142

142

142

141

141

141

140

139

139

959

965

972

978

983

988

993

997

1 013

1 772

1 778

1 785

1 790

1 796

1 801

1 805

1 807

1 830

19 621 19 800 19 979 20 157 20 338 20 518 20 690 20 864 21 246

Charakterystyka jakościowa odpadów zmieszanych w zależności od źródła
wytwarzania na terenie powiatu kłobuckiego w latach 2010-2018
Wyszczególnienie

Odpady z gospodarstw domowych
1.
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
2.
Odpady zielone
3.
Papier i tektura
4.
Odpady wielomaterialowe
5.
Tworzywa sztuczne
6.
Szkło
7.
Metal
8.
Odzież, tekstylia
9.
Drewno
10. Odpady niebezpieczne
11. Odpady mineralne w tym
frakcja popiołowa
12. Łącznie (poz. 1-11)
Odpady z infrastruktury
13. Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
14. Odpady zielone
15. Papier i tektura
16. Odpady wielomateriałowe
17. Tworzywa sztuczne
18. Szkło
19. Metal
20. Odzież, tekstylia
21. Drewno
22. Odpady niebezpieczne
23. Odpady mineralne w tym
frakcja popiołowa
24. Łącznie (poz. 13-23)

Charakterystyka jakościowa odpadów zmieszanych w zależności od
źródła wytwarzania [Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3 213
477
2 029
465
1 773
1 125
703
141
211
70

3 247
483
2 049
469
1 792
1 137
711
142
213
71

3 278
488
2 070
474
1 811
1 150
718
144
216
72

3 310
494
2 091
479
1 830
1 162
726
145
218
73

3 346
499
2 112
484
1 849
1 174
734
147
220
73

3 378
505
2 134
489
1 869
1 187
742
148
223
74

3 409
511
2 154
494
1 888
1 199
749
150
225
75

3 441
516
2 175
499
1 907
1 212
757
151
227
76

3 498
529
2 214
509
1 945
1 237
773
155
232
77

3 858 3 903 3 948 3 994 4 041 4 088 4 134 4 184 4 289
14 065 14 217 14 369 14 522 14 679 14 837 14 988 15 145 15 458
378
76
1 022
681
681
378
189
114
53
23

382
76
1 027
685
685
380
190
114
53
23

384
76
1 033
688
688
382
191
115
54
23

386
77
1 038
692
692
384
192
115
54
23

388
77
1 043
695
695
386
193
116
54
23

389
78
1 048
698
698
388
194
116
54
23

390
78
1 052
701
701
390
195
117
55
23

392
78
1 056
704
704
391
196
117
55
23

394
79
1 069
713
713
396
198
119
55
24

189
3 784

190
3 805

191
3 825

192
3 845

193
3 863

194
3 880

195
3 897

196
3 912

198
3 958
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Tabela 4-7 Prognoza ilości strumienia odpadów biodegradowlanych wytwarzanych,
na terenie powiatu kłobuckiego w latach 2010-2018
Lp.

Wyszczególnienie

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
2.
Odpady zielone
3.
Papier i tektura
4.
Drewno
5.
Odpady biodegradowalne z
ogrodów i parków (80%
strumienia odpadów )
6.
Odpady biodegradowalne z
targowisk (50% strumienia
odpadów )
Łącznie odpady biodegradowalne

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji
[Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.

3 591
553
3 050
364

3 629
559
3 077
367

3 662
565
3 103
370

3 696
571
3 129
374

3 734
577
3 155
377

3 767
583
3 181
380

3 799
588
3 207
384

3 833
595
3 231
387

3 892
608
3 283
392

332

332

332

332

332

332

332

331

333

128
8 018

128
8 092

128
8 160

128
8 230

128
8 303

128
8 371

128
8 438

129
8 506

130
8 638

W oparciu o przedstawione w tabelach od 4-2 do 4-7 dane można stwierdzić, że w okresie
2010-2018 ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych będą ulegały
nieznacznemu wzrostowi.
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5.

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO

Podstawowym założeniem proponowanych rozwiązań systemu gospodarki odpadami
komunalnymi dla powiatu kłobuckiego jest realizacja postanowień art. 9 ust 1 i 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), które
mówią, że:
- art. 9 ust. 1. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
art. 9. ust. 2. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając
najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przekazywane do
najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.
5.1.

ZAŁOŻENIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

W niniejszym dokumencie stanowiącym aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla
powiatu kłobuckiego” przyjętego uchwałą Nr 126/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z
dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska z Planem
gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego” oraz uchwałą Nr 179/XVII/2004 Rady
Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lipca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego”
zaproponowano systemu gospodarki odpadami komunalnymi. System ten będzie stanowił
kontynuację działań przedstawionych w ww. planie w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Mając na uwadze zapisy zawarte w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego” (Katowice, maj 2009 r.), funkcjonujący system gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie powiatu kłobuckiego wymagał będzie modyfikacji.
Związane to jest z faktem planowanego utworzenia tzw. regionu Nr 10 gospodarki odpadami
komunalnymi, w skład którego wchodzą powiat kłobucki i lubliniecki.
System gospodarki odpadami komunalnymi w tym regionie oparty będzie o funkcjonujące na
terenie powiatu kłobuckiego i lublinieckiego obiekty zagospodarowania odpadów, tj.:
−
Gminne Składowisko Odpadów, Krzepice, ul. Kazimierza Wielkiego (powiat
kłobucki),
−
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Lipie Śląskie
(powiat lubliniecki),
−
Składowisko odpadów A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., Sadów Górny, ul. Leśna
(powiat lubliniecki)
oraz obiekty planowane przez gminę Krzepice, przedstawione w rozdziale 10 (tabela 10-1),
tj.: budowa do 2012 r.:
sortowni odpadów (moc przerobowa 2 640 Mg/rok),
kompostowni odpadów organicznych (moc przerobowa 960 Mg/rok)
na terenie istniejącego składowiska.
Zgodnie z założeniami „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa
śląskiego”, regionalnym centrum gospodarki odpadami komunalnymi dla północnej części
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województwa śląskiego, tj. dla regionu 10 i 11 powinien stać się regionalny Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie, który realizować będzie systemowe rozwiązania
w gospodarce odpadami komunalnymi dla subregionu częstochowskiego. Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie będzie pełnił funkcję centralnego obiektu
gospodarki odpadami komunalnymi i będzie eksploatowany przez Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne.
Porozumienie gmin regionu 10 może być podstawą wspólnej realizacji działań z regionem 11
w skład którego wchodzi miasto Częstochowa oraz 16 gmin powiatu częstochowskiego.
W przypadku uzyskania porozumienia gmin regionów 10 i 11 zaleca się zastosowanie
przeładunkowego systemu transportu (stacje przeładunkowe) celem dostarczenia całego
strumienia odpadów zmieszanych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie.
Aktualna zdolność przerobowa ZZO w Sobuczynie nie jest wystarczająca dla przyjęcia całej
masy odpadów zmieszanych z Regionów 10 i 11 wobec czego w „Aktualizacji planu
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” przewidziano rozwiązania wariantowe
polegające na:
• rozbudowie instalacji mechaniczno – biologicznego przerobu odpadów celem zwiększenia
zdolności przerobowej do poziomu ok. 130 – 140 tys. Mg odpadów zmieszanych. W
ramach tej instalacji, procesom biologicznego przerobu należałoby poddać strumień o
masie ok. 50 tys. Mg rocznie. W części mechanicznej instalacji zaleca się wydzielenie
frakcji energetycznych i poddanie jej procesom przerobu na paliwo z odpadów.
Równolegle prowadzony będzie proces kompostowania odpadów
• budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów jako regionalnego obiektu o
przepustowości ok. 120 tys. Mg/rok.
Zarówno w przypadku realizacji rozwiązania pierwszego, jak i drugiego rozwiązania uzyska
się wymaganą prawem redukcję składowania odpadów ulegających biodegradacji.
Jednak do czasu podjęcia przez regiony 10 i 11 decyzji dotyczącej wspólnej realizacji
gospodarki odpadami komunalnymi proponuje się aby w powiecie kłobuckim podjąć
działania zgodnie z następującymi założeniami:
1. Odpady biodegradowalne
Jednym z podstawowych założeń, które powinien spełniać system jest dotrzymanie poziomów
możliwego składowania odpadów biodegradowalnych, które są narzucone zapisami
Dyrektywy 1993/31/EC, a których niedotrzymanie skutkować będzie nałożeniem
odpowiednich restrykcji ze strony Unii Europejskiej.
Punktem odniesienia poziomu możliwego składowania ilości odpadów biodegradowalnych
jest ilość tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W niniejszym dokumencie ilość ta została
zaktualizowana w oparciu o liczbę ludności w powiecie kłobuckim w 1995 r. oraz o
współczynniki podane w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010” i „Aktualizacji plany
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” (Katowice, maj 2009 r.)
Ilość ta w 1995 r. wynosiła 6 091 Mg.
Poziomy możliwego składowania odpadów biodegradowalnych, jak również wielkość ich
strumienia, który musi zostać poddany recyklingowi przedstawiono w tabeli 5-1.
I tak, w:
− 2010 r. wielkość strumienia odpadów biodegradowalnych, który powinien być
poddany recyklingowi wynosi 3450 Mg,
− 2013 r. – 5 185 Mg,
− 2015 r. – 5 691 Mg,
− 2018 r. – 6 506 Mg.
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Powyższe ilości odpadów są konieczne do wydzielania aby dotrzymać poziomy możliwego
składowania odpadów biodegradowalnych, które są narzucone zapisami ww. Dyrektywy.
Tabela 5-1

Lp.

Prognoza ilości strumienia odpadów biodegradowalnych wytwarzanych,
oraz wielkość strumienia tych odpadów, który powinien być poddany
procesowi recyklingu w latach 2010-2018
Wyszczególnienie

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
2.
Odpady zielone
3.
Papier i tektura
4.
Drewno
5.
Odpady biodegradowalne z
ogrodów i parków (80%
strumienia odpadów )
6.
Odpady biodegradowalne z
targowisk (50% strumienia
odpadów z targowisk)
Łącznie odpady biodegradowalne
7.
Odpady biodegradowalne
wydzielone w zbieraniu
selektywnym
8.
Pozostały strumień odpadów
biodegradowalnych
9.
Dopuszczalne składowanie
odpadów biodegradowalnych
10. Ilość odpadów
biodegradowalnych dla
których wymagane będzie
przetworzenie

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji
[Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.

3 591
553
3 050
364

3 629
559
3 077
367

3 662
565
3 103
370

3 696
571
3 129
374

3 734
577
3 155
377

3 767
583
3 181
380

3 799
588
3 207
384

3 833
595
3 231
387

3 892
608
3 283
392

332

332

332

332

332

332

332

331

333

128
8 018

128
8 092

128
8 160

128
8 230

128
8 303

128
8 371

128
8 438

129
8 506

130
8 638
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368

405

442

480

519

581

644

714

7 687

7 724

7 755

7 788

7 823

7 852

7 857

7 862

7 924

4 568

4 061

3 553

3 045

2 863

2 680

2 497

2 315

2 132

3 119

3 663

4 202

4 743

4 960

5 172

5 360

5 547

5 792

Odpady biodegradowalne pochodzące ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych
powinny być zbierane w systemie dwupojemnikowym „u źródła” (zbieranie w podziale na
tzw. odpady „mokre” i tzw. odpady „suche”).
Stopień wprowadzania zbierania odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych
w systemie dwupojemnikowym będzie zależny od wielkości strumienia tych odpadów
pozyskiwanych z ogrodów, parków i targowisk.
Ponadto należy propagować wśród mieszkańców rozszerzanie systemu zbierania odpadów
zielonych w zabudowie jednorodzinnej do specjalistycznych pojemników (zbieranie
sezonowe) i poddawać je kompostowaniu we własnym zakresie.
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2. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny
Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale na:
• surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania szklane (z podziałem na
szkło bezbarwne i kolorowe)) w systemie „gniazd” pojemników oraz system workowym,
w zabudowie jednorodzinnej,
• odpady wielkogabarytowe – zbieranie do okresowo rozmieszczanych kontenerów oraz
odbierane na indywidualnie zamówienie,
• odpady niebezpieczne (m. in.: przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, itp.), w tym:
zorganizowaniu zbierania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw
domowych w sposób mobilny lub w oparciu o stacjonarne punkty odbioru na
terenie gmin,
wprowadzenie systemu odbioru przeterminowanych leków we wszystkich
aptekach na terenie gminy,
Ponadto:
3.
Składowanie odpadów z koszy ulicznych oraz zmiotek ulicznych na składowisku.
Schemat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono na rysunku 5-1.
W tabeli 5-2 przedstawiono wielkości podstawowych strumieni odpadów kierowanych do
poszczególnych procesów odzysku i unieszkodliwiania.
Tabela 5-2

Lp.

Zestawienie strumieni odpadów kierowanych do poszczególnych procesów
odzysku i unieszkodliwiania

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Strumień odpadów [Mg]
2013
2014
2015

2016

2017

2018

Odpady zbierane selektywnie i kierowane do procesu odzysku
1.

Strumień wejściowy

2.

Strumień odpadów

3.

Strumień odpadów

4.

Strumień wejściowy

1766
1960
2158
2358
2563
Odpady wielkogabarytowe kierowane do stacji demontażu tych odpadów

2770

3103

3443

3824

692

761

831

912

3 119
3 663
4 202
4 743
4 960
5 172
Odpady niebezpieczne kierowane do punktów zbierania (mobilnych lub stacjonarnych)

5 360

5 547

5 792

384
444
505
567
Odpady biodegradowalne kierowane do procesu unieszkodliwiania

46
52
Odpady zmieszane kierowane do składowania
Odpady komunalne
5.
zmieszane
14 307 13 682

629

58

64

70

77

81

85

89

13 056

12 426

12 115

11 806

11 384

10 959

10 629
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Rysunek 5-1 System gospodarki
kłobuckiego

odpadami
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5.2.

SZACUNKOWE KOSZTY DZIAŁANIA SYSTEMU

W tabelach 5-3 i 5-4 przedstawiono odpowiednio zestawienie orientacyjnych szacunkowych
kosztów działania systemu (bez uwzględnienia nakładów inwestycyjnych) oraz zestawienie
tych kosztów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w skali roku i miesiąca.
Tabela 5-3

Lp.

Zestawienie szacunkowych kosztów działania systemu bez uwzględnienia
nakładów inwestycyjnych na uruchomienie niezbędnych mocy
przerobowych poszczególnych elementów systemu

Wyszczególnienie

Szacunkowe koszty działania systemu [PLN]
2010

2011

2012

Szacunkowe koszty zbierania odpadów
Odpady zbierane
1.
selektywnie
154 964
172 012
189 341
Odpady
2.
wielkogabarytowe
33 654
38 964
44 342
3. Odpady niebezpieczne
4 006
4 530
5 063
Odpady
4.
biodegradowalne
243 315
285 544
327 705
5. Odpady zmieszane
697 480
667 086
636 524
Łączne koszty
1 133
1 168
1 202
8.
zbierania odpadów
419
136
975
Szacunkowe koszt transportu odpadów
Odpady zbierane
9.
selektywnie
15 894
17 642
19 420
Odpady
10.
wielkogabarytowe
3 452
3 996
4 548
11. Odpady niebezpieczne
1 370
1 549
1 731
Odpady
12.
biodegradowalne
18 717
21 965
25 208
13. Odpady zmieszane
214 609
205 257
195 854
Łączne koszty
16.
transportu
254 042
250 409
246 761
Szacunkowe koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów*
Odpady zbierane
17.
selektywnie
206 618
229 350
252 455
Odpady
18.
wielkogabarytowe
81 768
94 668
107 735
19. Odpady niebezpieczne
47 480
53 688
60 006
Odpady
20.
biodegradowalne
527 183
618 678
710 027
21.

3 219
141

3 078
861

2 937
804

2013

2014

2015

2016

2017

2018

206 953

224 859

243 050

272 320

302 100

335 573

49 789

55 215

60 693

66 775

72 940

79 996

5 605

6 158

6 719

7 062

7 411

7 842

369 817

386 622

403 376

418 074

432 588

452 139

605 797

590 785

575 616

554 986

534 331

517 904

1 237
961

1 263
639

1 289
454

1 319
217

21 226

23 062

24 928

27 930

30 985

34 418

5 107

5 663

6 225

6 849

7 481

8 205

1 916

2 105

2 297

2 414

2 534

2 681

28 447

29 740

31 029

32 160

33 276

34 780

186 399

181 780

177 113

170 765

164 409

159 355

243 095

242 350

241 592

240 118

238 685

239 439

275 937

299 812

324 066

363 093

402 799

447 431

120 968

134 151

147 461

162 239

177 217

194 360

66 433

72 979

79 637

83 694

87 832

92 940

801 269
2 795
988

837 680
2 726
699

873 982
2 656
688

905 827
2 561
473

1 349
370 1 393 454

937 273
979 635
2 466
141 2 390 327

Odpady zmieszane
Łączne koszty
24. odzysku i
4 082
4 075
4 068
4 060
4 071
4 081
4 076
4 071
unieszkodliwiania
190
245
027
595
321
834
326
262 4 104 693
ZESTAWIENIE ZBIORCZE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Koszty zbierania
1 133
1 168
1 202
1 237
1 263
1 289
1 319
1 349
25.
odpadów
419
136
975
961
639
454
217
370 1 393 454
Koszty transportu
26.
odpadów
254 042
250 409
246 761
243 095
242 350
241 592
240 118
238 685
239 439
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Lp.
27.
28.

Wyszczególnienie
Koszty odzysku i
unieszkodliwiania
Łączne koszty
gospodarowania
odpadami

Szacunkowe koszty działania systemu [PLN]
2010

2011

4 082
190

2012

4 075
245

4 068
027

2013
4 060
595

2014
4 071
321

2015
4 081
834

2016
4 076
326

2017

2018

4 071
262 4 104 693

5 469
5 493
5 517
5 541
5 577
5 612
5 635
5 659
651
790
763
651
310
880
661
317 5 737 586
*poziom szacunkowych kosztów został określony w oparciu o aktualne stawki odzysku i unieszkodliwiania odpadów; nie uwzględniono
planowanych zmian np. stawek jednostkowych za składowanie odpadów.

Tabela 5-4

Lp.

1
2

Szacunkowe koszty działania systemu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
(bez uwzględnienie nakładów inwestycyjnych)

Wyszczególnienie
Szacunkowy koszt
gospodarowania odpadami
[PLN/mieszkańca/rok]
Szacunkowy koszt
gospodarowania odpadami
[PLN/mieszkańca/miesiąc]

Szacunkowe koszty działania systemu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
(bez uwzględnienie nakładów inwestycyjnych)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
64,27

64,48

64,69

64,89

65,23

65,57

65,79

65,97

66,03

5,36

5,37

5,39

5,41

5,44

5,46

5,48

5,50

5,50

Orientacyjne szacunkowe koszty proponowanego systemu gospodarowania odpadami wahają
się w granicach 5,5-5,8 mln PLN w latach 2010-2018.
Średni szacunkowy koszt gospodarowania odpadami dla 1 mieszkańca na miesiąc w latach
2010-2018 wynosi średnio 5,5, PLN.
5.3.

PROGRAM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

Zgodnie z zaleceniami Kpgo 2010 i „Aktualizacji planu Gospodarki Odpadami dla
województwa śląskiego” programem selektywnego zbierania odpadów komunalnych
powinny być poddane następujące rodzaje odpadów:
• odpady biodegradowalne,
• papier i tektura,
• odpady ze szkła w podziale na szkło białe i kolorowe,
• tworzywa sztuczne i metale,
• odpady wielkogabarytowe
oraz
• odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, tj.:
zużyte baterie,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki,
chemikalia .
Jak wynika z analizy stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu kłobuckiego niektóre z
powyższych rodzajów odpadów są objęte selektywnym zbieraniem. Należą do nich: surowce
wtórne (szkło, metale, papier i tworzywa sztuczne), odpady biodegradowalne, odpady
wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
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W tabeli 5-5 przedstawiono planowane poziomy zbierania selektywnego odpadów
opakowaniowych i innych odpadów stanowiących surowce wtórne zgodnie z zapisami
„Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”.
Tabela 5-5 Planowane poziomy zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych i
innych odpadów stanowiących surowce wtórne
Wyszczególnienie
% zbierania selektywnego odpadów
opakowaniowych i innych odpadów
stanowiących surowce wtórne
zgodnie z zapisami „Aktualizacji
planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego”

2010

2011

2012

2013

Lata
2014

2015

2016

2017

2018

10

11

12

13

14

15

17

18

20

Na rysunku 5-2 przedstawiono schemat planowanego systemu selektywnego zbierania
odpadów na terenie powiatu kłobuckiego.
Natomiast w tabeli 5-6 przedstawiono program selektywnego zbierania odpadów na lata
2010-2018 wraz z prezentacją działań, które powinny być podjęte w celu osiągnięcia
założonych celów.
Koordynatorem działań w zakresie realizacji programu selektywnego zbierania odpadów z
terenu powiatu kłobuckiego jest Starosta powiatu kłobuckiego.
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1. SUROWCE
WTÓRNE

2. ODPADY
BIODEGRADOWALNE

SZKŁO
(białe i kolorowe

MAKULATURA

TWORZYWA
SZTUCZNE

3. ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

4. ODPADY NIEBEZPIECZNE

ODPADY BIO Z
GOSPODARSTW
DOMOWYCH

4.1.ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

ODPADY Z
OGRODÓW
I PARKÓW

4.2. ZUŻYTE BATERIE
I AKUMULATORY
PRZENOŚNE

ODPADY Z
TARGOWISK

4.3.
PRZETERMINOWANE LEKI

zbieranie ciągłe

zbieranie ciągłe

zbieranie ciągłe

4.4. INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE

METALE

zbiórka obwoźna

ZAKŁADY
ODZYSKU

Punkt demontażu
odpadów
wielkogabarytowych

Zakład przetw.
odpad. biodegrad.

Punkty zbierania odpadów
niebezpiecznych

SPECJALISTYCZNE ZAKŁADY UNIESZKODLIWIANIA I
ODZYSKU

Rysunek 5-2 Planowany system selektywnego zbierania odpadów na terenie powiatu kłobuckiego
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Tabela 5-6

Lp.

Nazwa
strumienia
Strumień Nr 1SUROWCE WTÓRNE

1.

Strumień Nr 2ODPADY BIODEGRADOWALNE

2.

Program selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie powiatu kłobuckiego na lata 2010-2018

Działanie
Kontynuacja zbierania selektywnego
surowców wtórnych do tzw. „gniazd”
i worków (zabudowa jednorodzinna)

Jednostki realizujące

Okres
realizacji

Koszt
realizacji
[tys. PLN]

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*, przedsiębiorcy,
administratorzy
właściciele budynków

2010-2018

w miarę
posiadanych
środków

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*

zadanie ciągłe

w miarę
posiadanych
środków

Źródła finansowania
budżet gminy 5%
przedsiębiorcy 95%

Uwagi
Zbieranie surowców wtórnych ze szkła
(szkło białe i szkło kolorowe) oraz
papieru i tworzyw sztucznych do
pojemników znajdujących się w tzw.
„gniazdach” oraz do worków

Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych nt. selektywnego
zbierania surowców wtórnych

Wprowadzenie dwupojemnikowego
systemu zbierania odpadów (odpady
„mokre”- odpady „suche”)

Usprawnienie zbierania odpadów z
ogrodów i parków oraz targowisk
poprzez wzmożenie działań
kontrolnych
Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych nt. selektywnego
zbierania odpadów
biodegradowalnych

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*, przedsiębiorcy,
administratorzy właściciele
budynków

budżet gminy 5%
przedsiębiorcy 95%
2010-2018

w miarę
posiadanych
środków

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*

2010–2018

w miarę
posiadanych
środków

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*

zadanie ciągłe

w miarę
posiadanych
środków
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3.

Nazwa
strumienia
3 i 4Strumień Nr ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Lp.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

4.

Działanie

Jednostki realizujące

Okres
realizacji

Koszt
realizacji
[tys. PLN]

Doskonalenie selektywnego zbierania
odpadów wielkogabarytowych na
terenie gmin całego powiatu

budżet gminy 5%
przedsiębiorcy 95%
burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*, przedsiębiorcy

2010-2018

w miarę
posiadanych
środków

Prowadzenie dobrze zorganizowanej
akcji informacyjnej o planowanym
zbieraniu odpadów
wielkogabarytowych

Wprowadzenie systemu zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz baterii i
akumulatorów
Prowadzenie akcji informacyjnej
dotyczącej zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
baterii i akumulatorów a także
przeterminowanych leków

Uwagi
Zbieranie odpadów wielkogabarytowych
do okresowo rozmieszczanych
kontenerów oraz odbierane na
indywidualnie zamówienie

budżet gminy 100%

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*

Wprowadzenie systemu zbierania
przeterminowanych leków we
wszystkie aptekach na terenie gmin
powiatu

Źródła finansowania

zadanie ciągłe

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*,

2010-2018

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*, przedsiębiorcy

2010-2018

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*

zadanie ciągłe
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w miarę
posiadanych
środków

w miarę
posiadanych
środków
w miarę
posiadanych
środków
w miarę
posiadanych
środków

budżet gminy 5%
przedsiębiorcy 95%

budżet gminy 5%
przedsiębiorcy 95%

budżet gminy 100%

Podjęcie działań prowadzących do
efektywnego zbierania
przeterminowanych leków we wszystkie
aptekach działających na terenie gminy
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Nazwa
strumienia
Strumień Nr 4.1, 4.2, i 4.3

Lp.

Okres
realizacji

Działanie

Jednostki realizujące

Prowadzenie akcji informacyjnej
dotyczącej odpadów niebezpiecznych
pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych
Podjęcie działań w kierunku
zorganizowania zbierania odpadów
niebezpiecznych z gospodarstw
domowych w sposób mobilny lub
stacjonarny przez zobowiązanie firm
wywozowych do świadczenia takich
usług

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*

zadanie ciągłe

burmistrzowie i wójtowie
gmin, starosta powiatu
kłobuckiego*, przedsiębiorcy

2010-2018

Koszt
realizacji
[tys. PLN]
w miarę
posiadanych
środków
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budżet gminy 100%

budżet gminy 5%
przedsiębiorcy 95%
w miarę
posiadanych
środków

**koordynacja działań

Źródła finansowania

Uwagi

Proponowany system gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego do 2018 r .
TERENY

Odpady zielone

ZIELONE

Odpady z koszy

Zmiotki uliczne

Odp. niebezpieczne

Odpady wielkogabarytowe
zbierane okresowo

Odpady zmieszane

metale

tworzywa

papier

Zbieranie
selektywne

Odpady z koszy

PORZĄDKOWANIE
DRÓG I ULIC

INFRASTRUKTURA

Odp. niebezpieczne

Odp. elektr. i elekt.

Odpady wielkogabarytowe
zbierane okresowo

Odpady zmieszane

Odpady .zielone zbierane
sezonowo z zabudowy
jednorodzinnej

Odp. mokre

metale

szkło

tworzywa

Odp. suche

Zbieranie
dwupojemnikowe

Zbieranie
selektywne

papier

odpady
biodegradowalne

ZABUDOWA WIELORODZINNA, ZABUDOWA JEDNORODZINNA

szkło

Rysunek 5-1

unieszkodliwiane
we własnym
zakresie przez
mieszkańców
zabudowy
jednorodzinnej

Sortowanie i doczyszczanie
surowców wtórnych

Zakład przetwarzanie odpadów

Stacja demontażu odpadów
wielkogabarytowych

SKŁADOWISKA

Punkty zbierania odpadów
niebezpiecznych
(mobilne/stacjonarne)

ON do SPON-u
odp. elektr. i elektroniczne
do zakł. przetwarzania
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6.

STAN AKTUALNY GOSPODARKI ODPADAMI Z SEKTORA
GOSPODARCZEGO NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO

6.1.

ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

6.1.1. Źródła powstawania i ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego
Wśród odpadów powstających w sektorze gospodarczym wyróżnia się odpady inne niż
niebezpieczne i odpady niebezpieczne. Odpady inne niż niebezpieczne powstające w
poszczególnych branżach przemysłu, rolnictwie, rzemiośle i usługach stanowią największy
i najważniejszy strumień odpadów na terenie powiatu kłobuckiego. Natomiast źródłem
powstawania odpadów niebezpiecznych oprócz przemysłu jest również rolnictwo, transport
oraz służba zdrowia.
W załączniku 6-1 przedstawiono wykaz najważniejszych zakładów zlokalizowanych na
terenie powiatu kłobuckiego. Wykaz ten przygotowano w oparciu o ankiety otrzymane z
poszczególnych gmin. W tabeli 6-1 przedstawiono zbiorcze zestawienie ilości tych zakładów
w poszczególnych gminach.
Tabela 6-1

Zbiorcze zestawienie ilości najważniejszych zakładów w poszczególnych
gminach

Lp.
1.

Ilość zakładów w gminie
10

Nazwa gminy
Kłobuck

2.

3
Krzepice

3.

3
Lipie

4.

4
Miedźno

5.

31
Opatów

6.

1
Panki

7.

3
Popów

8.

1
Przystajń

9.

3
Wręczyca Wielka
59

razem:

Podstawowym źródłem danych określających stan gospodarki odpadami (ilości odpadów
wytwarzanych, poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu) pochodzącymi z sektora
gospodarczego na terenie powiatu kłobuckiego jest Wojewódzki System Odpadowy (WSO),
który wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Baz Gospodarowania Odpadami (ZSO).
Właścicielem ZSO jest Minister Środowiska. Z uwagi na trwający proces wprowadzania
danych za 2009 r., na potrzeby niniejszego planu stan gospodarki odpadami pochodzącymi z
sektora gospodarczego określono na dzien. 31 grudnia 2008 r.
Pozostałe informacje pochodzą z ankietyzacji gmin i określają stan na 31 grudnia 2009 r.
W latach 2005-2008 ilość odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na terenie
powiatu kłobuckiego, wg WSO, wzrosła. W 2005 r. wytworzono łącznie 4,2 tys. Mg
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odpadów, w latach 2006 i 2007 wytworzono odpowiednio 6,4 i 6,2 tys. Mg, a w 2008 r. –
9,0 tys. Mg. W 2008 r. nastąpił ponad 50% wzrost ilości wytwarzanych w sektorze
gospodarczym odpadów w porównaniu z ilościami odpadów wytworzonymi w 2005 r.
Na rysunku 6-1 przedstawiono ilości wytwarzanych na terenie powiatu kłobuckiego odpadów
innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) i niebezpiecznych w
latach 2005-2008, wg WSO.
415,1

ilość odpadów [Mg]

10000,0
9000,0
8000,0

163,5

7000,0
6000,0
5000,0

31,3

2000,0

odpady
niebezpieczne
odpady inne niż
niebezpieczne

8643,21

4000,0
3000,0

388,7

6244,31

5831,29

2006

2007

4140,23

1000,0
0,0
2005

2008

rok

Rysunek 6-1 Ilości wytwarzanych na terenie powiatu kłobuckiego odpadów innych niż
niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) i niebezpiecznych
w latach 2005-2008, wg WSO
Zgodnie z danymi zawartymi w WSO na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. wytworzono
w sektorze gospodarczym łącznie 9,0 tys. Mg odpadów (z wyłączeniem odpadów
komunalnych), z czego 4,8% stanowią odpady niebezpieczne.
W tabeli 6-2 przedstawiono ilości odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym
(z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzonych na terenie powiatu kłobuckiego
w 2008 r.
Tabela 6-2

Lp.

grupa
1
.
2
.
3
.

02

03
04

Ilości odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym (z wyłączeniem
odpadów komunalnych) wytworzonych na terenie powiatu kłobuckiego
w 2008 r. (wg WSO)
Ilość odpadów wytworzona w 2008 r. [Mg]
Odpady inne
niż
Odpady
Odpady
niebezpieczne niebezpieczne
razem

Nazwa grupy
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
Odpady z przetwórstwa drewna oraz
produkcji płyt i mebli, masy celulozowej,
papieru i tektury
Odpady z przemysłu skórzanego,
futrzarskiego i tekstylnego
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2 678,29

0

2 678,29

701,5
9,5

0
0

701,5
9,5
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Lp.

grupa

4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.

07

08

09

Ilość odpadów wytworzona w 2008 r. [Mg]
Odpady inne
niż
Odpady
Odpady
niebezpieczne niebezpieczne
razem

Nazwa grupy

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i
stosowania produktów przemysłu chemii
organicznej
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i
stosowania powłok ochronnych (farb,
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów,
szczeliw i farb drukarskich

Odpady z procesów termicznych

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i
mechanicznej obróbki powierzchni metali i
tworzyw sztucznych

14

15

0,15

0,73

0,88

0

1,3

1,3

1 169,76

80,1

1 249,86

539,65

3

542,65

0

40,394

40,394

0

0,1

0,1

424,6821

1,269

425,9511

591,942

247,659

839,601

499,183

12,54

511,723

0,01

8,176

8,186

2 009,74

20,555

2 030,295

8 643,207

415,823

9 059,03

Odpady z rozpuszczalników organicznych,
chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup
07 i 08)
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do
wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nieujęte w innych grupach
Odpady nieujęte w innych grupach

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z
terenów zanieczyszczonych)

19

18,8

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw
(wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup
05, 12 i 19)

16

18

0

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług
fotograficznych

10

13

18,8

Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady z instalacji i urządzeń służących
zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i
wody do celów przemysłowych

razem:
%

95,2%

4,8%

100,00%

Największą ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne stanowią odpady
należące do grupy 02 (Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności). Stanowią one 31% całości
wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne na terenie powiatu kłobuckiego.
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Odpady grupy 19 (Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z
oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)
stanowią 23% całej wytworzonej na terenie powiatu ilości odpadów innych niż
niebezpieczne, a odpady grupy 10 (Odpady z procesów termicznych) stanowią 13,5%.
Największą ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych stanowią odpady należące do
grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach) - 247,7 Mg, co stanowi prawie 60% całości
wytworzonych odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu kłobuckiego. Odpady grupy 09
(Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych) stanowią 0,3% całkowitej
wytworzonej ilości odpadów niebezpiecznych, a odpady grupy 13 (Oleje odpadowe i odpady
ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)) – 10%.
W tabelach 6-3 i 6-4 przedstawiono zestawienie ilości wytworzonych odpadów
(odpowiednio) innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych w podziale na poszczególne
gminy powiatu kłobuckiego.
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Tabela 6-3

Zestawienie ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne w podziale na poszczególne gminy powiatu kłobuckiego
(2008 r.)
Zestawienie ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne w podziale na poszczególne gminy powiatu kłobuckiego [Mg]

gmina

02

Kłobuck
Krzepice
Lipie
Miedźno
Opatów
Panki
Popów
Przystajn
Wręczyła Wielka
Razem powiat

Tabela 6-4

03

190,9
84,2
2057,0
59,2
198,7

88,3
2678,3

04

07
8,0

08

18,8

10
0,2

12

541,7

15

457,1
78,1

169,9
181,4
52,9

34,5
142,5

559,0
701,5

1,5

9,5

1,8
493,9

18,8

0,2

539,7

17
6,5
4,0

3,7
3,9

2,7

12,9
424,7

161,1
417,6
591,9

4,4

97,9
1169,8

16

18

320,4
2,3
2,3
1,8
2,9
164,2
2,3
1,0
2,3
499,2

19
1093,9
492,8
0,9
147,9
0,0

19,0

0,0

3,7
251,6
2009,7

razem
gmina
2807,2
842,8
2147,5
149,6
211,6
886,8
2,3
165,8
1429,6
8643,2

Zestawienie ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych w podziale na poszczególne gminy powiatu kłobuckiego (2008 r.)
Zestawienie ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych w podziale na poszczególne gminy powiatu kłobuckiego [Mg]

gmina
Kłobuck
Krzepice
Lipie
Miedźno
Opatów
Panki
Popów
Przystajn
Wręczyła Wielka
Razem powiat

08

09

10

0,83
0,47

12

13
3

14

30,893

15
0,1

0,605
0,009

0,75

0,73

0,73

1,3

80,1
80,1

3

1,5
7,251
40,394

45

0,1

16

17

0,379
0,01
0,001

12,54

18
4,958
1,907

0,075

0,09

0,157
0,188
0,082

0,58
1,269

194,807
52,372
247,659

0,104
0,78
8,176

12,54

19

20,555

20,555

razem
gmina
53,305
2,396
0,751
0,157
0,188
21,532
0,000
196,411
141,083
415,823
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Najwięcej odpadów innych niż niebezpieczne wytworzono na terenie gminy Kłobuck,
tj. 2,8 tys. Mg, co stanowi 32,5% całej ilości wytworzonych odpadów na terenie powiatu.
W gminie Lipie wytworzono 2,1 tys. Mg odpadów (24,8%), a w gminie Wręczyła Wielka –
1,4 tys. Mg (16,5%).
Najwięcej odpadów niebezpiecznych wytworzono w gminie Przystajń, tj. 196,4 Mg (grupa
16), co stanowi 47,2% wszystkich wytworzonych odpadów niebezpiecznych na terenie
powiatu. Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzona w gminie Wręczyła Wielka stanowi
34% (grupa 16) wszystkich wytworzonych w powiecie odpadów niebezpiecznych. Natomiast
na terenie gminy Kłobuck wytworzono 53,3 Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowi
niecałe 13% wszystkich wytworzonych odpadów niebezpiecznych.
6.1.2. Sposoby zagospodarowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego

ilość [Mg]

Odpady wytworzone na terenie powiatu kłobuckiego i poza jego terenem w sektorze
gospodarczym zostały poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania.
Na rysunku 6-2 przedstawiono ilości odpadów poddawanych procesom odzysku i
unieszkodliwiania na terenie powiatu kłobuckiego w latach 2005-2008, wg WSO.

60000
50000
53007,44

40000
37188,8

42565,7

43164,4
unieszkodliwianie

30000

odzysk

20000
10000

665,3

1157,7

0
2005

2006

858,9

odzysk

727,6

unieszkodliwianie
2007

2008

rok

Rysunek 6-2 Ilości odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania na
terenie powiatu kłobuckiego w latach 2005-2008, wg WSO.
W tabeli 6-5 przestawiono ilości odpadów poddanych procesom zagospodarowania na terenie
powiatu kłobuckiego w 2008 r. wg kodów procesów.
W latach 2005-2008 ilość odpadów poddawanych procesom odzysku wahała się w granicach
37 tys. – 53 tys. Mg odpadów, natomiast ilość odpadów poddawanych unieszkodliwianiu
(przez składowanie, proces D5) – wynosiła od 660 Mg do 1,1 tys. Mg.
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Tabela 6-5

Ilości odpadów poddanych procesom zagospodarowania na terenie
powiatu kłobuckiego w 2008 r. wg kodów procesów (wg WSO)

Kod
Lp. procesu

1
.
2
.
3
.

R1
R5
R14

4
R15
.
razem odzysk

Nazwa procesu

Ilość [Mg]

Procesy odzysku
Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania
energii
Recykling lub regeneracja innych materiałów
nieorganicznych
Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w
całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji
lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem,
niewymienione w punktach od R1 do R13
Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do
odzysku, w tym do recyklingu

Procesu unieszkodliwiania
5
Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych
D5
.
lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne
razem unieszkodliwienie
razem odzysk i unieszkodliwienie

% zawartość w całej
ilości
zagospodarowanych
odpadów

709,4

1,5

17,2

>0,1

42 241,3

96,3

196,6
43 164,4

0,4
-

727,6
727,6
43 892,0

1,7
100,00

Łącznie w 2008 r. zagospodarowano na terenie powiatu kłobuckiego niecałe 44,0 tys. Mg
odpadów, w tym 415,87 Mg odpadów niebezpiecznych (tylko kod 16 01 04). Odpady
niebezpieczne były poddawane procesom R14 (330,93 Mg) i R15 (84,94 Mg).
Procesom unieszkodliwienia przez składowanie (D5) poddano 1,7% odpadów innych niż
niebezpieczne (tabela 6-5).
W tabeli 6-6 przedstawiono zestawienie ilości odpadów poddanych procesom odzysku i
unieszkodliwienia wg kodów procesu i wg grup odpadów.
Tabela 6-6

Zestawienie ilości odpadów poddanych procesom odzysku
unieszkodliwienia wg kodów procesu i wg grup odpadów (wg WSO)

procesy
unieszkodliwiania
D5

procesy odzysku
R1

Wykorzystanie jako
paliwa lub innego środka
wytwarzania energii

grupa
03
17

ilość
[Mg]
701,5
7,9

R5

R14

R15

Recykling lub regeneracja
innych materiałów
nieorganicznych

Inne działania prowadzące
do wykorzystania
odpadów w całości lub
części lub do odzyskania z
odpadów substancji lub
materiałów, łącznie z ich
wykorzystaniem,
niewymienione w
punktach od R1 do R13

Przetwarzanie odpadów, w
celu ich przygotowania do
odzysku, w tym do
recyklingu

grupa
07
15

ilość
[Mg]
15,2
2

grupa
01
02
07
10
15
16
47

ilość
[Mg]
32 576,2
3 832,0
8,7
3 917,3
24,0
430,8

grupa
16

i

ilość
[Mg]
196,6

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

grupa
02
19

ilość
[Mg]
237
490,6
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procesy
unieszkodliwiania
D5

procesy odzysku
R1

Wykorzystanie jako
paliwa lub innego środka
wytwarzania energii

grupa

R5

R14

R15

Recykling lub regeneracja
innych materiałów
nieorganicznych

Inne działania prowadzące
do wykorzystania
odpadów w całości lub
części lub do odzyskania z
odpadów substancji lub
materiałów, łącznie z ich
wykorzystaniem,
niewymienione w
punktach od R1 do R13

Przetwarzanie odpadów, w
celu ich przygotowania do
odzysku, w tym do
recyklingu

ilość
[Mg]

grupa

ilość
[Mg]

709,4
1,5%

17,2
>0,1%

ilość
[Mg]
17
1 435,1
19
17,1
42 241,3
96,3%

grupa

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

ilość
[Mg]

grupa

ilość
[Mg]

grupa

196,6

727,6

0,4%

1,7%

Największa ilość odpadów była poddana procesowi odzysku metodą R14. Ilość ta wynosi
42,2 tys. Mg. Składowaniu (kod procesu D5) poddane było niecałe 730,0 Mg odpadów.
W tabeli 6-7 przedstawiono zestawienie ilości zagospodarowanych odpadów na terenie
poszczególnych gmin.
Tabela 6-7

Zestawienie
ilości
zagospodarowanych
poszczególnych gmin (wg WSO)

Lp.

odpadów

na

Ilość odpadów
zagospodarowana
na terenie gminy [Mg]

Gmina

terenie

Kod procesu

1
.
Kłobuck

448,5 R5, R14

Krzepice

4 436,7 R14, D5

2
.
3
.
Lipie

1,1 R14, D5

4
.
Opatów

149,4 R1, R14

Panki

251,8 R1, R14

Popów

237,0 D5

5
.
6
.
7
.
Przystajń

3 247,6 R11

8
.
Wręczyca Wielka
razem :

35 120,0 R1, R14, R15
43 892,00
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Najwięcej odpadów zagospodarowano w gminie Wręczyła Wielka 35,1 tys. Mg, co stanowi
80% odpadów, w gminie Krzepice – 10%, a w gminie Przystajń – ok. 7,5%
zagospodarowanych odpadów.
W załączniku 6-2 przedstawiono zestawienie ilości zagospodarowanych odpadów wg kodów
odpadów oraz wg metod zagospodarowania.
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6.1.3. Istniejące instalacje, w tym składowiska odpadów
Informacje dotyczące istniejących instalacji, w tym składowisk odpadów zlokalizowanych na
terenie powiatu kłobuckiego pochodzą z przeprowadzonej ankietyzacji gmin.
Składowiska odpadów
Na terenie powiatu kłobuckiego brak czynnych składowisk na których unieszkodliwiane są
odpady pochodzące z sektora gospodarczego.
Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonują 2 instalacje do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne. Wykaz tych instalacji przedstawiono
w tabeli 6-8.
Tabela 6-8

Lp.

1.

2.

Wykaz instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż
niebezpieczne (wg danych ankietowych z gmin)

Nazwa i adres
instalacji, nr tel., fax

P.P.H.U. Betonit
Maria Dedyk
Kołaczkowice 276
42-120 Miedźno
Zakład Produkcji
Pustaków i
Ogrodzeń, Paweł Mszyca
Władysławów 13
42-120 Miedźno

Rodzaj instalacji
(sortownia,
kompostownia,
itp.), metoda
odzysku /
unieszkodliwiania
(R/D)

Rodzaj
przerabianych
odpadów
(komunalne,
przemysłowe,
niebezpieczne,
itp.), kody
odpadów

Właściciel /
zarządca
instalacji

Moc przerobowa
instalacji [tony/rok]

Liczba
obsługiwanych
mieszkańców

Zakład przerobu
odpadów

12 01 01
10 20 10
10 02 01

Maria Dedyk

600 Mg/rok
1500 Mg/rok
500 Mg/rok

Cała gmina

Zakład przerobu
odpadów

10 01 01

Paweł Mszyca

800 tMgrok

Cała gmina

Wg WSO, na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonowała w 2008 r. instalacja do odzysku
odpadów z przemysłu drzewnego. Informacje nt. tej instalacji przedstawiono w tabeli 6-9.
Tabela 6-9

Informacje nt. instalacji do odzysku odpadów z przemysłu drzewnego
(wg WSO)

50

1 Instalacja do
. odzysku

odpadów z
przemysłu
drzewnego –
kocioł KOTERM
KWMP o mocy
200KW

Adres

42-152 Opatów
Wilkowiecko
ul. Chodakowskiego
32

Właściciel/
Zarządzający
instalacją (adres)

Zakład Stolarki
Budowlanej PHU
„LIZUREJ”
42-152 Opatów
Wilkowiecko
ul. Chodakowskiego 32

Rodzaj
procesu
R/D

Ilość odpadów unieszkodliwionych lub
poddanych odzyskowi w 2008 r. [Mg]

Nazwa
instalacji

Zdolność przerobowa w [Mg/rok]

Lp.

Kody odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwienia lub odzysku
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R1

03 01 05

150

125,5

6.1.4. Nieczynne instalacje i tereny rekultywowane
Informacje dotyczące nieczynnych instalacji, w tym składowisk odpadów oraz terenów
zrekultywowanych zlokalizowanych na terenie powiatu kłobuckiego pochodzą z
przeprowadzonej ankietyzacji gmin.
Nieczynne instalacje, w tym składowiska odpadów
Na terenie powiatu kłobuckiego brak nieczynnych składowisk odpadów.
Tereny rekultywowane
Na terenie powiatu kłobuckiego w miejscowości Ługi-Radły (gmina Przystajń) jest
zlokalizowany teren rekultywacyjny - działka o nr ewid. 40/3. Jest to teren zrekultywowany
po wyrobiskach, gdzie gromadzone były odpady w sposób nielegalny, tworząc tzw. „dzikie”
wysypisko.
Na terenie powiatu kłobuckiego w odległości ok 1200m na północny-wschód od
miejscowości Pierzchno i ok. 800 m na południowy–zachód od drogi Częstochowa-Kłobuck
znajduje się nieczynne zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych
6.1.5. Najważniejsze problemy
Do najważniejszych problemów występujących na terenie powiatu kłobuckiego związanych z
gospodarką odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym należy zaliczyć:
− nieprawidłowe postępowanie z wytwarzanymi odpadami innymi niż niebezpieczne
i odpadami niebezpiecznymi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
− wysokie koszty nowoczesnych rozwiązań technologicznych prowadzących
do minimalizacji wytwarzanych odpadów,
− zbyt duże ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w małych i średnich
przedsiębiorstwach,
− brak zachęt finansowych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
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6.2.

ODPADY POZOSTAŁE

6.2.1. Zużyte opony
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Wg danych WSO, w 2008 r. na terenie powiatu kłobuckiego wytworzono 14,43 Mg zużytych
opon (16 01 03). Brak danych w WSO nt. ilości unieszkodliwionych na terenie powiatu
kłobuckiego zużytych opon.
Systemy zbierania
Zbieranie zużytych opon powinno być prowadzone jest przez: punkty serwisowe, firmy
eksploatujące pojazdy, stacje demontażu, gminy i osoby fizyczne. Ilość zbieranych zużytych
opon uzależniona jest od sezonu i wzrasta szczególnie w okresie wymian jesienno-zimowej
i wiosennej. Działające na rynku polskim organizacje odzysku reprezentując producentów
opon zajmują się obecnie tworzeniem kompleksowego systemu zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania zużytych opon, współpracując z operatorami logistycznymi oraz firmami
zajmującymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem tego rodzajów odpadów.
Najważniejsze problemy:
- brak systemu zbierania zużytych opon,
- niekontrolowane spalanie części zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do
tego celu,
- mieszanie tych odpadów z odpadami komunalnymi lub deponowanie na tzw. „dzikich
wysypiskach”.
6.2.2. Odpady z budowy, remontów
i infrastruktury budownictwa

i

demontażu

obiektów

budowlanych

Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Źródła powstawania odpadów z budowy, remontów i demontażu są bardzo rozproszone.
Odpady powstają w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz w drogownictwie
i kolejnictwie, zarówno na etapie budowy oraz podczas wykonywanych planowych
i awaryjnych remontów oraz prac rozbiórkowych. Fakt ten powoduje trudności
w oszacowaniu ich ilości.
Na terenie powiatu kłobuckiego, wg WSO, w 2008 r. wytworzono łącznie niecałe 500 Mg
odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Ilości wytworzonych
odpadów przedstawiono w tabeli 6-10.
Tabela 6-10 Ilości wytworzonych w 2008 r. odpadów z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych (wg WSO)
Lp.

kod odpadu

Wytworzona ilość odpadów [Mg]

1.

17 01 01

6,2

2.

17 01 07

4,4

3.

17 02 01

11,9

4.

17 04 01

0,6

5.

17 04 02

3,8
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Lp.

kod odpadu

Wytworzona ilość odpadów [Mg]

6.

17 04 05

167,0

7.

17 04 07

0,4

8.

17 04 11

1,0

9.

17 05 04

304,0

razem:

499,2

Wg danych WSO, na terenie powiatu kłobuckiego, w 2008 r. odzyskowi poddano
1 443,03 Mg tego rodzaju odpadów (kody procesów: R1, R14).
W tabeli 6-11 przestawiono ilości tych odpadów unieszkodliwionych na terenie gmin
powiatu kłobuckiego w 2008 r.
Tabela 6-11 Ilość unieszkodliwionych odpadów z budowy, remontów i demontażu
obiektów na terenie gmin powiatu kłobuckiego w 2008 r. (wg WSO)
miejsce
unieszkodliwienia

Lp.

kod odpadu

kod procesu

Ilość odpadów [Mg]

Krzepice

17 01 02

R14

49,0

Panki

17 02 01

R1

7,9

Przystajń

17 02 01

R14

3

Kłobuck

17 02 03

R14

86,1

Krzepice

17 05 04

R14

65,1

Kłobuck
razem:

17 05 04

R14

304
515,1

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.

Systemy zbierania
Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu zajmują się obecnie:
- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe i demontażowe oraz osoby
prywatne prowadzące te prace,
- specjalistyczne podmioty działające w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Gruz budowlany i inne rodzaje odpadów budowlanych wytwarzane przez osoby prywatne
podczas budowy i remontu mieszkań, usuwane są przez posiadające stosowne zezwolenia
firmy na zasadzie podstawienia specjalistycznego pojemnika.
Najważniejsze problemy:
- odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny,
- system zbierania odpadów budowlanych nie obejmuje wszystkich wytwórców,
- część odpady z grupy 17 jest deponowana na tzw. „dzikich wysypiskach”.
6.2.3.

Komunalne osady ściekowe
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Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
W tabeli 6-12 przedstawiono gospodarkę odpadami ściekowymi na terenie gmin powiatu
kłobuckiego w 2009 r. (dane pochodzą z przeprowadzonej ankietyzacji gmin).
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4.

5.

6.
7.
8.

2 546/671

6,5

„Sobuczyna”
ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa

Oczyszczalnia Ścieków
w Kłobucku

bd

bd

Oczyszczalnia ścieków
w Krzepicach,
ul. Kazimierza
Wielkiego, 42-160
Krzepice
Gminna Oczyszczalnia
Ścieków
ul. Ziołowa 10
Lipie

ok. 6 700
mieszkańców /
1666 obiektów

ok. 350

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji, Okręgu
Częstochowskiego S.
A.,
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
Zakład Działalności
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Krzepicach,
ul. Targowa 19

b.d.

5

Zakład Komunalny
Krzepice
tel. (34)317 51 02

składowane

Oczyszczalnia ścieków
w Pankach
ul. Łąkowa
42-140 Panki

gmina Panki i
Przystajń
ok. 3 500 osób

20

Remondis Sp. z o.o
ul. Radomska 12
tel. (34)3627230

składowanie
na wysypisku

Gminna Oczyszczalnia
Ścieków 42-110 Popów,
ul. Rzeczna 1

cała gmina
Popów

68

Okoliczni mieszkańcy

rekultywacja
terenu

Oczyszczalnia ścieków,
Wręczyca Mała ul.
Zamkowa 7a
Oczyszczalnia ścieków
Truskolasy,
ul. Kamienna 41

4 050
osób/1073
przyłączy
500 osób/124
przyłączy

0

bd

bd

5

bd

składowane
na
oczyszczalni

Kłobuck

gmina

3.

Oczyszczalnia Ścieków
w Ostrowach
ul. Zadworna
42-122 Ostrowy nad
Okszą

Krzepice

2.

Ilość
powstających
osadów
ściekowych
[Mg/rok]

Lipie

1.

Ilość
obsługiwanych
osób/
Ilość
obsługiwanych
obiektów

WielkaWręczyca Popów PrzystajńPanki,

Lp.

Nazwa i adres oczyszczalni
ścieków,
nr tel., fax

Miedźno

Tabela 6-12 Gospodarka odpadami ściekowymi na terenie gmin powiatu
kłobuckiego w 2009 r. (dane z ankietyzacji gmin)

Odbiorca osadów,
nazwa, adres,
nr tel., fax

Sposób
postępowania
z osadami

odwadnianie
osadu na
prasie i
wywóz osadu
na
składowisko
w Sobuczynie
bd

rekultywacja
składowiska
odpadów

Wg danych ankietowych, na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonuje 8 oczyszczalni
ścieków w gminach: Miedźno, Krzepice, Kłobuck, Lipie, Panki, Popów i Wręczyła Wielka,
które obsługują ok. 25 tys. mieszkańców powiatu. Ilość powstałych osadów ściekowych
wyniosła w 2009 r. 454,5 Mg. s. m.
Wg danych WSO, w 2008 r. wytworzono na terenie powiatu kłobuckiego łącznie niecałe
1,8 tys. Mg odpadów z oczyszczalni ścieków. Wytworzone ilości tych odpadów wraz z
kodami odpadów przedstawiono w tabeli 6-13.
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Tabela 6-13 Ilości wytworzonych w 2008 r. odpadów z oczyszczalni
ścieków wraz z kodami (wg WSO)
Lp.
1.

kod odpadu

Wytworzona ilość odpadów [Mg]

19 08 01

58,41

19 08 02

30,67

19 08 05

1675,04

2.
3.
razem:

1764,12

Wg danych WSO, w 2008 r. unieszkodliwiono 456,0 Mg s. m. osadów ściekowych oraz
17,0 Mg skratek, 17,6 Mg odpadów stanowiących zawartość piaskowników (kod procesu
D5).
W tabeli 6-14 przedstawiono ilości składowanych w Krzepicach odpadów podgrupy 19 08
(Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach).
Tabela 6-14 Ilości składowanych odpadów podgrupy 19 08 (Odpady z
oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach), wg WSO
Lp.

kod odpadu

kod procesu

Ilość odpadów [Mg]

19 08 01

D5

17,0

19 08 02

D5

17,6

19 08 05

D5

456,0
490,6

1
.
2
.
3
.
razem:

Systemy zbierania
Gromadzenie i system zbierania osadów ściekowych są elementem procesu technologicznego
oczyszczania ścieków i określa je ściśle instrukcja technologiczna oczyszczalni oraz
pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane. Najczęściej osady po
odwodnieniu mechanicznym kierowane są na poletka gdzie poddawane są stabilizacji, która
jest niezbędnym warunkiem dalszego ich odzysku lub unieszkodliwiania.
Najważniejsze problemy
− brak kompleksowego systemu gospodarki osadami ściekowymi,
− niewystarczająca ilość instalacji do końcowego unieszkodliwiania osadów
ściekowych, w tym instalacji do ich termicznego przekształcania,
− deponowanie osadów ściekowych na składowiskach odpadów,
− skażenie mikrobiologiczne i wysoka zawartość metali ciężkich w powstających
osadach uniemożliwiające ich wykorzystanie w rolnictwie i do rekultywacji.
6.2.4. Odpady opakowaniowe
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Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Odpady opakowaniowe powstają m.in. w gospodarstwach domowych, jednostkach
handlowych, administracyjnych, miejscach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach.
Na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. wytworzono 450 Mg odpadów opakowaniowych
(wg WSO), co przedstawiono w tabeli 6-15.
Tabela 6-15 Wytworzona ilość odpadów opakowaniowych na terenie powiatu
kłobuckiego w 2008 r. (wg WSO)
Lp.

kod odpadu

Wytworzona ilość odpadów [Mg]

1
.
15 01 01

219,9

15 01 02

109,5

15 01 03

72,9

15 01 04

2,6

15 01 07

19,8

2
.
3
.
4
.
5
.
razem:

424,7

Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych na terenie powiatu kłobuckiego, w
2008 r., wg danych WSO wyniosła 26,0 Mg. Odpady te były poddane odzyskowi w
Krzepicach (kody procesów: R5 i R14). Powyższe dane przedstawiono w tabeli 6-16.
Tabela 6-16 Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych na terenie powiatu
kłobuckiego w 2008 r. (wg WSO)
Lp.
1.
2.
razem:

kod odpadu

kod procesu

15 01 02
15 01 03

R5
R14

Ilość odpadów [Mg]
2,0
24,0
26,0

Systemy zbierania
Odpady opakowaniowe powstające w gospodarstwach domowych zbierane są selektywnie
w ramach systemów organizowanych przez gminy lub przedsiębiorców posiadających
stosowne zezwolenia. Systemy te powinny być organizowane we współpracy z organizacjami
odzysku. Niektóre rodzaje odpadów opakowaniowych zbierane są przez punkty skupu
surowców wtórnych. Wysegregowane odpady opakowaniowe poddawane są procesowi
recyklingu.
Najważniejsze problemy:
− niewystarczająca sieć instalacji do segregowania odpadów opakowaniowych
wchodzących w strumień odpadów komunalnych,
− nieścisłości w dokumentowaniu recyklingu i odzysku, niewystarczająca kontrola
w zakresie wypełniania obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem.
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6.3.

ODPADY
WYMAGAJĄCE
POSTĘPOWANIA

SZCZEGÓLNYCH

ZASAD

6.3.1. Odpady zawierające PCB
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Ze względu na swoje właściwości dielektryczne PCB znalazły zastosowanie jako:
- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów
i kondensatorów,
- płyny hydrauliczne,
- dodatki do farb i lakierów,
- plastyfikatory do tworzyw sztucznych,
- środki konserwujące i impregnujące.
Według ankietyzacji gmin powiatu kłobuckiego (stan na 31 grudnia 2009 r.) na terenie
powiatu kłobuckiego nie funkcjonuje żadne urządzenie zawierające PCB.
Natomiast wg danych WSO, na terenie powiatu kłobuckiego wytworzono łącznie 0,909 Mg
odpadów zawierających PCB, co przedstawiono w tabeli 6-17. W WSO brak danych nt.
metod zagospodarowania tych odpadów.
Tabela 6-17 Ilości odpadów PCB wytworzonych na terenie powiatu kłobuckiego
(wg WSO)
Lp.
1.

Kod odpadu
15 02 02*
razem:

Wytworzone [Mg]
0,909
0,909

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne
zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 860) powinno następować
sukcesywne oczyszczanie lub eliminowanie instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane PCB. Dopuszcza się wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach
lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.
Instalacje do unieszkodliwiania
Na terenie powiatu kłobuckiego nie funkcjonuje instalacja do unieszkodliwiania odpadów
zawierających PCB. Najbliżej funkcjonująca instalacja do termicznego unieszkodliwiania
olejów i cieczy zawierających PCB o łącznej mocy przerobowej 18 tys. Mg/rok znajduje się
w Dąbrowie Górniczej (Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.).
Z uwagi na brak w kraju instalacji do unieszkodliwiania kondensatorów zawierających PCB,
następuje ich wywóz poza granice kraju do instalacji we Francji lub Niemczech.
6.3.2. Oleje odpadowe
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Oleje odpadowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach to: wszystkie oleje
smarowe lub przemysłowe, a w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje
przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. W tabeli 6-18
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przedstawiono zestawienie ilości wytworzonych olejów odpadowych w 2008 r. na terenie
powiatu kłobuckiego (wg WSO).
Tabela 6-18

Oleje odpadowe wytworzone w 2008 r. na terenie powiatu kłobuckiego
(wg WSO)

Lp.

Ilość wytworzonych olejów
odpadowych [Mg]
0,5
0,88
0,413
8,801
29,5
0,3
40,394

Kod odpadów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
razem:

13 01 10*
13 01 13*
13 02 05*
13 02 08*
13 05 08*
13 07 02*

Wg danych WSO, na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. wytworzono łącznie 40 Mg
olejów odpadowych. W WSO nie określono metod gospodarowania olejami odpadowymi.
Systemy zbierania
Oleje odpadowe wytworzone na terenie powiatu kłobuckiego są przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwiania za pośrednictwem firm specjalizujących się w zbieraniu olejów
przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych oraz szlamów zaolejonych.
Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania
Zgodnie z danymi zawartymi w wykazie sporządzonym przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska na podstawie art. 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251) na terenie powiatu kłobuckiego brak instalacji do
regeneracji olejów odpadowych. Wykaz instalacji zlokalizowanych najbliżej powiatu
kłobuckiego zamieszczono w tabeli 6-19.
Tabela 6-19 Wykaz prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych
Lp.
1.

Data wprowadzenia

Nazwa

do wykazu
24 listopada 2005 r.

Adres

Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze

Variant S.A.

ul. Czerwieńskiego 3B
31-319 Kraków

2 lipca 2009 r.
2.

Uwagi

Instalacja w fazie
rozruchu
technologicznego

Najważniejsze problemy
- brak systemu zbierania olejów odpadowych z małych i średnich przedsiębiorstw.
6.3.3. Zużyte baterie i akumulatory
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Baterie i akumulatory po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla środowiska
i zdrowia człowieka, ze względu na zawartość substancji szkodliwych tj. m. in. ołów, kadm
i rtęć. Ze względu na duże rozproszenie miejsc powstawania tego rodzaju odpadów, znaczna
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ilość baterii i akumulatorów znajduje się w strumieniu odpadów komunalnych i ostatecznie
jest deponowana na składowiskach odpadów komunalnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206), odpadowe baterie i akumulatory
zostały zaklasyfikowane do grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach) i podgrupy 16 06
(Baterie i akumulatory). W tej podgrupie wyszczególniono następujące rodzaje odpadów
niebezpiecznych:
16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03 Baterie zawierające rtęć
16 06 06 Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
W tabeli 6-20 przedstawiono ilości odpadów baterii i akumulatorów ołowiowych
wytworzonych na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. (wg WSO).
Tabela 6-20
Lp.
1.
razem:

Ilości odpadów baterii i akumulatorów ołowiowych wytworzonych
na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. (wg WSO)

Kod odpadu
16 06 01*

Wytworzone[Mg]
14,699
14,699

Wg danych WSO, na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. wytworzono łącznie 14,7 Mg
odpadów baterii i akumulatorów ołowiowych.
Systemy zbierania
Na terenie powiatu kłobuckiego brak jednolitego systemu zbierania zużytych baterii
i akumulatorów. Akumulatory kwasowo-ołowiowe zbierane są przez firmy zajmujące się
odzyskiem tego typu odpadów. W zakresie pozostałych typów baterii i akumulatorów
systemy zbierania funkcjonują w ograniczonym zakresie i organizowane są głównie przez
organizacje odzysku.
Zgodnie z danymi zawartymi w „Rejestrze wprowadzających baterie lub akumulatory oraz
prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów”
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, najbliżej powiatu kłobuckiego funkcjonują
następujące instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów baterii i akumulatorów:
Akumulatory kwasowo-ołowiowe + elektrolit:
- „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
- „Baterpol” Sp. z o.o. w Katowicach
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe:
- MarCo Ltd w Katowicach
Najważniejsze problemy
- brak informacji o wszystkich wytwarzanych zużytych bateriach i akumulatorach,
szczególnie przenośnych,
- brak jednolitego systemu zbierania małogabarytowych (przenośnych) baterii
i akumulatorów.
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6.3.4. Odpady medyczne i weterynaryjne
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
medycznych
Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych udzielających
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzących badania naukowe i doświadczenia z zakresu
medycyny. Stwarzają one szczególne zagrożenie z uwagi na możliwość kontaktu
z otoczeniem występujących w nich drobnoustrojów chorobotwórczych, a także z powodu
udziału w nich przeterminowanych lekarstw.
Skuteczne unieszkodliwienie odpadów jest niezwykle istotnym problemem. Ustawodawca
klasyfikuje odpady medyczne i weterynaryjne w grupie 18 katalogu odpadów.
Ilości odpadów medycznych wytworzonych na terenie powiatu kłobuckiego
w 2008 r., wg danych WSO przedstawiono w tabeli 6-21.
Tabela 6-21 Ilości odpadów medycznych wytworzonych na terenie
kłobuckiego w 2008 r. i unieszkodliwionych (wg WSO)
Lp.

Kod

1.

18 01 03*

2.

18 01 06*
razem:

powiatu

Wytworzone
[Mg]

Unieszkodliwiane poza składowaniem
D10
[Mg]

8,171

8,171

0,005
8,176

0,005
8,176

Na terenie powiatu kłobuckiego wytworzono 8,2 Mg odpadów medycznych, które zostały
całkowicie przekazane do unieszkodliwienia metodą D10.
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
weterynaryjnych
Odpady weterynaryjne powstają we wszystkich placówkach zajmujących się świadczeniem
usług weterynaryjnych oraz prowadzących badania naukowe i doświadczenia na zwierzętach.
Brak danych nt. ilości wytwarzanych na terenie powiatu kłobuckiego odpadów
weterynaryjnych w systemie informatycznym WSO.
Systemy zbierania
W placówkach medycznych i weterynaryjnych stosuje się selektywne zbieranie odpadów do
specjalistycznych pojemników wg wewnętrznego regulaminu. Odpady powinny być
odbierane przez posiadające stosowne zezwolenia firmy i unieszkodliwiane przez termiczne
przekształcanie (D10) lub autoklawowanie (D9). Obecnie zgodnie z obowiązującym prawem
jedynym sposobem unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych
jest ich spalanie w spalarniach odpadów (art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach).
Instalacje do unieszkodliwiania
Na terenie powiatu kłobuckiego brak obiektów przekształcających termicznie niebezpieczne
odpady medyczne i weterynaryjne. Najbliżej funkcjonująca instalacja przekształcająca
termicznie odpady medyczne i weterynaryjne zlokalizowana jest w Gliwicach (Zakład
Utylizacji Odpadów przy Centrum Onkologii w Gliwicach), w Dabrowie Górniczej (SARPI
Dabrowa Górnicza Sp. zo.o.) oraz w Katowicach (Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i
Komunalnych).
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Identyfikacja problemów
- brak jednolitego sprawnego systemu gospodarowania odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi,
- brak systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych,
- brak jednolitego systemu zbierania przeterminowanych leków.
6.3.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Samochód po zakończeniu użytkowania staje się odpadem niebezpiecznym. Szkodliwe
oddziaływanie na środowisko (gleba, wody gruntowe, atmosfera) pojazdów wycofanych
z eksploatacji spowodowane jest występowaniem w nim wielu substancji niebezpiecznych,
które mogą przedostać się do wszystkich elementów środowiska w wyniku
niekontrolowanego postępowania z tego rodzaju odpadami.
Ocenia się, że około 85% średniej masy pojazdu może być ponownie wykorzystane. Wiele
elementów pojazdów mechanicznych ma wartość surowcową, należą do nich m.in. złom,
akumulatory, opony, szkło, tworzywo sztuczne. W związku z powyższym zużyte lub nie
nadające się do użytku samochody powinny być przekazywane przez ostatniego właściciela
firmom posiadającym uprawnienia wojewody do demontażu samochodów i do wydawania
zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji. Wyspecjalizowane stacje demontażu
samochodów usuwają substancje niebezpieczne oraz prowadzą odzysk materiałów, części
i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. Materiały odzyskane w wyniku
procesu demontażu przekazuje się uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady dla
których recykling materiałowy nie jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie są
kierowane do unieszkodliwienia termicznego lub deponowane na składowiskach.
Wg danych Starostwa Powiatowego w Kłobucku na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r.
zarejestrowanych było 68 835 sztuk pojazdów samochodowych, a w 2009 r. – 75 860 sztuk
pojazdów. W 2008 r. wycofano z eksploatacji oraz przerejestrowano poza teren powiatu
4 422 sztuk pojazdów, a w 2009 r. – 4 218 sztuk.
Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania
Na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonują cztery przedsiębiorstwa upoważnione do
prowadzenia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wykaz w/w
przedsiębiorstw zamieszczono w tabeli 6-22 (dane zawarte w wykazie przedsiębiorców
prowadzących stacje demontażu pojazdów Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego).
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Tabela 6-22 Przedsiębiorstwa upoważnione do prowadzenia stacji demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie powiatu kłobuckiego

Lp.
Nazwa przedsiębiorcy
1.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowo – Usługowe
„FUNDAMENT”
2.
STAL-MET s.c.

Adres stacji
ul. Konopnickiej 7
42-130 Wręczyca Wielka

Nr w wykazie wojewody
20.04.2007 r.
ŚR.V.6620/2/07

ul. Konopnickiej 1
42-130 Wręczyca Wielka

20.06.2007 r.
ŚR.V.6620/3/07

3.

ul. Bór 17
42-141 Przystajń

3.09.2007 r.
ŚR.V.6620/4/07

ul. Powstańców Śląskich 107,
42-141 Przystajń,
tel. (34)321-27-55

12.01.2010 r.
123/OS/2010

4.

„WISTAL”
Skup i sprzedaż surowców
wtórnych
AMK Motors Sp. z o.o.

Na terenie powiatu kłobuckiego brak punktów upoważnionych wyłącznie do zbierania
pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Najbliższy punkt upoważniony wyłącznie do zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji funkcjonuje w gm. Poraj powiat myszkowski.
W tabeli 6-23 przedstawiono ilości odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 01 04* zużyte lub
nienadające się do użytkowania pojazdy, wytworzonych na terenie powiatu kłobuckiego
w 2008 r. (wg WSO).
Tabela 6-23

Lp.
1.
razem:

Ilości odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 01 04* zużyte lub
nienadające się do użytkowania pojazdy wytworzonych na terenie
powiatu kłobuckiego w 2008 r. (wg WSO)

Kod odpadu
16 01 04*

Wytworzone[Mg]
182,2
182,2

Z danych WSO wynika, że na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. wytworzono łącznie
182 Mg odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 01 04*.
Najważniejsze problemy
- brak rzetelnych danych nt. ilości unieszkodliwionych pojazdów.
6.3.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) powstaje zarówno w
indywidualnych gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Produkcja sprzętu
elektrycznego i elektronicznego jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających
się gałęzi przemysłu. Rozwój nowych technologii powoduje z kolei szybsze „starzenie” się
sprzętu i przechodzenie do strumieni odpadów. Średni czas użytkowania sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w Unii Europejskiej został ustalony na 4 lata. Zasady
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postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) określa ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 180, poz. 1495). Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe przepisy wynikające
z nowelizacji ww ustawy. Znowelizowana ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464) jest podstawowym aktem prawnym określającym
obowiązki podmiotów wprowadzających na terytorium kraju sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak
również użytkowników sprzętu i organizacji odzysku, a ponadto określającym prawne
podstawy funkcjonowania rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Załącznik 1 do ustawy precyzuje rodzaje sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
W 2008 r. na terenie powiatu kłobuckiego, wg WSO, wytworzono 50,511 Mg odpadów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ilość wytworzonych odpadów zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w powiecie kłobuckim w 2008 r. przedstawiono w
tabeli 6-24.
Tabela 6-24 Ilość odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
wytworzonych w powiecie kłobuckim w 2008 r. (wg WSO)
Lp.
1.
2.

Wytworzone
[Mg]
50,493
0,018
50,511

Kod
16 02 13*
16 02 16
razem:

Z danych WSO wynika, że na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. wytworzono łącznie
50 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Systemy zbierania
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) system gospodarowania zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce powinien docelowo obejmować
wszystkich użytkowników tego typu produktów (tzn. producentów, użytkowników
końcowych, zbierających, prowadzących zakłady przetwarzania, prowadzących instalacje
odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z sektora komunalnego z terenu
powiatu kłobuckiego jest obecnie zbierany przez:
- jednostki handlowe na zasadzie wymiany (1:1) przy zakupie nowego sprzętu,
- firmy posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych – usługa na telefon,
zorganizowane wystawki sprzętu,
- punkty serwisowe, w przypadku, gdy koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego
urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna,
- punkty skupu złomu, które posiadają pozwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i są zarejestrowane
w GIOŚ.
W przypadku zużytego sprzętu pochodzącego z innych źródeł niż gospodarstwa domowe
sprzęt jest odbierany przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia.
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Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania
Na terenie powiatu kłobuckiego brak zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Najbliższy zakład przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Częstochowie (P.W. Bowi).
6.3.7. Odpady zawierające azbest
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Odpady zawierające azbest to odpady powstające przy demontażu wyrobów azbestowocementowych lub wyrobów izolacyjnych zawierających azbest. W trakcie prowadzenia prac
demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych
powstaje pył, zawierający włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, które mają
właściwości rakotwórcze. Z tego względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano jako
odpady niebezpieczne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz. 1206), odpadom zawierającym azbest
nadano następujące kody:
06 13 04 odpady z przetwarzania azbestu,
10 11 81 odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),
10 13 09 odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych,
15 01 11 opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi,
16 02 12 zużyte urządzenia zawierające azbest,
17 06 01 materiały izolacyjne zawierające azbest,
17 06 05 materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
W tabeli 6-25 zestawiono ilość odpadów azbestowych wytworzonych w 2008 r. na terenie
powiatu kłobuckiego.
Tabela 6-25 Ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest w 2008 r. na terenie
powiatu kłobuckiego (wg WSO)
Lp.
1.

Kod

Wytworzone
[Mg]

17 06 05*
razem

12,54
12,54

Z danych WSO wynika, że na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. wytworzono łącznie
12 Mg odpadów azbestowych.
Zgodnie z danymi zawartymi w „Sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki
odpadami dla powiatu kłobuckiego za lata 2007-2008” na terenie powiatu kłobuckiego
przeprowadzono wstępną inwentaryzację obiektów zawierających azbest. Z zestawionych
danych wynika, że na terenie powiatu znajduje się ok. 5 000 budynków mieszkalnych i
gospodarczych posiadających pokrycia dachowe wykonane z materiałów zawierających
azbest o łącznej powierzchni 859 133,5 m2.
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Systemy zbierania
Z uwagi na to, że wyroby zawierające azbest stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska
i zdrowia ludzkiego powinny podlegać sukcesywnej eliminacji przy zachowywaniu
specjalistycznych procedur prowadzenia prac.
Zgodnie z zapisami „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009-2032”, który utrzymuje cele „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski” wyroby zawierające azbest powinny być usunięte
i unieszkodliwione do 2032 r.
W gminie Kłobuck stosuje się dofinansowanie dla osób prywatnych, które usunęły pokrycia
azbestowo-cementowe ze swoich budynków, natomiast w pozostałych gminach powiatu
kłobuckiego planowana jest pomoc finansowa dla mieszkańców w zakresie usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Instalacje do unieszkodliwiania
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest jest ich składowanie. Na terenie powiatu kłobuckiego brak składowisk
do deponowania odpadów zawierających azbest.
Zgodnie z informacjami zawartymi w „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009-2032” opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, na terenie województwa
śląskiego znajdują się 4 składowiska odpadów zawierających azbest, a w latach 2009-2032
planowana jest budowa 2 kolejnych składowisk.
Poniżej w tabeli 6-26 przedstawiono wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk
odpadów zawierających azbest na terenie województwa śląskiego – stan na 2008 r. (dane
zawarte w „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032”, Warszawa, lipiec
2009 r.).
Tabela 6-26 Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadów
zawierających azbest na terenie województwa śląskiego–stan na 2008 r.
(dane zawarte w „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009-2032”, Warszawa, lipiec 2009 r.).
Lp.

Nazwa składowiska
Lokalizacja

Nazwa i adres
zarządzającego
składowiskiem

1.

Wolna pojemność
składowiska
[m3]

Sektor III na odpady azbestowe, wydzielony w
ramach składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Knurowie, ul.
Szybowa 44
2 Kwatera X na odpady azbestowe w ramach
2. składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Dąbrowie
Górniczej

PPHU „Komart” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów

284 740

Koksownia „Przyjaźń”
Sp. z o.o.
ul. Koksownicza 1
42-523 Dąbrowa Górnicza

186

3.

Składowisko odpadów azbestowych na terenie
Oczyszczalni Ścieków DeszczowoPrzemysłowych
Huty Katowice
Dąbrowa Górnicza

4.

Wydzielona subkwatera na odpady
zawierające azbest w ramach sektora III
składowiska odpadów innych niż

ARCELOR MITTAL
POLAND S.A.
Oddział w Dąbrowie
Górniczej
ul. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Cofinco-Poland Sp. z o.o.
ul. Graniczna 29
40-956 Katowice
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Lp.

Nazwa składowiska
Lokalizacja

Nazwa i adres
zarządzającego
składowiskiem

Wolna pojemność
składowiska
[m3]

niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu
Zdroju
P.

Składowisko odpadów komunalnych
Świętochłowice – teren po eksploatacji hałdy
Huty „Florian”

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76
41-608 Świętochłowice

[30 000]

P – przygotowywane składowisko odpadów zawierających azbest
Podmioty uprawnione do gospodarowania odpadami zawierającymi azbest na terenie powiatu
kłobuckiego przedstawiono w załączniku 6-3.
Najważniejsze problemy
- niewystarczający poziom wiedzy mieszkańców powiatu na temat azbestu, zagrożeń
wynikających z nieprawidłowego postępowania z wyrobami azbestowymi i procesów
niszczenia wyrobów azbestowych pod wpływem czynników atmosferycznych,
- niewystarczający poziom wiedzy mieszkańców powiatu na temat firm i instytucji
zajmujących się demontażem pokryć azbestowych oraz ewentualnych zachęt
finansowych przysługujących właścicielom posesji z tytułu ich wymiany,
- brak opracowanych gminnych programów usuwania azbestu,
- brak wystarczających środków finansowych umożliwiających gminom podjęcie działań
w kierunku dofinansowania demontażu pokryć azbestowych znajdujących się na
budynkach prywatnych.
6.3.8. Pestycydy
Źródła powstawania, ilości wytworzone, odzysk i unieszkodliwianie
Odpady pestycydowe pochodzą z:
- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane w
mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,
- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie.
Wobec powyższego, zgodnie z katalogiem odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206)
środki ochrony roślin (ś. o. r.) mogą przyjąć następujące kody:
02 01 08 odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki
ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne),
07 04 80 przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne),
15 01 10 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności –
bardzo toksyczne i toksyczne),
20 01 19 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne,
np. herbicydy, insektycydy).
W tabeli 6-27 przedstawiono ilości wytworzonych odpadów pestycydowych na terenie
powiatu kłobuckiego w 2008 r.
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Tabela 6-27 Ilości wytworzonych w 2008 r. odpadów pestycydowych na terenie
powiatu kłobuckiego (wg WSO)
Lp.

Kod odpadu

1.

15 01 10*

Wytworzone
[Mg]
0,36
0,36

Razem:

Wg WSO, w 2008 r. wytworzono na terenie powiatu kłobuckiego łącznie 0,36 Mg odpadów
pestycydowych i są to opakowania po środkach ochrony roślin (ś. o. r.). Zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 97) opakowania te podlegają kaucjonowaniu w wysokości od
10% do 30% ceny środka niebezpiecznego. Zastosowanie kaucji wymusza zwrot opakowania
po zużytych ś. o. r. do sprzedawcy, producenta lub importera.
Na terenie powiatu kłobuckiego nie istnieją mogilniki zawierające odpady pestycydowe.
Instalacje unieszkodliwiania
Najbliżej powiatu kłobuckiego jest zlokalizowana instalacja do unieszkodliwiania
przeterminowanych ś. o. r. - Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej o
mocy przerobowej 30 tys. Mg/rok.
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7.

PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

7.1.

ODPADY POCHODZĄCE Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie
powiatu kłobuckiego w horyzoncie czasowym 2005-2008 wzrosła o ponad 100%, tj.
w 2005 r. wytworzono 4,1 tys. Mg odpadów, a w 2008 r. – 8,6 tys. Mg odpadów (wg WSO).
W zakresie odpadów niebezpiecznych w horyzoncie czasowym 2005-2008 również nastąpił
wyraźny wzrost ilości wytwarzanych odpadów na terenie powiatu kłobuckiego. W 2005 r.
wytworzono, wg WSO, 31, 3 Mg odpadów niebezpiecznych, w 2006 r. – 163,5 Mg, w 2007
r. – 388,7 Mg, a w 2008 r. – 415,1 Mg.
Powyższe dane przedstawiono w podrozdziale 6.1. na rysunku 6-1.
Nie odzwierciedla to jednak w pełni stanu faktycznego i spowodowane było m.in. brakiem
informacji o odpadach wytworzonych głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Zmiany w ilości i jakości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym będą zależały
od rozwoju gospodarczego powiatu kłobuckiego, do który można zaliczyć m. in.:
rozwój budownictwa, a co za tym idzie produkcji materiałów budowlanych oraz
materiałów do wykończenia i wyposażenia wnętrz,
powstawanie nowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
zmiany w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania
odpadów,
intensyfikacja kontroli oraz inwentaryzacji wytwarzania odpadów,
zmiany w technologiach produkcji prowadzące do zagospodarowywania określonych
rodzajów odpadów w procesach produkcyjnych zakładów,
upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku działalności.
Porównując powyżej przedstawione dane dotyczące ilości wytworzonych odpadów z sektora
gospodarczego w latach 2005-2008 na terenie powiatu kłobuckiego (wzrost ilości
wytwarzanych odpadów) oraz prognozy dotyczące całego województwa śląskiego
przewiduje się, że do 2018 r. prawdopodobnie ilość wytwarzanych odpadów ulegnie
stabilizacji, pozostając na poziomie z 2008 r.:
• odpady inne niż niebezpieczne – 8,6 tys. Mg,
• odpady niebezpieczne – 0,4 tys.Mg.
W latach 2005-2008 ilość odpadów poddawanych procesom odzysku wahała się w granicach
37 tys. – 53 tys. Mg odpadów, natomiast ilość odpadów poddawanych unieszkodliwianiu
(przez składowanie, proces D5) – wynosiła ok. 660 -1,1 tys. Mg. Dane te przedstawiono w
sposób graficzny w podrozdziale 6.2 na rysunku 6-2.
Biorąc pod uwagę rozwój gospodarczy powiatu kłobuckiego, wdrażanie nowoczesnych
technologii produkcji w wielu branżach prognozuje się, że do 2018 r. nastąpi wzrost ilości
odpadów z sektora gospodarczego poddanych procesom odzysku i unieszkodliwianych (poza
składowaniem) przy jednoczesnym ograniczeniu ilości odpadów podlegających składowaniu.
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7.2.

ODPADY POZOSTAŁE

Zużyte opony
Do 2018 r., ilość zużytych opon będzie wzrastać proporcjonalnie do wzrostu ilości pojazdów
zarejestrowanych na terenie powiatu. Do prognozowania ilości zużytych opon przyjęto
coroczny 3,5%-owy wzrost ilości zużytych opon (do 2010 r.), a po 2010 r. 2,5%-owy wzrost
ilości wytwarzanych zużytych opon.
W związku z powyższym prognozuje się następujące ilości zużytych opon:
- w 2010 r. – 15,52 Mg,
- w 2012 r. – 16,31 Mg
- w 2014 r. – 17,14 Mg,
- w 2016 r. – 18,00 Mg,
- w 2018 r. – 18,91 Mg.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej
Zakładając rozwój tego sektora gospodarki należy prognozować wzrost ilości wytwarzanych
odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej w granicach 2-5% rocznie. W latach objętych planem można spodziewać się
następujących ilości wytwarzanych odpadów:
- w 2010 r. – 0,55 tys. Mg,
- w 2012 r. – 0,59 tys. Mg
- w 2014 r. – 0,64 tys. Mg,
- w 2016 r. – 0,67 tys. Mg
- w 2018 r. – 0,70 tys. Mg.
Komunalne osady ściekowe
„Krajowy programem oczyszczania ścieków komunalnych” (KPOŚK) zakłada, że będzie
następował wzrost powstających osadów ściekowych o ok. 3,8% rocznie. Przy założeniu
stałej liczby ludności i biorąc pod uwagę ilość osadów ściekowych wytworzonych na terenie
powiatu kłobuckiego w 2009 r. (0,45 tys. Mg s. m. – wg ankietyzacji gmin) szacuje się
następujące ilości wytwarzanych osadów ściekowych:
− w 2010 r. – 0,47 tys. Mg s. m.,
− w 2012 r. – 0,51 tys. Mg s. m.,
− w 2014 r. – 0,55 tys. Mg s. m.,
− w 2016 r. – 0,60 tys. Mg s. m.,
− w 2018 r. – 0,63 tys. Mg s. m.
Odpady opakowaniowe
Zgodnie z tendencją ogólnokrajową w najbliższych latach nie przewiduje się znaczącego
wzrostu ilości opakowań wprowadzanych na rynek.
W latach objętych planem można spodziewać co roku ok. 0,45 tys. Mg wytwarzanych
odpadów opakowaniowych
Spodziewany niewielki poziom wzrostu ilości opakowań wprowadzanych na rynek wynika
m.in. z konieczności przeprowadzenia przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań
w systemach pakowania towarów (zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 „Opakowania –
Wymagania dotyczące wytwarzania i składu – zapobieganie przez redukcję u źródła”).
W najbliższych latach oczekuje się również pozytywnych zmian w zakresie przydatności
odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii. Wynika to z konieczności
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przeprowadzenia ocen zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi
PN-EN 13430:2005 (u) „Opakowania – Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do
odzysku przez recykling materiałowy” i PN-EN 13431:2005 „Opakowania – Wymagania
dotyczące opakowań przydatnych do odzysku w postaci energii, w tym określenie
minimalnej wartości opałowej”.
7.3.

ODPADY NIEBEZPIECZNE PODLEGAJĄCE SZCZEGÓLNYM ZASADOM
GOSPODAROWANIA

Odpady zawierające PCB
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne
zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860) powinno następować sukcesywne
oczyszczanie lub eliminowanie instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane PCB. Dopuszcza się wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach
lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.
Wg informacji pochodzących z ankietyzacji gmin, na terenie powiatu kłobuckiego nie
występują urządzenia zawierające PCB.
Oleje odpadowe
Prognozuje się 2%-owy wzrost ilości możliwych do pozyskania olejów odpadowych do 2010
r. – do poziomu 40,8 Mg.
W dalszej perspektywie, tj. po 2010 r. nastąpi prawdopodobnie coroczny 1%-owy spadek
możliwych do pozyskania olejów odpadowych, spowodowany m. in. wzrostem czasu
eksploatacji olejów.
Prognozuje się następujące ilości olejów odpadowych możliwych do pozyskania na terenie
powiatu kłobuckiego:
− w 2012 r.
39,9 Mg
− w 2014 r.
39,1 Mg,
− w 2016 r.
38,3 Mg,
− w 2018 r.
37,5 Mg.
Zużyte baterie i akumulatory
Należy spodziewać się, że nastąpi wzrost ilości wytwarzanych zużytych baterii i
akumulatorów (w tym głównie przenośnych) w granicach 3-5% rocznie. Spowodowane to
będzie m. in. faktem, że obecnie mieszkańcy Polski zużywają ok. 60% baterii pierwotnych
mniej niż mieszkańcy pozostałych krajów Unii Europejskiej.
Prognozuje się, że w latach 2010-2018 będzie powstawało co roku ok. 0,02 tys. Mg
odpadów.
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Wg danych Starostwa Powiatowego w Kłobucku na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 r.
zarejestrowano 75 860 sztuk pojazdów. W 2009 r. wycofano z eksploatacji oraz
przerejestrowano poza teren powiatu 4 218 sztuk.
W niniejszej prognozie zakłada się, że do 2010 r. corocznie 30% wyeksploatowanych
pojazdów będzie demontowanych w stacjach demontażu. W latach 2011-2014 ilość
pojazdów demontowanych w stacjach demontażu wyniesie co roku 40% wyeksploatowanych
pojazdów, a w latach 2014-2018 – 50%.
Na tej podstawie założono, że z terenu powiatu kłobuckiego do stacji demontażu pojazdów
(zlokalizowanych poza terenem powiatu) będą kierowane następujące ilości złomu z
wycofanych z eksploatacji samochodów osobowych:
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w 2010 r.
0,94 tys. Mg,
w 2012 r.
1,34 tys. Mg
w 2014 r.
1,54 tys. Mg,
w 2016 r.
2,21 tys. Mg,
w 2018 r.
2,53 tys. Mg
oraz samochodów ciężarowych:
w 2010 r.
1,49 tys. Mg,
w 2012 r.
2,27 tys. Mg
w 2014 r.
2,60 tys. Mg,
w 2016 r.
3,72 tys. Mg,
w 2018 r.
4,26 tys. Mg
Odpady medyczne i weterynaryjne
Przyjmując wzrost ilości udzielanych porad medycznych o ok. 1% rocznie, prognozuje się
ilość powstających odpadów medycznych w lecznictwie otwartym (poradnie i praktyki
lekarskie) do 2018 r. na poziomie 10 Mg (w tym 3,0 Mg odpadów niebezpiecznych).
Przyjmując ilość łóżek w lecznictwie zamkniętym (szpitale) na stałym poziomie (do 2018 r.)
prognozowana ilość odpadów medycznych powstających w tym sektorze wynosić będzie ok.
200 Mg rocznie, w tym ok. 30% to odpady niebezpieczne (tj. 60 Mg). Ilość ta będzie
utrzymywać się na stałym poziomie pomimo starzenia społeczeństwa ponieważ obserwuje się
skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu o ok. 10-15% w stosunku do
2000 r. Tak więc, łączna ilość niebezpiecznych odpadów medycznych do 2018 r. będzie
wynosiła niewiele ponad 63 Mg/rok.
Szacuje się, że ilość odpadów weterynaryjnych niebezpiecznych stanowi ok. 10%
niebezpiecznych odpadów medycznych. Zatem ilość niebezpiecznych odpadów
weterynaryjnych do 2018 r. będzie wynosiła prawdopodobnie 6 Mg/rok.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Dyrektywa 2002/96/WE nakłada obowiązek osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w
wysokości 4 kg/mieszkańca/rok. Zakładając czas eksploatacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego na poziomie 8-12 lat i coroczny 0,25-0,5%-owy wzrost ilości powstającego
sprzętu można prognozować, że ilość powstającego zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego z gospodarstw domowych wyniesie w latach 2010-2018 ok. 0,35 tys. Mg co
roku.
Odpady zawierające azbest
Zgodnie z założeniami „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”
(Ministerstwo Gospodarki, 2009 r.) całkowita ilość odpadów azbestowych z terenu powiatu
kłobuckiego powinna być usunięta do końca 2032 r.
Program ten zakłada, że do 2012 r. zastanie zakończona inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest, a dane ze wszystkich gmin zostaną wprowadzone do wojewódzkiej
bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).
Wspieranie opracowywania gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest
jest przewidziane do 2015 r. Wtedy powinien zostać zakończony okres planowania działań w
zakresie usuwania wyrobów azbestowych.
W latach 2016-2032 planuje się intensywny proces usuwania wyrobów zawierających azbest.
Pestycydy
Wg WSO, w 2008 r. wytworzono 0,36 Mg opakowań po ś. o. r. (kod odpadu 15 01 10).
Szacuje się, że opakowania po ś. o. r. stanowią ok. 7% całkowitej ilości wytworzonych
odpadów pestycydowych. Tak więc, w powiecie kłobuckim można spodziewać się
wytworzenia się tych odpadów w latach 2010 - 2018 r. na poziomie ok. 5 Mg rocznie.
-
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8.

PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA
TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO

Nadrzędnym celem w zakresie gospodarki odpadami jest:
Stworzenie w powiecie kłobuckim i lublinieckim zintegrowanego systemu gospodarki
odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz określenie koniecznych do
realizacji zadań na poziomie powiatu i gmin go tworzących.
Zgodnie z „Aktualizacją planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” (Katowice,
maj 2009 r.) przyjęto następujące cele główne:
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do tempa wzrostu
gospodarczego powiatu,
• zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,
• prowadzenie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i normami europejskimi
sytemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym
w szczególności odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych,
• wyeliminowanie procedur nielegalnego składowania i zagospodarowania odpadów oraz
turystyki odpadowej,
• optymalne wykorzystanie pojemności istniejących składowisk w celu maksymalnego
wydłużenia okresu ich eksploatacji,
• zapewnienie niezbędnej ilości instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
• zapewnienie wiarygodnego i obszernego monitoringu pozwalającego na diagnozowanie
potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami na terenie powiatu,
• zwiększenie działań kontrolnych i skuteczna egzekucja prawa.
Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano cele, które przedstawiono poniżej.
8.1. ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO
Założone cele krótkoterminowe do 2010 r.:
• objęcie wszystkich mieszkańców powiatu umowami na odbieranie odpadów
komunalnych,
• zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu możliwości selektywnego zbierania
odpadów,
• ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu
75% wagowo tych odpadów w stosunku do ich ilości wytwarzanych w 1995 r.,
• uzyskanie znaczących efektów w selektywnym zbieraniu odpadów:
- niebezpiecznych do poziomu 50% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów
komunalnych,
- wielkogabarytowych, w tym wyrobów AGD i elektronicznego, do poziomu 40% ich
ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych,
- przydatnych do recyklingu, w tym odpadów opakowaniowych, wchodzących w
strumień odpadów komunalnych do poziomu 10% ich ilości zawartych w strumieniu
odpadów komunalnych,
- remontowo – budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych do poziomu 50%,
• zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85% w stosunku
do ilości odpadów wytwarzanych,
• wdrożenie i rozwój innych niż składowanie technologii zagospodarowania odpadów, w
tym technologii biologicznego i termicznego przekształcania,
• podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
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Cele długoterminowe do 2018 r.:
• ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu
50% tych odpadów w 2013 r. i 35% w 2020 r. w stosunku do ich ilości wytwarzanych w
1995 r.,
• dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych:
w 2015 r. do poziomu 80% ich ilości zawartych w strumieniu zmieszanych
odpadów komunalnych,
w 2018 r. do poziomu 90% ich ilości zawartych w strumieniu zmieszanych
odpadów komunalnych,
• dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych w tym
wyrobów AGD i sprzętu elektronicznego do poziomu:
70% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2015 r.,
90% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2018 r.,
• dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów przydatnych do recyklingu, w
tym odpadów opakowaniowych wchodzących w strumień odpadów komunalnych do
poziomu:
- 15% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2015 r.,
- 20% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2018 r.,
• wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów budowlano – remontowych
wchodzących w strumień odpadów komunalnych do poziomu 80%,
• zapewnienie w maksymalnym stopniu przetwarzania odpadów metodami biologicznymi
i termicznymi poprzez wdrożenie regionalnych, kompleksowych rozwiązań,
• zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych do poziomu 60% w stosunku
do ilości odpadów wytwarzanych.
System gospodarki odpadami
Mając na uwadze zapisy zawarte w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego”, funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie powiatu kłobuckiego wymagał będzie modyfikacji.
8.1.1. Odpady biodegradowalne zawarte w odpadach komunalnych
Założone cele
• osiągnięcie do 2010 r. maksymalnie 75% wskaźnika masy odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r., co oznacza ograniczenie do maksymalnie 4 568 Mg masy
składowanych odpadów ulegających biodegradacji,
• osiągnięcie do 2013 r. maksymalnie 50%, natomiast do 2020 r. maksymalnie 35%
wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., co oznacza ograniczenie do
maksymalnie 3 045 Mg w 2013 r. i do maksymalnie 2 132 Mg w 2018 r. masy
składowanych odpadów ulegających biodegradacji,
• dopuszczenie do składowania od dnia 1 stycznia 2013 r. odpadów z grupy 20 dla których
ciepło spalania wynosi max 6 MJ/kg s.m., TOC – 5 % s.m. a straty przy prażeniu
– 8% s.m.
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System gospodarki odpadami
Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji oraz odpady
ulegające biodegradacji z targowisk, ogrodów i parków powinny być zbierane selektywnie
jako odrębny strumień odpadów.
8.1.2. Odpady opakowaniowe zawarte w odpadach komunalnych
Założone cele
• ograniczenie ilości powstających odpadów opakowaniowych,
• zwiększenie stopnia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw
domowych (tabela 5-5).
System gospodarki odpadami
Odpady opakowaniowe powinny być zbierane i odbierane w sposób selektywny z rozdziałem
na:
• papier i tekturę,
• szkło bezbarwne i kolorowe,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe.
System gospodarki odpadami opakowaniowymi wytwarzanymi w gospodarstwach
domowych powinien opierać się na systemie pojemnikowym i workowym. Powinien on
również obejmować punkty skupu surowców wtórnych (dotyczy to głównie metali). Zebrane
odpady opakowaniowe, po ewentualnym doczyszczeniu w funkcjonującej sortowni,
powinny być poddane recyklingowi lub odzyskowi zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
8.1.3. Odpady wielkogabarytowe zawarte w odpadach komunalnych
Założone cele
• uzyskanie do 2010 r. znaczących efektów w selektywnym zbieraniu odpadów
wielkogabarytowych, w tym wyrobów AGD i sprzętu elektronicznego, do poziomu 40%
ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych i 70% ich ilości zawartych w
strumieniu odpadów komunalnych w 2015 r. oraz 90% ich ilości zawartych w strumieniu
odpadów komunalnych w 2018 r.
System gospodarki odpadami
Odpady wielkogabarytowe powinny być kierowane do instalacji demontażu,
w których nastąpi rozbiórka i wydzielenie surowców wtórnych.
8.1.4. Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych
Założone cele
• uzyskanie do 2010 r. znaczących efektów w selektywnym zbieraniu odpadów
niebezpiecznych, do poziomu 50% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów
komunalnych i 80% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2015 r.
oraz 90 % ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2018 r.
System gospodarki odpadami
Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych powinny zostać wydzielone ze
strumienia odpadów komunalnych „u źródła”, a następnie przekazane do
mobilnych/stacjonarnych punktów zbierania. W przypadku niektórych rodzajów odpadów
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niebezpiecznych możliwe jest również wykorzystanie innych miejsc zbierania, tj.: apteki
(przeterminowane leki), punkty serwisowe (oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory
przenośne) oraz sklepy (zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny).
Odpady niebezpieczne zebrane w punktach i innych miejscach zbierania powinny być
kierowane, z wykorzystaniem specjalistycznego transportu (ADR), do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania.
8.2.

ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

Założone cele do 2018 r.
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
• sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
poddanych procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.
System gospodarki odpadami
System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego powinien uwzględniać hierarchię
postępowania określoną przepisami ustawy o odpadach:
• zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości i negatywnego
oddziaływania na środowisko,
• zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeśli nie udało się zapobiec ich
powstawaniu,
• zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu
nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi.
8.3.

ODPADY POZOSTAŁE

Założone cele
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
•
sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
•
poddanych procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.
System gospodarki odpadami
System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego powinien uwzględniać hierarchię
postępowania określoną przepisami ustawy o odpadach:
• zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości i negatywnego
oddziaływania na środowisko,
• zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeśli nie udało się zapobiec ich
powstawaniu,
• zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu
nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi.
8.3.1. Zużyte opony
Założone cele
• zwiększenie poziomu selektywnego zbierania zużytych opon,
• osiągnięcie i utrzymanie w do 2012 r.poziomu:
o odzysku w wysokości 75 % wprowadzanych opon,
o recyklingu w wysokości 15 % wytwarzanych zużytych opon,
• osiągnięcie w 2014 r. poziomu:
o odzysku w wysokości 75 % wprowadzanych opon,
o recyklingu w wysokości 15 % wytwarzanych zużytych opon,
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•

wyeliminowanie procederu składowania zużytych opon i ich niekontrolowanego spalania
w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu.
System gospodarki odpadami
Zużyte opony zbierane przez punkty serwisowe, specjalistyczne punkty gromadzenia
odpadów oraz przez firmy posiadające stosowne zezwolenia powinny być poddawane
następującym metodom i technologiom zagospodarowania:
- bieżnikowanie,
- wytwarzanie granulatu gumowego,
- odzyskowi energii poprzez współspalanie w cementowniach elektrowniach,
elektrowniach lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie
współspalania odpadów.
8.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej
Założone cele
• zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
• osiągnięcie w 2010 r. poziomu odzysku w wysokości 50 % wytwarzanych odpadów
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
• osiągnięcie w 2018 r. poziomu odzysku w wysokości 80 % wytwarzanych odpadów
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
• wyeliminowanie procederu niekontrolowanego składowania odpadów z budowy,
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w miejscach
do tego nie przeznaczonych.
System gospodarki odpadami
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej powinny być selektywnie zbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia i
przekazywane do instalacji odzysku odpadów budowlanych.
8.3.3 Komunalne osady ściekowe
Założone cele
• ograniczenie ilości składowanych osadów ściekowych,
• wdrożenie termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych,
• zwiększenie ilości wykorzystywanych przetworzonych osadów ściekowych spełniających
wszystkie wymogi bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.
• dopuszczenie do składowania od dnia 1 stycznia 2013 r. odpadów o kodach 19 08 05,
19 08 12, 19 08 14, 19 12 12, dla których ciepło spalania wynosi max 6 MJ/kg s.m.,
TOC – 5 % s.m. a straty przy prażeniu – 8% s.m.
System gospodarki odpadami
Zgodnie z zaleceniami „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa
śląskiego” warunkiem uporządkowania gospodarki osadowo-ściekowej jest opracowanie i
wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki osadami ściekowymi, który przy
podstawowych założeniach ograniczania składowania na składowiskach, oparty będzie na
nowoczesnych metodach odzysku i unieszkodliwiania osadów ściekowych. System taki
powinien bazować na preferowanych sposobach zagospodarowania osadów ściekowych
stosowanych i sprawdzonych na świecie, oraz uwzględniać aspekty środowiskowe, społeczne
i ekonomiczne.
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Kompleksowe zagospodarowanie powinno dotyczyć zarówno osadów z oczyszczalni już
działających, jak i obiektów projektowanych do realizacji w najbliższych latach.
Kompleksowe podejście do gospodarki osadami ściekowymi wymaga podjęcia racjonalnych
działań zmierzających do bezpiecznego unieszkodliwiania powstających osadów.
W zależności od specyfiki danego regionu, wielkości skupisk ludzkich, a tym samym ilości
oczyszczalni ścieków i uzyskiwanych osadów, powinny być podjęte decyzje o technologii
unieszkodliwiania osadów ściekowych.
Zgodnie z „zasadą bliskości” osady ściekowe powinny być zagospodarowane w pobliżu
miejsca ich wytworzenia (i w obrębie województwa), lub w funkcjonujących w skali ponad
lokalnej i regionalnej obiektach gospodarki odpadami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2005 roku w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów
danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, przygotowane zgodnie z wymaganiami Decyzji Rady
2003/33/WE oraz art. 16 i załącznikiem II do Dyrektywy 1999/31/WE dotyczącej
składowania odpadów), komunalne osady ściekowe nie spełniają warunków, które
dopuszczają ich deponowanie na składowiskach. Wobec powyższego, wszystkie wytwarzane
osady (jak również nagromadzone dotychczas w oczyszczalniach) muszą być skierowane do
odzysku lub unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach lub poza instalacjami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Preferowane będą procesy termicznego przekształcania lub recyklingu organicznego. Osady
o dobrych parametrach jakościowych będą mogły znaleźć zastosowanie w rolnictwie i do
rekultywacji.
8.3.4. Odpady opakowaniowe powstające w sektorze gospodarczym
Założone cele
• ograniczenie ilości powstających odpadów opakowaniowych,
• zwiększenie
stopnia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych,
w szczególności z gospodarstw domowych,
• ograniczenie deponowania odpadów opakowaniowych na składowiskach, w 2014 r.
zmniejszenie o 50% masy odpadów składowanych,
• osiagnięcie, zgodnie z „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa
śląskiego” poziomów:
recyklingu – min 55%,
odzysku – min 60%.
System gospodarki odpadami
Odpady opakowaniowe wytwarzane w sektorze gospodarczym powinny być zbierane
i odbierane w sposób selektywny z podziałem na:
• papier i tekturę,
• szkło bezbarwne i szkło kolorowe,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe.
Zebrane odpady opakowaniowe, po ewentualnym doczyszczeniu w sortowni, powinny być
poddane recyklingowi lub odzyskowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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8.4.

ODPADY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNYCH ZASAD POSTĘPOWANIA

Założone cele
• wzrost efektywności systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł
rozproszonych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,
• sukcesywne zwiększanie udziału odpadów niebezpiecznych poddanych procesom
odzysku i procesom unieszkodliwiania,
• edukacja ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie zagrożeń
wynikających z niekontrolowanego przedostawania się odpadów niebezpiecznych do
środowiska,
• rozwój i wzrost efektywności systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń
zawierających substancje CFCs i zapobieganie wypuszczaniu tych substancji do
powietrza.
System gospodarki odpadami
Odpady niebezpieczne powinny być zbierane selektywnie poprzez system specjalistycznych
pojemników, kontenerów, beczek i odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.
Następnie z wykorzystaniem specjalistycznego transportu (ADR) powinny one być
kierowane do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
8.4.1. Odpady zawierające PCB
Założone cele
• całkowite wycofanie z użytkowania do 30 czerwca 2010 r. urządzeń i instalacji
zawierających PCB o stężeniu powyżej 0,005% wagowo,
• przystąpienie po 2010 r. do inwentaryzacji, wycofywania z eksploatacji oraz likwidacji
urządzeń i olejów zwierających PCB o stężeniu poniżej 0,005% wagowo.
System gospodarki odpadami
Transformatory zawierające PCB powinny być poddawane procesom dekontaminacji, czyli
procesowi usunięcia olejów zawierających PCB. Natomiast kondensatory oraz oleje
zawierające PCB powinny być w całości unieszkodliwiane w specjalistycznych instalacjach
termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych.
8.4.2. Oleje odpadowe
Założone cele
• rozwój systemu selektywnego zbierania i metod odzysku olejów odpadowych,
w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
• osiągnięcie i utrzymanie do 2014 r. poziomu:
° odzysku w wysokości 50 % wprowadzanych olejów smarowych,
° recyklingu w wysokości 35 % wytwarzanych zużytych olejów smarowych.
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 109 poz. 752)).
System gospodarki odpadami
Oleje odpadowe powinny być selektywnie zbierane w punktach serwisowych, punktach
zbierania odpadów niebezpiecznych oraz za pośrednictwem firm posiadających stosowne
zezwolenia. Zebrane w ten sposób oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności
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poddawane procesom regeneracji, które umożliwiają odzyskanie z nich olejów bazowych
oraz ponowne wykorzystanie do produkcji olejów smarowych. Inne procesy odzysku
i unieszkodliwiania mogą być stosowane w przypadku, gdy wysoki stopień zanieczyszczenia
olejów wyklucza ich regenerację.
8.4.3. Zużyte baterie i akumulatory
Założone cele
• rozwój systemu selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych,
w szczególności ze źródeł rozproszonych,
• zakaz wprowadzania do obrotu:
° baterii i akumulatorów, w tym baterii i akumulatorów zamontowanych w sprzęcie,
które zawierają powyżej 0,0005 % wagowo rtęci, z tym, że ogniwa guzikowe nie
mogą zawierać więcej niż 2% wagowo rtęci,
° baterii i akumulatorów przenośnych, w tym, zamontowanych w sprzęcie, które
zawierają powyżej 0,002 % wagowo kadmu, z wyłączeniem baterii i akumulatorów
stosowanych w systemach awaryjnych i alarmowych, sprzęcie medycznym
i elektronarzędziach (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666)),
• osiągnięcie rocznego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych
w wysokości: (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych
akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1671) w:
−
2010 r. – 18%
−
2011 r. – 22%
−
2012 r. – 25%
−
2013 r. – 30%
−
2014 r. – 35%
−
2015 r. – 40%
• osiągnięcie i utrzymanie w latach 2010-2014 następujących poziomów odzysku
i recyklingu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i poużytkowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 109 poz. 752)):
Lp.
Rodzaj odpadu
1. Akumulatory kwasowo- ołowiowe
Akumulatory niklowo-kadmowe
2.
(wielkogabarytowe)
Akumulatory niklowo-kadmowe
3.
(małogabarytowe)
Akumulatory niklowo - żelazowe oraz inne akumulatory
4.
elektryczne (wielkogabarytowe)
Akumulatory niklowo - żelazowe oraz inne akumulatory
5.
elektryczne (małogabarytowe)

6.

Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem
części ogniw i baterii galwanicznych
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Odzysk

Recykling

wszystkie zgłoszone

wszystkie zebrane

60 %

60 %

40 %

40 %

40 %

40 %

20 %

20 %

2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.

22,5 %
25 %
30 %
35 %
40 %

22,5 %
25 %
30 %
35 %
40 %
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System gospodarki odpadami
Zużyte baterie i akumulatory przenośne powinny być odbierane przez sieć punktów zbierania
obejmującą punkty zbierania odpadów niebezpiecznych oraz punkty serwisowe, placówki
oświatowe, jednostki administracji samorządowej, saloniki prasowe, punkty sprzedaży
telefonii komórkowej, sklepy, stacje benzynowe i inne. Zebrane baterie i akumulatory
powinny zostać poddane sortowaniu, a następnie procesom odzysku i unieszkodliwiania.
8.4.4. Odpady medyczne i weterynaryjne
Założone cele
• podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych
i weterynaryjnych,
System gospodarki odpadami
Odpady medyczne i weterynaryjne powinny być zbierane selektywnie we wszystkich
placówkach medycznych i weterynaryjnych. Istotne jest właściwe zakwalifikowanie
odpadów medycznych i weterynaryjnych w aspekcie wyboru metody ich unieszkodliwienia.
Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne powinny być poddawane termicznemu
przekształcaniu
w spalarniach odpadów spełniających wszystkie wymagania ochrony środowiska.
8.4.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji
Założone cele
• wzrost efektywności systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
• osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów przyjętych do stacji
demontażu w skali roku:
° do dnia 31 grudnia 2014 r. odpowiednio:
- dla odzysku: 75% masy pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia
1980 r. oraz 85% dla pozostałych pojazdów,
- dla recyklingu: 70% masy pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia
1980 r. oraz 80% dla pozostałych pojazdów,
°
od dnia 1 stycznia 2015 r. odpowiednio:
- dla odzysku: 95% masy pojazdów niezależnie od daty produkcji pojazdu,
- dla recyklingu: 85% masy pojazdów niezależnie od daty produkcji pojazdu.
• zapewnienie sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji obejmującej cały obszar
powiatu kłobuckiego.
System gospodarki odpadami
System gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji powinien obejmować:
• zbieranie pojazdów przez posiadające stosowne decyzje administracyjne punkty zbierania
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
• zbieranie przez gminy porzuconych pojazdów i dostarczanie ich do punktów zbierania
lub stacji demontażu pojazdów,
• zbieranie i demontaż w stacjach demontażu pojazdów posiadających stosowne decyzje
administracyjne,
• odzysk, w tym recykling i unieszkodliwianie, odpadów wyselekcjonowanych z pojazdów
przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.
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8.4.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Założone cele
• osiągnięcie w 2010 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/rok
w przeliczeniu na mieszkańca, czyli około 340 Mg/rok w skali powiatu.
• osiągnięcie w 2010 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:
° dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa
domowego i automatów do wydawania:
- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,
- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących
ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;
° dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego,
telekomunikacyjnego i audiowizualnego:
- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,
- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących
ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;
° dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa
domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych,
z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych,
zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru
i kontroli:
- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,
- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących
ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;
° dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części
składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp
w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.
System gospodarki odpadami
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być oddawany do punktów sprzedaży
nowego sprzętu (wymiana 1:1), zbierany za pośrednictwem firm posiadających stosowne
zezwolenia, przekazywany do punktów skupu złomu, które posiadają pozwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i są zarejestrowane w GIOŚ, przekazywany do punktów selektywnego
zbierania odpadów. Ponadto punkty serwisowe zostały ustawowo zobowiązane do zbierania
zużytego sprzętu w określonych sytuacjach, tzn. w przypadku, gdy koszt serwisu jest wyższy
niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna. Zebrany zużyty
sprzęt powinien być przekazany do zakładów przetwarzania, a następnie za ich
pośrednictwem do zakładów odzysku lub zakładów innych niż recykling procesów odzysku.
8.4.7. Odpady zawierające azbest
Założone cele
• ograniczenie oddziaływania azbestu na środowisko,
• sukcesywna eliminacja wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest.
System gospodarki odpadami
Wyroby zawierające azbest powinny być demontowane przez specjalistyczne firmy
posiadające stosowne zezwolenia i wyposażenie techniczne przy zachowaniu podstawowych
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zasad BHP. Odpady zawierające azbest powinny być deponowane na składowiskach (lub
wydzielonych kwaterach) przyjmujących odpady zawierające azbest.
8.4.8. Przeterminowane pestycydy
Założone cele
- uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań
po tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania w rolnictwie.
System gospodarki odpadami
System zbierania opakowań po środkach ochrony roślin zgodnie z zapisami ustawowymi
podlega procedurze kaucjonowania. Rozwiązanie to zapewnia zwrot ww. opakowań do
sprzedawcy, producenta lub importera. Natomiast przeterminowane pestycydy oraz zużyte
opakowania po nich powstające u indywidualnego użytkownika powinny być gromadzone w
punktach zbierania odpadów niebezpiecznych. Całość zebranych odpadów tego rodzaju
powinna być poddawana unieszkodliwianiu w specjalistycznych spalarniach odpadów
niebezpiecznych.
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9.

ZADANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO

Osiągnięcie założonych celów oraz wdrożenie właściwego systemu gospodarki
odpadami na terenie powiatu kłobuckiego, wymaga podjęcia w latach 2010-2018
następujących działań strategicznych:
• edukacja ekologiczna promująca minimalizację powstawania odpadów oraz właściwe
postępowanie z nimi,
• promocja wdrażania technologii produkcji zapobiegających powstawaniu odpadów lub
ograniczających ich ilość i zagrożenie dla środowiska,
• stymulowanie rynku surowców wtórnych i wspieranie powstawania instalacji do
recyklingu i odzysku odpadów,
• promocja wdrażania systemu zarządzania środowiskowego jako skutecznego narzędzia
nadzorowania i doskonalenia środowiskowych aspektów działalności,
• stosowanie „zielonych zamówień publicznych”, czyli ujmowanie kryteriów
środowiskowych przy formułowaniu specyfikacji w przetargach finansowanych ze
środków publicznych,
• wdrażanie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii
zawartej w odpadach, w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,
• wdrażanie systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji
pozwalających na wydzielenie tych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych
i właściwe ich zagospodarowanie,
• wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania,
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz skuteczna egzekucja
prawa w zakresie gospodarki odpadami,
• monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i systematyczne badania
charakterystyki jakościowej odpadów,
• wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, które
przyczynią się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia ilości
odpadów poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi oraz zmniejszenia ilości
odpadów kierowanych na składowiska
Osiągnięcie założonych celów wymaga również koordynacji działań między poszczególnymi
szczeblami władzy samorządowej oraz organami ochrony środowiska i innymi
zaangażowanymi instytucjami.
Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano szczegółowe kierunki działań (zadania
strategiczne).
9.1.

ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO

Kierunki działań
• zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych poprzez
edukację ekologiczną w celu promocji wzorców świadomej konsumpcji ukierunkowanej
na ograniczenie powstających odpadów,
• kontrolowanie na poziomie gmin stanu zawieranych umów przez właścicieli
nieruchomości z firmami odbierającymi odpady,
• weryfikacja i aktualizacja regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach
powiatu kłobuckiego w celu wypełnienia przez nie ustawowych obowiązków w zakresie
wymaganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu różnych rodzajów odpadów,
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doskonalenie selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
„u źródła” w odniesieniu do gospodarstw domowych, jak i obiektów infrastruktury,
• opracowanie na poziomie gminnym szczegółowego programu rozwoju selektywnego
zbierania odpadów, który powinien obejmować opis i sposób jego prowadzenia, w tym
również rodzaje i wielkości stosowanych pojemników lub worków oraz częstotliwość
zbierania dla następujących frakcji odpadów komunalnych:
− odpadów zielonych z ogrodów i parków,
− odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,
− papieru i tektury,
− odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
− tworzyw sztucznych i metali,
− odpadów niebezpiecznych w podziale na: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki,
oleje odpadowe, itd.),
− odpadów wielkogabarytowych.
• kontrolowanie na poziomie gminnym wypełniania przez podmioty posiadające
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, ustaleń zawartych w tych zezwoleniach odnośnie metod oraz
miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
• wymaganie zgodności z założeniami ujętymi w planach gospodarki odpadami
(powiatowym i gminnym) i prowadzenie badań charakterystyki odpadów, w odniesieniu
do inwestycji infrastrukturalnych z zakresu gospodarki odpadami ubiegających się
o wsparcie finansowe ze środków publicznych,
• utworzenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami
dla województwa śląskiego”, tzw. Regionu Nr 10– Gospodarki odpadami komunalnymi,
w skład którego wchodzą powiat kłobucki i lubliniecki,
• określenie szacunkowych wielkości poszczególnych strumieni zmieszanych odpadów
komunalnych kierowanych do funkcjonujących obiektów zlokalizowanych na terenie
powiatu kłobuckiego,
• podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do budowy na terenie powiatu
kłobuckiego (gmina Krzepice) - tabela 10-1:
o
sortowni odpadów,
o
kompostowni odpadów.
•

9.1.1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji zawarte w odpadach komunalnych
Kierunki działań
• promowanie wśród mieszkańców powiatu (zabudowa jednorodzinna) wykorzystywania
we własnym zakresie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji
w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska,
• rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów zielonych i odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji.
9.1.2. Odpady opakowaniowe zawarte w odpadach komunalnych
Kierunki działań
• edukacja ekologiczna w celu promocji produktów bez opakowań, w opakowaniach
wielokrotnego użytku i takich, które generują mniejsze ilości odpadów,
• rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych.
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9.1.3. Odpady wielkogabarytowe zawarte w odpadach komunalnych
Kierunki działań
• rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych,
• rozbudowa
infrastruktury
technicznej
w
zakresie
demontażu
odpadów
wielkogabarytowych.
9.1.4. Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych
Kierunki działań
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowych metod postępowania z odpadami
niebezpiecznymi,
• rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych występujących
w odpadach komunalnych w oparciu o:
o stacjonarne i mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
o funkcjonujące punkty zbierania odpadów niebezpiecznych w placówkach handlowych
(baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny), aptekach (przeterminowane leki),
punktach serwisowych (oleje odpadowe i akumulatory).
•

9.2.

ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

Kierunki działań
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne
poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,
• projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym
stopniu oddziaływały na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po jego
zakończeniu,
• wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie technologii zagospodarowania
odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne w oparciu o najlepsze dostępne techniki
(BAT),
• modernizacja funkcjonujących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w celu
dostosowania do wymagań ochrony środowiska i zgodności z BAT,
• edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowych metod postępowania z odpadami innymi
niż niebezpieczne i komunalne szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
• stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do
zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji zagospodarowania odpadów,
• monitoring i weryfikacja danych o ilościach wytwarzanych, poddawanych odzyskowi
i unieszkodliwianiu odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne,
• rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz
w zależności od potrzeb rozbudowa i modernizacja istniejących składowisk odpadów.
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9.3.

ODPADY POZOSTAŁE

9.3.1. Zużyte opony
Kierunki działań
• rozbudowa sieci zbierania zużytych opon, zwłaszcza z małych i średnich przedsiębiorstw,
• kontrola właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w szczególności wśród
podmiotów zajmujących się wymianą opon.
9.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej
Kierunki działań
• rozbudowa sieci zbierania oraz infrastruktury technicznej do odzysku i recyklingu
odpadów budowlanych,
• kontrola właściwego postępowania z odpadami budowlanymi, uwzględniającego
ewidencję powstawania tych odpadów.
9.3.3. Komunalne osady ściekowe
Kierunki działań
• uwzględnianie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów
ściekowych na etapie planowania inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji
oczyszczalni ścieków,
• kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych w rolnictwie i do
rekultywacji,
• wprowadzenie zakazu lub ograniczenie wykorzystania rolniczo osadów ściekowych spoza
gmin powiatu gliwickiego.
9.3.4. Odpady opakowaniowe wytworzone w sektorze gospodarczym
Kierunki działań
• promocja wdrażania technologii produkcji opakowań ekologicznych, np. wielokrotnego
użytku, ulegających biodegradacji, itp.,
• współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami odzysku a jednostkami samorządu
terytorialnego w celu tworzenia i rozwijania systemów selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych,
• rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych,
• uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub
substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. papieru z makulatury).
9.4.

ODPADY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNYCH ZASAD POSTĘPOWANIA

Kierunki działań
• edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowych metod postępowania z odpadami
niebezpiecznymi i zagrożeń wynikających z niekontrolowanego przedostawania się
odpadów niebezpiecznych do środowiska,
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•

minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom
unieszkodliwiania poprzez składowanie,
• wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania
odpadów niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT),
• monitoring i weryfikacja danych o ilościach wytwarzanych, poddawanych odzyskowi
i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych,
• prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania
z urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową,
• rozwój systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w tym zawierającego substancje CFCs,
• stosowanie systemu zachęt finansowych do odzysku substancji CFCs,
• organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych
ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa).
Model systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi ze źródeł rozproszonych, w tym
z gospodarstw domowych przedstawiono na rysunku 9-1.
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Rysunek 9-1

Model systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi ze źródeł rozproszonych, w tym z gospodarstw
domowych (wg Kpgo 2010)
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9.4.1. Odpady zawierające PCB
Kierunki działań
• weryfikacja danych o urządzeniach mogących zawierać PCB, na podstawie badań
laboratoryjnych, a tym samym uzyskania faktycznej masy odpadów zanieczyszczonych
PCB,
• monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB,
• unieszkodliwianie/dekontaminacja odpadów zawierających PCB w specjalistycznych
instalacjach zlokalizowanych w kraju lub poza jego granicami,
9.4.2. Oleje odpadowe
Kierunki działań
• rozbudowa sieci zbierania olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych w ramach
działalności punktów zbierania odpadów niebezpiecznych, warsztatów samochodowych
i stacji benzynowych,
• wzmocnienie kontroli w zakresie zbierania, magazynowania i właściwej hierarchii
postępowania z olejami odpadowymi.
9.4.3. Zużyte baterie i akumulatory
Kierunki działań
• edukacja mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania zużytych baterii
i akumulatorów, dostępnych systemów zbierania oraz ich roli w gospodarowaniu tymi
odpadami,
• rozwijanie systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów poprzez specjalistyczne
punkty gromadzenia tworzone w placówkach oświatowych, sklepach RTV i AGD,
stacjach serwisowych oraz punktach zbierania odpadów niebezpiecznych,
• prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie zagrożeń wynikających
z nieprawidłowego postępowania z ze zużytymi bateriami i akumulatorami.
9.4.4. Odpady medyczne i weterynaryjne
Kierunki działań
• monitorowanie ilości powstających odpadów medycznych i weterynaryjnych
w publicznych placówkach medycznych i weterynaryjnych oraz gabinetach prywatnych,
• prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie selektywnego zbierania
odpadów medycznych i weterynaryjnych, właściwej ich klasyfikacji oraz sposobów
gospodarowania nimi,
• wzmocnienie kontroli prawidłowego postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi.
9.4.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji
Kierunki działań
• prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania
z wyeksploatowanymi pojazdami,
• organizacja nowych punktów zbierania i stacji demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji.
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9.4.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Kierunki działań
• prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
• promocja działań w zakresie przedłużania okresu użytkowania urządzeń elektrycznych
i elektronicznych,
• rozwój sieci zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z gospodarstw domowych,
• kontrola funkcjonowania zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
9.4.7. Odpady zawierające azbest
Kierunki działań
• inwentaryzacja budynków i urządzeń, w których wykorzystywane są wyroby zawierające
azbest,
• rozszerzenie mechanizmów finansowych wspierających demontaż oraz unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest występujących w miejscach publicznych i indywidualnych
gospodarstwach domowych,
• prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie możliwości finansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest, adresów firm mogących dokonywać demontażu tych
wyrobów oraz zagrożenia zdrowia związanego z samodzielnym prowadzeniem tych prac,
• monitoring prawidłowego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest,
obejmujący między innymi indywidualnych posiadaczy i firmy dokonujące demontażu
tych wyrobów, w szczególności poprzez współpracę powiatowych służb ochrony
środowiska i służb nadzoru budowlanego.
9.4.8. Pestycydy
Kierunki działań
• organizacja punktów zbierania przeterminowanych pestycydów i zużytych opakowań
po tych środkach w ramach punktów zbierania odpadów niebezpiecznych,
• kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania
z przeterminowanymi środkami ochrony roślin i opakowaniami po tych środkach
z bieżącej dystrybucji i stosowania.
9.5.

PLAN UNIESZKODLIWIANIA PCB ORAZ INSTALACJI I URZĄDZEŃ
ZAWIERAJĄCYCH PCB

Ze względu na swoje właściwości dielektryczne PCB (polichlorowane bifenyle),
znalazły szerokie zastosowanie jako podstawowy składnik cieczy izolacyjnych do napełniania
transformatorów, kondensatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych. Obowiązujące
w Polsce przepisy prawne zaliczają PCB do substancji stwarzających szczególne zagrożenie
dla środowiska. Wprowadzają one również obowiązek sukcesywnego oczyszczania lub
wyeliminowana z eksploatacji do dnia 30 czerwca 2010 r. wszystkich instalacji lub urządzeń,
w których wykorzystywane jest PCB.
Według ankietyzacji gmin powiatu kłobuckiego (stan na 31 grudnia 2009 r.) na terenie
powiatu kłobuckiego nie funkcjonuje żadne urządzenie zawierające PCB.
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Na terenie powiatu kłobuckiego nie funkcjonują również instalacje do dekontaminacji
i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB.
9.6.

PLAN UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Odpady zawierające azbest w większości pochodzą z demontażu i remontów.
Są to przede wszystkim pokrycia dachowe, elewacyjne oraz rury ciśnieniowe (wodociągowe).
Oprócz przepisów prawnych, dokumentem określającym organizację i przebieg usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest jest „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009-2032” uchwalony przez Radę Ministrów dnia 14 lipca 2009 r. Zgodnie z zapisami
zawartymi w tym programie do końca 2032 r. powinny zostać usunięte wszystkie wyroby
zawierające azbest. Na terenie powiatu kłobuckiego właścicielami wyrobów zawierających
azbest są zarówno przedsiębiorcy jak i prywatni właściciele nieruchomości.
Zgodnie z danymi zawartymi w „Sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki
odpadami dla powiatu kłobuckiego za lata 2007-2008” na terenie powiatu kłobuckiego
przeprowadzono wstępną inwentaryzację obiektów zawierających azbest. Z zestawionych
danych wynika, że na terenie powiatu znajduje się ok. 5 000 budynków mieszkalnych i
gospodarczych posiadających pokrycia dachowe wykonane z materiałów zawierających
azbest o łącznej powierzchni 859 133,5 m2.
Zgodnie z obowiązującym prawem demontaż, transport i unieszkodliwianie poprzez
składowanie wyrobów zawierających azbest mogą dokonywać tylko specjalistyczne firmy,
które posiadają ważne zezwolenia administracyjne.
Na terenie powiatu kłobuckiego nie funkcjonuje składowisko przyjmujące odpady
zawierające azbest. W rozdziale 6 (tabela 6-26) przedstawiono wykaz istniejących i
planowanych składowisk odpadów zawierających azbest na terenie województwa śląskiego.
W tabeli 9-1 przestawiono rodzaj działań w zakresie unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest.
Tabela 9-1

Lata

Rodzaj działań w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest
Rodzaj i zakres działań

2010-2018

Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych

2010-2018

Rozszerzenie zachęt finansowych dla
przedsiębiorców i prywatnych właścicieli
nieruchomości
Przeprowadzenie inwentaryzacji jakościowej
wyrobów zawierających azbest wraz z
monitoringiem prawidłowego postępowania z tymi
odpadami (dot. nieruchomości będących własnością
powiatu)
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest

2010-2015

2010-2015
2010-2018

Monitoring prawidłowego postępowania z wyrobami
i odpadami zawierającymi azbest
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Jednostka odpowiedzialna
Starosta Kłobucki,
burmistrzowie i wójtowie gmin
WFOŚiGW
burmistrzowie i wójtowie gmin
Starosta Kłobucki,

przedsiębiorcy,
prywatni właściciele
nieruchomości
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Plan gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego

9.7.

PLAN
ZBIERANIA
I
UNIESZKODLIWIANIA
ODPADÓW
ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

Zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami zawierającymi substancje
zubażające warstwę ozonową określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1263) oraz ustawa z dnia
21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464). Zgodnie
z dokumentem „Strategia zarządzania substancjami zubożającymi warstwę ozonową – CFCs,
w tym strategia wycofywania substancji CFCs z aerozoli przeciwastmatycznych” oraz
zapisami ujętymi w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”,
Katowice, maj 2009 r. ilość substancji CFCs znajdujących się w systemach chłodniczych i
klimatyzacyjnych na terenie powiatu kłobuckiego wynosi około 2,55 Mg.
Po uwzględnieniu nieszczelności systemów i możliwych awarii, przewidywana do odzysku
ilość substancji CFCs wyniesie ok. 1,53 Mg.
W tabeli 9-2 przestawiono rodzaj działań w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów
zawierających substancje zubażające warstwę ozonową.
Tabela 9-2

Lata

Rodzaj działań w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów
zawierających substancje zubażające warstwę ozonową.
Rodzaj i zakres działań

2010-2018

Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych

2010-2018

Selektywne zbieranie wyeksploatowanych urządzeń
zawierających substancje zubożające warstwę
ozonową
Utworzenie sieci zbierania wyeksploatowanych
urządzeń zawierających substancje zubożające
warstwę ozonową
Budowa zakładów przetwarzania
wyeksploatowanych urządzeń zawierających
substancje zubożające warstwę ozonową
Monitoring prawidłowego postępowania z w
wyeksploatowanymi urządzeniami zawierającymi
substancje zubożające warstwę ozonową

2010-2018
2010-2018
2010-2018

Jednostka odpowiedzialna
Starosta Kłobucki,
burmistrzowie i wójtowie gmin
Przedsiębiorcy wprowadzający
i importujący na rynek krajowy
przedmiotowe urządzenia
Przedsiębiorcy wprowadzający
i importujący na rynek krajowy
przedmiotowe urządzenia
Przedsiębiorcy
WIOŚ

Uwzględniając czas życia urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, należy założyć, że
potrzeba usuwania substancji CFCs z istniejących systemów chłodniczych
i klimatyzacyjnych, będzie występować przez okres co najmniej 20 lat.
W tabeli 9-3 przedstawiono harmonogram usuwania substancji zubażających warstwę
ozonową w latach 2010-2023.
Tabela 9-3 Harmonogram usuwania substancji zubażających warstwę ozonową
w latach 2010-2023
Lp.
1.
2.
3.
razem

Lata

Przewidziana ilość substancji
CFCs w [Mg]
0,428
0,642
0,46
1,53

2010-2015
2016-2020
2021-2023
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10.

HARMONOGRAM
PRZEDSIĘWZIĘĆ

REALIZACJI

PLANOWANYCH

W niniejszym rozdziale przedstawiono wykazy zadań do realizacji wraz z harmonogramem
czasowym i szacunkowymi kosztami.
W tabeli 10-1 przedstawiono zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
zaplanowane przez gminy powiatu kłobuckiego (dane na podstawie ankiet).
Natomiast w tabeli 10-2 przedstawiono przewidywane do realizacji zadania w gospodarce
odpadami na terenie powiatu kłobuckiego do 2018 r. związane z realizacją systemu
gospodarki odpadami na terenie powiatu kłobuckiego.
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Tabela 10-1 Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowane przez gminy powiatu kłobuckiego (na podstawie
ankiet)

Lp.

Nazwa zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Koszty ogółem
[tys. PLN]

Okres realizacji

Źródła finansowania
(% kwoty)

Liczba
mieszkańców
korzystających
z
realizowanego
zadania

gmina Krzepice
1.

Budowa sortowni odpadów i kompostowni odpadów
organicznych na terenie istniejącego składowiska
(moc przerobowa sortowni – 2 640 Mg/rok;
moc przerobowa kompostowni – 960 Mg/rok)

burmistrz gminy
Krzepice

1 850,00

2012

Budżet gminy – 46%;
RPOWŚ - 54%

cała gmina

gmina Miedźno
1.

Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów

wójt gminy
Miedźno

45,00

bd

2.

Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest

wójt gminy
Miedźno

100,00

bd

3.

Likwidacja dzikich składowisk

wójt gminy
Miedźno

30,00

bd

28% Budżet własny
gminy
20% Fundusze celowe
47% środki UE
5% inne
28% Budżet własny
gminy
20% Fundusze celowe
47% środki UE
5% inne
28% Budżet własny
gminy
20% Fundusze celowe
47% środki UE
5% inne

cała gmina

cała gmina

cała gmina

gmina Popów
1.

Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych w Więckach *

wójt gminy
Popów

260,00
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zakończenie
rekultywacji –
wrzesień 2012 r.,
zakończenie
monitoringu –
wrzesień 2017 r.

85% RPO województwa
śląskiego
(złożony wniosek o
dofinansowanie – w
trakcie oceny)

cała gmina
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Lp.

Nazwa zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Koszty ogółem
[tys. PLN]

Źródła finansowania
(% kwoty)

Okres realizacji

Liczba
mieszkańców
korzystających
z
realizowanego
zadania

gmina Przystajń
1.

Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów
„u źródła”

wójt gminy
Przystajń

bd

bd

Środki własne,
Środki pomocnicze

cała gmina

gmina Wręczyca Wielka
wójt gminy
Wręczyca
20,00
bd
Środki własne
cała gmina
Wielka, szkoły
* rekultywacja składowiska polegać będzie na przywróceniu stanu pierwotnego (tereny zielone), tj. sprzed 1990 r.; na całej powierzchni składowiska nasadzona będzie
roślinność; projekt rekultywacji został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach
1.

Przeprowadzenie konkursu dla młodzieży

Tabela 10-2 Przewidywane do realizacji zadania w gospodarce odpadami na terenie powiatu kłobuckiego do 2018 r. związane
z realizacją systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu kłobuckiego.
Lp.
1.
2.

Zadania do realizacji
Realizacja programu selektywnego zbierania odpadów ze
strumienia odpadów komunalnych (wg r. 5.3)
Przeprowadzanie działań w zakresie edukacji ekologicznej dla
mieszkańców gmin powiatu kłobuckiego

3. Organizacja punktów zbierania odpadów niebezpiecznych
14. (mobilne/stacjonarne)
Przeprowadzenie inwentaryzacji jakościowej wyrobów
4. zawierających azbest wraz z monitoringiem
16. prawidłowego postępowania z tymi odpadami (dot. nieruchomości
będących własnością powiatu)

Jednostki realizujące
burmistrzowie i wójtowie gmin,
starosta powiatu kłobuckiego*
burmistrzowie i wójtowie gmin,
starosta powiatu kłobuckiego*

Okres realizacji
2010-2018
2010-2018

burmistrzowie i wójtowie gmin,
starosta powiatu kłobuckiego*,
przedsiębiorcy

2010-2018

starosta powiatu kłobuckiego

2010-2015

*koordynacja działań
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Koszt realizacji
[tys. PLN]

Źródła
finansowania

wg oszacowania w
gminach
w miarę posiadanych
środków
koszt zostanie
określony po
wykonaniu
wstępnego projektu

budżet gminy,

w miarę posiadanych
środków

budżet gminy,
budżet gminy,
budżet powiatu,
przedsiębiorcy
budżet powiatu
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11.
11.1

SPOSÓB MONITORINGU I WDRAŻANIA PLANU

OCENA REALIZACJI OBOWIĄZUJĄCEGO
ODPADAMI DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO

PLANU

GOSPODARKI

Ocenę z realizacji obowiązującego powiatowego planu gospodarki odpadami przeprowadza
się, zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, za okres 2 lat kalendarzowych, wg stanu na dzień
31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany „okresem sprawozdawczymi” i przedstawia się
ją w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.
Dla powiatu kłobuckiego wypełniono ten obowiązek. Opracowano dokument pn.
„Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego za lata
2007-2008”.
Zgodnie z powyższym sprawozdaniem, które podsumowuje lata 2007-2008 w zakresie
gospodarowania odpadami na terenie powiatu kłobuckiego stwierdzono, że:

1.

Na koniec 2007 r. zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych objętych było
60,2% mieszkańców, natomiast w 2008 r. - 64,3% mieszkańców powiatu kłobuckiego.

2.

Na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonują 2 składowiska odpadów komunalnych
zlokalizowane w gminach: Krzepice i Popów oraz instalacja odzysku odpadów
zlokalizowana na terenie składowiska odpadów w Krzepicach.

3.

Tzw. „dzikich” wysypisk odpadów jest coraz mniej w gminach powiatu kłobuckiego;
są one na bieżąco wykrywane i likwidowane.

4.

Na terenie gmin powiatu kłobuckiego zrealizowano działania koordynowane, a w
szczególności:

−

sukcesywnie rozwija się system zbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (na podstawie umowy) przez przedsiębiorców posiadających aktualne
zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (system workowy lub pojemnikowy),

−

w gminie Krzepice wdrożono system selektywnego zbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji. Gmina podjęła również działania zmierzające do wybudowania
kompostowni odpadów organicznych o przepustowości 950 Mg/rok.

−

w gminie Krzepice podjęto działania zmierzające do wybudowania linii do
sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, w tym odpadów opakowaniowych.

−

wdrożono system selektywnego zbierania odpadów wielogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez:
•
system objazdowy organizowany przez gminy,
5.

•

dowóz własny odpadów przez mieszkańców do punktu zbierania odpadów.
Wdrożono system zbierania odpadów niebezpiecznych poprzez:

− utworzenie w gminie Krzepice punktu zbierania odpadów niebezpiecznych na terenie

składowiska odpadów (baterie, świetlówki, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny),
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− zbieranie odpadów niebezpiecznych w szkołach (baterie),
− zbieranie przeterminowanych leków w aptekach ,
− zbieranie akumulatorów w sklepach oraz na funkcjonujących w powiecie stacjach
demontażu pojazdów (gmina Wręczyca Wielka),

− informowanie przedsiębiorców o obowiązkach w zakresie gospodarki odpadami w
związku z prowadzona działalnością,
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6.

−
−

Realizowano działania edukacyjno-informacyjne wśród mieszkańców poprzez:
prowadzenie akcji ulotowych nt. prawidłowego segregowania odpadów,

−
−

organizowanie prelekcji i konkursów ekologicznych dla szkół m. in. o tematyce
odzysku odpadów komunalnych, segregacji i recyklingu wytworzonych odpadów,
organizowanie akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata” w szkołach,

−
−

prowadzenie akcji: „Działania ekologiczne w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów” i „Mamy rady na odpady” w ramach programów realizowanych w
szkołach i przedszkolach,
zorganizowanie programu pt. „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
organizowanie rajdów ekologicznych, w których uczestniczą uczniowie ze szkół
powiatu,

− fundowanie nagród w konkursach ekologicznych,
− informacje w mediach.
7.
Sukcesywnie rozwija się system selektywnego

zbierania odpadów
opakowaniowych. Wprowadzono przede wszystkim system workowy (w
indywidualnych gospodarstwach domowych) oraz system pojemnikowy.
Pojemniki na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne rozmieszczane są na terenie
poszczególnych gmin (tzw. gniazda do selektywnej zbierania odpadów). Łącznie na
terenie powiatu ustawiono 88 „gniazd”, w każdym „gnieździe” po 3 pojemniki.
Zbieranie tego rodzaju odpadów w większości gmin prowadzi się w ramach zbierania
surowców wtórnych.
8. Prowadzono akcje propagujące używanie torb ekologicznych w placówkach
handlowych oraz działania edukacyjno-informacyjne w zakresie gospodarki odpadami
opakowaniowymi.

9.

Prowadzony jest system zbierania odpadów z sektora gospodarczego od
przedsiębiorców (na podstawie umowy) przez wyspecjalizowane firmy posiadające
odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania
odpadami (odzysku lub unieszkodliwiania).

10.

Przeprowadzono wstępną inwentaryzację obiektów zawierających azbest.
Na terenie powiatu znajduje się ok. 5 tys. budynków mieszkalnych i gospodarczych
posiadających pokrycia dachowe wykonane z materiałów zawierających azbest o
łącznej powierzchni 859 133,5 m2.

Na realizacje zadań koordynowanych przez powiat w okresie 2007-2008 wydatkowano
ok. 250,00 tys. PLN.
W zakresie odpadów pochodzących z sektora gospodarczego stwierdzono, że:
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−
−

ilość zebranych odpadów z wyłączeniem odpadów komunalnych w 2007 r. z terenu
gmin powiatu kłobuckiego wynosiła 662,9Mg, natomiast w 2008 r. wynosiła
1,2 tys. Mg.
ilość odpadów z wyłączeniem odpadów komunalnych poddanych procesom
unieszkodliwiania i odzysku w 2007 r. przedstawia się następująco:

−
−

unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano 337,326 Mg odpadów
komunalnych (proces D5, D1),

odzyskowi poddano 325,53 Mg odpadów komunalnych (proces R14),
natomiast w 2008 r.:

−
−

unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano 301,115 Mg odpadów
komunalnych (proces D5, D1),

odzyskowi poddano 863,0 Mg odpadów komunalnych (proces R14).
Podstawową przyczyną niezrealizowania wszystkich zadań są niewystarczające środki
finansowe znajdujące się w dyspozycji powiatu kłobuckiego i gmin.
Informacje zawarte w ww. „Sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami”, zostały
wykorzystane w procesie aktualizacji planu gospodarki odpadami w celu lepszego
dostosowania jego zapisów do rzeczywistych możliwości realizacyjnych powiatu kłobuckiego
W okresie sprawozdawczym (lata 2007-2008) osiągnięta wartość wskaźników
umożliwiających ocenę realizacji planu jest trudna do oszacowania ze względu na niepełne
dane dotyczące odpadów z sektora komunalnego zawarte w gminnych sprawozdaniach oraz
niekompletne dane zawarte w Wojewódzkim Systemie Odpadowym (WSO) w zakresie
odpadów z sektora gospodarczego.
Ponadto w niniejszym dokumencie dokonano oceny realizacji obowiązującego planu na dzień
31 grudnia 2009 r. Oceny tej dokonano na podstawie zestawu wskaźników zamieszczonych w
poniższym podrozdziale.
11.2. WSKAŹNIKI UMOŻLIWIAJĄCE OCENĘ REALIZACJI PLANU W
ZAKRESIE ODPADÓW Z SEKTORA KOMUNALNEGO I SEKTORA
GOSPODARCZEGO
System sprawozdawczości obejmuje zestaw wskaźników umożliwiających ocenę realizacji
„Planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego”. Podstawowymi źródłami informacji
są dane własne powiatu i gmin wchodzących w skład powiatu kłobuckiego oraz dane GUS i
WIOŚ.W tabelach 11-1 i 11-2 przedstawiono zestaw wskaźników umożliwiających ocenę
realizacji planu odpowiednio w zakresie odpadów z sektora komunalnego i odpadów z
sektora gospodarczego.
W zakresie odpadów z sektora komunalnego przyjęto stan danych na dzień 31 grudnia 2009 r.
(wartość bazowa)– przeprowadzono ankietyzację gmin.
Tabela 11-1 Zestaw wskaźników umożliwiających ocenę realizacji planu w zakresie
odpadów z sektora komunalnego
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Lp.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Nazwa wskaźnika
Odsetek masy zbieranych
odpadów komunalnych
w stosunku do masy
powstających odpadów
Odsetek odpadów komunalnych
zebranych selektywnie
Odsetek mieszkańców powiatu
objętych umowami na odbiór
odpadów
Odsetek mieszkańców powiatu
objętych systemem selektywnego
zbierania odpadów
Liczba legalnych składowisk
odpadów komunalnych nie
spełniających wymogów
technicznych
Odsetek składowanych bez
przetworzenia zmieszanych
odpadów komunalnych
Liczba czynnych składowisk
odpadów komunalnych
Ograniczenie składowania
odpadów ulegających
biodegradacji
Wydzielenie odpadów
niebezpiecznych z odpadów
komunalnych
Poziom selektywnego zbierania
odpadów (surowców wtórnych)
Poziom selektywnego zbierania
odpadów wielkogabarytowych
Łączna przepustowość
istniejących kompostowni
odpadów zielonych
Masa wytworzonych
komunalnych osadów ściekowych
Odsetek komunalnych osadów
ściekowych zagospodarowanych

Źródło danych

Jednostka

Wartość
w 2009 r.

Zakładana
wartość
w 2011 r.

GUS, wskaźniki

%

65,3

100

GUS

%

7,2

10

ankietyzacja gmin

%

69,2

100

ankietyzacja gmin

%

100

70

UMWŚ, WIOŚ

szt.

0

0

GUS

%

100

85

UMWŚ, WIOŚ

szt.

2

2

0

30

22,4

60

3,5

11

0,3

45

tys. Mg/rok

0

0

GUS

tys. Mg suchej
masy

0,45

0,49

GUS

%

100

95

ankietyzacja gmin
GUS,
gmin

ankietyzacja

GUS,
gmin

ankietyzacja

GUS,
gmin

ankietyzacja

UMWŚ, WIOŚ

% w stos. do
wytw.
w 1995r
% w stos. do
całk. ich ilości
w zmiesz.
odp. komun.
% w stos. do
całk. ilości
wytwarzanych
odp. komun.
% w stos. do
całk. ilości
wytw. odp.
wielkogab.

W zakresie odpadów z sektora gospodarczego przyjęto stan danych na dzień
31 grudnia 2008 r. (w przypadku danych z WSO) oraz w przypadku uzyskania danych
ankietowych z gmin – stan na dzień 1 grudnia 2009 r.
Tabela 11-2 Zestaw wskaźników umożliwiających ocenę realizacji planu w zakresie
odpadów z sektora gospodarczego
Lp.
1.

Nazwa wskaźnika
Masa wytwarzanych odpadów z
sektora gospodarczego ogółem

Źródło danych

Jednostka

Wartość w
2008 r.

Zakładana
wartość
w 2011 r.

WSO, GUS

mln Mg/rok

0,009

0,009
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Lp.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Wartość w
2008 r.

Zakładana
wartość
w 2011 r.

tys. Mg,
szt.

0*

0

UMWŚ, WIOŚ

szt.

0*

0

UMWŚ, WSO

tys. Mg/rok

0

0

WSO

tys. Mg/rok

b.d.

b.d.

WSO

tys. Mg/rok

b.d.

b.d.

WSO

kg/M

b.d.

4

WSO

tys. Mg/rok

0

0

Starostwo
Powiatowe w
Kłobucku

tys. m2

859

b.d.

UMWŚ, WSO

tys. m3

0

0

UMWŚ, WIOŚ,
ankietyzacja gmin

szt.

0*

0

Nazwa wskaźnika

Źródło danych

Jednostka

Masa pozostałych do
zlikwidowania urządzeń PCB
Liczba funkcjonujących instalacji
do termicznego unieszkodliwiania
odpadów medycznych
i weterynaryjnych
Łączna przepustowość instalacji
do termicznego unieszkodliwiania
odpadów medycznych
i weterynaryjnych
Masa pojazdów demontowanych
w stacjach demontażu pojazdów
Łączna przepustowość stacji
demontażu pojazdów
Masa zebranego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
z gospodarstw domowych
w przeliczeniu na statystycznego
mieszkańca
Łączna przepustowość zakładów
przetwarzania sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Powierzchnia pozostałych do
usunięcia wyrobów zawierających
azbest
Liczba składowisk odpadów
zawierających azbest
Liczba zinwentaryzowanych
mogilników pozostałych do
likwidacji

UMWŚ, WIOŚ,
ankietyzacja gmin

* dane na 31 grudnia 2009 r.
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12.

WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU
NA ŚRODOWISKO

12.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Plan gospodarki odpadami powinien spełniać podstawowe wymagania określone
w art. 14 i art. 15 ustawy z dania 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z póz. zm.). Szczegółowe wymagania, jakie musi spełniać „Plan gospodarki
odpadami...” zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie sporządzania planów gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66 poz. 620
z późn. zmianami). Zgodnie z paragrafem 5.1 p. 10 ww. rozporządzenia sporządzenie
powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje m. in.
(...)
10) ... przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko.
Natomiast zgodnie z paragrafem 6.2. cytowanego wyżej rozporządzenia plany gospodarki
odpadami dla powiatu i gminy zawierają co najmniej następujące rozdziały:
(...)
7) wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów
powiatowych i gminnych oraz sposób ich uwzględnienia w planie.
(...)
Rozporządzenie nie określa zakresu i szczegółowości analizy oddziaływania projektu planu
gospodarki odpadami na środowisko.
Celem analizy oddziaływania „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kłobuckiego” jest
określenie prognozowanych skutków środowiskowych jego wdrożenia w powiecie.
Prezentowana analiza oddziaływania stanowi materiał pomocniczy dla:
− organów opiniujących projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu
kłobuckiego”,
− Rady Powiatu do podjęcia uchwały zatwierdzającej „Plan Gospodarki Odpadami dla
powiatu kłobuckiego”.
Szczegółowość analizy odpowiada szczegółowości „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu
kłobuckiego.
W opracowaniu wykorzystane zostały dane pochodzące głównie z:
− Starostwa Powiatowego w Kłobucku, urzędów poszczególnych gmin,
− Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO), dotyczącego wytwarzania
i gospodarowania odpadami, administrowanego przez Marszałka Województwa
Śląskiego,
− Urzędu Statystycznego w Katowicach,
− „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (Kpgo 2010),
− „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”, Katowice,
maj 2009 r.,
− „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego za
lata 2004-2006”
oraz
− Starostwa Powiatowego w Kłobucku, urzędów poszczególnych gmin.
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12.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI
ODPADMI WG JEGO KOMPONENTÓW
W niniejszym dokumencie stanowiącym aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla
powiatu kłobuckiego” przyjętego uchwałą Nr 126/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z
dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska z Planem
gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego” oraz uchwałą Nr 179/XVII/2004 Rady
Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lipca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego”
zaproponowano systemu gospodarki odpadami komunalnymi. System ten będzie stanowił
kontynuację działań przedstawionych w ww. planie w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Mając na uwadze zapisy zawarte w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego” (Katowice, maj 2009 r.), funkcjonujący system gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie powiatu kłobuckiego wymagał będzie modyfikacji.
Związane to jest z faktem planowanego utworzenia tzw. regionu Nr 10 gospodarki odpadami
komunalnymi, w skład którego wchodzą powiat kłobucki i lubliniecki.
System gospodarki odpadami komunalnymi w tym regionie oparty będzie o funkcjonujące na
terenie powiatu kłobuckiego i lublinieckiego obiekty zagospodarowania odpadów, tj.:
−
Gminne Składowisko Odpadów, Krzepice, ul. Kazimierza Wielkiego (powiat
kłobucki),
−
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Lipie Śląskie
(powiat lubliniecki),
−
Składowisko odpadów A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., Sadów Górny, ul. Leśna
(powiat lubliniecki)
oraz obiekty planowane przez gminę Krzepice, przedstawione w rozdziale 10 (tabela 10-1),
tj.: budowa do 2012 r.:
sortowni odpadów (moc przerobowa 2 640 Mg/rok),
kompostowni odpadów organicznych (moc przerobowa 960 Mg/rok)
na terenie istniejącego składowiska.
Zgodnie z założeniami „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa
śląskiego”, regionalnym centrum gospodarki odpadami komunalnymi dla północnej części
województwa śląskiego, tj. dla regionu 10 i 11 powinien stać się regionalny Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie, który realizować będzie systemowe rozwiązania
w gospodarce odpadami komunalnymi dla subregionu częstochowskiego. Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie będzie pełnił funkcję centralnego obiektu
gospodarki odpadami komunalnymi i będzie eksploatowany przez Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne.
Porozumienie gmin regionu 10 może być podstawą wspólnej realizacji działań z regionem 11
w skład którego wchodzi miasto Częstochowa oraz 16 gmin powiatu częstochowskiego.
W przypadku uzyskania porozumienia gmin regionów 10 i 11 zaleca się zastosowanie
przeładunkowego systemu transportu (stacje przeładunkowe) celem dostarczenia całego
strumienia odpadów zmieszanych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie.
Aktualna zdolność przerobowa ZZO w Sobuczynie nie jest wystarczająca dla przyjęcia całej
masy odpadów zmieszanych z Regionów 10 i 11 wobec czego w „Aktualizacji planu
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” przewidziano rozwiązania wariantowe
polegające na:
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•

rozbudowie instalacji mechaniczno – biologicznego przerobu odpadów celem zwiększenia
zdolności przerobowej do poziomu ok. 130 – 140 tys. Mg odpadów zmieszanych. W
ramach tej instalacji, procesom biologicznego przerobu należałoby poddać strumień o
masie ok. 50 tys. Mg rocznie. W części mechanicznej instalacji zaleca się wydzielenie
frakcji energetycznych i poddanie jej procesom przerobu na paliwo z odpadów.
Równolegle prowadzony będzie proces kompostowania odpadów
• budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów jako regionalnego obiektu o
przepustowości ok. 120 tys. Mg/rok.
Zarówno w przypadku realizacji rozwiązania pierwszego, jak i drugiego rozwiązania uzyska
się wymaganą prawem redukcję składowania odpadów ulegających biodegradacji.
Jednak do czasu podjęcia przez regiony 10 i 11 decyzji dotyczącej wspólnej realizacji
gospodarki odpadami komunalnymi proponuje się aby w powiecie kłobuckim podjąć
działania zgodnie z następującymi założeniami:
Odpady biodegradowalne
Jednym z podstawowych założeń, które powinien spełniać system jest dotrzymanie
poziomów możliwego składowania odpadów biodegradowalnych, które są narzucone
zapisami Dyrektywy 1993/31/EC, a których niedotrzymanie skutkować będzie nałożeniem
odpowiednich restrykcji ze strony Unii Europejskiej.
Punktem odniesienia poziomu możliwego składowania ilości odpadów biodegradowalnych
jest ilość tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W niniejszym dokumencie ilość ta została
zaktualizowana w oparciu o liczbę ludności w powiecie kłobuckim w 1995 r. oraz o
współczynniki podane w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010” i „Aktualizacji planu
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” (Katowice, maj 2009 r.)
Ilość ta w 1995 r. wynosiła 6 091 Mg.
Poziomy możliwego składowania odpadów biodegradowalnych, jak również wielkość ich
strumienia, który musi zostać poddany recyklingowi przedstawiono w tabeli 5-1.
I tak, w:
− 2010 r. wielkość strumienia odpadów biodegradowalnych, który powinien być
poddany recyklingowi wynosi 3450 Mg,
− 2013 r. – 5 185 Mg,
− 2015 r. – 5 691 Mg,
− 2018 r. – 6 506 Mg.
Powyższe ilości odpadów są konieczne do wydzielania aby dotrzymać poziomy możliwego
składowania odpadów biodegradowalnych, które są narzucone zapisami ww. Dyrektywy.
Prognoza ilości strumienia odpadów biodegradowlanych wytwarzanych, oraz wielkość
strumienia tych odpadów, który powinien być poddany procesowi recyklingu w latach
2010-2018
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Drewno

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji
[Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3 591
553
3 050
364

3 629
559
3 077
367
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3 662
565
3 103
370

3 696
571
3 129
374

3 734
577
3 155
377

3 767
583
3 181
380

3 799
588
3 207
384

3 833
595
3 231
387

3 892
608
3 283
392
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Lp.

Wyszczególnienie

Odpady biodegradowalne z
ogrodów i parków (80%
strumienia odpadów )
6.
Odpady biodegradowalne z
targowisk (50% strumienia
odpadów z targowisk)
Łącznie odpady biodegradowalne
7.
Odpady biodegradowalne
wydzielone w zbieraniu
selektywnym
8.
Pozostały strumień odpadów
biodegradowalnych
9.
Dopuszczalne składowanie
odpadów biodegradowalnych
10. Ilość odpadów
biodegradowalnych dla
których wymagane będzie
przetworzenie

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji
[Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

5.

332

332

332

332

332

332

332

331

333

128
8 018

128
8 092

128
8 160

128
8 230

128
8 303

128
8 371

128
8 438

129
8 506

130
8 638

331

368

405

442

480

519

581

644

714

7 687

7 724

7 755

7 788

7 823

7 852

7 857

7 862

7 924

4 568

4 061

3 553

3 045

2 863

2 680

2 497

2 315

2 132

3 119

3 663

4 202

4 743

4 960

5 172

5 360

5 547

5 792

Odpady biodegradowalne pochodzące ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych
powinny być zbierane w systemie dwupojemnikowym „u źródła” (zbieranie w podziale na
tzw. odpady „mokre” i tzw. odpady „suche”).
Stopień wprowadzania zbierania odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych
w systemie dwupojemnikowym będzie zależny od wielkości strumienia tych odpadów
pozyskiwanych z ogrodów, parków i targowisk.
Ponadto należy propagować wśród mieszakańców rozszerzanie systemu zbierania odpadów
zielonych w zabudowie jednorodzinnej do specjalistycznych pojemników (zbieranie
sezonowe) i poddawać je kompostowaniu we własnym zakresie.
Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny
Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale na:
• surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania szklane (z podziałem na
szkło bezbarwne i kolorowe)) w systemie „gniazd” pojemników oraz system workowym,
w zabudowie jednorodzinnej,
• odpady wielkogabarytowe – zbieranie do okresowo rozmieszczanych kontenerów oraz
odbierane na indywidualnie zamówienie,
• odpady niebezpieczne (m. in.: przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, itp.), w tym:
zorganizowaniu zbierania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw
domowych w sposób mobilny lub w oparciu o stacjonarne punkty odbioru na
terenie gmin,
wprowadzenie systemu odbioru przeterminowanych leków we wszystkich
aptekach na terenie gminy,
Ponadto:
składowanie odpadów z koszy ulicznych oraz zmiotek ulicznych na składowisku.
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Poniżej przedstawiono wielkości podstawowych strumieni odpadów kierowanych do
poszczególnych procesów odzysku i unieszkodliwiania.
Zestawienie strumieni odpadów kierowanych do poszczególnych procesów odzysku i
unieszkodliwiania
Lp.

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Strumień odpadów [Mg]
2013
2014
2015

2016

2017

2018

Odpady zbierane selektywnie i kierowane do procesu odzysku
1.

Strumień wejściowy

2.

Strumień odpadów

3.

Strumień odpadów

4.

Strumień wejściowy

1766
1960
2158
2358
2563
Odpady wielkogabarytowe kierowane do stacji demontażu tych odpadów

2770

3103

3443

3824

692

761

831

912

3 119
3 663
4 202
4 743
4 960
5 172
Odpady niebezpieczne kierowane do punktów zbierania (mobilnych lub stacjonarnych)

5 360

5 547

5 792

384
444
505
567
Odpady biodegradowalne kierowane do procesu unieszkodliwiania

46
52
Odpady zmieszane kierowane do składowania
Odpady komunalne
5.
zmieszane
14 307 13 682

629

58

64

70

77

81

85

89

13 056

12 426

12 115

11 806

11 384

10 959

10 629

Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów szacunkowych kosztów działania systemu bez
uwzględnienia nakładów inwestycyjnych na uruchomienie niezbędnych mocy przerobowych
poszczególnych elementów systemu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w skali roku i miesiąca.
Szacunkowe koszty działania systemu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
(bez uwzględnienie nakładów inwestycyjnych)
Lp.

1
2

Wyszczególnienie
Szacunkowy koszt
gospodarowania odpadami
[PLN/mieszkańca/rok]
Szacunkowy koszt
gospodarowania odpadami
[PLN/mieszkańca/miesiąc]

Szacunkowe koszty działania systemu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
(bez uwzględnienie nakładów inwestycyjnych)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
64,27

64,48

64,69

64,89

65,23

65,57

65,79

65,97

66,03

5,36

5,37

5,39

5,41

5,44

5,46

5,48

5,50

5,50

Zgodnie z zaleceniami Kpgo 2010 i „Aktualizacji planu Gospodarki Odpadami dla
województwa śląskiego” programem selektywnego zbierania odpadów powinny być poddane
następujące rodzaje odpadów:
• odpady biodegradowalne,
• papier i tektura,
• odpady ze szkła w podziale na szkło białe i kolorowe,
• tworzywa sztuczne i metale,
• odpady wielkogabarytowe
oraz
• odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, tj.:
zużyte baterie,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki,
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-

chemikalia .

Jak wynika z analizy stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu kłobuckiego niektóre z
powyższych rodzajów odpadów są objęte selektywnym zbieraniem. Należą do nich: surowce
wtórne (szkło, metale, papier i tworzywa sztuczne), odpady wielkogabarytowe oraz zużyte
baterie).
Poniżej w tabeli przedstawiono planowane poziomy zbierania selektywnego odpadów
opakowaniowych i innych odpadów stanowiących surowce wtórne zgodnie z zapisami
„Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”.
Planowane poziomy zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych i innych odpadów
stanowiących surowce wtórne
Wyszczególnienie
% zbierania selektywnego odpadów
opakowaniowych i innych odpadów
stanowiących surowce wtórne
zgodnie z zapisami „Aktualizacji
planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego”

2010

2011

2012

2013

Lata
2014

2015

2016

2017

2018

10

11

12

13

14

15

17

18

20

W wyniku wdrożenia założeń „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kłobuckiego”
wystąpią następujące rodzaje oddziaływania na środowisko:
− oddziaływanie pozytywne związane z funkcjonowaniem i planowanym rozwojem
systemu selektywnego zbierania odpadów (surowców wtórnych oraz odpadów
biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych),
− oddziaływanie związane z transportem odpadów w celu ich unieszkodliwienia,
− oddziaływanie związane z planowaną budową sortowni i kompostowni na terenie gminy
Krzepice a następnie ich funkcjonowaniem,
− oddziaływanie związane z planowaną na terenie powiatu organizacją punktów zbierania
odpadów niebezpiecznych mobilnych/stacjonarnych w którym gromadzone będą
tymczasowo poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych przed ich dalszą
ekspedycją do instalacji odzysku i unieszkodliwiania,
− oddziaływanie związane z transportem odpadów do i z funkcjonujących oraz mających
powstać na terenie powiatu obiektów.
12.2.1. Oddziaływanie na litosferę (powierzchniowe utwory geologiczne, rzeźba terenu,
gleby)
Funkcjonowanie i planowany rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów spowoduje
poprawę stanu czystości powierzchni ziemi i wyeliminuje przenikanie zanieczyszczeń do
gruntu, w tym do pokrywy glebowej.
Oddziaływanie funkcjonujących i planowanych obiektów w zakresie gospodarki odpadami na
litosferą sprowadza się do potencjalnego oddziaływania punktów zbierania odpadów
niebezpiecznych (mobilnych/stacjonarnych) oraz planowanej przez gminę Krzepice sortowni
i kompostowni. Oddziaływanie będzie związane z unoszeniem pyłów oraz możliwością
miejscowych zanieczyszczeń (rozlania niebezpiecznych substancji) podczas procesów
magazynowania, przeładunku i transportu odpadów.
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Istnieje potencjalne oddziaływanie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Krzepicach i Więckach, wokół których mogą występować niekorzystne zmiany w wyniku
pylenia i penetracji gleb przez odcieki oraz migrujący gaz wysypiskowy. Prowadzone jednak
badania monitoringowe stanu gleb wokół terenu istniejących składowisk nie wykazują
nadmiernego zanieczyszczenia gleb i korelacji pomiędzy zwartością ewentualnych
zanieczyszczeń, a położeniem względem składowisk.
Ograniczenie negatywnego oddziaływania wymaga uwzględnienia już na etapie opracowania
projektów budowlanych dla ww. obiektu odpowiednich rozwiązań technologicznych i
zabezpieczeń technicznych.
12.2.2. Oddziaływanie na atmosferę
Funkcjonowanie i planowany rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów spowoduje
poprawę stanu czystości powietrza, eliminując punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie spowodowana transportem samochodowym
odpadów. Będzie to jednak oddziaływanie znikome w porównaniu z natężeniem ruchu
pozostałych pojazdów samochodowych na terenie powiatu.
Natomiast emisja odorowa może być związana z planowanym uruchomieniem kompostowni
odpadów.
Planowany system gospodarki odpadami nie spowoduje także powstania źródeł
promieniowania elektromagnetycznego.
12.2.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
Funkcjonowanie i planowany rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów spowoduje
poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, eliminując punktowe i
obszarowe źródła zanieczyszczeń.
W przypadku ww. obiektów oddziaływanie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych
będzie znikome. Wytwarzane niewielkie ilości ścieków głównie w postaci wód opadowych,
po odpowiednim ujęciu i wstępnym oczyszczaniu z zawiesin będą odprowadzane do
kanalizacji deszczowej, bądź w przypadku znacznej ilości zanieczyszczeń do kanalizacji
sanitarnej.
W planowanych punktach przyjmowania odpadów niebezpiecznych oraz planowanej
sortowni odpadów zbieranych selektywnie wszystkie operacje związane z przeładunkiem
przeprowadzane są na uszczelnionym podłożu.
Z kolei transport odpadów z terenu powiatu do obiektów odzysku i unieszkodliwiania
odpadów (poza terenem gminy) nie spowoduje oddziaływania na wody powierzchniowe i
podziemne, z wyjątkiem potencjalnych sytuacji awaryjnych (kolizji drogowych).
12.2.4. Oddziaływanie akustyczne (emisja hałasu)
Emisja hałasu towarzyszy nieodłącznie transportowi odpadów, a także niektórym operacjom
technologicznym. Zasięg oddziaływania tych źródeł hałasu jest niewielki i lokalny.
Uciążliwości akustycznej można spodziewać się głównie ze strony planowanej sortowni
odpadów zbieranych selektywnie.
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12.2.5. Oddziaływanie na biosferę
Funkcjonowanie i planowany rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów spowoduje
poprawę stanu siedlisk, stymulując wegetację roślin.
Motoryzacyjne zanieczyszczenia atmosfery są związkami toksycznymi, powodującymi
osłabienie
fotosyntezy,
degradację
chlorofilu,
zakłócenia
w
transpiracji
i oddychaniu, przebarwienia, chlorozę, nekrozę liści, szybsze ich starzenie, upośledzenie
wzrostu oraz zmniejszenie odporności na choroby i szkodniki. Oddziaływanie związane z
transportem odpadów nie spowoduje jednak istotnego, zauważalnego oddziaływania na
biosferę w porównaniu z ruchem pozostałych pojazdów samochodowych.
12.2.6. Oddziaływanie na krajobraz
W przypadku podjęcia decyzji organizacji punktu zbierania odpadów
niebezpiecznych, w celu ograniczenia negatywnego wpływu na krajobraz na etapie projektu
technicznego powinny zostać uwzględnione wymagania estetyczne tak, aby obiekt ten
wkomponował się w istniejącą na danym terenie architekturę.
Należy rozważyć także możliwość wykorzystania istniejącej, niewykorzystanej infrastruktury.
Budowa kompostowni i sortowni jest planowana w ramach istniejącej infrastruktury
składowiska odpadów w Krzepicach. Tak więc, planowane obiekty nie wpłyną w sposób
negatywny na krajobraz.
12.3. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI NA WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Ekologiczne warunki życia ludzi określone są każdorazowo przez:
− Stan czystości środowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, wody, powierzchnia
ziemi) - jak wykazano wdrożenie planu spowoduje poprawę stanu czystości środowiska,
co poprawi ekologiczne warunki życia ludzi w powiecie.
− Jakość wody pitnej i produktów spożywczych - wdrożenie planu nie spowoduje
pogorszenia jakości wody pitnej i produktów spożywczych.
− Warunki bioklimatyczne - jak wykazano wdrożenie planu spowoduje lokalnie poprawę
warunków klimatycznych.
− Przyrodnicze zjawiska katastroficzne - wdrożenie planu nie spowoduje powstania lub
intensyfikacji przyrodniczych zjawisk katastroficznych.
− Powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych - wdrożenie planu nie
spowoduje negatywnego oddziaływania na powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów
rekreacyjnych.
− Walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego - wdrożenie planu spowoduje poprawę
walorów krajobrazowych terenu wraz z jego fizjonomicznym otoczeniem.
Podsumowując można stwierdzić, że wdrożenie prezentowanego w „Planu Gospodarki
Odpadami dla powiatu kłobuckiego” sytemu zbierania, gromadzenia, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów spowoduje zauważalną poprawę ekologicznych warunków życia
jego mieszkańców.

106

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

12.4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI
NA
ZASOBY
UŻYTKOWE
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Głównymi zasobami użytkowymi środowiska przyrodniczego powiatu kłobuckiego są:
Gleby
Zróżnicowanie gleb w powiecie kłobuckim związane jest z budową geologiczną
mezozoicznego podłoża. Większość gleb na omawianym obszarze powstała z utworów
piaszczystych i słabogliniastych w postaci bardzo lekkich lub lekkich pseudobielic, które
stanowią 84% jego powierzchni. Na terenie poszczególnych gmin przeważają gleby niższych
klas bonitacyjnych, głównie IVb i V. Natomiast niewielkie obszary zajmują gleby klasy IIIa
i IIIb. Podobnie w kategorii kompleksów przydatności rolniczej gleb, najliczniej występują
kompleksy gleb: żytnich słabych, żytnich bardzo słabych i kompleks zbożowo-pastewny
słaby. Gleby z kompleksu pszennego dobrego występują w niewielkich ilościach.
Bogactwa naturalne
Powiat kłobucki położony jest na obszarze Jury Krakowsko-Wieluńskiej, w dolinach rzeki
Liswarty, Warty i Białej Okszy. W osadach jury środkowej i dolnej występują rudy żelaza,
których zasoby są znaczne, gdyż stanowią ok. 74% udokumentowanych zasobów osadowych
rud żelaza w naszym kraju. Największe znaczenie mają dogodne do eksploatacji rudonośne
iły jury środkowej, które wyróżniają się najwyższą zawartością żelaza spośród wszystkich
innych udokumentowanych zasobów tych rud w Polsce. Na obszarze powiatu kłobuckiego
występują również piaski, tzw. kwarcowe piaski formierskie oraz iły, mułki i węgiel
brunatny.
Użytkowanie gruntów
W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne (ok. 63%). Powierzchnia lasów i
gruntów leśnych wynosi 25 782 ha, co stanowi ok. 30 % ogólnej powierzchni powiatu, przy
największym udziale lasów w gminie Miedźno – ok. 42%, a najmniejszym w gminie Opatów
– około7%.
W poniżej przedstawiono strukturę użytkowania gruntów w powiecie kłobuckim:
• powierzchnia użytków rolnych
55 840 ha
62,8%
− w tym grunty orne
46 433 ha
52,3%
− w tym sady
490 ha
0,6%
− w tym łąki
6 378 ha
7,2%
− w tym pastwiska
2 539 ha
2,9%
•
lasy i grunty leśne
25 782 ha
29,0%
•
pozostałe grunty i nieużytki
7 293 ha
8,2%
Wg GUS powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających
rekultywacji wynosi ok. 0,19 ha. Są to hałdy po eksploatacji rud żelaza zlokalizowane w
gminie Wręczyca Wielka.
Warunki przyrodnicze
Wyżyna, na której leży powiat, charakteryzuje się znacznymi różnicami w wysokości
położenia n.p.m. (od 180 m. n.p.m. w rejonie Wąsosza Górnego do 303,9 m. n.p.m. w
Truskolasach). W zmienności krajobrazu znaczną rolę odgrywają progi i pagóry różnego
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pochodzenia. Powiat posiada walory przyrodnicze o niekwestionowanej wartości, które
niejednokrotnie są silnie powiązane z dziedzictwem kulturowym, co wymusza wspólną
ochronę.
Teren powiatu kłobuckiego objęty jest różnorodnymi formami ochrony przyrody tj.
1. Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych:
• Załęczański Park Krajobrazowy,
• Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”,
2. Rezerwaty przyrody:
• Rezerwat leśny Dębowa Góra – miasto i gmina Kłobuck,
• Rezerwat leśny Modrzewiowa Góra – gmina Panki,
• Rezerwat leśny Bukowa Góra – gmina Lipie,
• Rezerwat przyrody nieożywionej Szachownica – gmina Lipe,
• Rezerwat leśny Stawiska - gmina Lipe,
• Rezerwat przyrody nieożywionej Zamczysko – gmina Wręczyca Wielka.
Inne obiekty cenne pod względem przyrodniczym to:
• System jaskiniowy „Krzemienna Góra” w gminie Lipie,
• Aleja lipowa w gminie Wręczyca Wielka - 30 drzew rosnących wokół
zabytkowego kościoła w Truskolasach (najgrubsze z nich osiągają do 5 m
w obwodzie),
• Zwarty drzewostan o charakterze parkowym przy osadzie leśnej w Jeziorze –
Leśniczówka,
• Połamaniec w gminie Wręczyca Wielka (rośnie tu orzech czarny, jeden z
najgrubszych w Polsce).
Wśród atrakcyjnych turystycznie miejsc powiatu wymienić należy:
• Gminę Lipie – w ponad 30% pokrytą lasami, posiadającą doskonałe warunki
do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej, na jej terenie znajdują się groty
wapienne, rezerwaty przyrody,
• Gminę Krzepice – niezanieczyszczona rzeka Liswarta bogata w ryby,
• Miasto Kłobuck – pamiątki po Janie Długoszu, dobre warunki do rozwoju
turystyki rowerowej na obszarach przyległych lasów, zbiornik wodny w
Zakrzewie (3 km), baseny kąpielowe (otwarty i kryty),
• Miejscowości Opatów i Mokra – wykopaliska archeologiczne,
• Gminę Panki – tereny rekreacyjne pod domki letniskowe: Koski, Zwierzyniec
III, szlak turystyczny, rezerwat Modrzewiowa Góra,
• Gminę Popów – ponad 20 obiektów rekreacyjnych,
• Gminę Wręczyca Wielka – unikatowe rezerwaty przyrody z bogatą florę
(30 gatunków roślin prawnie chronionych), zbiorowiska roślin torfowych,
starodrzew,
• Gminę Miedźno – Władysławów, Borowa (tereny rekreacyjne pod domki
letniskowe), Ostrowy nad Okszą (zbiornik retencyjny),
• Gminę Przystajń – lasy bogate w grzyby, jagody, tereny rekreacyjne pod
domki letniskowe.
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Gospodarka leśna
Najbardziej zalesioną gmin jest gmina Miedźno (42,1% powierzchni), natomiast najmniej
zalesioną gmin jest gmina Opatów (5% powierzchni).
W powiecie kłobuckim powierzchnia gruntów przewidzianych do zalesienia wynosi 6 663 ha,
z tego 194 ha gruntów to grunty w sektorze państwowym, a 6 469 to grunty pozostałe
(w sektorze niepaństwowym).
Lesistość w poszczególnych gminach powiatu kłobuckiego przedstawia się następująco:
− Popów
10 221 ha
29,3%
− Opatów
10 403 ha
5%
− Przystajń
8 885ha
32,3%
− Wręczyca Wielka
14 807 ha
36,3%
− Kłobuck
8 287ha
30,9%
− Lipie
9 907 ha
31,4%
− Krzepice
5 110 ha
8%
− Panki
5 503 ha
33,8%
− Miedźno
11 317 ha
2,1%
Wody powierzchniowe i wody podziemne
Powiat kłobucki położony jest w obrębie czwartorzędowych i jurajskich użytkowych
poziomów wodonośnych, które stanowi podstawę do zaopatrzenia ludności
w wodę, wśród nich wyróżniamy:
• UPWP doliny rzeki Liswarty – w części wschodniej powiatu,
• GZWP nr 326 Częstochowa (W) – część północno-wschodnia powiatu,
• GZWP nr 325 Częstochowa (E) – część południowa i południowo zachodnia.
Największe znaczenie mają Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP 326 (E)
o zasobach dyspozycyjnych szacowanych na 1 020 000 m 3/d oraz GZWP 325 (W)
o zasobach około 120 000 m3/d. Zbiornik GZWP 326 ma charakter szczelinowo-krasowy
gdzie kolektorami wód są spękane i skrasowiałe wapienie jury górnej oraz piaskowce
natomiast GZWP 325 ma charakter szczelinowo – porowy gdzie główną warstwą wodonośną
są piaski i piaskowce warstw kościeliskich a także lokalnie iły rudonośne.
Ze względu na budowę geologiczną tj. brak izolacji od powierzchni terenu oraz stopnia
antropopresji, na terenie powiatu występują obszary o różnym stopieniu zagrożenia
użytkowych poziomów wodonośnych:
• wysoki stopień występuje głównie w części wschodniej i fragmentarycznie
południowej powiatu,
• średni stopień w części południowej powiatu,
• niski stopień w części środkowej powiatu.
Dowód powierzchniowych należą cieki, wody w korytach sztucznych, zbiorniki naturalne i
sztuczne oraz podmokłości. Sieć hydrograficzną powiatu tworzy rzeka Liswarta wraz z
licznymi dopływami prawobrzeżnymi: Pankówka, Piszczka, Opatówka, Biała Oksza
i Kocinka oraz jednym lewobrzeżnym Piskarą, a w części północno-wschodniej powiatu
rzeka Warta wraz z lewobrzeżnym dopływem Grabarką.
Na terenie powiatu kłobuckiego znajdują się liczne rowy melioracyjne zarówno na terenach
rolniczych jak i leśnych zlokalizowane głównie w zlewni Liswarty i Pankówki oraz zbiorniki
wodne i stawy hodowlane. Największymi zbiornikami na terenie powiatu są:
•zbiornik Ostrowy (37,3 ha),
•zbiornik Borówka (9,88 ha),
109

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

•zbiornik Zakrzew (9,34 ha),
•zbiornik Łezka w Krzepicach,
•zbiornik Panki na Pankówce,
•staw Odrzykoń na rzece Liswarcie,
•zbiorniki hodowlane na Kocince i inne.
Na terenie powiatu w dolinie Liswarty i Pankówki występują tereny zalewowe, które
miejscami obejmują zabudowę mieszkalną, w tym głównie na terenie gmin Przystajń,
Krzepice i Panki.
Podsumowując można stwierdzić, że wdrożenie prezentowanego w „Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego” sytemu zbierania, gromadzenia, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów nie spowoduje negatywnego oddziaływania na
użytkowe zasoby środowiska przyrodniczego powiatu, a w odniesieniu do zasobów wodnych
poprawi ich jakość.
12.5. WNIOSKI
W wyniku wdrożenia założeń „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kłobuckiego”
wystąpią następujące rodzaje oddziaływania na środowisko:
− oddziaływanie pozytywne związane z funkcjonowaniem i planowanym rozwojem
systemu selektywnego zbierania odpadów (surowców wtórnych oraz odpadów
biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych),
− oddziaływanie związane z transportem odpadów w celu ich unieszkodliwienia,
− oddziaływanie związane z planowaną budową sortowni i kompostowni na terenie gminy
Krzepice a następnie ich funkcjonowaniem,
− oddziaływanie związane z planowaną na terenie powiatu organizacją punktów zbierania
odpadów niebezpiecznych mobilnych/stacjonarnych w którym gromadzone będą
tymczasowo poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych przed ich dalszą
ekspedycją do instalacji odzysku i unieszkodliwiania,
− oddziaływanie związane z transportem odpadów do i z funkcjonujących oraz mających
powstać na terenie powiatu obiektów.
Wdrożenie prezentowanego w „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kłobuckiego”
sytemu zbierania, gromadzenia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów nie
spowoduje negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby środowiska.
Funkcjonowanie i rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów oraz planowane
inwestycje w sektorze gospodarki odpadami nie spowodują negatywnego oddziaływania na
użytkowe zasoby środowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do zasobów wodnych,
poprawią ich jakość.
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13.

STRESZCZENIE

Podstawą opracowania „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu
kłobuckiego” jest umowa Nr 4/ROŚ/09 zawarta w dniu 1 grudnia 2009 r. pomiędzy Powiatem
Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują Stanisław
Garncarek – Starosta Powiatu i Jerzy Bardziński – Członek Zarządu Powiatu, a Instytutem
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji
6/8, 02-673 Warszawa reprezentowanym przez dr Stefana Góralczyka – Dyrektora Instytutu.
Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego” powstała jako realizacja
przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek opracowania
planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.
Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, projekt powiatowego planu gospodarki odpadami,
opracowuje organ wykonawczy powiatu i stanowi on część powiatowego programu ochrony
środowiska. Plan jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie
środowiska.
Niniejszy dokument stanowi aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla powiatu
kłobuckiego” przyjętego uchwałą nr 126/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia
23 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki
odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”.
ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Obecnie gospodarka odpadami na terenie poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego jest
prowadzona zgodnie z uchwalonymi gminnymi planami gospodarki odpadami oraz
regulaminami utrzymania czystości i porządku w gminach.
Podstawę opracowania modelu prowadzenia gospodarki odpadami w poszczególnych
gminach stanowi „Plan gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego”.
Głównym źródłem danych dotyczących gospodarki odpadami na terenie poszczególnych
gmin powiatu kłobuckiego są informacje zebrane za pośrednictwem ankietyzacji. Wszystkie
gminy powiatu kłobuckiego udzieliły odpowiedzi na ankiety. Skierowano również ankiety do
firm, które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie odbioru i transportu odpadów
komunalnych. Wysłano ankiety do firm, które rzeczywiście świadczą usługi w tym zakresie
na terenie gmin. Otrzymano odpowiedzi ze wszystkich firm. Przyjęto stan danych na dzień
31 grudnia 2009 r.
Z terenu powiatu kłobuckiego w 2009 r. zebrano łącznie ponad 12 tys. odpadów, z czego 91%
stanowią odpady zebrane z gospodarstw domowych. Najwięcej odpadów komunalnych
zmieszanych zebrano w następujących gminach: Kłobuck (35,4%), Wręczyła Wielka (17,5%)
oraz Krzepice i Panki (po 11%). Zebrane odpady komunalne zmieszane z terenu powiatu
kłobuckiego są poddawane unieszkodliwianiu przez składowanie na składowiskach
zlokalizowanych na terenie powiatu kłobuckiego.
Obecnie na terenie powiatu kłobuckiego prowadzi się selektywne zbieranie odpadów, tj.
papier, szkło i tworzywa sztuczne. Na terenie powiatu prowadzi się zbieranie odpadów
biodegradowalnych (gminy: Lipie, Miedźno, Panki), odpadów wielkogabarytowych (gmina
Kłobuck) oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (gminy: Krzepice, Panki, Przystajń i
Wręczyła Wielka).
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Na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 r. zebrano łącznie niecałe 700 Mg surowców
wtórnych przy następującej strukturze rodzajowej:
• papier – 2,4 %,
• szkło – 46,8 %,
• tworzywa sztuczne – 50,8 % całkowitej zebranej ilości surowców wtórnych.
Na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 r. nie prowadzono zbierania odpadów
biodegradowalnych lecz mieszkańcy gmin: Lipie, Miedźno i Panki wykorzystali w 2009 r.
odpady biodegradowalne we własnym zakresie (np. do skarmiania zwierząt, kompostowania)
w ilościach odpowiednio: 95 Mg, 4,7 Mg i 100 Mg, co wynosi łącznie 199,7 Mg.
Wg informacji firm, które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie odbioru
odpadów komunalnych na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 r. zebrano łącznie 23,3
Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Zbieranie tych odpadów
prowadzono w następujących gminach: Krzepice, Miedźno, Panki, Przystajń i
Wręczyła Wielka.
Z terenu powiatu kłobuckiego w 2009 r., zebrano 3,26 Mg odpadów wielkogabarytowych.
Zbieranie prowadzono tylko w gminie Krzepice. Zebrane odpady były kierowane na
składowisko odpadów w Lipiu Śląskim, przy ul. Cegielnianej 22 (ITOŚ Sp. z o.o.).
Całkowita ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie powiatu kłobuckiego w
2009 r. wynosiła 12 838,30 Mg, w tym:
• odpady komunalne zmieszane
11 916,33 Mg,
• odpady zbierane selektywnie:
921,97 Mg, w tym:
surowce wtórne
696,71 Mg,
odpady biodegradowalne
199,70 Mg,
odpady niebezpieczne
23,30 Mg,
odpady wielkogabarytowe
3,26 Mg
Odpady zbierane selektywnie stanowią łącznie 7,0% całej ilości zebranych odpadów
komunalnych z terenu powiatu kłobuckiego w 2009 r.
Na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonują 2 składowiska odpadów:
1. Gminne Składowisko Odpadów w Krzepicach, zlokalizowane przy ul. Kazimierza
Wielkiego, 42-160 Krzepice, typ składowiska: składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne przyjmujące odpady komunalne; planowany rok zamknięcia
– 2018 r.,
2. Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Więckach (gmina Popów), typ
składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujące
odpady komunalne; składowisko zostało zamknięte 31 maja 2009r. decyzją Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 23 lutego 2009r.
na podstawie kontroli WIOŚ – delegatura w Częstochowie.
SZACUNKOWE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Biorąc pod uwagę wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych
niesegregowanych (wg Kpgo 2010 i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
województwa śląskiego”) oraz dane demograficzne oszacowano ilość odpadów komunalnych
wytworzonych w 2009 r. w gospodarstwach domowych i infrastrukturze.
Poniżej przedstawiono całkowitą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie
powiatu kłobuckiego, w 2009 r.
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Całkowita ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie powiatu kłobuckiego, w
2009 r. (obliczenia własne)
Lp.

Kod wg
katalogu
odpadów
20 03 01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
Razem pozycje 1-11
12.
20 02
13.
20 03 02
14.
20 03 03
15.
20 03 07
Razem pozycje 12-15
Razem pozycje 1-15

Nazwa frakcji

Ilość odpadów
[Mg]

Niesegregowane odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych
(łącznie część miejska i część wiejska) oraz z infrastruktury
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metal
Odzież, tekstylia
Drewno
Odpady niebezpieczne
Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa
odpady z ogrodów i parków
odpady z targowisk
odpady z czyszczenia ulic i placów
odpady wielkogabarytowe

3 543
554
3 049
1 147
2 453
1 504
893
254
278
121
4 050
17 848
418
258
172
966
1 814
19 660

Tak więc, całkowita ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie powiatu
kłobuckiego w 2009 r. powinna wynosić 19,7 tys. Mg.
Natomiast z analizy danych ankietowych wynika, że na terenie powiatu kłobuckiego zebrano
ok. 13 tys. Mg odpadów komunalnych łącznie. Tak więc, różnica między oszacowaną ilością
odpadów komunalnych, a ilością rzeczywistą (zebraną) wynosiła 35%.
Różnica to wynika z braku prowadzenia szczegółowej ewidencji ilościowej dla wszystkich
rodzajów zbieranych odpadów przez podmioty działające w zakresie wywozu odpadów
komunalnych.
W związku z powyższym wskazane jest zintensyfikowanie działań w kierunku:
− objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbierania
odpadów komunalnych z wydzieleniem odpadów biodegradowalnych, surowców
wtórnych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych,
− doprowadzenia do sytuacji gdy wszyscy właściciele nieruchomości będą posiadali
umowy na obieranie odpadów komunalnych,
− propagowania zagospodarowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie,
− eliminowania procederu spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych,
− eliminowania procederu deponowania wytwarzanych odpadów na tzw. „dzikich”
wysypiskach,
− podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, szczególnie
w zakresie prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi
i niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.
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PROGNOZY ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W kolejnych tabelach niniejszego opracowania przedstawiono:
− prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu kłobuckiego
(tereny o charakterze miejskim) w latach 2010-2018,
− prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu kłobuckiego
(tereny o charakterze wiejskim) w latach 2010-2018,
− prognozowane ilości odpadów komunalnych dla powiatu kłobuckiego (tereny miejskie
i wiejskie łącznie) w latach 2010-2018,
− charakterystyka jakościowa odpadów zmieszanych w zależności od źródła
wytwarzania
na
terenie
powiatu
kłobuckiego
w
latach
2010-2018,
− prognoza ilości strumienia odpadów biodegradowlanych wytwarzanych, na terenie
powiatu kłobuckiego w latach 2010-2018.
W okresie 2010-2018 ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych będą ulegały
nieznacznemu wzrostowi.
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawowym założeniem proponowanych rozwiązań systemu gospodarki odpadami
komunalnymi dla powiatu kłobuckiego jest realizacja postanowień art. 9 ust 1 i 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), które
mówią, że:
- art. 9 ust. 1. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
art. 9. ust. 2. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając
najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przekazywane do
najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.
W niniejszym dokumencie stanowiącym aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla
powiatu kłobuckiego” zaproponowano system gospodarki odpadami komunalnymi. System
ten będzie stanowił kontynuację działań przedstawionych w ww. planie w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Mając na uwadze zapisy zawarte w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego” (Katowice, maj 2009 r.), funkcjonujący system gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie powiatu kłobuckiego wymagał będzie modyfikacji.
Związane to jest z faktem planowanego utworzenia tzw. regionu Nr 10 gospodarki odpadami
komunalnymi, w skład którego wchodzą powiat kłobucki i lubliniecki.
System gospodarki odpadami komunalnymi w tym regionie oparty będzie o funkcjonujące na
terenie powiatu kłobuckiego i lublinieckiego obiekty zagospodarowania odpadów, tj.:
−
Gminne Składowisko Odpadów, Krzepice, ul. Kazimierza Wielkiego
(powiat kłobucki),
−
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Lipie Śląskie
(powiat lubliniecki),
−
Składowisko odpadów A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., Sadów Górny, ul. Leśna
(powiat lubliniecki)
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oraz obiekty planowane przez gminę Krzepice, przedstawione w rozdziale 10, tj.: budowa do
2012 r.:
sortowni odpadów (moc przerobowa 2 640 Mg/rok),
kompostowni odpadów organicznych (moc przerobowa 960 Mg/rok)
na terenie istniejącego składowiska.
Zgodnie z założeniami „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa
śląskiego”, regionalnym centrum gospodarki odpadami komunalnymi dla północnej części
województwa śląskiego, tj. dla regionu 10 i 11 powinien stać się regionalny Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie, który realizować będzie systemowe rozwiązania
w gospodarce odpadami komunalnymi dla subregionu częstochowskiego. Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie będzie pełnił funkcję centralnego obiektu
gospodarki odpadami komunalnymi i będzie eksploatowany przez Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne.
Porozumienie gmin regionu 10 może być podstawą wspólnej realizacji działań z regionem 11
w skład którego wchodzi miasto Częstochowa oraz 16 gmin powiatu częstochowskiego.
W przypadku uzyskania porozumienia gmin regionów 10 i 11 zaleca się zastosowanie
przeładunkowego systemu transportu (stacje przeładunkowe) celem dostarczenia całego
strumienia odpadów zmieszanych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie.
Aktualna zdolność przerobowa ZZO w Sobuczynie nie jest wystarczająca dla przyjęcia całej
masy odpadów zmieszanych z Regionów 10 i 11 wobec czego w „Aktualizacji planu
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” przewidziano rozwiązania wariantowe
polegające na:
• rozbudowie instalacji mechaniczno – biologicznego przerobu odpadów celem zwiększenia
zdolności przerobowej do poziomu ok. 130 – 140 tys. Mg odpadów zmieszanych. W
ramach tej instalacji, procesom biologicznego przerobu należałoby poddać strumień o
masie ok. 50 tys. Mg rocznie. W części mechanicznej instalacji zaleca się wydzielenie
frakcji energetycznych i poddanie jej procesom przerobu na paliwo z odpadów.
Równolegle prowadzony będzie proces kompostowania odpadów
• budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów jako regionalnego obiektu o
przepustowości ok. 120 tys. Mg/rok.
Zarówno w przypadku realizacji rozwiązania pierwszego, jak i drugiego rozwiązania uzyska
się wymaganą prawem redukcję składowania odpadów ulegających biodegradacji.
Jednak do czasu podjęcia przez regiony 10 i 11 decyzji dotyczącej wspólnej realizacji
gospodarki odpadami komunalnymi proponuje się aby w powiecie kłobuckim podjąć
działania zgodnie z następującymi założeniami:
1. Odpady biodegradowalne
Jednym z podstawowych założeń, które powinien spełniać system jest dotrzymanie
poziomów możliwego składowania odpadów biodegradowalnych, które są narzucone
zapisami Dyrektywy 1993/31/EC, a których niedotrzymanie skutkować będzie nałożeniem
odpowiednich restrykcji ze strony Unii Europejskiej.
Punktem odniesienia poziomu możliwego składowania ilości odpadów biodegradowalnych
jest ilość tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W niniejszym dokumencie ilość ta została
zaktualizowana w oparciu o liczbę ludności w powiecie kłobuckim w 1995 r. oraz o
współczynniki podane w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010” i „Aktualizacji plany
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” (Katowice, maj 2009 r.)
Ilość ta w 1995 r. wynosiła 6 091 Mg.
115

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Dla Powiatu Kłobuckiego

Poziomy możliwego składowania odpadów biodegradowalnych, jak również wielkość ich
strumienia, który musi zostać poddany recyklingowi przedstawiono w poniższej tabeli.
I tak, w:
− 2010 r. wielkość strumienia odpadów biodegradowalnych, który powinien być
poddany recyklingowi wynosi 3450 Mg,
− 2013 r. – 5 185 Mg,
− 2015 r. – 5 691 Mg,
− 2018 r. – 6 506 Mg.
Powyższe ilości odpadów są konieczne do wydzielania aby dotrzymać poziomy możliwego
składowania odpadów biodegradowalnych, które są narzucone zapisami ww. Dyrektywy.
Prognoza ilości strumienia odpadów biodegradowalnych wytwarzanych, oraz wielkość
strumienia tych odpadów, który powinien być poddany procesowi recyklingu
w latach 2010-2018
Lp.

Wyszczególnienie

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
2.
Odpady zielone
3.
Papier i tektura
4.
Drewno
5.
Odpady biodegradowalne z
ogrodów i parków (80%
strumienia odpadów )
6.
Odpady biodegradowalne z
targowisk (50% strumienia
odpadów z targowisk)
Łącznie odpady biodegradowalne
7.
Odpady biodegradowalne
wydzielone w zbieraniu
selektywnym
8.
Pozostały strumień odpadów
biodegradowalnych
9.
Dopuszczalne składowanie
odpadów biodegradowalnych
10. Ilość odpadów
biodegradowalnych dla
których wymagane będzie
przetworzenie

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji
[Mg/rok]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.

3 591
553
3 050
364

3 629
559
3 077
367

3 662
565
3 103
370

3 696
571
3 129
374

3 734
577
3 155
377

3 767
583
3 181
380

3 799
588
3 207
384

3 833
595
3 231
387

3 892
608
3 283
392

332

332

332

332

332

332

332

331

333

128
8 018

128
8 092

128
8 160

128
8 230

128
8 303

128
8 371

128
8 438

129
8 506

130
8 638

331

368

405

442

480

519

581

644

714

7 687

7 724

7 755

7 788

7 823

7 852

7 857

7 862

7 924

4 568

4 061

3 553

3 045

2 863

2 680

2 497

2 315

2 132

3 119

3 663

4 202

4 743

4 960

5 172

5 360

5 547

5 792

Odpady biodegradowalne pochodzące ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych
powinny być zbierane w systemie dwupojemnikowym „u źródła” (zbieranie w podziale na
tzw. odpady „mokre” i tzw. odpady „suche”).
Stopień wprowadzania zbierania odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych
w systemie dwupojemnikowym będzie zależny od wielkości strumienia tych odpadów
pozyskiwanych z ogrodów, parków i targowisk.
Ponadto należy propagować wśród mieszakańców rozszerzanie systemu zbierania odpadów
zielonych w zabudowie jednorodzinnej do specjalistycznych pojemników (zbieranie
sezonowe) i poddawać je kompostowaniu we własnym zakresie.
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2. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny
Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale na:
• surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania szklane (z podziałem na
szkło bezbarwne i kolorowe)) w systemie „gniazd” pojemników oraz system workowym,
w zabudowie jednorodzinnej,
• odpady wielkogabarytowe – zbieranie do okresowo rozmieszczanych kontenerów oraz
odbierane na indywidualnie zamówienie,
• odpady niebezpieczne (m. in.: przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, itp.), w tym:
zorganizowaniu zbierania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw
domowych w sposób mobilny lub w oparciu o stacjonarne punkty odbioru na
terenie gmin,
wprowadzenie systemu odbioru przeterminowanych leków we wszystkich
aptekach na terenie gminy,
Ponadto:
3.
składowanie odpadów z koszy ulicznych oraz zmiotek ulicznych na składowisku.
Poniżej przedstawiono wielkości podstawowych strumieni odpadów kierowanych do
poszczególnych procesów odzysku i unieszkodliwiania.
Zestawienie strumieni odpadów kierowanych do poszczególnych procesów odzysku i
unieszkodliwiania
Lp.

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Strumień odpadów [Mg]
2013
2014
2015

2016

2017

2018

Odpady zbierane selektywnie i kierowane do procesu odzysku
1.

Strumień wejściowy

2.

Strumień odpadów

3.

Strumień odpadów

4.

Strumień wejściowy

1766
1960
2158
2358
2563
Odpady wielkogabarytowe kierowane do stacji demontażu tych odpadów

2770

3103

3443

3824

692

761

831

912

3 119
3 663
4 202
4 743
4 960
5 172
Odpady niebezpieczne kierowane do punktów zbierania (mobilnych lub stacjonarnych)

5 360

5 547

5 792

384
444
505
567
Odpady biodegradowalne kierowane do procesu unieszkodliwiania

46
52
Odpady zmieszane kierowane do składowania
Odpady komunalne
5.
zmieszane
14 307 13 682

629

58

64

70

77

81

85

89

13 056

12 426

12 115

11 806

11 384

10 959

10 629

Orientacyjne szacunkowe koszty proponowanego systemu gospodarowania odpadami wahają
się w granicach 5,5-5,8 mln PLN w latach 2010-2018.
Średni szacunkowy koszt gospodarowania odpadami dla 1 mieszkańca na miesiąc w latach
2010-2018 wynosi średnio 5,50 PLN.
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ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI Z SEKTORA
GOSPODARCZEGO
Podstawowym źródłem danych określających stan gospodarki odpadami (ilości odpadów
wytwarzanych, poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu) pochodzącymi z sektora
gospodarczego na terenie powiatu kłobuckiego jest Wojewódzki System Odpadowy (WSO),
który wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Baz Gospodarowania Odpadami (ZSO).
Właścicielem ZSO jest Minister Środowiska. Z uwagi na trwający proces wprowadzania
danych za 2009 r., na potrzeby niniejszego planu stan gospodarki odpadami pochodzącymi z
sektora gospodarczego określono na dzień 31 grudnia 2008 r.
Pozostałe informacje pochodzą z ankietyzacji gmin i określają stan na 31 grudnia 2009 r.
Wytwarzanie odpadów
Zgodnie z danymi zawartymi w WSO na terenie powiatu kłobuckiego w 2008 r. wytworzono
w sektorze gospodarczym łącznie 9,0 tys. Mg odpadów (z wyłączeniem odpadów
komunalnych), z czego 4,8% stanowią odpady niebezpieczne.
W latach 2005-2008 ilość odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na terenie
powiatu kłobuckiego, wg WSO, wzrosła. W 2005 r. wytworzono łącznie 4,2 tys. Mg
odpadów, w latach 2006 i 2007 wytworzono odpowiednio 6,4 i 6,2 tys. Mg, a w 2008 r. –
9,0 tys. Mg. W 2008 r. nastąpił ponad 50% wzrost ilości wytwarzanych w sektorze
gospodarczym odpadów w porównaniu z ilościami odpadów wytworzonymi w 2005 r.
Największą ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne stanowią odpady
należące do grupy 02 (Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności). Stanowią one 31% całości
wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne na terenie powiatu kłobuckiego.
Odpady grupy 19 (Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z
oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)
stanowią 23% całej wytworzonej na terenie powiatu ilości odpadów innych niż
niebezpieczne, a odpady grupy 10 (Odpady z procesów termicznych) stanowią 13,5%.
Największą ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych stanowią odpady należące do
grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach) - 247,7 Mg, co stanowi prawie 60% całości
wytworzonych odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu kłobuckiego. Odpady grupy 09
(Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych) stanowią niecałe 0,3%
całkowitej wytworzonej ilości odpadów niebezpiecznych, a odpady grupy 13 (Oleje
odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)) –
10%.
Najwięcej odpadów innych niż niebezpieczne wytworzono na terenie gminy Kłobuck,
tj. 2,8 tys. Mg, co stanowi 32,5% całej ilości wytworzonych odpadów na terenie powiatu.
W gminie Lipie wytworzono 2,1 tys. Mg odpadów (24,8%), a w gminie Wręczyła Wielka –
1,4 tys. Mg (16,5%).
Najwięcej odpadów niebezpiecznych wytworzono w gminie Przystajń, tj. 196,4 Mg (grupa
16), co stanowi 47,2% wszystkich wytworzonych odpadów niebezpiecznych na terenie
powiatu. Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzona w gminie Wręczyła Wielka stanowi
34% (grupa 16) wszystkich wytworzonych w powiecie odpadów niebezpiecznych. Natomiast
na terenie gminy Kłobuck wytworzono 53,3 Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowi
niecałe 13% wszystkich wytworzonych odpadów niebezpiecznych.
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Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
Łącznie w 2008 r. zagospodarowano na terenie powiatu kłobuckiego niecałe 44,0 tys. Mg
odpadów, w tym 415,87 Mg odpadów niebezpiecznych (tylko kod 16 01 04). Odpady
niebezpieczne były poddawane procesom R14 (330,93 Mg) i R15 (84,94 Mg).
Procesom unieszkodliwienia przez składowanie (D5) poddano 1,7% odpadów.
Największa ilość odpadów była poddana procesowi odzysku metodą R14. Ilość ta wynosi
42,2 tys. Mg. Składowaniu (kod procesu D5) poddane było niecałe 730,0 Mg odpadów.
Najwięcej odpadów zagospodarowano w gminie Wręczyła Wielka 35,1 tys. Mg, co stanowi
80% odpadów, w gminie Krzepice – 10%, a w gminie Przystajń – ok. 7,5%
zagospodarowanych odpadów.
ZAŁOŻONE CELE PROPONOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Założone cele krótkoterminowe do 2010 r.:
• objęcie wszystkich mieszkańców województwa umowami na odbieranie odpadów
komunalnych,
• zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa możliwości selektywnego zbierania
odpadów,
• ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu
75% wagowo tych odpadów w stosunku do ich ilości wytwarzanych w 1995 r.,
• uzyskanie znaczących efektów w selektywnym zbieraniu odpadów:
- niebezpiecznych do poziomu 50% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów
komunalnych,
- wielkogabarytowych, w tym wyrobów AGD i elektronicznego, do poziomu 40% ich
ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych,
- przydatnych do recyklingu, w tym odpadów opakowaniowych, wchodzących w
strumień odpadów komunalnych do poziomu 10% ich ilości zawartych w strumieniu
odpadów komunalnych,
- remontowo – budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych do poziomu 50%,
• zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85% w stosunku
do ilości odpadów wytwarzanych,
• wdrożenie i rozwój innych niż składowanie technologii zagospodarowania odpadów, w
tym technologii biologicznego i termicznego przekształcania,
• podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Cele długoterminowe do 2018 r.:
• ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu
50% tych odpadów w 2013 r. i 35% w 2020 r. w stosunku do ich ilości wytwarzanych w
1995 r.,
• dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych:
w 2015 r. do poziomu 80% ich ilości zawartych w strumieniu zmieszanych
odpadów komunalnych,
w 2018 r. do poziomu 90% ich ilości zawartych w strumieniu zmieszanych
odpadów komunalnych,
• dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych w tym
wyrobów AGD i sprzętu elektronicznego do poziomu:
70% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2015 r.,
90% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2018 r.,
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•

dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów przydatnych do recyklingu, w
tym odpadów opakowaniowych wchodzących w strumień odpadów komunalnych do
poziomu:
- 15% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2015 r.,
- 20% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2018 r.,
• wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów budowlano – remontowych
wchodzących w strumień odpadów komunalnych do poziomu 80%,
• zapewnienie w maksymalnym stopniu przetwarzania odpadów metodami biologicznymi
i termicznymi poprzez wdrożenie regionalnych, kompleksowych rozwiązań,
• zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych do poziomu 60% w stosunku
do ilości odpadów wytwarzanych.
System gospodarki odpadami
Mając na uwadze zapisy zawarte w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego”, funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie powiatu kłobuckiego wymagał będzie modyfikacji.
Odpady biodegradowalne zawarte w odpadach komunalnych
Założone cele
• osiągnięcie do 2010 r. maksymalnie 75% wskaźnika masy odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r., co oznacza ograniczenie do maksymalnie 4 568 Mg masy
składowanych odpadów ulegających biodegradacji,
• osiągnięcie do 2013 r. maksymalnie 50%, natomiast do 2020 r. maksymalnie 35%
wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., co oznacza ograniczenie do
maksymalnie 3 045 Mg w 2013 r. i do maksymalnie 2 132 Mg w 2018 r. masy
składowanych odpadów ulegających biodegradacji,
• dopuszczenie do składowania od dnia 1 stycznia 2013 r. odpadów z grupy 20 dla których
ciepło spalania wynosi max 6 MJ/kg s.m., TOC – 5 % s.m. a straty przy prażeniu
– 8% s.m.
System gospodarki odpadami
Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji oraz odpady
ulegające biodegradacji z targowisk, ogrodów i parków powinny być zbierane selektywnie
jako odrębny strumień odpadów.
Odpady opakowaniowe zawarte w odpadach komunalnych
Założone cele
• ograniczenie ilości powstających odpadów opakowaniowych,
• zwiększenie stopnia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw
domowych.
System gospodarki odpadami
Odpady opakowaniowe powinny być zbierane i odbierane w sposób selektywny z podziałem
na:
• papier i tekturę,
• szkło bezbarwne i kolorowe,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe.
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System gospodarki odpadami opakowaniowymi wytwarzanymi w gospodarstwach
domowych powinien opierać się na systemie pojemnikowym i workowym. Powinien on
również obejmować punkty skupu surowców wtórnych (dotyczy to głównie metali). Zebrane
odpady opakowaniowe, po ewentualnym doczyszczeniu w funkcjonującej sortowni, powinny
być poddane recyklingowi lub odzyskowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpady wielkogabarytowe zawarte w odpadach komunalnych
Założone cele
• uzyskanie do 2010 r. znaczących efektów w selektywnym zbieraniu odpadów
wielkogabarytowych, w tym wyrobów AGD i sprzętu elektronicznego, do poziomu 40%
ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych i 70% ich ilości zawartych w
strumieniu odpadów komunalnych w 2015 r. oraz 90% ich ilości zawartych w strumieniu
odpadów komunalnych w 2018 r.
System gospodarki odpadami
Odpady wielkogabarytowe powinny być kierowane do instalacji demontażu,
w których nastąpi rozbiórka i wydzielenie surowców wtórnych.
Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych
Założone cele
• uzyskanie do 2010 r. znaczących efektów w selektywnym zbieraniu odpadów
niebezpiecznych, do poziomu 50% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów
komunalnych i 80% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2015 r.
oraz 90 % ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2018 r.
System gospodarki odpadami
Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych powinny zostać wydzielone ze
strumienia odpadów komunalnych „u źródła”, a następnie przekazane do
mobilnych/stacjonarnych punktów zbierania. W przypadku niektórych rodzajów odpadów
niebezpiecznych możliwe jest również wykorzystanie innych miejsc zbierania, tj.: apteki
(przeterminowane leki), punkty serwisowe (oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory
przenośne) oraz sklepy (zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny).
Odpady niebezpieczne zebrane w punktach i innych miejscach zbierania powinny być
kierowane, z wykorzystaniem specjalistycznego transportu (ADR), do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania.
Odpady z sektora gospodarczego
Założone cele do 2018 r.
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
• sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych
procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.
System gospodarki odpadami
System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego powinien uwzględniać hierarchię
postępowania określoną przepisami ustawy o odpadach:
• zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości i negatywnego
oddziaływania na środowisko,
• zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeśli nie udało się zapobiec ich
powstawaniu,
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•

zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu
nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi.
KIERUNKI DZIAŁAŃ
Odpady z sektora komunalnego
• zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych poprzez
edukację ekologiczną w celu promocji wzorców świadomej konsumpcji ukierunkowanej
na ograniczenie powstających odpadów,
• kontrolowanie na poziomie gmin stanu zawieranych umów przez właścicieli
nieruchomości z firmami odbierającymi odpady,
• weryfikacja i aktualizacja regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach
powiatu kłobuckiego w celu wypełnienia przez nie ustawowych obowiązków w zakresie
wymaganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu różnych rodzajów odpadów,
• doskonalenie selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
„u źródła” w odniesieniu do gospodarstw domowych, jak i obiektów infrastruktury,
• opracowanie na poziomie gminnym szczegółowego programu rozwoju selektywnego
zbierania odpadów, który powinien obejmować opis i sposób jego prowadzenia, w tym
również rodzaje i wielkości stosowanych pojemników lub worków oraz częstotliwość
zbierania dla następujących frakcji odpadów komunalnych:
− odpadów zielonych z ogrodów i parków,
− odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,
− papieru i tektury,
− odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
− tworzyw sztucznych i metali,
− odpadów niebezpiecznych w podziale na: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki,
oleje odpadowe, itd.),
− odpadów wielkogabarytowych.
• kontrolowanie na poziomie gminnym wypełniania przez podmioty posiadające
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, ustaleń zawartych w tych zezwoleniach odnośnie metod oraz
miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
• wymaganie zgodności z założeniami ujętymi w planach gospodarki odpadami
(powiatowym i gminnym) i prowadzenie badań charakterystyki odpadów, w odniesieniu
do inwestycji infrastrukturalnych z zakresu gospodarki odpadami ubiegających się
o wsparcie finansowe ze środków publicznych,
• utworzenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami
dla województwa śląskiego”, tzw. Regionu Nr 10– Gospodarki odpadami komunalnymi,
w skład którego wchodzą powiat kłobucki i lubliniecki,
• określenie szacunkowych wielkości poszczególnych strumieni zmieszanych odpadów
komunalnych kierowanych do funkcjonujących obiektów zlokalizowanych na terenie
powiatu kłobuckiego,
• podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do budowy na terenie powiatu
kłobuckiego (gmina Krzepice):
o
sortowni odpadów,
o
kompostowni odpadów).
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Odpady komunalne ulegające biodegradacji zawarte w odpadach komunalnych
• promowanie wśród mieszkańców powiatu (zabudowa jednorodzinna) wykorzystywania
we własnym zakresie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji
w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska,
• rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów zielonych i odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji.
Odpady opakowaniowe zawarte w odpadach komunalnych
• edukacja ekologiczna w celu promocji produktów bez opakowań, w opakowaniach
wielokrotnego użytku i takich, które generują mniejsze ilości odpadów,
• rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych.
Odpady wielkogabarytowe zawarte w odpadach komunalnych
• rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych,
• rozbudowa
infrastruktury
technicznej
w
zakresie
demontażu
odpadów
wielkogabarytowych.
Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych
• edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowych metod postępowania z odpadami
niebezpiecznymi,
• rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych występujących
w odpadach komunalnych w oparciu o:
o stacjonarne i mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
o funkcjonujące punkty zbierania odpadów niebezpiecznych w placówkach handlowych
(baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny), aptekach (przeterminowane leki),
punktach serwisowych (oleje odpadowe i akumulatory).
Odpady z sektora gospodarczego
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne
poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,
• projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym
stopniu oddziaływały na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po jego
zakończeniu,
• wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie technologii zagospodarowania
odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne w oparciu o najlepsze dostępne techniki
(BAT),
• modernizacja funkcjonujących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w celu
dostosowania do wymagań ochrony środowiska i zgodności z BAT,
• edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowych metod postępowania z odpadami innymi
niż niebezpieczne i komunalne szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
• stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do
zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji zagospodarowania odpadów,
• monitoring i weryfikacja danych o ilościach wytwarzanych, poddawanych odzyskowi
i unieszkodliwianiu odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne,
• rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz
w zależności od potrzeb rozbudowa i modernizacja istniejących składowisk odpadów.
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HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ
Przedstawiono zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowane przez
gminy powiatu kłobuckiego (dane na podstawie ankiet) oraz przewidywane do realizacji
zadania w gospodarce odpadami na terenie powiatu kłobuckiego do 2018 r. związane z
realizacją systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu kłobuckiego.
SPOSÓB MONITORINGU I WDRAŻANIA PLANU
Przedstawiono zestaw wskaźników umożliwiających ocenę realizacji planu w zakresie
odpadów z sektora komunalnego i odpadów z sektora gospodarczego.
W zakresie odpadów z sektora komunalnego przyjęto stan danych na dzień 31 grudnia 2009 r.
(wartość bazowa).
W zakresie odpadów z sektora gospodarczego przyjęto stan danych na dzień
31 grudnia 2008 r. (w przypadku danych z WSO) oraz w przypadku uzyskania danych
ankietowych z gmin – stan na dzień 1 grudnia 2009 r.
WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA
ŚRODOWISKO
W wyniku wdrożenia założeń „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego”
wystąpią następujące rodzaje oddziaływania na środowisko:
− oddziaływanie pozytywne związane z funkcjonowaniem i planowanym rozwojem
systemu selektywnego zbierania odpadów (surowców wtórnych oraz odpadów
biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych),
− oddziaływanie związane z transportem odpadów w celu ich unieszkodliwienia,
− oddziaływanie związane z planowaną budową sortowni i kompostowni na terenie gminy
Krzepice a następnie ich funkcjonowaniem,
− oddziaływanie związane z planowaną na terenie powiatu organizacją punktów zbierania
odpadów niebezpiecznych mobilnych/stacjonarnych w którym gromadzone będą
tymczasowo poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych przed ich dalszą
ekspedycją do instalacji odzysku i unieszkodliwiania,
− oddziaływanie związane z transportem odpadów do i z funkcjonujących oraz mających
powstać na terenie powiatu obiektów.
Wdrożenie prezentowanego w „Planie gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego”
sytemu zbierania, gromadzenia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów nie
spowoduje negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby środowiska.
Funkcjonowanie i rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów oraz planowane
inwestycje w sektorze gospodarki odpadami nie spowodują negatywnego oddziaływania na
użytkowe zasoby środowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do zasobów wodnych,
poprawią ich jakość.
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14.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 3_1

Wykaz firm, które posiadają zezwolenia na działalność w zakresie
odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin powiatu kłobuckiego

Załącznik 6_1

Wykaz najważniejszych zakładów zlokalizowanych na terenie
powiatu kłobuckiego (wg danych ankietowych)

Załącznik 6_2

Zestawienie ilości zagospodarowanych odpadów
odpadów oraz wg metod zagospodarowania

Załącznik 6_3

Wykaz firm zajmujących się demontażem i usuwaniem odpadów
azbestowych, posiadających zezwolenie starosty kłobuckiego na
prowadzenie przedmiotowej działalności
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