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1 WPROWADZENIE
1.1 Cel i zakres planu
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego został opracowany zgodnie z art. 14
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi
zmianami) i stanowi część Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego. Wyżej cytowana
ustawa wprowadziła obowiązek przygotowywania planów gospodarki odpadami, które podlegają
aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.
Pierwszy Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (PPGO) przyjęty został uchwałą Rady
Powiatu Pabianickiego nr XXXV/104/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyjęcia projektów
"Powiatowego programu ochrony środowiska" i "Powiatowego planu gospodarki odpadami".
Celem pracy była aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, w tym między
innymi:
 określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu,
 określenie przewidywanych kierunków zmian,
 określenie celów,
 wskazanie działań krótkoterminowych (do 2011 roku) i długoterminowych (do 2015 roku)
w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z celami określonymi w Polityce Ekologicznej
Państwa oraz Krajowym planie gospodarki odpadami 2010.
Zakres opracowania Planu Gospodarki Odpadami dotyczy następujących rodzajów odpadów
powstających na terenie powiatu:
 komunalnych,
 niebezpiecznych,
 pozostałych, w tym odpadów powstających w przemyśle, osadów ściekowych, odpadów
opakowaniowych, przy czym szczegółowo odniesiono się do tych rodzajów odpadów, gdzie
zidentyfikowano znaczące problemy.
Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu 2008 - 2011 oraz perspektywicznie
okresu 2012 - 2015. Opracowując niniejszy dokument dostosowano się do regulacji prawnych
dotyczących gospodarki odpadami.
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1.2 Uwarunkowania prawne
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r. Nr 39,
poz. 251 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) wraz
z pakietami rozporządzeń wykonawczych stanowią w skali kraju system prawny ochrony
środowiska oraz gospodarki odpadami.
Wykaz aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przed odpadami –
stan na dzień 30.06.2008 r.
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi
zmianami),
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi
zmianami),
 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
(Dz. U. Nr 124, poz. 859),
 Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638 z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90,
poz. 607),
 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495),
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

str. 10

1.3 Ocena realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego
uchwałą Rady Powiatu Pabianickiego nr XXXV/104/04 z dnia 31 marca
2004r.
Stan wykonania zadań wyznaczonych w harmonogramie realizacji przedsięwzięć na lata
2004 – 2008 oraz ocenę realizacji osiągniętego stanu gospodarki odpadami przedstawiono
w sprawozdaniu z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego”, przyjętym
uchwałą Nr XI/90/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 czerwca 2007r. Sprawozdanie zawiera
informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów i zadań postawionych w powiatowym
planie gospodarki odpadami. Opis podjętych działań oraz stan realizacji zadań określonych
w „Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu Pabianickiego” przestawiają poniższe tabele.
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Tabela 1. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Jednostka
Lp.

1.

2.

3.

Cel

Zadania

Objęcie wszystkich
mieszkańców powiatu
zorganizowanym systemem
gospodarki odpadami

Rozwój przez każdą gminę określonego
systemu zbierania odpadów komunalnych
obejmującego wszystkich mieszkańców
powiatu
Wzmożony nadzór i kontrola nad
gospodarką odpadami w gospodarstwach
indywidualnych, zakup i rozmieszczenie
pojemników
Weryfikacja i dostosowanie uchwał
o utrzymaniu i czystości w gminach do
wymogów prawa
Edukacja ekologiczna

odpowiedzialna

gminy

nadzorująca/
współpracująca

powiat

Termin
realizacji

Opis podjętych działań

2003-2006

W gminach znajdujących się na terenie Powiatu Pabianickiego
sukcesywnie zwiększano liczbę mieszkańców objętych
zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami. Gminy
prowadzą ewidencję mieszkańców posiadających umowy na
wywóz nieczystości. Ilość podpisanych umów w poszczególnych
gminach to: Pabianice miasto – ok. 4200 (w tym umowa PSM),
Pabianice – 1240, Konstantynów – 2738, Ksawerów - 1438,
Dłutów – 812, Dobroń - 1231, Lutomiersk – ok.1200.
Ponadto w gminach zmieniono i uchwalona nowe „Regulaminy
utrzymania i porządku w gminie”.

Zapewnienie zakładanych
poziomów odzysku odpadów z
selektywnej zbiórki w
wysokości
- wielkogabarytowych 20%
budowlanych
wyselekcjonowanych
z komunalnych 15%

Stworzenie i wdrożenie systemu
selektywnego zbierania odpadów
wielkogabarytowych oraz budowlanych,
powstałych w sektorze odpadów
komunalnych

gminy

powiat

2003-2006

Na terenie gmin kilkakrotnie przeprowadzono akcje zbierania
odpadów wielkogabarytowych „u źródła”. Na terenie
poszczególnych gmin powiatu wygląda to
w następujący sposób:
gmina Dobroń - obwoźna zbiórka 2 razy do roku,
gmina Konstantynów w 2005 r. 3 razy do roku,
gmina Ksawerów – jednorazowa akcja w 2004 r.
Pabianice – kontenery wystawiane były 4 razy w roku,
gmina Pabianice – zbiórka na wniosek Rad Sołeckich,
gmina Dłutów– jednorazowa akcja w 2004 r.
gmina Lutomiersk – do tej pory nie przeprowadzono.
Jeżeli zaś chodzi o odpady z grupy 17 to trudno jest podać ilość
odpadów podlegających ponownemu użyciu, gdyż odpady te
można przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania na
własne cele

Zapewnienie zakładanych
poziomów odzysku odpadów z
selektywnej zbiórki w
wysokości
- wielkogabarytowych 50%
budowlanych
wyselekcjonowanych
z komunalnych 40%

Dalszy rozwój systemu selektywnego
zbierania odpadów wielkogabarytowych
oraz budowlanych, powstałych
w sektorze odpadów komunalnych

gminy

powiat

2006-2010

j.w.
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Intensyfikacja działań
administracyjnych
w zakresie zamykania,
rekultywacji lub modernizacji
składowisk odpadów

5.

Likwidacja zagrożeń
środowiska powodowanych
przez nielegalne składowanie
odpadów i inne
zanieczyszczenia środowiska

6.

Wydanie decyzji regulujących sposób
dostosowania składowisk odpadów na
terenie GOŚ do wymogów prawa lub
zamknięciu składowisk

Likwidacja dzikich wysypisk

-Wyznaczenie miejsc do selektywnej zbiórki
odpadów
Dalsze zwiększenie zakresu
-Zakup i rozmieszczenie pojemników
selektywnej zbiórki odpadów
- Edukacja ekologiczna i działalność
informacyjna

wojewoda

gmina, właściciele
nieruchomości

gminy

str. 12

Składowisko skratek i piasku w Okołowicach zostało zamknięte i
zrekultywowane.

WIOŚ

do końca 2003

powiat

W większości gmin Powiatu Pabianickiego nie likwidowano
dzikich wysypisk i nie zgłaszano nowych. gmina Pabianice
do końca 2006 jednak 3 razy do roku przeprowadza akcję likwidacyjną. Także
nielegalne wysypisko w Drzewocinach (gmina Dłutów) powinno
zostać zlikwidowane do końca 2008 r.

powiat

System selektywnej zbiórki odpadów na terenie każdej z gmin
rozwija się. Sukcesywnie dokupowane są nowe pojemniki do
selektywnej zbiórki oraz wyznaczane nowe miejsca ich
posadowienia, by wszystkim mieszkańcom zapewnić łatwy do
nich dostęp. Obecnie na terenie gmin Powiatu Pabianickiego
ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przedstawia
się na następującym poziomie: Pabianice miasto – 750 szt.,
gmina Pabianice – 19 punktów, gmina Konstantynów – ok.80 szt.
2003-2010
(ponadto do segregacji u źródeł 170 szt. oraz na bioodpady 100
szt.), gmina Ksawerów – ponad 30 szt., gmina Dłutów – 45 szt.
gmina Dobroń – 15 zestawów pojemników, gmina Lutomiersk –
10 wysepek ekologicznych. W placówkach użyteczności
publicznej znajdują się pojemniki na zużyte baterie. Ponadto w
gminie Konstantynów w 2006 r. wprowadzono system zbierania
przeterminowanych leków na terenie wszystkich aptek. Gmina
prowadzi także zbiórkę zużytych świetlówek.
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8.

- Stworzenie lokalnego systemu
kompostowania odpadów organicznych
Zapewnienie uzyskania 75% - Wybudowanie dwóch kompostowni, jeżeli
(wagowo) całkowitej ilości
przeprowadzona analiza wykaże ich
odpadów komunalnych
konieczność
ulegających biodegradacji
-Wspieranie systemu lokalnych
wytworzonych w 1995 r.
kompostowni wykorzystujących selektywne
mogących trafić na
zbieranie odpadów we własnym zakresie
składowiska
(odpady kuchenne, odpady zielone) przez
odpowiednie akcje władz gmin i powiatu
-Edukacja ekologiczna

powiat

2004-2010

Odpady biodegradwalne na terenach rolniczych poddawane są
kompostowani przez rolników we własnym zakresie. Na terenie
powiatu Pabianickiego nie powstała instalacja do odzysku
odpadów biodegradowalnych, ponieważ kompostownia odpadów
należąca do Zakładu Robót Komunalnych w Łodzi i znajdująca
się przy granicy Pabianic, Łodzi i Konstantynowa w pełni
zaspokaja obecne potrzeby.

wytwórcy,
zarządzający
składowiskami

powiat
WIOŚ

2003-2010

Starosta Powiatu Pabianickiego udzielił pozwolenia
zintegrowanego Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Na
terenie naszego powiatu znajdują się ponadto instalacje
podlegające pod kompetencje wojewody oraz instalacja do
produkcji papieru, która powinna uzyskać pozwolenie
zintegrowane do końca 2005 r.
Dwa zrekultywowane składowiska odpadów – składowisko
odpadów komunalnych w Budach Dłutowskich oraz składowiska
skratek i piasku w Okołowicach są monitorowane.

gminy

powiat

2004-2010

Na terenie Powiatu Pabianickiego prowadzona jest co roku akcja
„Sprzątanie Świat”. Ponadto odbywają się liczne konkursy i
pogadanki o tematyce ekologicznej.

przedsiębiorcy,
zarządzający
składowiskami

WIOŚ

2004-2008

Instalacja znajduje się poza terenem Powiatu Pabianickiego.

Budowa zakładu segregacji odpadów w
mieście Pabianice

przedsiębiorcy

wojewoda, powiat,
WIOŚ

2004-2008

Nie wykonano zadania.

Budowa zgazowywacza przetworzonych
odpadów w mieście Pabianice

gmina

WIOŚ

2005-2010

Nie opracowano dokumentacji .

- Uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla
Dostosowanie postępowania z
instalacji zobowiązanych do ich uzyskania
odpadami do wymogów prawa
- Monitorowanie składowisk

- Analiza i weryfikacja działania istniejącego
systemu gospodarowania odpadami
- Działania edukacyjne

9.

gminy

str. 13

Budowa instalacji odgazowania
w powstających warstwach kwatery B
składowiska odpadów obojętnych
Doskonalenie lokalnego
systemu gospodarki odpadami i innych niż niebezpieczne w miejscowości
Łaskowice
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Budowa zakładu zajmującego się
gospodarką odpadami na terenie gminy
Lutomiersk

przedsiębiorcy
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WIOŚ

do 2010

System selektywnej zbiórki odpadów rozwija się. Powstają nowe
punkty zbierania odpadów oraz sukcesywnie zwiększa się ilość
pojemników. Ponadto prowadzone są akcje zbiórki odpadów
wielkogabarytowych „u źródła”.
Obecnie na terenie gmin Powiatu Pabianickiego ilość
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przedstawia się na
następującym poziomie: Pabianice miasto – 750 szt., gmina
Pabianice – 19 punktów, gmina Konstantynów – ok.80 szt.
(ponadto do segregacji u źródeł 170 szt. oraz na bioodpady 100
szt.), gmina Ksawerów – ponad 30 szt., gmina Dłutów – 45 szt.
gmina Dobroń – 15 zestawów pojemników, gmina Lutomiersk –
10 wysepek ekologicznych. W placówkach użyteczności
publicznej znajdują się pojemniki na zużyte baterie

10.

Pełne wdrożenie selektywnej
zbiórki odpadów

- Zwiększenie ilości pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów
- Objęcie mieszkańców gmin zbiórką
odpadów „u źródła” lub „w sąsiedztwie”
-Edukacja ekologiczna

gminy

powiat, firmy
zajmujące się
zbiórką odpadów
segregowanych

11.

Likwidacja zanieczyszczeń
środowiska poprzez
zamknięcie i rekultywację
składowisk odpadów nie
spełniających wymogów
ochrony środowiska

Zamknięcie składowiska piasku i skratek na
terenie GOŚ

wojewoda

WIOŚ, powiat

2004-2009

Budowa Gminnych Punktów Zbierania
Odpadów (w każdej gminie jeden lub
porozumienie gminne)

gminy

powiat

2003-2005

Budowa Stacji Przeładunkowej odpadów
zbieranych selektywnie w mieście Pabianice

gminy

powiat

2003-2005

gminy

powiat

2005-2006

gminy

powiat

2006-2010

gmina

powiat

2003-2004

12.

13.

Zorganizowanie systemu
zbierania odpadów
niebezpiecznych z sektora
odpadów komunalnych
i zapewnienie określonych
przepisami poziomów
zbierania

Bezpieczne dla zdrowia ludzi
usunięcie wyrobów

Zorganizowanie i zapewnienie osiągnięcia
zbierania odpadów niebezpiecznych
wytworzonych
Zorganizowanie i zapewnienie osiągnięcia
w sektorze komunalnym na poziomie15%
zbierania odpadów niebezpiecznych
wytworzonych w sektorze komunalnym na
poziomie50%
Zidentyfikowanie obiektów zawierających
azbest

Nie wykonano zadania.

Składowisko piasku i skratek na ternie GOŚ
w Okołowicach zostało zamknięte i zrekultywowane.

Na terenie żadnej z gmin Powiatu Pabianickiego nie powstał do
tej pory Gminny Punkt Zbierania Odpadów.
Ze względu na brak środków finansowych zadanie to przesunięto
w czasie.

Na terenie gmin przeprowadzono inwentaryzację obiektów
zawierających azbest. Na terenie gminy Dobroń

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

zawierających azbest i
zdeponowanie ich na
wyznaczonych składowiskach
w sposób eliminujący ich
negatywne oddziaływanie

14.

Eliminacja nieprawidłowej
gospodarki odpadami zużytych
urządzeń elektrycznych i
elektronicznych

Ewidencja źródeł zawierających azbest

powiat

WIOŚ

str. 15

2004-2005

Stworzenie systemu zbiórki i transportu
odpadów

gminy

powiat

2005-2010

Stworzenie systemu zbierania zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych na
terenie każdej gminy

gminy

powiat

2004-2006

Zorganizowanie gminnych punktów
zbierania i transportu odpadów w ramach
Gminnych Punktów Zbierania Odpadów

gminy

powiat

2005-2010

unieszkodliwiono ok. 160 Mg odpadów azbestowych.
Na terenie Powiatu Pabianickiego funkcjonuje wiele firm
posiadających stosowne uzgodnienia w zakresie gospodarowania
odpadami azbestowymi. Ponadto Gmina Pabianice podjęła
uchwałę o bezpłatnym odbiorze
i unieszkodliwiania azbestu z własnego terenu.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie
przyjąć zużyte urządzenie przy zakupie nowego o podobnym
charakterze. Poza tym zużyte urządzenia powinny być
przekazywane do punktów przetwarzania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Na terenie Powiatu
Pabianickiego nie zlokalizowano punktu przetwarzania.
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Tabela 2. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi
Jednostka
Lp.

Cel

Zadania
odpowiedzialna

nadzorująca/
współpracująca

Termin
realizacji

Opis podjętych działań

1.

Zapewnienie przez system gospodarki
odpadami opakowaniowymi
minimalnych poziomów odzysku w
wysokości 50% i recyklingu 25%

Stworzenie systemu odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych

gminy

WIOŚ

2003-2007

Obecnie na terenie gmin Powiatu Pabianickiego ilość
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przedstawia się
na następującym poziomie: Pabianice miasto – 750 szt.,
gmina Pabianice – 19 punktów, gmina Konstantynów –
ok.80 szt. (ponadto do segregacji
u źródeł 170 szt. oraz na bioodpady 100 szt.), gmina
Ksawerów – ponad 30 szt., gmina Dłutów – 45 szt. gmina
Dobroń – 15 zestawów pojemników, gmina Lutomiersk – 10
wysepek ekologicznych. W placówkach użyteczności
publicznej znajdują się pojemniki na zużyte baterie.
Większość odpadów pochodzących
z selektywnej zbiórki odpadów poddawana jest procesom
odzysku i recyklingu.

2.

Osiągnięcie zakładanych limitów
recyklingu dla przedsiębiorców
opakowań: z papieru i tektury 45%, z
aluminium 35%, ze szkła 35%,
z tworzyw sztucznych 22%,
wielkogabarytowych 20%, ze stali
18%, z drewna i materiałów
naturalnych

Analiza i weryfikacja gospodarki
odpadami opakowaniowymi

przedsiębiorcy

WIOŚ

2003-2006

Brak danych

3.

Eliminacja nieprawidłowej gospodarki
odpadami opakowaniowymi

Kontrola prowadzonej gospodarki
opakowaniami

WIOŚ

powiat
wojewoda

2003-2010

W firmach działających na terenie powiatu Pabianickiego
WIOŚ przeprowadził w latach 2004-2006 43 kontrole w
zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

str. 17

WIOŚ
powiat

2003-2010

System selektywnej zbiórki odpadów rozwija się. Powstają
nowe punkty zbierania odpadów oraz sukcesywnie zwiększa
się ilość pojemników. Ponadto prowadzone są akcje zbiórki
odpadów wielkogabarytowych „u źródła”. Prawidłowość
prowadzenie selektywnej zbiórki odbywa się w oparciu
o przeprowadzane kontrole wydanych decyzji
administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.

4.

Ograniczenie masy odpadów
opakowaniowych deponowanych na
składowiskach

Rozwój technik odbioru odpadów
z miejsc ich wytwarzania oraz właściwej
segregacji odpadów opakowaniowych

podmioty
posiadające
zezwolenia na
transport
i zbiórkę
odpadów

5.

Rozwój działalności w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
opakowaniowych

Budowa zakładów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych

przedsiębiorcy

powiat

2004-2010

Nie wykonano zadania.

6.

Zmniejszenie zużycia opakowań
jednorazowego użytku

Promowanie opakowań wielokrotnego
użytku

przedsiębiorcy

powiat

2004-2010

Na terenie miasta Pabianice została przeprowadzona akcja
informacyjno-edukacyjna w tym zakresie.
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Tabela 3. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
Jednostka
Lp.

Cel

Zadania
odpowiedzialna

1.

2.

3.

Eliminacja nieprawidłowych działań w
gospodarce odpadami medycznymi i
weterynaryjnymi

Eliminacja nieprawidłowych działań w
gospodarce odpadami – zwłokami
zwierzęcymi

Całkowite wyeliminowanie
nieprawidłowości w gospodarowaniu
odpadami medycznymi,
weterynaryjnymi i zwłokami padłych
zwierząt

nadzorująca/
współpracująca

WIOŚ
gminy
PP Insp. Sanit.
PP Insp. Weter.
powiat

Termin
realizacji

Opis podjętych działań

Inwentaryzacja i ewidencja źródeł
wytwarzania odpadów medycznych
i weterynaryjnych

gminy

Kontrola realizacji obowiązków
w zakresie gospodarowania odpadami
medycznymi i weterynaryjnymi

WIOŚ

powiat

2003-2010

Stworzenie systemu gospodarowania
zwłokami zwierzęcymi

gminy

Powiatowy
Lekarz
Weterynarii

2004-2006

Organizacja akcji informacyjnej na
terenie każdej gminy

gminy

ARiMR, WODR

2004-2006

Nadzór i kontrola nad gospodarką
odpadami

WIOŚ

powiat

2004-2010

Nadzór i kontrola w oparciu o przeprowadzone wizje
terenowe, które poprzedzają wydanie decyzji
administracyjnych oraz przyjmowanie informacji.

Modernizacja spalarni odpadów
medycznych w SPZOZ w Pabianicach

przedsiębiorcy

WIOŚ
wojewoda

do 2006

Spalarnia odpadów medycznych nie została
zmodernizowana.

2004-2005
Informacje o źródłach powstawania odpadów medycznych i
weterynaryjnych pochodzą z wydanych decyzji
administracyjnych oraz przedłożonych informacji o
wytwarzanych odpadach.

Gmina Konstantynów Łódzki zakupiła zamrażarkę do
przechowywania zwłok zwierzęcych. Część gmin posiada
podpisane umowy na odbiór padłych zwierząt
w firmami posiadającymi stosowne uzgodnienia w zakresie
gospodarowania ww. rodzajami odpadów
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Tabela 4. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi, w tym odpadami niebezpiecznymi

Jednostka
Lp.

1.

2.

Cel

Zadania

Całkowite zniszczenie
i wyeliminowanie PCB ze środowiska

Bezpieczne dla zdrowia ludzi sunięcie
wyrobów zawierających azbest i
zdeponowanie ich na wyznaczonych
składowiskach w sposób eliminujący ich
negatywne oddziaływanie

Termin
realizacji

odpowiedzialna

nadzorująca/
współpracująca

Usuwanie i unieszkodliwiania PCB

przedsiębiorcy

powiat

2003-2010

Kontrola zakładów w zakresie PCB

WIOŚ

powiat

2003-2010

Zidentyfikowanie obiektów
zawierających azbest

przedsiębiorcy
osoby fizyczne

WIOŚ

2003-2004

Ewidencja źródeł zawierających azbest

gmina
wojewoda

WIOŚ

2004-2005

Stworzenie systemu zbiórki i transportu
odpadów

przedsiębiorcy

gminy
powiat

Opis podjętych działań

Dane wynikające z kontroli WIOŚ.

Na terenie gmin przeprowadzono inwentaryzację obiektów
zawierających azbest

2005-2010

Na terenie Powiatu Pabianickiego funkcjonuje wiele firm
posiadających stosowne uzgodnienia w zakresie
gospodarowania odpadami azbestowymi. Ponadto Gmina
Pabianice podjęła uchwałę o bezpłatnym odbiorze i
unieszkodliwianiu azbestu z własnego terenu.

3.

Eliminacja nieprawidłowej gospodarki
odpadami zużytych urządzeń
elektrycznych
i elektronicznych

Stworzenie systemu zbierania zużytych
urządzeń elektrycznych
i elektronicznych

przedsiębiorcy

gminy
powiat

2003-2005

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie
przyjąć zużyte urządzenie przy zakupie nowego o
podobnym charakterze. Poza tym zużyte urządzenia
powinny być przekazywane do punktów przetwarzania
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Na
terenie Powiatu Pabianickiego nie zlokalizowano punktu
przetwarzania.

4.

Eliminacja nieprawidłowej gospodarki
odpadami w zakresie dystrybucji
środków ochrony roślin

Wytypowanie co najmniej po jednej
placówce handlowej w gminie
zajmującej się sprzedażą środków
ochrony roślin do zbierania
przeterminowanych środków ochrony
roślin i opakowań po nich

gminy

powiat

2003-2005

Na terenie Powiatu Pabianickiego 6 firm posiada zezwolenia
na zbieranie opakowań po środkach ochrony roślin.
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Podjęcie postępowań administracyjnych
do uzyskania wymaganych prawem
uzgodnień w zakresie gospodarki
odpadami

powiat

WIOŚ

2003-2004

Kontrola spełniania wymogów ochrony
środowiska przez placówki handlowe

WIOŚ

powiat
WIOŚ

2006-2010

powiat

do 2010

Likwidacja mogilnika we wsi Pawłówek,
Nadleśnictwo LP
gm. Dłutów

Do końca 2008 r. zaplanowano wykonanie rozpoznania
środowiska wodno-gruntowego w rejonie mogilnika
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Tabela 5. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi
Jednostka
Lp.

Cel

Zadania
odpowiedzialna

1.

Zapewnienie odzysku 90% gruzu
budowlanego i zmniejszenie ilości
odpadów składowanych na
składowiskach

nadzorująca/
współpracująca

Termin
realizacji

Opis podjętych działań

Informacje o podmiotach wytwarzających odpady budowlane
pochodzą z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie
gospodarki odpadami, ze złożonych informacji o
wytwarzanych odpadach oraz
z wydanych decyzji z zakresu Prawa budowlanego

Ewidencja podmiotów wytwarzających
odpady

powiat

WIOŚ

2003-2010

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów u
źródła

wytwórcy
odpadów, gminy

powiat

2003-2010
Brak danych

Tworzenie punktów skupu surowców
wtórnych

przedsiębiorcy

odzysk odpadów, w tym również
rekultywacja terenów zdegradowanych

zarządzający
wyrobiskami,
przedsiębiorcy

WIOŚ

2003-2010

Przy ul. Nowowolskiej prowadzone są prace rekultywacyjne
na terenie działki nr 62. Rekultywacja prowadzona jest z
wykorzystaniem odpadów w postaci ziemi i gruzu.
Prowadzący rekultywację posiada zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.

Rekultywacja wyrobiska
poeksploatacyjnego kopalni kruszywa
Wola Zaradzyńska w Pabianicach,
ul. Żwirowa 68/76 (budowa składowiska)

zarządzający
wyrobiskiem

WIOŚ

2003-2006

Przy ul. Nowowolskiej prowadzone są prace rekultywacyjne
na terenie działki nr 62. Istnieją także plany zrekultywowania
działek przy ul. Nowowolskiej należących do miasta.

gminy

2003-2010
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Tabela 6. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki wycofanymi z eksploatacji pojazdami i oponami
Jednostka
Lp.

Cel

Zadania
odpowiedzialna

1.

2.

Spełnienie wymogów Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 września 2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji w
formie ustawowej, która zapewni, że
wszystkie odpady będą w całości
przekazywane do stacji demontażu

Zapewnienie zbierania opon

Prowadzenie ewidencji stacji demontażu
upoważnionych do wydawania
stosownych zaświadczeń
o złomowaniu samochodu z celu jego
wyrejestrowania

wojewoda

nadzorująca/
współpracująca

WIOŚ

Termin
realizacji

Opis podjętych działań

ciągle

Na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest zlokalizowana
stacja demontażu pojazdów. W mieście Pabianice znajduje
się punkt zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji.

Kontrola spełniania wymogów ochrony
środowiska przez punkty demontażu
zgodne z decyzją Wojewody odnośnie
składnic

WIOŚ

wojewoda

ciągle

Obecnie na terenie Powiatu Pabianickiego nie ma stacji
demontażu pojazdów. Prowadząca działalność w tym
zakresie firma „MAZICO” posiadała decyzję Wojewody
Łódzkiego, która straciła ważność w dniu 31.12.2005r.

Zorganizowanie systemu selektywnej
zbiórki, gromadzenia i transportu
odpadowych opon

posiadacze
odpadów

powiat

2004-2008

Na terenie Powiatu Pabianickiego są firmy posiadające
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu opon.
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Tabela 7. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki osadami ściekowymi
Jednostka
Lp.

1.

Cel

Zadania

Wyeliminowanie nieprawidłowości w
gospodarce osadami ściekowymi

Termin
realizacji

Opis podjętych działań

odpowiedzialna

nadzorująca/
współpracująca

Stworzenie ewidencji i aktualizacja
systemu gospodarowania osadami
ściekowymi

zarządzający
oczyszczalniami

powiat

2003-2004

Dane o osadach ściekowych pochodzą ze złożonych
informacji o wytworzonych odpadach.

Kontrola i nadzór nad gospodarką
osadami

WIOŚ

powiat

2003-2014

Nadzór i kontrola prowadzone jest na podstawie kontroli
WIOŚ.

2.

Zwiększanie stopnia przetwarzania
komunalnych osadów ściekowych

Zakup nowych urządzeń i technologii

zarządzający
oczyszczalniami

WIOŚ

2004-2010

Gmina Dobroń w 2004 r. zakupiła prasę do osadów
ściekowych.

3.

Maksymalizacja stopnia
wykorzystania substancji biogennych
zawartych w osadach ściekowych

Systematyczne badanie osadów w celu
wyselekcjonowania osadów nadających
się do rolniczego wykorzystania i
badanie gleb

zarządzający
oczyszczalniami

powiat

2004-2010

W gminie Lutomiersk osady ściekowe z oczyszczalni
komunalnej w Łasku wykorzystywane są rolniczo do
nawożenia.
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Aspekty finansowe realizacji programu
Realizacja zamierzeń z zakresu ochrony środowiska wymaga zapewnienia źródeł finansowania

inwestycji i eksploatacji systemu. Największe nakłady na ochronę środowiska, w tym gospodarkę
odpadami, pochodzą ze środków własnych przedsiębiorstw oraz inwestorów prywatnych, znacząca
część środków wpływa z funduszy i dotacji ekologicznych oraz kredytów i pożyczek.
Tabela 8. Koszty poniesione na gospodarkę odpadami w powiecie pabianickim w latach 2004 – 2007

Lp.

1.

Nazwa zadania

Gmina Dobroń:
Selektywna zbiórka odpadów
Gmina Ksawerów:
Selektywna zbiórka odpadów w tym odpadów
wielkogabarytowych

Kwota
dofinansowani
z PFOŚ i GW
[zł]

Całkowita kwota
zadania
[zł]

Rok
realizacji
zadania

10 000

37 516,90 w tym:
27 516,90 Budżet Gminy
10 000 PFOŚ i GW

2004

5 802,50

21 132,50

2004

6 402,95

7 453,40
9425,70
13 947,90

2005
2006
2007

4 999,56

22 903,32:
16 724,10
45 358,22
141 415,82

2004
2005
2006
2007

35233

72 768,42

2004

166 867,38

2005-2006

21 500

2007
2004-2006
2004
2005
2006
2007

2.
Selektywna zbiórka odpadów

3.

4.

5.

Gmina Miejska Konstantynów Łódzki:
Rozwijanie
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych przez zwiększanie ilości pojemników,
rozszerzanie zbieranych frakcji
Gmina Miejska Pabianice:
Zakup pojemników wraz z promocją i selektywną
zbiórką odpadów
Zintensyfikowanie działań związanych z selektywną
zbiórką odpadów
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Pabianicach
Unieszkodliwienie azbestu
Gmina Dłutów:
Selektywna zbiórka odpadów w tym odpadów
wielkogabarytowych
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie
gminy Dłutów

5 885

21484
17796,24
19067,40
30837,40

7.

Gmina Lutomiersk:
Selektywna zbiórka odpadów
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

11131
3500

22262
7490

2004
2007

8.

Gmina Dobroń:
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Gospodarka osadowa na oczyszczalni ścieków
Gospodarka osadowa na oczyszczalni
ścieków

6 955
10 000

13 910
38 311,60

2004-2007
2004
2006

12 500

37 457

2007

6.

8900
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Gmina Dobroń
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Selektywna zbiórka odpadów

10.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego
w Pabianicach:
Unieszkodliwienie odpadów przemysłowych z
terenu szkoły.
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7 500
10 000

16 050
36 179,38

2007
2007

59 897,53

59 897,53

2007

Jak wynika z powyższej tabeli koszty poniesione na zadania z zakresu gospodarki odpadami
w gminach powiatu pabianickiego w latach 2004 – 2007 wyniosły ponad 800 000 zł.
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2 Ogólna charakterystyka powiatu pabianickiego.
2.1 Informacje ogólne
Powiat Pabianicki położony jest na obszarze Wysoczyzny Łaskiej, która jest zdenudowaną
peryglacjalnie równiną morenową, położoną na wschód od Kotliny Sieradzkiej, na południe od
Kotliny Kolskiej, na zachód od Wzniesień Łódzkich i na północ od kotliny Szczercowskiej,
zajmującej powierzchnię około 2330 km2. Wysoczyznę rozcinają doliny Grabi, Pichny, Neru
i górnej Bzury. Dosyć powszechnym elementem rzeźby terenu są wydmy. W obszarze Wysoczyzny
Łaskiej wyróżnić można: Równinę Poddębicką na północy (140-150 m npm), przeciętą doliną
Neru, do której przylegają od południowego zachodu Pagórki Niemysłowskie (do 165 m npm), na
zachodzie po obu stronach Pichny Równinę Szadkowską, zajętą w części przez kompleks Lasów
Sieradzkich, na południu, w łuku rzeki Grabi Równinę Łaską (do 213 m npm), na wschodzie
Równinę Pabianicką nad górnym Nerem, Pagórki Lutomierskie i Pagórki Ozorkowskie. 1
Sąsiaduje: od zachodu z powiatem łaskim, od północnego-zachodu z powiatem poddębickim,
od północy z powiatem zgierskim, od północnego-wschodu z powiatem grodzkim łódzkim, od
wschodu z powiatem łódzkim wschodnim, od południowego-wschodu z powiatem piotrkowskim,
od południa z powiatem bełchatowskim.
Istotny wpływ dla rozwoju całego powiatu ma planowana budowa sieci dróg wokół Łodzi,
m.in.:
 budowa drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi, która połączy autostradę A2
(węzeł Emilia) z drogą ekspresową S8 (węzeł Róża), biegnącą południkowo po zachodniej
stronie aglomeracji łódzkiej (Zgierz, Łódź, Pabianice). Łączna długość ok. 42 km, w całości
przebiegać będzie w województwie łódzkim na obszarze gmin: Zgierz, Aleksandrów,
Konstantynów i Pabianice,
 drogi ekspresowej S-8 wariant północny, przebiegającej patrząc od strony Wrocławia
z Walichnowów przez Sieradz, Zduńską Wolę, Łask i Pabianice, która w okolicach Rzgowa
będzie się łączyła z autostradą A1.

1

Geografia Regionalna Polski – Jerzy Kondracki
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Powiat w liczbach:
Powierzchnia

49 299 ha

Użytki rolne

31 800 ha

Grunty leśne, zadrzewione i zakrzaczone

13 174 ha

w tym grunty leśne
Grunty zabudowane i zurbanizowane

3 560 ha

w tym tereny przemysłowe

315 ha

Grunty pod wodami

189 ha

Użytki ekologiczne

6 ha

Nieużytki

304 ha

Pozostałe

266 ha

Grunty rolne klasy II-III
Ludność
Gęstość zaludnienia

4 594ha
117 920 osób
242 osób na km2

Podmioty gospodarcze

13 839

Liczby zarejestrowanych pojazdów

76 500

Drogi

873,872 km

w tym: powiatowe

184,042 km,

wojewódzkie

2.2

119 ha

33,330 km

krajowe

40,28 km

gminne

616,22km

Struktura osadnicza.
Powiat obejmuje swym zasięgiem terytorialnym pięć gmin wiejskich: Ksawerów, Dłutów,

Dobroń, Pabianice, Lutomiersk oraz dwie gminy miejskie Pabianice i Konstantynów Łódzki.
Siła powiatu opiera się na infrastrukturze i dobrym zapleczu gospodarczo-przemysłowym,
które stanowi atrakcję dla firm i inwestorów. Pabianice i Konstantynów posiadają na terenie miasta
Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, przy których istnieją też obiekty sportowe.
Dane powierzchniowe wg baz danych Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii
w Pabianicach, zestawienie wg stanu na dzień 10.01.2008r., przedstawia tabela 9.
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Tabela 9. Powierzchnia powiatu pabianickiego w rozbiciu na poszczególne użytki wg danych Powiatowego
Ośrodka Geodezji i Kartografii w Pabianicach

Gmina

Konstantynów Ł.

Dłutów

Dobroń

Lutomiersk

Ksawerów

Powiat

Grunty
zabudowane i
zurbanizowane

Tereny pozostałe
(pod wodami,
użytki
ekologiczne,
nieużytki, inne)

ha

1 728

281

1 205

87

%

52,35

8,51

36,50

2,64

ha

1 898

291

450

85

%

69,68

10,68

16,52

3,12

ha

6 691

1 651

345

82

%

76,30

18,83

3,93

0,94

ha

5 917

3 767

266

179

%

58,42

37,19

2,63

1,77

ha

4 960

4 079

465

120

%

51,54

42,38

4,83

1,25

ha

9 533

3 101

565

189

%

71,21

23,16

4,22

1,41

ha

1 073

4

264

23

%

0,29

0,29

19,35

1,69

ha

31 800

13 174

3 560

765

%

64,50

26,72

7,22

1,55

Powierzchnia

m. Pabianice

Pabianice

Użytki rolne

Grunty leśne,
zadrzewione
i zakrzewione

3 301 ha

2 724 ha

8 769 ha

10 129 ha

9 624 ha

13 388 ha

1 364 ha

49 299 ha

Powierzchnia poszczegółnych gmin powiatu pabianickiego [ha]
Ksawerów; 1 364

m. Pabianice;
3 301
Konstantynów Ł.;
2 724

m. Pabianice
Lutomiersk; 13 388

gm.Pabianice; 8 769

Konstantynów Ł.
gm.Pabianice
Dłutów

Dobroo; 9 624 Dłutów; 10 129

Dobroo
Lutomiersk
Ksawerów

Rysunek 1. Powierzchnia poszczególnych gmin powiatu pabianickiego [ha]
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2.3 Struktura ludnościowa.
Pabianice są trzecim pod względem ludności miastem województwa łódzkiego. Liczbę
ludności w poszczególnych gminach powiatu pabianickiego przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Liczba ludności w poszczególnych gminach Powiatu w latach 2004 – 2007 (wg GUS)

Gmina

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

m. Pabianice

71 313

70 743

70 275

69 842

m. Konstantynów Ł.

17 334

17 363

17 364

17 411

Pabianice

5 300

5 455

5 552

5 660

Dłutów

3 904

4 014

4 105

4 120

Dobroń

6 531

6 631

6 715

6 832

Lutomiersk

6 460

6 597

6 717

6 909

Ksawerów

7 058

7 065

7 073

7 146

Powiat

117 900

117 868

117 801

117 920

Liczba ludności w poszczególnych gminach powiatu pabianickiego.
Stan na koniec 2007 roku.

Lutomiersk; 6 909
Dobroo; 6 832

Ksawerów; 7 146

Dłutów; 4 120
gm. Pabianice; 5 660
m. Konstantynów Ł.;
17 411

m. Pabianice
m. Konstantynów Ł.
m. Pabianice; 69 842

gm. Pabianice
Dłutów
Dobroo
Lutomiersk
Ksawerów

Rysunek 2. Liczba ludności w poszczególnych gminach powiatu pabianickiego, stan na koniec 2007r.
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Liczba ludności powiatu pabianickiego na przestrzeni lat 2004 - 2007.
118 000
117 950
117 900
117 850
117 800

117 920

117 900
117 868

117 750

117 801

Liczba ludności powiatu na
przestrzeni lat 2004 - 2007.

117 700
2004

2005

2006

2007

Rysunek 3. Liczba ludności powiatu pabianickiego na przestrzeni lat 2004-2007

Na przestrzeni lat 2004 - 2006 na terenie powiatu pabianickiego nastąpił spadek liczby
ludności. Najmniej ludności zamieszkiwało powiat w 2006r., o 99 osób mniej niż w 2004r.
W 2007 roku przybyło 119 osób. Mieszkańców ubywa systematycznie w całym okresie z terenu
miasta Pabianic. W pozostałych gminach następuje niewielki wzrost ludności. Wiąże się to głównie
z migracją z terenów miejskich Łodzi i Pabianic na tereny przyległych gmin. Informacje o stanie
ludności, co ściśle wiązać będzie się z ilością wytwarzanych odpadów przedstawiono
w porównaniu z danymi demograficznymi innych powiatów, na terenie województwa łódzkiego.
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Tabela 11. Podział administracyjny i ludność województwa łódzkiego, stan w dniu 31.12.2006 r. (wg danych
GUS).

Powiat pabianicki w województwie łódzkim pod względem powierzchni znajduje się na
19 miejscu natomiast pod względem liczby ludności na 4 miejscu i na pierwszym miejscu pod
względem liczby mieszkańców przypadającą na km2, wśród powiatów ziemskich. Analiza nie
obejmuje miast na prawach powiatu.
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2.4 Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne.
Na dzisiejszą budowę geologiczną powiatu złożyły się różnorodne procesy, głównie
sedymentacyjne i tektoniczne, które zachodziły przez wiele milionów lat. W budowie geologicznej
środkowej Polski występują trzy serie utworów rozdzielone powierzchniami niezgodności. Są nimi
skały mezozoiczne pochodzenia morskiego i jeziornego, utwory trzeciorzędowe oraz osady
czwartorzędowe pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego, rzecznego, limnicznego
i geologicznego. Pierwotny układ skał mezozoicznych został zakłócony głównie przez ruchy
tektoniczne, co doprowadziło do powstania głównych jednostek tektonicznych obszaru całego
województwa łódzkiego. Są to: niecka łódzka, przylegający do niej w części północno wschodniej
wał kujawski oraz od południowego zachodu monoklina śląsko-krakowska. Nieckę łódzką
wypełniają utwory kredowe o miąższości dochodzącej do 2 200 m. Są to piaskowce, piaski,
mułowce i iłowce dolnokredowe uraz wapienno-margliste skały górnokredowe. Wał kujawski
budują górnojurajskie wapienie, wapienie margliste i margle, a miejscami środkowo jurajskie
mułowce, wapienie i piaskowce dolomityczne. Występują tu liczne siodła i obniżenia np. siodło
sulejowskie gdzie górnojurajskie skały węglanowe zostały odsłonięte przez dolinę Pilicy. Drugim
ogniwem budowy geologicznej są osady trzeciorzędowe. Występują tu zwykle w postaci
izolowanych płatów w miejscach zagłębień utworów mezozoicznych. W procesie formowania
obecnego krajobrazu największą rolę odegrał

okres

czwartorzędu. Miąższość osadów

czwartorzędowych jest silnie zróżnicowana i wynosi od zera do 150 m. Teren środkowej Polski
objęty był zlodowaceniami południowopolskimi (Nidy i Sanu) i środkowopolskimi (Odry i Warty).
Osady zlodowaceń południowopolskich występują jedynie wyspowo. Natomiast dużą miąższość
znaczne rozprzestrzenienie wykazują odrzańskie gliny zwałowe. Lądolód warciański objął swoimi
wpływem Powiat Pabianicki, tworząc urozmaiconą rzeźbę.
Wschodnią część powiatu pabianickiego obejmuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych
Niecki Łódzkiej. Jest on związany z piaskowcami dolnej kredy, który na terenie powiatu nie są
ujmowane jako mniej dostępne od wyżej zalegających wapieni kredy górnej, które są tu ujmowane
powszechnie.
W części terenu powiatu istnieje wyraźny rozdział między wodami górnokredowymi a wodami
czwartorzędowymi. Warstwą rozdzielającą te wody są głównie gliny zwałowe zlodowacenia
środkowopolskiego stadium Odry lub miejscami gliny zlodowacenia południowopolskiego.
W rejonach, w których nie występują gliny, wody górnokredowe mają bezpośredni kontakt
z wodami czwartorzędowymi. Zarówno dla wód czwartorzędowych, jak i kredowych, główny
kierunek ich spływu na terenie powiatu pabianickiego to kierunek północny, związany z dorzeczem
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rzeki Ner oraz północno-zachodni i zachodni, związany z dorzeczem rzeki Grabi o drenującym
charakterze.
Na terenie gmin o znacznej urbanizacji i braku kanalizacji przy systemie indywidualnego
gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych (szambach) i ich braku szczelności istnieje
zagrożenie zanieczyszczenia głównie wód czwartorzędowych oraz wód kredowych w utworach
szczelinowych w przypadku ich występowania na niewielkich głębokościach pod powierzchnią
terenu tj. ok. 5-15 m (występowanie utworów kredowych na terenach gminy Dobroń) i mających
kontakt z wodami czwartorzędowymi. W celu ochrony tych wód należy dążyć do instalowania sieci
kanalizacyjnych i podłączania do niej indywidualnych posesji oraz zakładów przemysłowych.
Zagrożenie zanieczyszczenia wód istnieje również w dolinach rzecznych prowadzących jeszcze
znaczną ilość ścieków przemysłowych i komunalnych (Ner, Łódka, Dobrzynka Pabianka).
Zagrożenie istnieje w czasie zalewania terenów dolinnych (zalewowych), podczas powodzi
wskutek infiltrowania zanieczyszczonych wód powodziowych do gruntu. Zanieczyszczenia mogą
rozprzestrzeniać się wzdłuż dolin rzecznych W tym rejonie nie należy wykonywać ujęć wodnych.
Zagrożenie zanieczyszczenia wód czwartorzędowych może występować również w przypadku
dzikich podłączeń odpływów ścieków bytowych lub przemysłowych do sieci drenarskiej oraz jej
częściowego zniszczenia (przerwanie ciągów drenarskich, zbieraczy, zniszczenie rowów
melioracyjnych).

2.5 Warunki glebowe.
Gleba jest biologicznie czynną powierzchniową warstwą litosfery, powstałą ze skały
macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych (głównie organizmów żywych, klimatu
i wody) i podlegającą stałym przemianom. Gleba składa się z trzech faz:
stałej – obejmującej cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o różnym stopniu
rozdrobnienia,
ciekłej – wody, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne tworzące roztwór
glebowy,
gazowej – mieszaniny gazów i pary wodnej
Proces glebotwórczy trwa cały czas i jest nieodłącznym elementem przemian zachodzących
w ekosystemie. Gleba jest środowiskiem życia i źródłem składników odżywczych dla wielu
gatunków mikroorganizmów i podziemnych organów roślin wyższych.
Użytki rolne stanowią 64,50% powierzchni powiatu, grunty leśne 26,72%, grunty zabudowane
i zurbanizowane 7,22%, grunty pod wodami 0,38%, użytki ekologiczne 0,012%, nieużytki 0,62
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i grunty pozostałe 0,54%. Większość gleb wykorzystywanych rolniczo charakteryzuje się niską
i średnią bonitacją. Występują tu głównie gleby brunatne, bielicowe i pseudobielicowe zaliczane do
IV i V klasy bonitacyjnej Gleby hydrogeniczne, w tym gleby pochodzenia organicznego - torfowe,
murszowe oraz czarne ziemie i mady występują głównie w dolinach rzek Neru, Dobrzynki, Grabi
i Pałusznicy oraz innych cieków wodnych, a także w zagłębieniach bezodpływowych.
Dominującą formą użytkowania gruntów rolnych jest uprawa zboża, roślin pastewnych
i ziemniaków. Najwięcej gleb klasy II i III występuje na terenie gminy Lutomiersk 2334,36 ha,
w Konstantynowie Łódzkim 679 ha, w gminie Pabianice 670 ha oraz w gminie Ksawerów 547 ha.
Najsłabsze gleby występują w gminie Dłutów i Dobroń. Gleby zdegradowane i zdewastowane
przez przemysł, budownictwo, nieprawidłową gospodarkę ściekami i odpadami, komunikację
drogową stanowią 0,16%.
Łączna liczba gospodarstw na terenie powiatu wynosi 7 689, w tym najwięcej jest gospodarstw
małych o powierzchni od 1 ha do 7 ha – 5 585, średnich 1 764 i dużych powyżej 10 ha - 340.
Przeprowadzone w ostatnich latach badania gleb wykazały, iż na terenie powiatu pabianickiego
przeważają użytki rolne o kwaśnym i bardzo kwaśnym odczynie gleby, średniej zawartości fosforu,
niskiej zawartości potasu oraz średniej zawartości magnezu. Powyższe wskazuje na znaczny udział
gleb zdegradowanych z powodu nadmiernego zakwaszenia oraz zubożenia w podstawowe składniki
pokarmowe roślin. Stan taki jest niekorzystny dla rolnictwa, i dla środowiska. Z gleb nadmiernie
zakwaszonych i zubożonych w składniki pokarmowe następuje większe wypłukiwanie do wód
powodując ich zanieczyszczenie i eutrofizację. W glebach zakwaszonych wzrasta szybko
przyswajalność i pobieranie przez rośliny większości metali ciężkich.
Głównym źródłem degradacji gleb jest zmiana przeznaczenia gruntów na cele inne niż rolne
i leśne, zanieczyszczenie środkami chemicznymi, działalność przemysłowa, agrotechniczna, bytowa
człowieka oraz działanie sił przyrody. W związku z rozwojem gospodarczym powiatu następuje
utrata wartości przyrodniczych i wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

2.6 Rekultywacja terenów zdegradowanych
Odkrywkowa eksploatacja złóż kopalin przyczynia się do degradacji gruntów. Eksploatacje
wyłączają z rolniczego lub leśnego użytkowania znaczne obszary, powodując czasowe lub trwałe
przekształcenie krajobrazu. Zniszczeniu mechanicznemu i zmianom ulegają pokrywy glebowe,
zwiększa się podatność na erozję odkrytych warstw ziemi. Niekiedy zaburzeniu ulegają stosunki
hydrogeologiczne. Niekorzystnym zjawiskiem związanym z pozyskiwaniem surowców jest
nielegalna eksploatacja kopalin. Ma ona miejsce w rejonie złóż piasków i żwirów
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wykorzystywanych jako materiały budowlane. Wyrobiska poeksploatacyjne są dużym zagrożeniem
dla środowiska, gdyż zazwyczaj służą do składowania odpadów stałych i płynnych.
Rekultywacja polega na ukształtowaniu technicznym powierzchni zniszczonego terenu,
następnie

na

mechanicznej

uprawie

gruntu,

bogatym

nawożeniu

i

uprawie

roślin

próchnicotwórczych. Nie wszystkie tereny zniszczone nadają się bezpośrednio do rekultywacji
rolnej lub leśnej. Przy silnych zanieczyszczeniach i dużej toksyczności gruntu trzeba stosować
rekultywację specjalną. Dopiero po wielu latach grunty te mogą być przywrócone rolnictwu lub
leśnictwu. Wszystkie zabiegi rekultywacyjne są bardzo energochłonne i długotrwałe. Całość
procesu rekultywacji i zagospodarowania można podzielić na trzy etapy:
 Etap I - dokonuje się inwentaryzacji obszaru zdegradowanego, należy ustalić przyczyny,
stopień, zasięg degradacji.
 Etap II – opracowanie projektu techniczno-ekonomicznego rekultywacji i zagospodarowania.
Dokumentacja powinna składać się z części technicznej i kosztorysowej. Projektant powinien
wybrać

możliwie

najskuteczniejszy

sposób

rekultywacji

i

zagospodarowania

przy

minimalizowaniu nakładów.
 Etap III - realizacja projektu rekultywacji i zagospodarowanie w terenie.
Z tych względów przy podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu określonych terenów na cele
wydobywcze, przemysłowe, budowlane itp. należy uwzględnić wszystkie możliwe skutki końcowe,
zyski i straty.
Działalność związana z rekultywacją terenów zdegradowanych obejmuje trzy fazy:
 Rekultywację

przygotowawczą

-

dotyczy

opracowania

dokumentacji

technicznej

i kosztorysowej.
 Rekultywację techniczną - (podstawowa) dotyczy najczęściej terenów po eksploatacji
odkrywkowej, składowaniu odpadów przemysłowych i komunalnych.
 Rekultywację biologiczną obejmującą zabiegi agrotechniczne, mechaniczną uprawę gruntu,
nawożenie mineralne, wprowadzenie mieszanek próchnicznych i roślin, głównie motylkowych
i traw.
Grunty wymagające rekultywacji zajmują w powiecie powierzchnię 498 968 m2. Zniszczenia te
powodowane są głównie wydobyciem piasku i żwiru.
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2.7 Stan środowiska przyrodniczego
Na terenie powiatu znajduje się 10 661,2 ha lasów państwowych oraz 2 512,8 ha lasów
prywatnych. Lasy położone są w VI Krainie Małopolskiej, w środkowej części dzielnicy
1 Sieradzko-Opoczyńskiej, w mezoregionie Sieradzko-Łódzkim. Teren mezoregionu znajduje się
w naturalnym zasięgu występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew: sosny pospolitej,
świerka pospolitego, jodły pospolitej i buka zwyczajnego. Obszary leśne stanowią rozległe równiny
peryglacjalne z rozsianymi wyspowo obszarami wydmowymi. Rozpiętość wzniesień ponad poziom
morza wynosi 130-280m.
Formy ochrony przyrody (rezerwat, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu pomnik
przyrody, użytek ekologiczny) od lat funkcjonują w Polsce. Wiadomo, że ich skuteczność zależy
nie tyle od prawa, które je określa, czy od władzy, która je powołuje, ale od postawy i działań ludzi,
którzy w danym miejscu przyrodę chronią albo jej szkodzą. Obecnie pojawiła się w naszej ochronie
przyrody nowa forma - obszary Natura 2000. Ustawodawstwo Unii Europejskiej, nakłada na nas
nowy obowiązek w dziedzinie ochrony przyrody – wyznaczenie, powołanie i utrzymywanie
obszarów ochrony, które wraz z obszarami ochrony w ten sam sposób wyznaczonymi we
wszystkich krajach Unii będą tworzyć ogólnoeuropejski system ochrony przyrody o nazwie Natura
2000. Jego podstawowym celem jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych
składników różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej, a jego działanie ma do
2010 roku zatrzymać trend zmniejszania się tej różnorodności na terenie całej Europy. Toteż
w naszym kraju wiele obszarów sieci Natura 2000 nie będzie ani parkiem narodowym czy
krajobrazowym albo rezerwatem, a jedynie wskazane przez rząd podmioty – najczęściej dyrekcje
parków narodowych i Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych – będą dbać, by dotychczasowe
walory przyrodnicze tych obszarów nie uległy zniszczeniu. Potencjalnym specjalnym obszarem
ochrony siedlisk objęta zostanie dolina rzeki Grabi na obszarze trzech powiatów: bełchatowskiego,
pabianickiego i łaskiego. W powiecie pabianickim Grabia przepływa przez tereny gm. Dłutów i gm.
Dobroń. Obecnie na terenie gm. Dobroń w Dolinie Grabi utworzony został zespół przyrodniczokrajobrazowy.
Formami ochrony przyrody na terenie powiatu pabianickiego są:
 Rezerwaty przyrody – obszary obejmujące naturalne i mało zmienione ekosystemy, chroniący
określone gatunki, musi mieć opracowany plan ochrony, nie ma administracji ani straży.
 Obszary chronionego krajobrazu – wyróżniające się krajobrazowo tereny obejmujące różne
ekosystemy, gospodarowanie w nim nie powinno naruszać stanu równowagi ekologicznej.
 Ochrona indywidualna
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pomniki przyrody (drzew, skał, głazów narzutowych itp.),
zespoły

przyrodniczo-krajobrazowych

(fragmentów

krajobrazu

przyrodniczego

i kulturowego chronionych ze względów estetycznych),
użytki ekologiczne (niewielkich pozostałości naturalnych ekosystemów – oczek wodnych,
kęp drzew, torfowisk, wydm, starorzeczy itp. – to jakby "rezerwaty niższej rangi").
Na terenie powiatu pabianickiego znajduje się 79 pomników przyrody w postaci pojedynczych
drzew lub grup drzew, 2 rezerwaty przyrody, 2 obszary chronionego Krajobrazy, 6 zespołów
krajobrazowo – przyrodniczych oraz 7 użytków ekologicznych.
Obszar powiatu położony jest w obrębie dorzecza Warty. Przebiega tu dział wodny IV rzędu
pomiędzy Nerem a Widawką. Większość terenu powiatu odwadniana jest przez rzekę Ner i jej
dopływy: Dobrzynkę, Pabiankę, Gadkę, Łódkę i Jasieniec przepływające przez gminy: Pabianice,
Lutomiersk, Konstantynów Łódzki, Ksawerów. Gminy Dobroń i Dłutów odwadniane są przez rzekę
Grabię i jej dopływy: Pałusznicę, Jesionkę i Małą Widawkę. Na podstawie prowadzonego
monitoringu wody Neru zakwalifikowano do V klasy czystości, czyli do wód o złej jakości. Skład
jakościowy wody w Dobrzynce spełniał normy III klasy czystości czyli wody zadawalającej jakości
powyżej miasta i IV klasy czystości, czyli wody niezadawalającej jakości (przy ujściu). Rzeki
Grabię i Pałusznicę objęto monitoringiem wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych i podatnych na eutrofizacje. Wszystkie pomiary wykazały przekroczenie fosforu
ogólnego, azotu ogólnego, azotu azotanowego i azotanów w stężeniach powodujących eutrofizację
wód Według oceny składu jakościowego Grabia została zaklasyfikowana do IV kl czystości.
O wynikowej klasyfikacji wszystkich rzek decydowały głównie wskaźniki tlenowe, biogenne
i mikrobiologiczne.

2.8 Struktura gospodarcza
W strukturze gospodarczej powiatu pabianickiego dominują podmioty sektora prywatnego.
Przeważa działalność prowadzona przez osoby fizyczne. Natomiast spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością są drugą najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności. Zgodnie
z danymi GUS, największa liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowana jest w Pabianicach.

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

str. 38

Wyszczególnienie

Ogółem

publiczny

prywatny

Spółki handlowe
razem

Spółki handlowe z
udziałem kapitału
zagr.

Spółki cywilne

Spółdzielnie

Fundacje,
stowarzyszenia

Osoby prowadzące
działalność
gospodarczą

Tabela 12. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, stan na dzień 31.12.2005 r.
(wg GUS)

m. Pabianice

8 818

109

8 709

289

48

663

30

70

7 566

gm. Pabianice

596

9

587

21

5

28

2

16

51

Konstantynów

1 766

92

1 674

67

22

112

7

18

1 413

Ksawerów

1 122

24

1 098

61

21

74

2

6

938

Dłutów

325

9

316

12

2

23

2

10

226

Dobroń

639

13

626

18

6

35

2

12

554

Lutomiersk

573

10

563

16

2

40

3

24

468

POWIAT

13 839

266

13 573

484

106

975

48

156

11 719

Sektor

Profil działalności w powiecie jest zróżnicowany. Przeważają podmioty prowadzące handel
i działalność

produkcyjno

–

usługową.

Stosunkowo

niewiele

jest

przedsiębiorstw

gastronomicznych. W strukturze działalności gospodarczej powiatu dominują małe i średnie
przedsiębiorstwa. Jednocześnie prowadzi tu działalność kilka dużych firm produkcyjnych, w tym
z kapitałem zagranicznym.

Wyszczególnienie

Ogółem

Przetwórstwo
przemysłowe

Budownictwo

Handel / naprawy

Hotele
i restauracje

Transport,
gosp. magazynowa
i łączność

Pośrednictwo
finansowe

Obsługa
nieruchomości
i firmą

Tabela 13. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji w 2005r. (wg GUS)

m. Pabianice

7 566

1 374

682

2 653

214

627

280

895

gm. Pabianice

514

110

62

164

18

44

9

43

Konstantynów

1 413

285

146

544

38

81

45

130

Ksawerów

938

199

80

332

18

67

18

-

Dłutów

266

62

27

82

6

21

4

12

Dobroń

554

112

59

210

14

26

15

40

Lutomiersk

468

106

47

192

9

17

7

-

POWIAT

11 719

2 248

1 103

4 177

317

883

378

1 218
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Wykaz największych przedsiębiorstw w poszczególnych miastach i gminach powiatu
pabianickiego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 14. Wykaz największych przedsiębiorstw w poszczególnych miastach i gminach powiatu pabianickiego

Nazwa firmy
Imię i nazwisko

Lp.

Siedziba firmy

Przedmiot działalności

MIASTO PABIANICE

1.

Philips Lighting Poland S.A.
Oddział w Pabianicach

ul. Partyzancka 66/72
95-200 Pabianice

2.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
„POLFA S.A."

ul. Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice

zakład farmaceutyczny

3.

„AFLOFARM” Farmacja Polska
Sp. z o.o

ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

zakład farmaceutyczny

4.

„PAWO" Producent Odzieży Męskiej

ul. Sikorskiego 23/29
95-200 Pabianice

firma odzieżowa

5.

Zakłady Mięsne „PAMSO” S.A.

ul. Żwirki i Wigury 19
95-200 Pabianice

przetwórstwo mięsne

6.

Pabianicka Fabryka Narzędzi
„PAFANA” S.A.

ul. Warszawska 75
95-200 Pabianice

7.

„SUWARY” S.A.

ul. Piotra Skargi 45/47
95-200 Pabianice

8.

P.P.H.U. „WENEX”

9.

P.P.H.U.
Marucha

ul. Grota Roweckiego 8a
95-200 Pabianice
ul. Kapliczna 22/24
95-200 Pabianice

10.

Z.P.H.U. "TERWAL"

ul. Kresowa 7/9
95-200 Pabianice

11.

Z.P.H. "JANTOŃ"

ul. Sempołowskiej5
95-200 Pabianice

12.

P.P.H.U. "CELINEX"

ul. św. Jana 7/9
95-200 Pabianice

działalność finansowa

13.

„BIG STONE” Jeans

ul. Nowa 1
95-200 Pabianice

firma odzieżowa

14.

P.P.H.U. Agencja „ARGUS”

ul. Trębacka 44
95-200 Pabianice

agencja ochrony

15.

“ARCO” Sp.j. A. i R. Pietraszek

ul. Partyzancka 186/190
95-200 Pabianice

16.

Zakład Budowlany „KONBET”
Andrzej Pietrzak

ul. Targowa 15
95-200 Pabianice

firma budowlana

17.

P.P.H.U. „IMPULS-MED”

ul. Moniuszki 14
95-200 Pabianice

usługi medyczne

18.

P.P.H.U. „EKO-PROFIL” s.c.
Grupa „EKO-PROFIL”

ul. Partyzancka 57
95-200 Pabianice

handel

19.

P.P.H.U. ”PIO-MAN”
Firma Włókiennicza

ul. Wschodnia 11/13
95-200 Pabianice

produkcja tkanin

20.

"KUNAR" Firma Handlowa
Andrzej Kusiak

ul. Dąbrowskiego 4
95-200 Pabianice

handel

"VICTORY"

Henryk

fabryka żarówek

fabryka narzędzi
produkcja wyrobów
z tworzyw sztucznych
produkcja tkanin
firma odzieżowa
przerób tworzyw sztucznych
handel

handel
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Przedmiot działalności

GMINA PABIANICE

21.

Osiedle Petrykozy, ul. Pasterska
CUKIERNICTWO, Jan i Urszula Fuks 62
95-200 Pabianice

Cukiernictwo

22.

Zygmunt Otomański

Bychlew 21, 95-200 Pabianice

Cukiernictwo

23.

Małgorzata i Kazimierz Grzegorz

Szynkielew 79
95-200 Pabianice

24.

Piotr Kaczmarek

Górka Pabianicka 7/9
95-200 Pabianice

Przetwórstwo mięsne

25.

Jan Gwizdała

Górka Pabianicka 42 a
95-200 Pabianice

Przetwórstwo mięsne

26.

Andrzej Piątkowski

Żytowice 16
95-200 Pabianice

Przetwórstwo mięsne

27.

Stanisław Góral

Gorzew 4
95-200 Pabianice

Przetwórstwo mięsne

28.

Tadeusz Krawczyk

Jadwinin 17
95-200 Pabianice

Przetwórstwo mięsne

29.

Jarosław Wasilewski

Bychlew 50
95-200 Pabianice

Przetwórstwo mięsne

30.

Jakub Owczarek

Janowice 23
95-200 Pabianice

Ubojnia zwierząt

31.

Eugeniusz Antoniewski

Porszewice 21
95-200 Pabianice

Transport

32.

Dariusz Helbik

Rydzyny 27
95-200 Pabianice

Transport

33.

Wojciech i Elżbieta Jareccy

Pawlikowice 14 a
95-200 Pabianice

Tartak

34.

Włodarczyk
Sp. Jawna

Porszewice 31
95-200 Pabianice

Przedsiębiorstwo transportowo drogowe

35.

Małgorzata Jarmakowska

Pawlikowice 32 a
95-200 Pabianice

Szwalnia

36.

Bożena Sobieraj

Piątkowisko 106 a
95-200 Pabianice

Szwalnia

37.

Małgorzata Brandeburg

Piątkowisko 103
95-200 Pabianice

Szwalnia

38.

Adam Pawłowski

Bychlew 102
95-200 Pabianice

Szwalnia

Andrzej

i

Cecylia

Młynarstwo

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

40.

„SWEDWOOD Poland LTD” Sp. z
o.o.
Oddział Konstantynów Łódzki
Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA”
Zakład Pracy Chronionej

41.

SANPELLEGRINO Sp. z o.o.

ul. Łódzka 27
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent wyrobów
pończoszniczych i bielizny

42.

NCC KRAL Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15 a
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent mas bitumicznych
i asfaltu

39.

ul. Niesięcin 7
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent mebli

ul. 8-go Marca 1
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent dzianin i odzieży
ochronnej
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Przedmiot działalności

43.

F.P.H. „ZAJDA” Tadeusz Zajda
Wyroby Cukiernicze
Zakład Pracy Chronionej

ul. Łódzka 27/29
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent wyrobów
cukierniczych

44.

FINN Karellia POLAND LTD Sp. z
o.o.

ul. Łódzka 27
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent odzieży damskiej

45.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy
Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 44
95-050 Konstantynów Łódzki

Usługi techniczno - instalacyjne

46.

„POLIFLEX” Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej

ul. 8-go Marca 2
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent opakowań

47.

Gospodarstwo Szkółkarskie
Jan Ciepłucha

ul. Górna 50
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent roślin ozdobnych

48.

Przedsiębiorstwo
Budowlano
Montażowe „FACH – BUD” Sp. z o.o.

ul. Srebrzyńska 9
95-050 Konstantynów Łódzki

Usługi budowlano - montażowe

49.

„PACO – BUD” Opakowania, Tartak,
Domki Aneta Nowicz

ul. Kręta 6
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent opakowań
drewnianych i tartacznych

50.

P.P.H.U. ALCON Sp. z o.o.

ul. Kościelna 13/15
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent stolarki okiennej
i drzwiowej

51.

„EL – PUK” Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15
95-050 Konstantynów Łódzki

Produkcja okablowania

52.

„REX – BUD” Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15
95-050 Konstantynów Łódzki

Produkcja artykułów
metalowych

53.

„RAFKORD”Teresa Kacperska

ul. Łódzka 126
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent dzianin, dziewiarstwo
komputerowe płaskie

54.

Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Kilińskiego 75 a
95-050 Konstantynów Łódzki

Turystyka, rekreacja

55.

„BORSIAK” Henryk Borsiak

ul. Boczna 21/23
95-050 Konstantynów Łódzki

56.

„Dart – Styl” S. J.
Robert Dańda i Leszek Ryter

ul. Łódzka 55
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent wyrobów
włókienniczych

57.

AGANA Kocięba Baczmaga Sp.j. filia

ul. Łódzka 172
95-050 Konstantynów Łódzki

Producent pieczywa i wyrobów
cukierniczych

58.

Skład Handlowy „ROLNIK”
Jan Kończak

ul. Jana Pawła 34
95-050 Konstantynów Łódzki

Skład materiałów budowlanych

59.

Firma Handlowa
Marek Konstanty Maciaszczyk

ul. Łódzka 18
95-050 Konstantynów Łódzki

60.

„SUMAX” Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 26/30
95-050 Konstantynów Łódzki

Projektowanie i budowa
oczyszczalni ścieków

61.

„JUWAL” Sp.j. Waldemar Przyrowski
i
Jerzy Leszczyński

ul. Zgierska 21
95-050 Konstantynów Łódzki

Hurtownia tkanin i dodatków
krawieckich

62.

„INVEST” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
95-050 Konstantynów Łódzki

Usługi transportowe

63.

„JOTMEX” Michał Jeżewicz

ul. Łódzka 179
95-050 Konstantynów Łódzki

Sprzedaż mebli z ratanu

64.

„DOMKO” Grzegorzewska i Sp. Sp.j.

ul. Niesięcin 42
95-050 Konstantynów Łódzki

Usługi budowlane

65.

„DAMAL” Waldemar Przyrowski

ul. Jana Pawła 35
95-050 Konstantynów Łódzki

Specjalistyczne usługi
blacharsko - lakiernicze

Hurtowa sprzedaż art.
Spożywczych i przemysłowych

Stacja kontroli pojazdów
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Lp.
66.

„Peter – an”

Siedziba firmy
ul. Jana Pawła 35
95-050 Konstantynów Łódzki
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Przedmiot działalności
Instalacje wodno –
kanalizacyjne
i elektryczne

GMINA KSAWERÓW

67.

Zakład Remontowo-Budowlany
Tokarek Krzysztof

ul. Cicha 9
95-054 Ksawerów

68.

P.H.U."MC TRANS" Cygan Marek

ul. Jęczmienna 16/24
95-054 Ksawerów

69.

Greczka Przemysław

ul. Zachodnia 40
Teklin, 95-054 Ksawerów

70.

Zakład Produkcyjny "ARTMET" s.c.
Jaguszewski Grzegorz

ul. Bema 6
95-054 Ksawerów

produkcja wyrobów z drutu

71.

P.P.H.U. dzianin metrażowych STYL

ul. Żytnia 2B
95-054 Ksawerów

produkcja tkanin

72.

EMO-Farm. Sp. z o.o.

ul. Łódzka 157
95-054 Ksawerów

firma farmaceutyczna

73.

AFLOFARM Farmacja Polska

ul. Szkolna 31
95-054 Ksawerów, ŁSSE

firma farmaceutyczna

74.

Zakład Farmaceutyczny
ADAMED Pharma S.A.

ul. Szkolna 33
95-054 Ksawerów, ŁSSE

firma farmaceutyczna

75.

S i A Pietrucha Spółka z o.o.

ul. Szkolna 29
95-054 Ksawerów, ŁSSE

produkcja profili okiennych

76.

Creative Web Sp. z o.o.

ul. Giełdowa 14
95-054 Ksawerów

przetwórstwo tworzyw
sztucznych

77.

P.P.H. „ZARĘBSKI”

ul. Zachodnia 25
95-054 Ksawerów

przetwórstwo mleka
i wyrób serów

firma remontowo - budowlana
transport towarowy
budowa kotłów

GMINA DŁUTÓW
ul. Polna 4
95-081 Dłutów

78.

ZPCH "TEXPOL"

79.

„AGRO-ENZYM"

80.

"ENZYM"

81.

"J&J OKRUSZEK"

82.

Zakład Drzewny Drewnopol

83.

„LINTA”

84.

Stacja Paliw w Dłutowie
Honestia

ul. Pabianicka 41
95-081 Dłutów

sprzedaż paliw

85.

Gospodarstwo Rolne Święcicki

ul.Główna 8
95-081 Dłutów

produkcja rolna

86.

Sulfidowo

Świerczyna 5
95-081 Dłutów

wytwórnia pasz

ul. Główna 1a
95-081 Dłutów
ul. Główna 1a
95-081 Dłutów
ul. Pabianicka 31
95-081 Dłutów
Bełchatowska 6A
95-081 Dłutów
ul. Ostatnia 7
95-081 Dłutów

tkactwo, krawiectwo lekkie
mieszanki enzymów
tkactwo, dziewiarstwo
dziewiarstwo maszynowe
produkcja tarcicy
tkactwo, dziewiarstwo

GMINA DOBROŃ
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Przedmiot działalności

Siedziba firmy

87.

JANTOŃ S.A. Sp. K.

ul. Sienkiewicza 68
95-082 Dobroń

88.

„MYKOGEN” Piotr Małuszyński

Orpelów-Numerki 19
95-08/2 Dobroń

89.

Przedsiębiorstwo odzieżowe
„KORCZAK” Sp. z o.o.
Wiesław, Radosław, Rafał Korczak

ul. Kosobudzka 6
Chechło Drugie, 95-082 Dobroń

90.

Serwis Skody „BEDNAREK”
Tomasz Bednarek

91.

COEMI, Wiśniewscy Sp.j.

92.

„KILARGO” Sp. z o.o.
Władysław Balcerzak

93.

STAL PLAST s.c.
Mirosław Pawelski

ul. Pabianicka 29
Chechło Drugie, 95-082 Dobroń

MIKŁASZ Sp. z o.o.
Roman Mikłasz
P.P.H.U. „MARIA-IWONA” s.c.
Maria Iwona Zaleska vel Zele
i Andrzej Zaleski vel Zele

ul. Sienkiewicza 64
95-082 Dobroń

Producent mrożonek

ul. Wrocławska 7a
95-082 Dobroń

Dziewiarstwo artystyczne

94.
95.

ul. Wrocławska 18
95-082 Dobroń
ul. Pabianicka 15
Chechło
Pierwsze,
Dobroń
ul. Torowa 13
Chechło
Pierwsze,
Dobroń

Producent win owocowych
Wytwórnia podłoża do uprawy
pieczarek
Producent odzieży roboczej
i ochronnej
Salon samochodowy
95-082

Producent bielizny

95-082

Producent lodów
Produkcja linii
technologicznych dla przemysłu
(produkcja części metalowych do
urządzeń)

96.

ZAKŁAD STOLARSKI
„KAŹMIERCZAK”
Włodzimierz Kaźmierczak

ul. Odrodzenia 19
95-082 Dobroń

Zakład stolarski

97.

PIEKARSTWO
Tadeusz Kłodaś i Jerzy Otomański

Dobroń Duży 71A
95-082 Dobroń

Piekarstwo

98.

Przedsiębiorstwo Handlowe „IRBUD”
Irena Jóźwiak

ul. Pabianicka 5A
Chechło Drugie, 95-082 Dobroń

99.

P.P.H. „ANKOR”
Alojzy Antoniak

Róża 9, 95-082 Dobroń

100.

101.
102.
103.
104.
105.

Fabryka Mebli Biurowych
i kuchennych „KOLOR 2”
Sławomir Rydzyński i Dariusz Grala
P.P.H.U. „VIMAX”
Małgorzata
i
Krzysztof
Rogiewiczowie
P.P.H.U. BIOEFEKT
Wojciech Rybka

ul. Słowackiego 12
95-082 Dobroń

MIX CONSULTING
Barbara Perner
„KENO”
Firma
Handlowa
Tomasz Jeziorski

Szczerki 14, 95-082 Dobroń
Produkcyjno-

HOTEL „UNIA” Piotr Kufel

ul. Wczasowa 2
Przygoń, 95-082 Dobroń
Orpelów 3a
95-082 Dobroń

ul. Rolnicza 5
95-082 Dobroń
ul. Hotelowa 1
Przygoń, 95-082 Dobroń

Sprzedaż materiałów
budowlanych
Produkcja i sprzedaż produktów
warzywno-mięsnych oraz skup
produktów rolnych
Fabryka mebli biurowych
i kuchennych
Handel hurtowy
Wdrażanie systemu jakości
zdrowotnej HACCP
Mix consulting
Producent dywaników
Hotel
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Lp.

Nazwa firmy
Imię i nazwisko

106.

WNUK Szkółka Krzewów Ozdobnych

Dobroń Duży 11

107.

P.P.H.U. „DANEX” i „CZWÓRKA”
Danuta Prusisz

ul. Sienkiewicza 26
ul. Sienkiewicza 1
95-082 Dobroń

108.

Biuro turystyczne „ATOUR”
Zbigniew Kabza

ul. Pabianicka 2
95-082 Dobroń

Biuro turystyczne

109.

Z.P.H.U. FORMET s.c.
J.Kabza, W.Grzelik

Markówka 23B
95-082 Dobroń

Produkcja elementów
betonowych

110.

SHELL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 15
Chechło Drugie, 95-082 Dobroń

Stacja paliw

111.

P.P.H.U. „STAKO”
Andrzej Korzeniowski

ul. Wrocławska 17,
95-082 Dobroń

Stacja paliw

112.

Radosław Korczak

ul. Podleśna 47
Chechło Drugie, 95-082 Dobroń

Ferma drobiu

113.

Cezary Bondyra

ul. Długa 58
Chechło Pierwsze, Dobroń

Ferma drobiu

114.

Lech Łyskawa

ul. Mokra 31
Chechło Drugie, 95-082 Dobroń

Ferma drobiu

115.

Ryszard Gąsiorek

Dobroń Mały 40

Ferma drobiu

116.

Zenon Perka

ul. Mokra 25
Chechło Drugie, 95-082 Dobroń

Uprawa pieczarek

117.

Mirosław Markiewicz

ul. Wrocławska 3a
95-082 Dobroń

Uprawa pieczarek

118.

PRECYZMET

Chechło Drugie, 95-082 Dobroń

119.

FORTECH Sp. z o.o.

Chechło Pierwsze
ul. Zwycięstwa 32

Siedziba firmy

Przedmiot działalności
Szkółka krzewów ozdobnych
Sieć sklepów spoż.-przem.

Producent obudów, pojemników
i innych elementów metalowych
zakład produkcyjny

GMINA LUTOMIERSK
120.

GIOVANNI COLOR
Olivia Kurkowska

ul. Polna 15
95-083 Lutomiersk

produkcja wyrobów metalowych

121.

P.P.H.U. „CERAMIKA”
Henryka i Zbigniew Tomaszewscy

Aleja Jordana 9
95-083 Lutomiersk

produkcja ceramicznych
wyrobów stołowych i ozdobnych

122.

Sklep spożywczy Rychlik Jadwiga

ul. Piłsudskiego 27
Wrząca, 95-083 Lutomiersk

123.

P.P.H.U. „GRABPOL”
Grabowska Teresa

124.

P.H.U. „JAMIR” Mirosław Sobieraj

125.

handel

Mirosławice 77
95-083 Lutomiersk
Parcela 21
Bechcice, 95-083 Lutomiersk

produkcja wyrobów
pończoszniczych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„BUD – MASZ” Stachlewski Maciej

ul. 3-go Maja 37
95-083 Lutomiersk

obróbka metali
i nakładanie powłok

126.

P.P.H.U. Grażyna Pawłowska

127.

P.P.H.U. Mieczysław Kozera

ul. 3-go Maja 37
95-083 Lutomiersk
ul. Kilińskiego 75
ul. Piłsudskiego 8
ul. 3-go Maja 38
95-083 Lutomiersk

produkcja mięsa

produkcja pieczywa
produkcja ceramiki
handel detaliczny
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129.
130.

Nazwa firmy
Imię i nazwisko

Siedziba firmy

PPHU „TESPOL” Tadeusz
Karolewski

Stanisławów Stary 44
95-083 Lutomiersk

Firma Wielobranżowa „STOLPO”
Romuald Miller
P.P.H.U. „GWOBUD” Lech
Madaliński

Wygoda Mikołajewska 4
95-083 Lutomiersk
ul. Wschodnia 9
Wrząca, 95-083 Lutomiersk
ul. Kościuszki 38
95-083 Lutomiersk
ul. 3-go Maja 18
95-083 Lutomiersk
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Przedmiot działalności
produkcja wyrobów
pończoszniczych
produkcja krzeseł i mebli
produkcja wyrobów z drutu

131.

„TARTAK” Aneta Garczyńska

produkcja wyrobów tartacznych

132.

„CZECH – POL” Krzysztof
Czechowicz

133.

P.P.H.U. „AGMES” Piotr Pawłowski

Babiczki 27 a
95-083 Lutomiersk

134.

Wielobranżowe P.P.H.U.
Andrzej, Alina, Tomasz Cieplucha

ul. Sikorskiego 14
Wrząca, 95-083 Lutomiersk

135.

SALTO s.c. Janina Żuberek
Małgorzata Włodarczyk

ul. Północna 9
95-083 Lutomiersk

136.

Zakład Masarski
Marek i Zbigniew Czołczyńscy

ul. Parcela 1
Wrząca, 95-083 Lutomiersk

przetwórstwo mięsne

137.

NZOZ MEDICUS-DENT „SAMO
ZDROWIE” Teresa Białkowska

Florentynów ul. Dębowa 6
(adres siedziby)

usługi medyczne

138.

Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna

ul. Kopernika 3
95-083 Lutomiersk

szkała muzyczna

sprzedaż hurtowa paliw stałych
firma odzieżowa
produkcja ceramicznych
wyrobów stołowych i ozdobnych
produkcja sprzętu
oświetleniowego
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3 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
3.1 Odpady komunalne
3.1.1

Przyjęta metodologia

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak również
struktura i skład odpadów są uzależnione od poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności
społeczeństwa oraz sposobu życia, gospodarowania zasobami i konsumpcji dóbr materialnych,
a nawet od subiektywnych cech charakterologicznych mieszkańców.
Wiedza o ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów jest bardzo istotną informacją
w projektowaniu systemów zagospodarowania odpadów. Należy bowiem uwzględnić fakt, że
w zależności od lokalizacji, stopnia rozwoju gospodarczego, itp. rozbieżności jakościowe
i ilościowe we wskaźnikach nagromadzenia i morfologii odpadów mogą być bardzo duże.
Projektując system gospodarki odpadami dobrze jest więc posługiwać się danymi rzeczywistymi
zebranymi na terenie, którego dotyczyć będzie cały plan.
Na terenie powiatu pabianickiego nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących
dokładnej morfologii powstających odpadów komunalnych, w opracowaniu tym posłużono się
wskaźnikami literaturowymi. Rozkład morfologii przyjęto według wskaźników w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami 2010. Dane dotyczące ilości zebranych odpadów uzyskano drogą
ankietyzacji z gmin znajdujących się na terenie powiatu pabianickiego oraz od firm świadczących
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
3.1.2

Rodzaje i źródła powstawania odpadów komunalnych.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach przez odpady
komunalne rozumie się: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych”. W związku z powyższym głównymi źródłami wytwarzania odpadów na terenie
powiatu pabianickiego są:
 gospodarstwa domowe,
 obiekty infrastruktury związane z handlem, usługami, rzemiosłem, zakładami produkcyjnymi
i obiektami użyteczności publicznej w części socjalnej, targowiskami itd.
Z danych statystycznych wynika, iż około 2/3 odpadów komunalnych generują gospodarstwa
domowe, a 1/3 odpadów powstaje w obiektach infrastruktury.
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Zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 wyodrębniono następujące grupy
odpadów i źródła ich wytwarzania :
 odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie;
 odpady zielone z ogrodów i parków;
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym:
 odpady kuchenne ulegające biodegradacji (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego
i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji),
 odpady zielone,
 papier i tektura (opakowania z papieru i tektury, papier i tektura - nieopakowaniowe),
 odpady wielomateriałowe,
 tworzywa

sztuczne

(opakowania

z

tworzyw

sztucznych,

tworzywa

sztuczne

-

nieopakowaniowe),
 szkło (opakowania ze szkła, szkło - nieopakowaniowe),
 metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe),
 odzież, tekstylia,
 drewno,
 odpady niebezpieczne,
 odpady mineralne – ziemia, kamienie oraz drobna frakcja popiołowa czyli odpady ze spalania
paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów
komunalnych

popiołu

wyodrębniono

tę

frakcję

jako

nieprzydatną

do

odzysku

i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem;
 odpady z targowisk;
 odpady wielkogabarytowe;
 odpady z czyszczenia ulic i placów - gleba, ziemia i kamienie.
3.1.3

Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenie powiatu pabianickiego

Na podstawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 ustalono skład morfologiczny
odpadów komunalnych wraz z źródłami wytwarzania, który przedstawia tabela 15.
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Tabela 15. Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na
terenie powiatu pabianickiego. (według KPGO 2010)

Lp.

Strumień odpadów komunalnych

Odpady komunalne pochodzące
z gospodarstw domowych
miasto [%]

wieś [%]

Odpady komunalne
pochodzące
z obiektów
infrastruktury [%]

1.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

33

18

10

2.

Odpady zielone

2

4

2

3.

Papier i tektura

20

12

27

4.

Opakowania wielomateriałowe

4

3

18

5.

Tworzywa sztuczne

14

12

18

6.

Szkło

8

8

20

7.

Metale

5

5

5

8.

Odzież, tekstylia

1

1

3

9.

Drewno

2

2

1

10.

Odpady niebezpieczne

1

1

1

11.

Odpady mineralne

10

34

5

100

100

100

razem

Różnica w średnim procentowym składzie odpadów komunalnych wytwarzanych przez
gospodarstwa domowe na terenach miejskich i wiejskich wynika z różnicy w poziomie życia oraz
sposobu zagospodarowywania przez mieszkańców wsi odpadów we własnym zakresie m.in.
spalania ich w piecach domowych. Ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez obiekty
infrastruktury (szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe)
wynikają z charakteru prowadzonej działalności usługowej.
Ilości wytworzone odpadów komunalnych na terenie powiatu pabianickiego wyliczono według
wskaźników generowania ilości odpadów komunalnych wzorując się na danych Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU). Przyjęto następujące założenia dotyczące
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku w kilogramach w przeliczeniu na
1 mieszkańca:
 dla małych miast (od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców) – 424 kg/M/r, w tym: 283 kg/M/r
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i 141 kg/M/r pochodzących z obiektów
infrastruktury;(zaliczono Pabianice i Konstantynów – po analizie ilości zbieranych odpadów),
 dla terenów wiejskich – 223 kg/M/r, w tym: 149 kg/M/r odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych i 74 kg/M/r pochodzących z obiektów infrastruktury.
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W powiecie pabianickim w roku 2007 wytworzono 50 476,56 Mg odpadów komunalnych, co
przedstawia tabela 16. Średnio w ciągu tego roku na jednego mieszkańca przypada 428 kg
wytworzonych odpadów. Również bilans wytworzonych odpadów komunalnych, który przedstawia
tabela 16, oparto na wskaźnikach z Krajowego planu gospodarki odpadami.

Tabela 16. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w powiecie pabianickim w 2007r. (według KPGO 2010)
Lp.

Ilość [Mg]

Nazwa

1.

Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie

1 930,20

2.

Odpady zielone z ogrodów i parków

1199,83

3.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym:

43 834,02

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

10 428,25

odpady zielone

968,07

papier i tektura

9 421,30

opakowania wielomateriałowe

3 747,75

tworzywa sztuczne

6 628,26

szkło

3 798,16

metale

2 191,70

odzież, tekstylia

729,78

drewno

730,96

odpady niebezpieczne

438,34

odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

4 751,45

4.

Odpady z targowisk

0,3

5.

Odpady z czyszczenia placów i ulic

1 308,80

6.

Odpady wielokogabarytowe

2 203,43
razem

50 476,56

* ze względu na miejski charakter gminy Konstantynów Łódzki do obliczenia ilości odpadów komunalnych w tej
gminie posłużono się wskaźnikami generowania ilości odpadów jak dla małych miast, pomimo iż liczba mieszkańców
Konstantynowa Łódzkiego jest niższa.

Ilości odpadów komunalnych w poszczególnych gminach powiatu oszacowane według
wskaźników IETU przedstawia tabela 17.
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Tabela 17. Ilości wytworzonych niesegregowanych odpadów komunalnych w powiecie pabianickim w 2007r.
(wg IETU)

Gmina

Liczba ludności w
2007 roku

Ogólna ilość
odpadów
komunalnych
wytworzonych
w 2007r. [Mg]

Odpady komunalne
pochodzące
z gospodarstw
domowych

Odpady komunalne
pochodzące
z obiektów
infrastruktury [Mg]

m. Pabianice

69 842

29 613,01

19 765,29

9 847,72

gm. Pabianice

5 660

1 262,18

843,34

418,84

Konstantynów Ł.

17 411

7 382,26

4 927,31

2 454,95

Ksawerów

7 146

1 593,56

1 064,75

528,80

Dłutów

4 120

918,76

613,88

304,88

Dobroń

6 832

1 523,54

1 017,97

505,57

Lutomiersk

6 909

1 540,71

1 029,44

511,27

Powiat

117 920

43 834,01

29,261,98

14 572,03

Ilości zebranych przez mieszkańców odpadów komunalnych na terenie powiatu pabianickiego
określono w oparciu o zebrane drogą ankietyzacji dane z urzędów gminnych oraz firm
świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców. Nie
otrzymano wyczerpujących informacji ze wszystkich jednostek, w wielu przypadkach informacje są
niepełne.
Dane dotyczące masy zebranych odpadów komunalnych w kolejnych latach przedstawia tabela
18.

Tabela 18. Zestawienie gmin powiatu pabianickiego wraz z danymi o ilości wytworzonych i zebranych odpadów
komunalnych (wg KPGO 2010 i ankiet).

Gmina

Roczna ilość zmieszanych odpadów
komunalnych wytworzonych w powiecie w
[Mg]

Roczna ilość odpadów komunalnych
zebranych w powiecie w [Mg]

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

m. Pabianice

30 237

29 995

29 797

29 613

13785

20293

24396

27019

gm. Pabianice

1 182

1 216

1 238

1 262

625

1134

1229

761

Konstantynów

7 350

7 362

7 362

7 382

2125

1699

7344

7090

Ksawerów

1 574

1 575

1 577

1 594

1463

1427

1558

1496

Dłutów

871

895

915

919

253

350

425

279

Dobroń

1 456

1 479

1 497

1 524

907

980

832

902

Lutomiersk

1 441

1 471

1498

1 541

1263

1418

1511

1018

Powiat

44 110

43 994

43 885

43 834

20421

27301

37295

38565

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

str. 51

Na podstawie przedstawionych danych można zauważyć, iż systematycznie wzrasta ilość
zmieszanych odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców. Ze względu na spadek liczby
ludności ilość wytwarzanych odpadów maleje, rośnie natomiast procentowy wskaźnik obrazujący
stopień objęcia zorganizowaną zbiórką mieszkańców powiatu pabianickiego. Ze względu na brak
pełnej informacji o ilościach zebranych odpadów z gmin oraz obliczanie ilości wytwarzanych
odpadów wskaźnikowo możliwe są pewne nieścisłości.

Tabela 19. Stopień efektywności zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców [%]
Stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką zmieszanych odpadów
komunalnych [%]

Gmina

2004r.

2005r.

2006r.

r.

m. Pabianice

45,59

67,65

81,87

91,24

gm. Pabianice

52,88

93,26

99,27

60,30

Konstantynów

28,91

23,08

99,7

96

Ksawerów

92,95

90,60

98,80

93,85

Dłutów

29,05

39,11

46,45

30,36

Dobroń

62,29

66,26

55,58

59,19

Lutomiersk

87,65

96,40

100,87

66,06

46,34

62,07

84,94

71

Powiat

Ilość odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców powiatu
pabianickiego na przestrzeni lat 2004 - 2007.
38 000

33 000

28 000

37 295

23 000

38 565

27 301

Ilośd zmieszanych odpadów
komunalnych zebranych od
mieszkaoców w [Mg]

20 421
18 000
2004

2005

2006

2007

Rysunek 4. Ilość odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2004 – 2007
(wg ankiet)
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Odpady ulegające biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji stanowią znaczącą część strumienia odpadów komunalnych.
Zawartość odpadów tego typu w całej masie odpadów przedstawia się następująco:
 25 - 40% - dla zabudowy wielorodzinnej i wytwórców zbiorowych,
 20 - 25% - dla zabudowy jednorodzinnej miejskiej,
 5 - 10% - dla terenów wiejskich.
Zasadniczym sposobem wydzielenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z całej
ich masy jest selektywne zbieranie, w wyniku którego można dostarczyć materiału o wysokich
parametrach, niezbędnego do procesu kompostowania. Obecnie główne zadanie w gospodarce
odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji to zmniejszenie ilości odpadów pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego deponowanych na składowiskach. W Krajowym planie gospodarki
odpadami 2010 wyodrębniono strumień odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, który
wraz z bilansem odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych na terenie powiatu w 2007 roku
przedstawia tabela 20 (wskaźnik 245,82kg/M/rok).

Tabela 20. Ilości odpadów ulegających biodegradacji w 2007r. (według KPGO 2010)
Ilość[Mg]
Lp.

Nazwa

1.

Papier i tektura zbierane selektywnie

2.

Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) zbierane selektywnie

3.

wytworzone

zebrane

11 345

111,42

1 975

b.d.

Odpady zielone (z ogrodów i parków)

1 335,8

b.d.

4.

Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów
komunalnych

13 244

382

5.

Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)

0,3

b.d

27 900

493,42

razem

Na terenie powiatu pabianickiego nie ma instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających
biodegradacji. Odpady te wywożone są do trzech istniejących kompostowni odpadów zielonych na
obszarze województwa łódzkiego.
 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72 – kompostowanie w biokontenerach odpadów komunalnych
pochodzących głównie z targowisk i terenów zielonych miasta Łodzi.
 Dylów „A” na składowisku odpadów komunalnych - metoda naturalnego pryzmowania
odpadów komunalnych. Kompostownia ta działa od 2006 roku.
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 Wola Kruszyńska na składowisku odpadów komunalnych - płyta kompostowa. Kompostownia
ta działa od 2006 roku.
Ilość odpadów komunalnych stale wzrasta. Ważne jest więc podejmowanie działań
zapobiegawczych, redukujących ilość odpadów generowanych w gospodarstwach domowych.
Służyć temu ma segregacja i odzysk odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Na terenie
powiatu bardzo powoli rozwija się system selektywnego zbierania odpadów ulegających
biodegradacji pochodzących z gospodarstw domowych. Odpady te są zagospodarowywane we
własnym zakresie głównie na obszarach wiejskich. Tylko część gmin prowadzi selektywne
zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. Metodę kompostowania wskazuje się jako
podstawową dla recyklingu organicznego odpadów zielonych pochodzących z ogrodów i parków
oraz odpadów pochodzących z targowisk. Papier i tektura są zbierane w sposób selektywny tam,
gdzie prowadzi się zbieranie odpadów „u źródła” i najczęściej poddawane są recyklingowi.

Tabela 21. Ilości odpadów ulegających biodegradacji zebranych na terenie poszczególnych gmin powiatu
pabianickiego w latach 2004 - 2007r. (wg ankiet)

Gmina

3.1.5

Roczna ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych od
mieszkańców w powiecie w [Mg]
2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

m. Pabianice

b.d.

164

160,6

350,5

gm. Pabianice

118

118

b.d

b.d.

Konstantynów

b.d.

1 753

1 736,77

1 713

Ksawerów

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Dłutów

163

b.d.

b.d.

b.d.

Dobroń

44

47

b.d.

b.d.

Lutomiersk

144

144

b.d.

b.d.

Powiat

469

2 226

1 897,37

2 063,5

Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe wytwarzane są przez sektor komunalny, jak również przez sektor
przemysłowy. Stanowią istotny element kilku strumieni odpadów komunalnych.
Wprowadzone ustawą regulacje dotyczące recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych
powinny zwiększać zainteresowanie ich zagospodarowaniem. Zachęty finansowe, stosowane przez
organizacje zajmujące się na mocy cytowanej ustawy rozliczaniem wypełnienia obowiązku
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recyklingu dla przedsiębiorstw, powinny być wystarczającym bodźcem do podjęcia działań w tym
kierunku. Jedynym sposobem pozyskiwania odpadów opakowaniowych jest selektywna zbiórka,
tj. organizacja własnej zbiórki lub współpracowanie z już istniejącą firmą, zajmującą się zbieraniem
i/lub recyklingiem odpadów opakowaniowych.
W latach 2004 - 2007 na terenie wszystkich gmin powiatu pabianickiego prowadzono
segregację odpadów surowcowych. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych opiera
się przede wszystkim na systemie tzw. wysepek ekologicznych, tj. ustawionych w jednym punkcie
kolorowych pojemników, tzw. "dzwonów", przeznaczonych dla takich odpadów jak: metale,
stłuczka szklana, papier i tektura, tworzywa sztuczne. W poszczególnych gminach powiatu
pabianickiego system prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przedstawia się w następujący
sposób:
 m. Pabianice - 240 punktów po 3 pojemniki do zbiórki tworzyw sztucznych i szkła oraz
pojemniki ustawione pojedynczo, w sumie 731 pojemników,
 gm. Pabianice – 34 pojemniki na tworzywa sztuczne, 51 pojemników na szkło oraz
25 pojemników na makulaturę,
 Konstantynów – 17 punktów, w których znajduje się m.in. 20 pojemników na tworzywa
sztuczne, 13 pojemników na szkło oraz 4 pojemniki na makulaturę,
 Ksawerów - 21 pojemników na tworzywa sztuczne, 14 pojemników na szkło mieszane oraz
4 pojemniki na makulaturę,
 Dłutów - 15 pojemników na tworzywa sztuczne oraz 30 pojemników na szkło,
 Dobroń - 16 pojemników na tworzywa sztuczne, 15 pojemników na szkło białe oraz
15 pojemników na szkła kolorowe,
 Lutomiersk - 16 pojemników na tworzywa sztuczne, 15 pojemników na szkło oraz
15 pojemników na makulaturę.
Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmują swym zasięgiem coraz
większą ilość mieszkańców powiatu pabianickiego. Obserwuje się także wzrost świadomości
ekologicznej mieszkańców, a tym samym rozwijanie się nawyku segregowania odpadów
komunalnych.
Ilości zebranych przez mieszkańców odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej
zbiórki na terenie powiatu pabianickiego określono w oparciu o zebrane drogą ankietyzacji dane
z urzędów gminnych oraz firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od mieszkańców. Nie otrzymano wyczerpujących informacji ze wszystkich jednostek, w wielu
przypadkach informacje są niepełne.
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Ilości odpadów komunalnych zebranych w wyniku selektywnego zbierania na terenie gmin
powiatu pabianickiego w latach 2004 - 2007 przedstawia tabela 22.
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Tabela 22. Selektywne zbieranie odpadów na terenie powiatu pabianickiego [Mg] (wg ankiet)
Szkło

Metale

Papier i tektura

Gmina

Tworzywa sztuczne

lata
2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

m. Pabianice

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

21,2

239,1

264,93

326,2

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

7,2

64,02

129,16

204,7

gm. Pabianice

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

21,75

19,73

35,6

33,8

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

3

4

7,8

8,3

Konstantynów

b.d.

b.d.

0,22

0,2

57,96

72,22

87,86

317,1

17,08

27,3

26,74

107,55

66,6

80,28

89,28

96,94

Ksawerów

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

29

29,4

28,49

50,57

b.d.

b.d.

b.d.

3,87

7,2

8,42

14,671

20,23

Dłutów

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

15,35

13,44

26,29

15,8

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0,99

1,56

5,97

4,3

Dobroń

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

49,8

35,71

54,46

42,5

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

5,24

5,38

15,83

13,8

Lutomiersk

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2,9

2,9*

2,9*

2,9*

2,3

7,2

b.d.

b.d.

8,2

8,2*

8,2*

8,2*

razem

b.d.

b.d.

0,22

0,2

197,96

412,14

500,53

785,97

19,38

34,5

26,74

111,42

98,43

171,86

270,92

356,47

* z uwagi na brak miarodajnych danych z terenu gminy Lutomiersk ilości zebranych odpadów opakowaniowych w postaci szkła i tworzyw sztucznych w latach 2005-2007 przyjęto na
poziomie roku 2004
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Ilość odpadów zebranych selektywnie od mieszkańców powiatu
pabianickiego na przestrzeni lat 2004 - 2007.
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Rysunek 5. Ilości odpadów zebranych selektywnie od mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2004-2007
(wg ankiet)

W 2007 roku zebrano łącznie od mieszkańców w wyniku selektywnego zbierania odpadów na
terenie powiatu pabianickiego 1 254,06 Mg odpadów, co stanowiło 3,25% całej masy zebranych
odpadów komunalnych. Dla porównania w 2004 roku zebrano 315,77 Mg odpadów , co stanowiło
1,55% całej masy zebranych odpadów komunalnych. Na podstawie przedstawionych danych można
zauważyć, że ilość selektywnie zbieranych od mieszkańców odpadów sukcesywnie wzrasta. Nie
zmienia to jednak faktu, iż procentowy udział odpadów zbieranych selektywnie nadal jest zbyt
niski. Dotyczy to przede wszystkim obszarów wiejskich, gdzie większość mieszkańców nadal
zagospodarowuje odpady komunalne we własnym zakresie.
3.1.6

Odpady wielkogabarytowe

Na terenie powiatu pabianickiego w sposób akcyjny organizowane są zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, w tym odpadów elektrycznych i elektronicznych, które następnie zbierane są
przez uprawnione jednostki. Akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych „u źródła” prowadzone
są najczęściej w formie obwoźnej zbiórki.
Zebrane odpady wielkogabarytowe były sortowane, a następnie w miarę możliwości kierowane
do odzysku. Część odpadów nie nadająca się do dalszego wykorzystania została unieszkodliwiona
poprzez składowanie na składowisku odpadów.
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Tabela 23. Ilości odpadów wielkogabarytowych zebranych na terenie poszczególnych gmin powiatu
pabianickiego w latach 2004 - 2007r. (wg ankiet)

Gmina

Roczna ilość odpadów wielkogabarytowych zebranych od mieszkańców
w powiecie pabianickim w [Mg]
2004r.

2005r.

2006r.

2007.

m. Pabianice

0,00

100,44

302,00

211,20

gm. Pabianice

0,00

0,00

0,00

25,60

Konstantynów

0,00

30,20

15,22

41,60

Ksawerów

5,50

0,00

0,00

0,00

Dłutów

4,13

0,00

0,00

24,86*

Dobroń

13,60

14,10

18,88

38,60

Lutomiersk

0,00

0,00

0,00

57,88

Powiat

23,23

144,74

336,1

399,74

*wartość wg Eko-Regionu 22,60

3.1.7

Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków i pochodzą
z procesów oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej i urządzeń do likwidacji odpadów (skratki,
piaskowniki). Zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów oznaczone są symbolem 19 i kodem
19 08 05 jako ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Ich ilość uzależniona jest od zawartości
zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu
substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Ze względu na postęp cywilizacyjny osady
ściekowe zawierają w sobie coraz więcej związków chemicznych, jak również w coraz większym
stopniu są skażone mikrobiologicznie. Taki stan rzeczy stwarza problemy z wykorzystaniem,
składowaniem i unieszkodliwianiem tych odpadów. Obecnie problem ten staje się szczególnie
istotny zarówno dla nowych jak i już funkcjonujących oczyszczalni ze względu na zagrożenia, jakie
mogą stanowić dla wód podziemnych i powierzchniowych. Ponadto ciągle rosną wymagania
w związku z coraz bardziej rygorystycznymi normami, co do jakości ścieków.
Na terenie powiatu pabianickiego ścieki odprowadzane są po oczyszczeniu mechanicznym lub
mechaniczno biologicznym. Ścieki komunalne z Konstantynowa Łódzkiego przepompowywane są
od czerwca 2005 roku do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Dotychczas zrzucane były bez
oczyszczania do rzeki Ner i Łódki. Ścieki z Pabianic i Ksawerowa również odprowadzane są do
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GOŚ w Łodzi. Oczyszczalnie gminne istnieją w Dobroniu i Dłutowie. Na terenie gmin Pabianice
i Lutomiersk ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników lub nielegalnie do ziemi i cieków.
Tabela 24. Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie powiatu pabianickiego (materiały własne)
Nazwa zakładu

Typ oczyszczalni

Przepustowość

„ECOLO CHIEF”

350 m3/d

BOS-200

200 m3/d

Mechaniczno-biologiczna

57 m3/d

BIOPAN-200

14 m3/d

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska Oddział
Produkcyjny w Puczniewie

BIOBLOK BIS 60B

27 m3/d

Zakład Poprawczy Ignacew
Konstantynów Łódzki

PROX 2x SX-P 150

45 m3/d

Odzyszczalnia Ścieków w Dobroniu przy
ul. Zakrzewki
Oczyszczalnia Gminna w Dłutowie
gm. Dłutów
Dom Pomocy Społecznej w Bechcicach
Konstantynów Łódzki
Wspólnota Mieszkaniowa Rszew
Konstantynów Łódzki

1245 m3/d

Przedsiębiorstwo Komunalne Konstantynów Ł.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Pabianicach

15845,5 m3/d

GOŚ w Łodzi

346 m3/d

Gmina Ksawerów
Miasto Pabianice

3 oczyszczalnie przydomowe

Gmina Lutomiersk

4 oczyszczalnie przydomowe

Gmina Ksawerów

16 oczyszczalni przydomowych

Gmina Pabianice

27 oczyszczalni przydomowych

Gmina Dłutów

12 oczyszczalni przydomowych

Miasto Konstantynów Łódzki

89 oczyszczalni przydomowych

W związku z systematycznie rozrastającą się siecią kanalizacyjną i realizacją Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚ) oraz coraz większym odsetkiem ludności
obsługiwanym przez oczyszczalnie ścieków ilości wytwarzanych osadów ściekowych rosną.
Największych wytwórców osadów ściekowych w powiecie pabianickim przedstawia tabela 25.
Tabela 25. Najwięksi wytwórcy komunalnych osadów ściekowych na terenie powiatu pabianickiego. (według
gmin)

Ilość osadów wytworzona w [Mg]
Gmina
2004 rok

2005 rok

2006 rok

2007 rok

Dłutów

26,0

29,2

34,5

34,0

Dobroń

173,0

220,0

90,4

96,88
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ścieków

zlokalizowanych na terenie gminy Dłutów i Dobroń są unieszkodliwiane poprzez składowanie na
składowiskach odpadów. Jedynie na terenie gminy Lutomiersk osady ściekowe pochodzące
z oczyszczalni ścieków w Łasku były w latach 2004 – 2007 wykorzystywane rolniczo.
Przeprowadzona analiza wykazała, że zbyt duże ilości osadów ściekowych są składowane na
składowiskach oraz zbyt mała ich ilość jest wykorzystywana na cele rolnicze lub poddawana
procesom kompostowania. Powyższe ma związek z brakiem środków finansowych w gminach
przeznaczonych na prowadzenie odzysku osadów ściekowych oraz brakiem zainteresowania ze
strony rolników. Może to mieć także związek z brakiem instalacji umożliwiającej termiczne
unieszkodliwienie osadów ściekowych na terenie powiatu pabianickiego.
3.1.8

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Dla prawidłowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie niezbędne jest
posiadanie, przyjętego uchwałą rady gminy, planu gospodarki odpadami (GPGO), regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Regulamin) oraz wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określonych w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami i Regulaminem oraz podanych do publicznej wiadomości przez wójta
gminy (burmistrza lub prezydenta miasta).
Art. 5 i 6 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości i porządku w gminie nakładają na
właścicieli nieruchomości, gminę, wykonawców robót budowlanych, przedsiębiorców użytkujących
tereny służące komunikacji publicznej oraz zarząd drogi obowiązki związane z gospodarką
odpadami komunalnymi. Do najważniejszych z nich należą:
obowiązki właścicieli nieruchomości (w tym gminy, jeżeli jest właścicielem nieruchomości):
 wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie wymaganiami
określonymi w Regulaminie,
 pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, przy czym obowiązani są do udokumentowania,
w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką
organizacyjna lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
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w zakresie odbierania odpadów komunalnych, przez okazanie takiej umowy i dowodów
płacenia za takie usługi,
 realizację innych obowiązków określonych w Regulaminie,
obowiązki gminy - rady gminy, wójta (burmistrza lub prezydenta miasta):
 nadzór wójta nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości,
 określenie przez radę gminy, w drodze uchwały, górnej stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, na rzecz przedsiębiorcy, za świadczone przez niego usługi
odbierania odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości,
 zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości,
którzy nie zawarli ww. umów (w trybie i zakresie określonym art. 6 ust. 7-12), w czym ma
pomóc realizacja obowiązku prowadzenia przez gminę ewidencji zawartych umów oraz
obowiązku przedsiębiorcy przekazywania gminie, co miesiąc, informacji o tych umowach,
 nie wydania zezwolenia lub cofnięcie wydanego zezwolenia przedsiębiorcy, który nie spełnia
wymagań określonych przez wójta i podanych do publicznej wiadomości lub warunków
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedsiębiorca świadczący
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien
posiadać stosowne zezwolenie, wydawane przez wójta gminy (burmistrza lub prezydenta miasta).
Warunki udzielania tych zezwoleń określają art. 7−9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie.
Wykaz

firm

świadczących

usługi

w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

w poszczególnych gminach powiatu pabianickiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 26. Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (wg ankiet)

Gmina

Nazwa i adres przedsiębiorcy

m. Pabianice

EKO-REGION, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
REBA Organizacja Odzysku S.A., ul. Kubickiego 18 lok. 16, 02-954 Warszawa
NOWISTA, ul. Jana III Sobieskiego 63, Bielsko-Biała

gm. Pabianice

EKO-REGION, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
REBA Organizacja Odzysku S.A., ul. Kubickiego 18 lok. 16, 02-954 Warszawa
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„CZYSTOŚĆ” Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 5, Łódź
P.H.U. „JUKO”, ul. 1-go Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski
EKO-REGION, ul. Bawełniana 18, 97-100 Bełchatów
Zakład Robót Sanitarnych „SANATOR” s.c., ul. Pańska 68/70, Rąbień
„SANATOR-Bis” Bożena i Robert Głuchowscy s.c., ul. Wiosenna 4, Rąbień
„REMONDIS” Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, Łódź
Zakład Robót Komunalnych Zelów
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ŁÓDŹ, ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
Wywóz Nieczystości Wiesław STRACH, ul. Kosmowskiej 6 m.94, Częstochowa

Konstantynów
Łódzki

EKO-REGION, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
„REMONDIS” Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
Zakład Robót Komunalnych Sp. z o.o., ul. Swojska 4, 91-342 Łódź

Ksawerów

Dłutów

P.H.U. „JUKO”, ul. 1-go Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski
EKO-REGION, ul. Bawełniana 18, 97-100 Bełchatów
Wywóz Nieczystości Wiesław STRACH, ul. Kosmowskiej 6 m.94, Częstochowa

Dobroń

EKO-REGION, ul. Bawełniana 18, 97-100 Bełchatów
„REMONDIS” Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, Łódź
Wywóz Nieczystości Wiesław STRACH, ul. Kosmowskiej 6 m.94, Częstochowa

Lutomiersk

„EKO-REGION, ul. Bawełniana 18, 97-100 Bełchatów
Zakład Robót Sanitarnych „SANATOR” s.c., ul. Pańska 68/70, Rąbień
„REMONDIS” Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, Łódź
Wywóz Nieczystości Wiesław STRACH, ul. Kosmowskiej 6 m.94, Częstochowa

Podstawą funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w powiecie pabianickim są
indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych zawierane pomiędzy firmami
wywozowymi a właścicielami nieruchomości. Informacje na temat aktualnej liczby umów
zawartych pomiędzy firmami a indywidualnymi właścicielami nieruchomości i podmiotami
gospodarczymi znajdują się w urzędach gmin. Dane dotyczące ilości zawartych umów przedstawia
poniższa tabela.

Konstantynów
Łódzki

Ksawerów

Dłutów

Dobroń

Lutomiersk

Powiat

ilość umów

gm. Pabianice

Gmina

m. Pabianice

Tabela 27. Ilość umów zawartych pomiędzy firmami a indywidualnymi właścicielami nieruchomości (wg ankiet)

5 721

1 153

2 749

1 411

812

1 337

1 000

14 183

Na koniec 2004r. ilość umów na wywóz odpadów komunalnych nie przekraczała 8000.
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Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na terenie powiatu pabianickiego na przestrzeni lat 2004 – 2007 ilość zbieranych od
mieszkańców odpadów komunalnych sukcesywnie wzrasta. W 2007 roku zebrano 38 565 Mg
odpadów komunalnych, w tym 3 717,3 Mg odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych
i ulegających biodegradacji, pochodzących z selektywnej zbiórki. W odniesieniu do roku 2004 ilość
zebranych zmieszanych odpadów komunalnych niemal się podwoiła, natomiast ilość odpadów
pochodzących z selektywnej zbiórki wzrosła ponad czterokrotnie. W roku 2004 ilość odpadów
zebranych w sposób selektywny stanowiła 4,11% całego strumienia odpadów komunalnych, zaś
w 2007 roku udział ten wzrósł i wynosi 9,63%.
Podstawową metodą unieszkodliwiana odpadów komunalnych w powiecie pabianickim jest ich
składowanie na składowiskach odpadów, znajdujących się poza terenem powiatu pabianickiego –
Wola Kruszyńska (gm. Bełchatów), Dylów (gm. Pajęczno), Julków (gm. Skierniewice), Kąsie
(gm. Kamieńsk), Wola Krzysztoporska, Sobuczyna (gm.

Poczesna), Pęczniewo, Franki

(gm. Krośniewice), Ruszczyk (gm. Zakroczym), Goranin (gm. Ślesin).
Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki poddawane są procesom odzysku.
3.1.10

Problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Konsekwencją nieprzestrzegania przepisów jest gromadzenie przez wytwórców odpadów
komunalnych często na „dzikich wysypiskach” (w lasach, nad rzekami) lub wykorzystywanie ich
we własnym zakresie (np. do spalania w piecach c.o. czy paleniskach domowych). Podmioty
odbierające odpady zobowiązane są do unieszkodliwiania wytworzonych odpadów na legalnych
składowiskach, zamiast tego często składują je w miejscach do tego nieprzystosowanych oraz nie
wykazują faktycznej masy odpadów trafiających do instalacji służących do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. Związane jest to również ze zmniejszającym się ciężarem
objętościowym odpadów (wzrasta ich objętość, a maleje ciężar). Utworzony w gminach system
ewidencji zawartych umów między wytwórcami odpadów a przedmiotami odbierającymi odpady
umożliwia wskazanie mieszkańców gminy, którzy uchylają się od obowiązku zawarcia takich
umów. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie podpisał umowy z odbierającym odpady
gmina winna dokonywać tzw. wykonania zastępczego tzn. obciążyć go opłatą nałożoną w drodze
decyzji i zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od niego. Opłata ta winna być
przekazywana na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy
zrobić wszystko, aby wyeliminować praktykę nielegalnego składowania odpadów. Zachodzi zatem
konieczność uporządkowania systemu odbierania odpadów komunalnych. Jednak gminy nie
posiadają wystarczających środków finansowych na rozwiązanie tego problemu. Generalnie nie
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prowadzą również miesięcznej ewidencji odebranych odpadów na podstawie sprawozdań
przekazywanych przez koncesjonowanych odbiorców odpadów komunalnych
Analiza stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu
pabianickiego wskazuje na następujące problemy:
 brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiana odpadów (poza
składowaniem), w tym dla odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji zbyt niskie
ilości odpadów poddawanych procesom biologicznego i termicznego przekształcania;
 zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;
 brak właściwego nadzoru i kontroli ze strony gmin w zakresie objęcia zbiórką mieszkańców
gminy zsynchronizowanego ze sprawozdawczością firm odbierających odpady,
 niedostateczny stan świadomości ekologicznej społeczeństwa.

3.2 Odpady powstające w sektorze gospodarczym
3.2.1

Przyjęta metodologia

Ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych są uzależnione od poziomu rozwoju
gospodarczego zamożności oraz charakteru danego regionu.
Dane dotyczące ilości wytworzonych odpadów przemysłowych uzyskano z Wojewódzkiej
Bazy Danych, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Należy jednak zwrócić
uwagę, iż sprawozdawczość w tym zakresie jest słabo rozwinięta.
Do określenia ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów z sektora przemysłowego na terenie
powiatu pabianickiego posłużono się także danymi zawartymi w wydanych decyzjach w zakresie
gospodarki odpadami. W tym miejscu także należy podkreślić fakt, iż tylko nieznaczna część
przedsiębiorców posiada wymagane prawem uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami.
3.2.2

Rodzaje i źródła powstawania oraz ilości i skład morfologiczny odpadów z sektora
gospodarczego

Odpady powstające w sektorze gospodarczym to te grupy i rodzaje odpadów, które powstają
w wyniku prowadzenia działalności przez osoby prawne, działające na podstawie odpowiednich
ustaw. W tym sektorze wyróżnia się przemysł, rolnictwo, niektóre rodzaje usług. Odpady
powstające w sektorze gospodarczym można podzielić w zależności od ich rodzaju na:
 odpady związane bezpośrednio z przetwarzaniem surowca na produkt finalny (tzw. odpady
poprodukcyjne),
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 odpady z infrastruktury zakładu, w tym z oddziałów utrzymania ruchu, zwykle klasyfikowane
jako odpady niebezpieczne,
 odpady zaliczane wedle obowiązującej klasyfikacji do grupy odpadów komunalnych.
Strukturę i ilości odpadów powstających na terenie powiatu pabianickiego w sektorze
przemysłowym w latach 2004 -2007 przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 28. Ilości i struktura odpadów powstających na terenie powiatu pabianickiego w latach 2004-2007 w sektorze przemysłowym (wg WBD)
2004 rok
Grupa
odpadów

2005 rok

odpady
inne niż
niebezp.

odpady
niebezp.

razem

odpady
inne niż
niebezp.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4227,55
365,725
209,544
11,8
23,17
10,67
12579,59
85,75
405,938
2089,982
260,34
755,04

128,64
2,98
7,57
39,064
3,89
21,888
5,511
14,062
271,7478
30,5
0,67

4227,55
365,725
209,544
11,8
151,81
13,65
7,57
12579,59
39,064
89,64
21,888
5,511
420
2361,73
260,34
30,5
755,71

7706,368
158,195
191,195
9,76
706,2687
11,1532
16408,53
0,95
220,152
862,371
1783,184
371,9421
0,00015
179,16

0,534
116,8486
1,277
8,54

20

1255,172

-

1255,172

razem

22.280,27

526,5228

22.806,79

2006 rok

2007 rok

razem

odpady
inne niż
niebezp.

odpady
niebezp.

razem

odpady
inne niż
niebezp.

odpady
niebezp.

razem

38,643
2,25
16,551
4,677
17,3841
7,44132
0,263
35,47
1,65

7706,368
158,195
191,729
9,76
823,1173
12,4302
8,54
16408,53
39,593
222,402
16,551
4,677
879,7551
1790,625
372,2051
35,47015
180,81

4357,465
233,803
116,899
13,5
0,55
11,515
15469,37
0,3
258,752
788,0344
1773,488
94,194
0,0457
239,33

69,1368
1,535
6,6
62,666
2,93
15,735
4,212
1,335
4,58608
0,21
38,669
-

4357,465
233,803
116,899
13,5
69,6868
13,05
6,6
15469,37
62,966
261,682
15,735
4,212
789,3694
1778,074
94,404
38,7147
239,33

4446,854
1030,115
92,817
3,038
247,272
129,845
17699,23
605,618
1023,172
1467,183
243,249
65,11

218,165
3,0124
10,13
62,068
2,91
16,6503
4,204
35,4238
58,07663
2,62
45,449
-

4446,854
1030,115
92,817
3,038
465,437
132,8574
10,13
17699,23
62,068
608,528
16,6503
4,204
1058,596
1525,26
245,869
45,449
65,11

1160,117

0,001

1160,118

929,3975

-

929,3975

855,531

-

855,531

29.769,35

251,5301

30.020,88

24.286,64

207,6149

24.494,26

27.909,03

458,7091

28.367,74

odpady
niebezp.
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02
03
04
05

18;0,16
14;0,01
12
2,15

15;3,73

17;0,87

06

19;0,23
06;0,01

13;0,06

20;3,02

16;5,38

04;0,33

08

02;15,68
05;0,00
07;1,64

11;0,22
03;3,63

07

08;0,47
09;0,04

09
10
11
12
13
14
15

10;62,39

16
17
18
19
20

Rysunek 6. Struktura odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym w 2007 r. [%]

Odpady powstające w wyniku procesów technologicznych oraz odpady niebezpieczne są różne
w zależności od branży działających podmiotów gospodarczych. Ilość tych odpadów jest trudna do
oszacowania, ponieważ bazy danych dotyczące wytworzonych odpadów są niepełne lub zupełnie
ich brak. W większych przedsiębiorstwach prowadzony system gospodarowania odpadami jest
poprawny, firmy występują o odpowiednie zezwolenia i decyzje administracyjne. Małe firmy
często nie prowadzą gospodarki odpadami.
Największymi wytwórcami odpadów w sektorze przemysłowym na terenie powiatu
pabianickiego są:
 Pabianickie Zakłady Mięsne PAMSO w Pabianicach,
 PHILIPS Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach,
 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach.
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Tabela 29. Wykaz największych wytwórców odpadów w powiecie pabianickim w latach 2004 – 2007. (wg WBD)

Nazwa wytwórcy

Lp.

Ilość wytworzonych odpadów w [Mg/a]

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

1.

Pabianickie Zakłady Mięsne PAMSO S.A.

2 284,70

2 847,78

2 782,17

2 519,32

2.

Philips Lighting Poland S.A.
Oddział w Pabianicach

4 781,75

4 007,66

4 419,31

5 466,71

3.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

8 082,94

11 659,18

10 917,71

12 561,42

3.2.3

Odpady inne niż niebezpieczne

3.2.3.1 Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne w sektorze gospodarczym
Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne powstające na terenie powiatu pabianickiego
w sektorze gospodarczym zaliczamy do następujących grup:
 GRUPA 02
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, leśnictwa, przetwórstwa żywności. Źródłem
wytwarzania odpadów z grupy 02 są ubojnie, zakłady przetwórstwa mięsnego, mleczarnie,
chłodnie, gospodarstwa rolne, ogrodnicze i hodowlane, cukrownie, browary, gorzelnie oraz inne
zakłady zajmujące się produkcją i przetwórstwem żywności. W 2007 roku wytworzono
4 446,854 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 15,68% wszystkich
odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie powiatu pabianickiego. Na terenie
powiatu największym wytwórcą są Pabianickie Zakłady Mięsne PAMSO S.A.
 GRUPA 03
Odpady z przetwórstwa drewna, produkcji papieru, masy celulozowej, mebli płyt. Źródłem
wytwarzania odpadów z grupy 03 jest obróbka drewna, produkcja mebli i płyt, a także produkcja
papieru i celulozy. Odpady te powstają głównie w tartakach, zakładach przetwórstwa drzewnego,
zakładach stolarskich, wytwórniach płyt pilśniowo – wiórowych, fabrykach papierniczo –
celulozowych. W 2007 roku wytworzono 1 030,115 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej
grupy, co stanowiło 3,63% odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie powiatu
pabianickiego.
 GRUPA 04
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego. Źródłem wytwarzania odpadów
z grupy 04 są głównie zakłady włókiennicze, tkalnie i wykańczalnie materiałów włókienniczych
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oraz produkcja wyrobów nietkanych. W 2007 roku wytworzono 92,817 Mg odpadów innych niż
niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 0,33 % odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym
na terenie powiatu pabianickiego.
 GRUPA 06
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii
nieorganicznej. Źródłem wytwarzania odpadów z grupy 06 na terenie powiatu pabianickiego są
głównie zakłady chemiczne oraz zakłady produkujące leki. W 2007 roku wytworzono 3,038 Mg
odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 0,01% odpadów wytworzonych
w sektorze gospodarczym na terenie powiatu pabianickiego.
 GRUPA 07
Odpady z przemysłu chemii organicznej. Źródłem wytwarzania odpadów z grupy 07 są firmy
produkujące m.in. barwniki i pigmenty, podstawowe chemikalia organiczne, farby, lakiery i inne
substancje powłokowe, farby drukarskie i masy uszczelniające, pestycydy i środki agrochemiczne,
farmaceutyki, produkty tłuszczowe, mydła, kosmetyki i detergenty, preparaty myjące i czyszczące,
produkty przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych. W 2007 roku wytworzono 247,272 Mg
odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 0,87% odpadów wytworzonych
w sektorze gospodarczym na terenie powiatu pabianickiego.
 GRUPA 08
Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, farb, emalii, kitu, klejów, szczeliw i farb
drukarskich. Do grupy 08 zaliczono odpady powstające w wyniku produkcji, nakładania i usuwania
powłok lakierniczych, czyszczenia narzędzi, opakowań po produktach, pozostałości lub opakowań
farb drukarskich oraz stosowania i produkcji klejów, kitów, mas szpachlowych. W 2007 roku
wytworzono 129,845 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 0,46%
odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie powiatu pabianickiego.
 GRUPA 10
Odpady z procesów termicznych. Odpady z grupy 10 powstają w energetyce, głównie
w procesie spalania surowców energetycznych (węgiel kamienny i brunatny). W 2007 roku
wytworzono 17 699,23 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 62,39%
odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie powiatu pabianickiego. Największym
wytwórcą tego odpadu jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach.
 GRUPA 12
Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych. Odpady
z grupy 12 powstają w produkcji elementów metalowych i z tworzyw sztucznych, ich obróbce
końcowej oraz w procesach remontowych. W 2007 roku wytworzono 605,618 Mg odpadów innych
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niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 2,13% odpadów wytworzonych sektorze gospodarczym
na terenie powiatu pabianickiego.
 GRUPA 15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nie ujęte w innych grupach. W 2007 roku wytworzono 1 023,172 Mg odpadów innych niż
niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 3,61% odpadów wytworzonych sektorze gospodarczym na
terenie powiatu pabianickiego.
 GRUPA 16
Odpady różne, nie ujęte w innych grupach. Do grupy 16 zaliczane są wszystkie odpady, które
nie zostały zakwalifikowane do innych grup, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji i zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, omówione w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych.
W 2007 roku wytworzono 1 467,183 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co
stanowiło

5,17% odpadów

wytworzonych

sektorze

gospodarczym

na terenie

powiatu

pabianickiego.
 GRUPA 17
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Odpady z grupy 17 powstają głównie podczas modernizacji i remontów. W 2007 roku
wytworzono 243,249 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 0,86%
odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie powiatu pabianickiego.
 GRUPA 19
Odpady z urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków
i uzdatniania wody. Do grupy 19 zaliczane są m.in. odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów
przemysłowych, odpady z tlenowej i beztlenowej fermentacji odpadów stałych oraz odpady
z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. W 2007 roku wytworzono 65,11 Mg odpadów
innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 0,23% odpadów wytworzonych w sektorze
gospodarczym na terenie powiatu pabianickiego.
Poniżej przedstawiono ilość i strukturę gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne,
pochodzącymi z sektora gospodarczego, z wyłączeniem odpadów opakowaniowych, na terenie
powiatu pabianickiego w latach 2004 – 2007.
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Tabela 30. Struktura gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne z sektora gospodarczego na terenie
powiatu pabianickiego [Mg]. (według WBD)

Ilość wytworzonych odpadów [Mg]
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.

Grupa
odpadów

Nazwa grupy odpadów

1.

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

4 227,55

7 706,37

4 257,47

4 446,85

2.

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz
z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej,
papieru i tektury

365,73

158,20

233,80

1030,12

3.

04

Odpady
z
przemysłu
futrzarskiego i tekstylnego

209,54

191,20

116,90

92,82

4.

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu
i stosowania produktów przemysłu chemii
nieorganicznej

11,80

9,67

13,50

3,04

5.

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu
i stosowania produktów przemysłu chemii
organicznej

23,17

706,27

0,55

247,27

6.

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu
i stosowania powłok ochronnych

10,67

11,15

11,52

129,85

7.

10

Odpady z procesów termicznych

12 579,59

16 408,5

15 469,4

17 699,23

8.

11

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania
powierzchni metali oraz innych materiałów
i z procesów hydrometalurgii metali
nieżelaznych

-

0,95

0,30

-

9.

12

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

85,75

220,152

258,75

605,62

10.

16

Odpady nieujęte w innych grupach

2 089,98

1 783,18

1 773,49

1 467,18

11.

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej

260,34

371,94

94,194

243,25

12.

19

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

755,04

179,16

239,33

65,11

13.

20

1 255,17

1 160,11

929,40

855,53

21 874,33

28 906,85

23 398,6

26 885,87

Lp.

skórzanego,

Odpady komunalne łączne z frakcjami
gromadzonymi selektywnie
razem

W 2007 roku w stosunku do lat ubiegłych można zaobserwować wzrost ilości odpadów
wytwarzanych w przemyśle energetycznym oraz w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.
Odpady

inne

niż

niebezpieczne

stanowią

zdecydowaną

większość

strumienia

odpadów wytwarzanych w powiecie pabianickim w sektorze gospodarczym. Ogółem w 2007 roku
na terenie powiatu pabianickiego wytworzono 27 053,5 Mg odpadów innych niż komunalne
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i niebezpieczne. Największe ilości tych odpadów powstają w przemyśle energetycznym – 62,39%
całości odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym.
Wykaz ważniejszych podmiotów gospodarczych, które wytwarzają odpady inne niż
niebezpieczne przedstawia poniższa tabela.

Tabela 31. Wykaz największych wytwórców odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne w powiecie
pabianickim w latach 2004 - 2007 [Mg] (według WBD).

Lp.

Nazwa wytwórcy

Ilość wytworzonych odpadów [Mg]
2004r.

2005r.

2006r.

2007r.



Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach

4 723

3 947

4 340

5 342



Zakłady Mięsne ”PAMSO” S.A. w Pabianicach

2 283

2 846

2 780

2 517



Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach

8 082

11 658

10 917

12 561

W latach 2004 - 2007 roku na terenie powiatu pabianickiego procesom odzysku poddano
łącznie następujące ilości odpadów innych niż niebezpieczne:
 rok 2004 – 10 324,1 Mg,
 rok 2005 – 450,98 Mg,
 rok 2006 – 732,24 Mg,
 rok 2007 – 111,24 Mg.
Ilość odpadów poddawanych procesom odzysku maleje i stanowi niewielki odsetek ogółu
wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne. Wśród procesów odzysku
najczęściej stosowany jest odzysk polegający na wykorzystaniu materiału w całości lub części lub
odzyskiwanie energii poprzez spalanie.
3.2.3.2 Odpady opakowaniowe
Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz
transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzanych do
obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych,
usługowych i rzemieślniczych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych,
jednostek użyteczności publicznej, targowisk, itp. Oznaczone są kodem 15 01 (włącznie
z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi).
Zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi określają: ustawa o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych oraz ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
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gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Ilości
odpadów opakowaniowych wytworzonych przez podmioty gospodarcze na terenie powiatu
pabianickiego w latach 2004 – 2007 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 32. Ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych w powiecie pabianickim [Mg] (według WBD)

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.

Lp.

Kod
odpadu

1.

15 01 01

papier i tektura

142,955

515,529

555,54

782,178

2.

15 01 02

tworzywa sztuczne

159,731

216,680

157,805

181,573

3.

15 01 03

drewno

54,900

83,085

0,170

21,145

4.

15 01 04

metale

6,055

2,164

0,127

4,488

5.

15 01 05

odpady wielomateriałowe

26,211

1,865

5,413

0,430

6.

15 01 06

odpady zmieszane

-

20,810

59,967

0,100

7.

15 01 07

szkło

12,490

18,783

7,874

24,206

8.

15 01 10*

11,182

14,813

0,148

23,769

9.

15 01 11*

0,054

0,030

0,05

0,060

413,578

873,759

787,094

1 037,949

Nazwa odpadu

opakowania zawierające pozostałości
substancji toksycznych
i bardzo toksycznych
opakowania z metali zawierające
porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest)
razem

W stosunku do roku 2004 nastąpił dwukrotny wzrost wytwarzanych i rejestrowanych odpadów
opakowaniowych.
System gospodarowania odpadami opakowaniowymi opiera się na:
 wprowadzeniu

odpowiedzialności

przedsiębiorców

wprowadzających

swoje

produkty

w opakowaniach za powstałe odpady opakowaniowe, polegający między innymi na osiągnięciu
odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów;
 możliwości przejęcia i realizacji obowiązków przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu
przez organizacje odzysku powołane w formie spółek akcyjnych;
 wdrożeniu monitoringu odpadów, prowadzonego w ramach obowiązkowej sprawozdawczości;
 wprowadzeniu dla opakowań wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
i opłacie produktowej i depozytowej nałożyła na przedsiębiorców wprowadzających na rynek
krajowy w drodze sprzedaży lub importu opakowań i produktów obowiązek recyklingu odpadów
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opakowaniowych wraz z osiągnięciem do dnia 31 grudnia 2007 roku, co najmniej 50% poziomu
odzysku tych odpadów, zaś do dnia 31 grudnia 2014 roku, co najmniej 60% poziomu odzysku.
W przypadku niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych naliczać się będzie
opłatę produktową. W latach 2002 - 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
przedsiębiorców obowiązuje uzyskanie rocznych poziomów recyklingu dla poszczególnych
rodzajów opakowań. W związku z tym podmioty gospodarcze zbierające i przetwarzające odpady
opakowaniowe mają nałożony obowiązek sprawozdawczości do Urzędu Marszałkowskiego. Dane
dotyczące ilości odpadów opakowaniowych odzyskanych przedstawia tabela 33.

Tabela 33. Ilości poddanych odzyskowi odpadów opakowaniowych z sektora gospodarczego [Mg]. (wg WBD)

Lp.

Kod
odpadu

Nazwa odpadu

1.

15 01 01

papier i tektura

2.

15 01 02

tworzywa sztuczne

Ilość odpadów poddanych odzyskowi
[Mg]
2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

10 166,9

b.d.

b.d.

b.d.

0,14

638,59

636,95

6,69

razem 10 167,04

638,59

636,95

6,69

Odzysk odpadów opakowaniowych może się odbywać poprzez:
 recykling materiałowy – odzysk odpadów z tworzyw sztucznych nadających się do ponownego
przetworzenia np. regranulaty;
 recykling termiczny – poprzez spalanie odpadów z odzyskaniem energii w nich zawartej;
 recykling organiczny – obróbka tlenowa np. przez kompostowanie lub beztlenowa odpadów,
które ulegają rozkładowi biologicznemu w wyniku którego powstaje materia organiczna lub
metan;
 recykling chemiczny – polega na przetworzeniu odpadów na materiały o innych właściwościach
fizykochemicznych np. wytworzenie materiału termoizolacyjnego z makulatury;
 recykling surowcowy – polega na przetwarzaniu materiałów i wyrobów odpadowych w wyniku
obróbki termicznej do postaci surowców, z których te materiały i surowce zostały wytworzone.
Do największych podmiotów gospodarczych prowadzących odzysk odpadów opakowaniowych
na terenie powiatu pabianickiego w latach 2004 – 2007 można było zaliczyć Polską Grupę
Parafinową S.A. oraz TECO-PAP Sp. z o.o.(firmy nie prowadzą już działalności).
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System gospodarowania odpadami opakowaniowymi zależy także od wypełniania obowiązku
ustawowego przez gminy związanego z selektywną zbiórką odpadów na ich terenie. Gmina jest
objęta obowiązkiem sprawozdawczości do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z danymi dotyczącymi:
 rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej
imieniu;
 rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu;
 wydatków na te działania.
Strukturę odpadów poddanych recyklingowi przez gminy powiatu pabianickiego oparto o dane
z ankiet wypełnianych przez gminy oraz firmy świadczące usługi w zakresie odbioru tych odpadów.
Na terenie powiatu w wyniku selektywnej zbiórki odpadów w sektorze komunalnym
i gospodarczym zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych:

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

str. 76

Tabela 34. Ilość odpadów opakowaniowych na terenie powiatu pabianickiego [Mg] (wg ankiet i WMB)
Szkło

Metale

Papier i tektura

Gmina

Tworzywa sztuczne

lata
2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

m. Pabianice

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

21,2

239,1

264,93

326,2

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

7,2

64,02

129,16

204,7

gm. Pabianice

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

21,75

19,73

35,6

33,8

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

3

4

7,8

8,3

Konstantynów

b.d.

b.d.

0,22

0,2

57,96

72,22

87,86

317,1

17,08

27,3

26,74

107,55

66,6

80,28

89,28

96,94

Ksawerów

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

29

29,4

28,49

50,57

b.d.

b.d.

b.d.

3,87

7,2

8,42

14,671

20,23

Dłutów

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

15,35

13,44

26,29

15,8

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0,99

1,56

5,97

4,3

Dobroń

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

49,8

35,71

54,46

42,5

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

5,24

5,38

15,83

13,8

Lutomiersk

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2,9

2,9*

2,9*

2,9*

2,3

7,2

b.d.

b.d.

8,2

8,2*

8,2*

8,2*

Sektor
gospodarczy

6,06

2,16

0,13

4,49

12,49

18,78

7,87

24,21

142,96

515,53

555,54

782,18

159,73

216,68

157,81

181,57

razem

6,06

2,16

0,35

4,69

210,45

430,92

508,5

810,18

162,34

550,03

582,28

893,6

258,16

388,547

428,72

538,31

* z uwagi na brak miarodajnych danych z terenu gminy Lutomiersk ilości zebranych odpadów opakowaniowych w postaci szkła i tworzyw sztucznych w latach 2005-2007 przyjęto na
poziomie roku 2004
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Ogółem w poszczególnych latach gminy na terenie powiatu pabianickiego wykazały, że
zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych z sektora gospodarczego:
 2004 rok – 347,23 Mg,
 2005 rok – 638,09 Mg,
 2006 rok – 787,3 Mg,
 2007 rok – 1 245,86 Mg.
W masie zebranych odpadów można zauważyć, że najwyższy udział stanowią opakowania ze
szkła oraz tworzyw sztucznych, następnie papier i tektura.
3.2.3.3 Zużyte opony.
Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych, a także
w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje
się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie zarejestrowanych pojazdów
uwzględniając czas zużycia opon. W katalogu odpadów zużyte opony oznaczone są kodem
16 01 03.
Ilość zebranych zużytych opon zależy od pory roku. Największa ich ilość jest pozyskiwana
w okresie jesienno – zimowym i wiosennym. W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost ilości
zużytych opon. Niewątpliwie sprzyja temu wzrastająca liczba używanych, importowanych
samochodów.
Ilości zużytych opon wytworzonych w latach 2004 – 2007 na terenie powiatu pabianickiego
przedstawia tabela:

Tabela 35. Ilości zużytych opon wytworzonych w powiecie pabianickim [Mg]. (według WBD)

Lp.

Kod
odpadu

1.

16 01 03

Nazwa odpadu
zużyte opony

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.
2 023,240

1 567,057

1 716,164

1 409,731

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej nałożyła na przedsiębiorców obowiązek
recyklingu odpadów poużytkowych wraz z osiągnięciem do dnia 31 grudnia 2014 roku docelowy
poziom odzysku odpadów poużytkowych, do których należą zużyte opony powinien wynosić, co
najmniej 75%.

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

str. 78

Na terenie powiatu pabianickiego funkcjonuje 8 firm posiadających zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania opon. Według Wojewódzkiej Bazy Danych w latach
2004 – 2007 z terenu powiatu pabianickiego zebrano następujące ilości zużytych opon:
 w 2004 roku – 243,01 Mg;
 w 2005 roku – 0 Mg;
 w 2006 roku – 6 206 Mg,
 w 2007 roku – 36,81 Mg.
Na terenie powiatu pabianickiego brak jest systemu selektywnego zbierania zużytych opon
w celu ich odzysku i recyklingu. Częstą praktyką jest unieszkodliwianie zużytych opon poprzez
spalanie w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu np. w piecach c.o. Tworzeniem
kompleksowego systemu gospodarowania zużytymi oponami winna zajmować się organizacja
odzysku. Sieć zbiórki zużytych opon powinna objąć: punkty serwisowe ogumienia, stacje
demontażu

pojazdów,

firmy

eksploatujące

pojazdy

m.in.:

logistyczne

i transportowe,

przedsiębiorstwa komunikacyjne, stacje obsługi samochodów, gminy i osoby fizyczne.
3.2.3.4 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej
Odpady te powstają w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym oraz drogownictwie,
zarówno w trakcie prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych. Źródła ich powstawania są
rozproszone, co powoduje trudności z oszacowaniem ich ilości. Odpady te, włączając glebę i ziemię
z terenów zanieczyszczonych, oznaczone jako grupa 17, zgodnie z obowiązującym katalogiem
odpadów, nie wchodzą do strumienia odpadów komunalnych. Są one wytwarzane przez firmy
budowlane. Charakterystyka jakościowa odpadów z budowy jest bardzo zróżnicowana w zależności
od źródła powstania. Odpady te powstające w trakcie prac w obiektach przemysłowych mogą być
skażone metalami ciężkimi, substancjami: chemicznymi, ropopochodnymi, impregnującymi oraz
innymi niebezpiecznymi, PCB itp.
Ilości i rodzaje odpadów budowlanych wytworzonych przez podmioty gospodarcze w powiecie
pabianickim przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 36. Ilość i rodzaje wytworzonych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej w województwie łódzkim [Mg] (wg WBD)

Lp.

Kod
odpadu

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]
2004r. 2005r. 2006r. 2007r.

Nazwa odpadu

1.

17 01 01

beton oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów

b.d.

b.d.

b.d.

16,403

2.

17 01 02

gruz ceglany

b.d.

b.d.

b.d.

30,500

3.

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
itd. nie wchodzące w 17 01 06*

14,600

17,920

10,290

14,164

4.

17 02 01

drewno

b.d.

b.d.

b.d.

0,591

5.

17 02 03

tworzywa sztuczne

b.d.

b.d.

8,600

0,485

6.

17 02 04*

drewno, szkło i tworzywa skażone odpadami
niebezpiecznym

b.d.

b.d.

0,010

0,010

7.

17 03 02

asfalt

8,000

8,600

b.d.

8,600

8.

17 04 01

miedz, brąz, mosiądz

0,936

5,987

1,700

13,514

9.

17 04 02

aluminium

4,914

17,382

7,861

7,117

10.

17 04 03

ołów

0,003

0,046

b.d.

b.d.

11.

17 04 05

żelazo i stal

198,164

249,410

52,617

133,221

12.

17 04 07

mieszaniny metali

31,020

68,648

13,126

18,654

13.

17 04 11

kable inne niż 17 04 10*

b.d.

0,050

b.d.

b.d.

14.

17 06 01*

materiały izolacyjne z azbestem

2,700

0,263

0,2

2,610

15.

17 06 04

materiały izolacyjne inne

b.d.

3,600

b.d.

b.d.

260,337

371,906

94,404

245,869

razem

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom i budowie mieszkań powinny być
usuwane do specjalnych pojemników zamawianych przez wytwórcę na jego koszt i zlecenie
w firmie zajmującej się wywozem odpadów komunalnych na danym terenie. Zbieraniem
i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu powinni zajmować się wytwórcy tych
odpadów np. firmy budowlane oraz osoby prywatne prowadzące te prace, a także specjalistyczne
podmioty gospodarcze działające w zakresie zbierania i transportu odpadów budowlanych.
Dane dotyczące ilości odzyskanych odpadów z grupy 17 przedstawia tabela 39. Głównym
jednak sposobem unieszkodliwiania tych odpadów jest ich składowanie na składowiskach.
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Tabela 37. Ilości poddanych odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej w powiecie pabianickim [Mg] (wg WBD)

Kod
odpadu

Lp.
16.

17 03 02

Nazwa odpadu
asfalt

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.
8,0

8,6

8,6

-

Odpady pobudowlane mogą być także wykorzystywane do wypełniania terenów niekorzystnie
przekształconych w ramach prowadzonej rekultywacji terenu poeksploatacyjnego kopalni kruszywa
naturalnego. Na terenie Pabianic dwa podmioty gospodarcze posiadają zezwolenie Starosty
Pabianickiego do prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów poza instalacją w ramach
prowadzonej rekultywacji terenów powyrobiskowych przy ul. Nowowolskiej.
3.2.4

Odpady niebezpieczne

3.2.4.1 Rodzaje i ilość odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym
Za odpady niebezpieczne uważa się te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład
chemiczny, biologiczny i inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi albo dla środowiska. W sposób szczególny zagrażają one środowisku oraz zdrowiu
ludzi, dlatego też gospodarka nimi wymaga szczególnej kontroli. Powstają one zarówno w wyniku
działalności przemysłowej i usługowej, ale także w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia
i szkolnictwie. W 2007 roku na terenie powiatu pabianickiego wytworzono 458,71 tys. Mg
odpadów niebezpiecznych. W poszczególnych grupach ilości odpadów niebezpiecznych
kształtowały się następująco:

Tabela 38. Ilość i struktura odpadów niebezpiecznych wytworzonych w powiecie pabianickim w latach 2004 2007. (według WBD)
Kod
odpadu
04
07
08
09
11
12
13

Ilość odpadów wytworzonych [Mg/a]
Nazwa grupy
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
Odpady z przemysłu chemii organicznej
Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, farb,
emalii, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
Odpady z przemysłu fotograficznego
Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni
i powlekania metali oraz z procesów hydrometalurgii metali
nieżelaznych
Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali
i tworzyw sztucznych
Oleje odpadowe (oleje hydrauliczne, płyny hamulcowe, oleje
smarowe)

2004

2005

2006

2007r.

128,64

0,53
116,85

69,14

218,17

2,98

1,28

1,54

3,01

7,57

8,54

6,60

10,13

39,06

38,64

62,67

62,07

3,89

2,25

2,93

2,91

21,89

16,55

15,74

16,65
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Odpady z rozpuszczalników organicznych (odtłuszczanie
metali, konserwacja maszyn, czyszczenie tkanin, itp.)
Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów
filtracyjnych i ochronnych

14
15
16

Odpady różne, nie ujęte w innych grupach

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz drogowych

18

Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady z urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów,
z oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie

19
20

razem
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5,51

4,68

4,21

4,20

14,06

17,38

1,34

35,42

271,75

7,44

4,59

58,08

b.d.

0,26

0,21

2,62

30,50

35,47

38,67

45,45

0,67

1,65

b.d.

b.d.

b.d.

0,001

b.d.

b.d.

526,52

251,53

207,61

458,71

Największe ilości odpadów niebezpiecznych w powiecie pabianickim powstają w przemyśle
chemicznym (farmaceutycznym). Do największych wytwórców odpadów niebezpiecznych
w powiecie pabianickim zaliczono:
 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA w Pabianicach,
 PHILIPS Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach,


ADAMED Pharma S.A.

Tabela 39. Wykaz największych wytwórców odpadów niebezpiecznych w powiecie w latach 2004 – 2007.
(wg WBD)

Nazwa wytwórcy

Lp.

Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych
[Mg/a]

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

1.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A. w Pabianicach

106,08

95,76

84,91

105,17

2.

Philips Lighting Poland S.A.
Oddział w Pabianicach

58,44

59,97

78,93

124,38

3.

ADAMED PHARMA S.A.

30,33

37,04

69,68

94,15

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych poddanych procesom unieszkodliwiania przedstawia
tabela 40.
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Tabela 40. Ilości odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu na terenie powiatu pabianickiego [Mg]
(wg WBD)

Lp.

Kod
odpadu

Ilość odpadów poddanych odzyskowi
[Mg]

Nazwa odpadu

1.

07 05 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z
przemywania i ciecze macierzyste

2.

07 05 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

3.

07 05 13*

4.

07 05 80*

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

32,059

27,207

-

-

1,8

0,00

-

-

0,0035

0,00068

-

-

0,0313

0,0111

-

-

33,8938

27,2188

-

-

odpady stałe zawierające substancje
niebezpieczne
odpady ciekłe zawierające substancje
niebezpieczne
razem

Przedsiębiorcy powinni dążyć do stosowania nowoczesnych technologii zmniejszających ilości
odpadów niebezpiecznych oraz stopnia ich szkodliwości dla środowiska. Analiza stanu istniejącego
w zakresie wytwarzania i sposobów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wskazuje na
niezadowalający poziom edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa i podmiotów
wytwarzających odpady niebezpieczne oraz na barierę kapitałową przy wprowadzaniu
nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących przyczynić się do minimalizacji ilości
wytwarzanych odpadów.
Rozwiązanie ww. problemów zapewni wzrost masy odpadów niebezpiecznych poddanych
procesom odzysku i eliminację nieprawidłowych praktyk w zakresie postępowania z tymi
odpadami.
3.2.4.2 Odpady środków ochrony roślin
Środki chemiczne ochrony roślin są to związki chemiczne albo mieszaniny związków
stosowane w ochronie roślin, a działające na szkodniki, patogeny czy chwasty dzięki swoim
właściwościom chemicznym lub fizykochemicznym. Istotną, aktywną częścią środka ochrony
roślin jest jego substancja czynna ( substancja aktywna), która decyduje o możliwości zastosowania
środka. Substancje te działają na gatunki zwierząt, roślin i grzybów, są więc politoksyczne,
niebezpieczne dla środowiska. Dla wszystkich środków ochrony roślin przyjęto nazwę pestycydy.
Środki ochrony roślin dzielą się na:
 zoocydy – środki do zwalczania szkodników zwierzęcych;
 fungicydy – środki grzybobójcze;
 herbicydy – środki chwastobójcze
 reterdenty – regulatory wzrostu ;
 atrakanty – środki zwabiające;
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 repelenty – środki odstraszajace.
Przeterminowane lub niewykorzystane środki ochrony roślin stają się odpadami.
W Polsce problematyka odpadów w aspekcie środków ochrony roślin ma dwojaki charakter
związany z produkcją, dystrybucją i ich stosowaniem w rolnictwie w chwili obecnej oraz
z przeterminowanymi środkami ochrony roślin. Dodatkowym elementem obecnej gospodarki
chemicznymi substancjami ochronnymi są impregnaty i konserwanty, głównie o charakterze
owadobójczym i grzybobójczym, stosowane do impregnacji i zabezpieczania drewna.
Z uwagi na wysokie ceny środków ochrony roślin ich zużycie spada, natomiast znaczne ilości
środków ochrony roślin ulegają przeterminowaniu, dotyczy to również zanieczyszczonych środków
ochrony roślin oraz preparatów owadobójczych stosowanych w rolnictwie, budownictwie
i gospodarstwach domowych. Po środkach ochrony roślin pozostają także odpady opakowaniowe.
Zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych sprzedający środki ochrony roślin
są zobowiązani do pobierania kaucji (opłaty depozytowej) ustalonej przez producenta lub importera
w wysokości 20 – 30% ceny środka niebezpiecznego, której zwrot następuje po oddaniu zużytego
opakowania po tych środkach. Ilości odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin
wytworzonych na terenie powiatu pabianickiego w latach 2004 – 2007 przedstawia tabela.

Tabela 41. Ilości wytworzonych odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin w powiecie pabianickim
[Mg]. (według WBD)

Lp.

1.

Ilość wytworzonych odpadów[Mg]

Kod
odpadu

Nazwa odpadu

15 01 10*

opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

11,182

14,813

0,148

23,769

Można zauważyć 2-krotny wzrost w 2007r. zebranych odpadów w stosunku do roku 2004.
Na terenie powiatu pabianickiego 6 firm posiada zezwolenie na zbieranie opakowań po
środkach ochrony roślin. System zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin jest słabo
rozwinięty. Wykaz podmiotów gospodarczych zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin,
a tym samym zobowiązanych do zbierania opakowań po nich przedstawia tabela 42.

Tabela 42. Wykaz podmiotów prowadzących zbieranie opakowań po środkach ochrony roślin na terenie powiatu
pabianickiego. (według Inspektoratu Ochrony Roślin Nasiennictwa w Łodzi)

Lp.

Nazwa i adres siedziby

1.

P.H. „AGROTEX” Anna Fisiak
ul. Łódzka 57, 95-050 Konstantynów Łódzki

Adres prowadzenia działalności
ul. Łódzka 57, 95-050 Konstantynów Łódzki
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2.

„BLACHBUD”
ul. Jutrzkowicka 54, 95-200 Pabianice

ul. Główna 32, 95-081 Dłutów

3.

GS „Samopomoc Chłopska”
ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice

ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice
ul. Łaska 13, 95-200 Pabianice
ul. Nowotki 3, 95-054 Ksawerów
Szydłów, 95-083 Lutomiersk

4.

CENTRUM OGRODNICZE Grzegorz Sieroń
ul. Jutrzkowicka 80, 95-200 Pabianice

ul. Jutrzkowicka 80, 95-200 Pabianice

5.

P.P.H. „EKO-PLANT” Jarosław Jastarowicz
ul. Łaska 43, 95-050 Konstantynów Łódzki

ul. Łaska 43, 95-050 Konstantynów Łódzki

6.

GS „Samopomoc Chłopska”
ul. Sienkiewicza 64, 95-082 Dobroń

ul. Kolejowa 1, 95-082 Dobroń

7.

P.P.H.U. Kieczysław Kozera
ul. Kilińskiego 75, 95-083 Lutomiersk

Centrum Ogrodnicze
ul. 3-go Maja 38, 95-083 Lutomiersk
(działalność zawieszona)

8.

„WIELEC” Sp. z o.o.
ul. 19-go Stycznia 11, 95-050 Konstantynów Ł.

ul. Łódzka 164, 95-050 Konstantynów Łódzki

9.

P.P.H.U.”SEMER” s.c.
ul. Orla 35, 95-200 Pabianice

ul. Orla 35, 95-200 Pabianice

10.

P.P.H.U. „OGRODNIK” Dariusz Baliński
ul. Warszawska 51a, 95-200 Pabianice

ul. Warszawska 51a, 95-200 Pabianice

11.

P.P.H.U. „AGROPLON” Anna Szymańska
Czarnysz 12, 98-105 Wodzierady

ul. Mickiewicza 3a, 95-083 Lutomiersk

12.

„AG-MAR” Gutkowska Agnieszka
ul. 3-go Maja 38, 95-083 Lutomiersk

ul. 3-go Maja 38, 95-083 Lutomiersk

13.

F.H.U. ROZENBERG Mirosława Rozenberg
ul. Cicha 2, 95-054 Ksawerów

ul. Cicha 2, 95*-054 Ksawerów

14.

TECH-AGRI Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk

ul. Łódzka 164, 95-050 Konstantynów Łódzki

3.2.4.3
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Oleje odpadowe

Do olejów odpadowych zaliczmy wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe nie nadające się
już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje
silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje
hydrauliczne. Oleje odpadowe (grupa 13 i niektóre kody z grup 08, 12, 19) to produkty, które
w wyniku eksploatacji utraciły swoje właściwości fizyczne i chemiczne. Oleje odpadowe powstają
w wyniku planowej wymiany zużytych olejów, awarii instalacji i urządzeń oraz w skutek usuwania
instalacji w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Źródłem powstawania olejów
odpadowych są indywidualni użytkownicy pojazdów, stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe
i remontowe oraz urządzenia pracujące w przemyśle.
Na terenie powiatu pabianickiego w latach 2004 – 2007 wytworzono oleje odpadowe zgodnie
z danymi zawartymi w poniższej tabeli.
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Tabela 43. Ilości wytwarzanych olejów odpadowych w powiecie pabianickim [Mg] (wg WBD)

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.

Lp.

Kod
odpadu

1.

13 01 10*

mineralne oleje hydrauliczne niezawierające
związków chlorowcoorganicznych

2.

13 01 11*

3.

Nazwa odpadu

1,434

2,540

0,521

1,136

syntetyczne oleje hydrauliczne

b.d.

0,100

0,150

0,014

13 01 12*

oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

0,16

b.d.

b.d.

0,180

4.

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe niezawierające związków
chlorowcoorganicznych

8,634

4,574

4,525

1,158

5.

13 02 06*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe nie zawierające związków
chlorowcoorganicznych

5,490

b.d.

0,510

0,490

6.

13 02 08*

syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory

6,170

9,337

9,731

7,954

7.

13 03 07*

mineralne oleje i ciecze stosowane jako
elektrolizolatory

b.d.

b.d.

0,298

1,430

8.

13 05 02*

szlamy z odwadniania olejów w separatorach

b.d.

b.d.

b.d.

4,280

9.

13 05 06*

olej z odwadniania olejów w separatorach

b.d.

b.d.

b.d.

0,008

21,888

16,551

15,735

16,65

razem

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
i opłacie produktowej i depozytowej nałożyła na przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu
odpadów poużytkowych, do których zaliczane są oleje odpadowe. Z analizy stanu istniejącego
w zakresie wytwarzania i sposobów gospodarowania olejami niebezpiecznymi wynika, że system
zbierania tych odpadów z małych i średnich przedsiębiorstw oraz z gospodarstw domowych jest
słabo rozwinięty.
3.2.4.4 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Do grupy tych odpadów zaliczamy: złom elektryczny, i elektroniczny, obejmujący zużyte lub
wycofane z eksploatacji urządzenia. Należą do nich urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt
komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt łącznościowy, urządzenia laboratoryjne.
Rewolucja techniczno-technologiczna i rozwój konsumpcyjnego stylu życia pociągnęły za sobą
wzrost produkcji oraz skrócenie cyklu życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Urządzenia
te bardzo szybko tracą swoje znamiona nowoczesności i są zastępowane nowymi, bardziej
nowoczesnymi, tak w sensie funkcjonalności, jak i również energooszczędności. Zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny można podzielić na główne grupy, takie jak:
 wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
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 małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
 sprzęt audiowizualny,
 sprzęt oświetleniowy,
 narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych
narzędzi przemysłowych,
 zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów,
 przyrządy do nadzoru i kontroli,
 automaty do wydawania.
Każde z tych urządzeń składa się z kombinacji modułów, do których należą zespoły
mechaniczne, płytki obwodów drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, wyłączniki rtęciowe,
wyświetlacze, akumulatory i baterie, urządzenia rejestracji danych, kondensatory, itp. Wszystkie te
elementy zawierają różnorodne substancje, które z jednej strony stanowią surowce, z drugiej zaś
strony są źródłem istotnych zagrożeń dla środowiska. Najbardziej niebezpiecznymi substancjami
występującymi w odpadach elektrycznych i elektronicznych są: ołów, rtęć , kadm, chrom (Cr+6),
substancje chlorowcowane (chlorofluoro-pochodne węglowodorów, polichlorowane bifenyle,
polichlorek winylu), bromowane substancje obniżające palność, arsen i azbest. W urządzeniach
chłodniczych znajdują się substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej takie jak: HFC
i HCFC.
Dotychczas większość takich odpadów trafiała do składnic złomu lub częściej w masie
odpadów komunalnych trafiała na składowiska odpadów komunalnych. System gospodarki
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym rozpoczął się w 2006 roku po wejściu w życie
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nakazując zbieranie, odzysk i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Według Wojewódzkiej Bazy Danych na terenie powiatu pabianickiego w 2007 roku
wytworzono 76,987 Mg zużytego sprzętu elektrycznego, natomiast w latach 2004 -2007 ilości te
kształtowały się następująco :

Tabela 44. Ilości wytworzonego zużytego sprzętu elektrycznego w powiecie pabianickim [Mg] (wg WBD)

Lp.

1.

Kod
odpadu
16 02 09*

Nazwa odpadu

transformatory i kondensatory zawierające PCB

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]
2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

b.d.

b.d.

0,343

0,058
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2.

16 02 11*

3.

16 02 13*

4.

16 02 14

5.

16 02 15*

6.

16 02 16

7.

20 01 21*

zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC,
HFC
zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy
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b.d.

b.d.

b.d.

12,015

2,034

2,760

1,436

39,530

zużyte urządzenia inne

0,126

0,242

0,067

1,765

niebezpieczne elementy lub części składowe
usunięte z zużytych urządzeń

0,100

0,700

b.d.

0,010

0,054

0,132

0,182

23,609

b.d.

0,001

b.d.

b.d.

2,314

3,835

2,028

76,987

elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż
wymienione w 16 02 15
lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
razem

Z danych tych wynika, że od 2005 roku po wprowadzeniu w życie ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym oraz obowiązku sprawozdawczości wzrosła ilość zużytego sprzętu
elektrycznego. Brak jest dokładnych danych na temat ilości odzyskiwanego i unieszkodliwianego
zużytego sprzętu elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.
Wykaz podmiotów prowadzących na terenie powiatu pabianickiego działalność w zakresie
zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wpisanych do
rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenia
działalności w zakresie zbierania odpadów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 45. Wykaz podmiotów gospodarczych zbierających zużyty elektryczny i elektroniczny, wpisanych do
rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania (materiały własne)

Nazwa i adres
siedziby

Lp.

1.

NOMI S.A.
ul. Witosa 76
25-561 Kielce

Adres prowadzenia
działalności

ul. Zamkowa 31
95-200 Pabianice

Kod
odpadów

20 01 21*

20 01 35*
2.

P.H.U. „Foto Jack”
Jacek Rzążewski

ul. Zamkowa 33/35
95-200 Pabianice
20 01 36
16 02 11

3.

Jeronimo
Martins
Dystrybucja S.A.
ul. Żniwna 5

20 01 35*

20 01 36

Rodzaj odpadów

lampy fluorescencyjne
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC (lodówki)
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
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4.

5.

6.

KAUFLAND
Polska Markety
Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Szybka 6-10
50-421 Wrocław

ul. Grobelna 8
95-200 Pabianice

Apteki Polskie S.A.
ul. Wolnego 4
40-857 Katowice

ul. Popławska 4/20
95-200 Pabianice

Zdzisław Górczyński
Sprzedaż i naprawa
Sprzętu Medycznego

ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

20 01 35*

20 01 36

20 01 35*

20 01 36

20 01 35*
16 02 13*
20 01 21*

7.

„MAPEX” Sp. j.
A.P. Lesz,
M.J. Wlaźlak,
J. Streit-Wlaźlak

ul. Głowackiego 9
95-200 Pabianice

20 01 35*

20 01 36
PSS „SPOŁEM”
ul. Tkacka 2
95-200 Pabianice

ul. Kilińskiego 1
95-200 Pabianice

Telekomunikacja
Polska S.A.

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

MIX electronics S.A.
10. ul. Krakowska 87
32-050 Skawina

ul. Grobelna 9
95-200 Pabianice

8.

9.

ul. Grobelna 9
95-200 Pabianice

KONSYS Sp. j.
12. M. Grętkiewicz,
J. Grętkiewicz

ul. Kilińskiego 14
95-200 Pabianice

20 01 36

20 01 36

20 01 36

20 01 35*

20 01 36
ul. Wyspiańskiego 1
ul. Orla 45/47
ul. Moniuszki 139
95-200 Pabianice

ul. Smugowa 31
ul. Traugutta 14
95-200 Pabianice

zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
lampy fluorescencyjne
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
lampy fluorescencyjne
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki

20 01 36

zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

16 02 11

zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC (lodówki)

20 01 23*

zużyte urządzenia zawierające freony

ul. Sadowa 10
95-050 Konstantynów Ł.
ul. Kościuszki 17
95-083 Lutomiersk

Jeronimo
Martins
14. Dystrybucja S.A.
ul. Żniwna 5

20 01 36

20 01 35*

Polifarm Sp. z o.o.
11. ul. Syrokomli 5B
03-335 Warszawa

PZF CERAFM Łódź
Sp. z o.o.
13.
ul. Legionów 62/64
90-703 Łódź

16 02 13*
20 01 21*
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62-025 Kostrzyn
20 01 35*

20 01 36
VOLT
Hurtownia
Materiałów
15. Elektroinstalacyjnych i
Elektronicznych
Katarzyna Karolczak
NOMI S.A.
16. ul. Witosa 76
25-561 Kielce

17.

P.P.H.U. SONAR
Andrzej Szynka

ul. Partyzancka 8
95-200 Pabianice

16 02 13*
20 01 21*

20 01 35*
ul. Traugutta 31
95-200 Pabianice
20 01 36
ul. Pietrusińskiego 14
95-200 Pabianice

zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC (lodówki)

20 01 21*

lampy fluorescencyjne
elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione
w 16 02 15
świetlówki

20 01 23*

zużyte urządzenia zawierające freony

20 01 36

ul. Podmiejska 57
95-200 Pabianice

zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

16 02 11*

20 01 35*

Pracownia Projektów
Elektrycznych
19.
i Techniki Świetlnej
Jarosław Szmytka

Świetlówki

zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

16 02 16
ul. Piłsudskiego 4
95-050 KosntantynówŁ.

zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

16 02 13
PLUS Discount
Sp. z o.o.
18. ul. Roosevelta 18
Poznań
60-829 Poznań
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16 02 13*
20 01 21*

zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektroniczne
i elektryczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
lampy fluorescencyjne

Wprowadzający sprzęt zgodnie z art. 22 pkt 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym przeznaczony dla gospodarstw domowych jest zobowiązany informować
o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, jego masie oraz potencjalnych
skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych
w sprzęcie, a także o systemie zbierania zużytego sprzętu oraz o roli, jaką gospodarstwo domowe
spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia, odzysku, w tym recyklingu sprzętu. Ponadto
zgodnie z art. 29 ww. ustawy jest zobowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania,
przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od
użytkowników innych niż gospodarstwa domowe. W art. 35 ustawa ta zobowiązuje użytkownika do
oddania zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych zbierającemu sprzęt.
Zachodzi, zatem konieczność jego przekazania:
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 do punktu zbierania zużytego sprzętu (w tym sprzedawców detalicznych i hurtowych);
 gminnej jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych;
 przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
odpadów komunalnych.
W związku z tym istotny jest dostęp użytkowników sprzętu do informacji na temat
zbierających zużyty sprzęt, w tym adresów punktu zbierania sprzętu. Od 1 października 2006 roku
informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu powinny być umieszczane przez:
 sprzedawców detalicznych i hurtowych w punktach sprzedaży;
 gminy na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Główny Inspektor
Ochrony Środowiska prowadzi od 1 lipca 2006 roku rejestr obejmujący przedsiębiorców
uczestniczących w procesie wprowadzania sprzętu na rynek oraz jego zbierania i przetwarzania.
Przedsiębiorcy ci mają obowiązek składania, co kwartał sprawozdań dotyczących masy
wprowadzonego sprzętu (z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu), masy zebranego i przekazanego
do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (wraz z podaniem numeru i nazwy grupy
oraz numeru i nazwy jego rodzaju) oraz masy przyjętego zużytego sprzętu oraz rodzajach i masy
odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność
w zakresie recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku, a także unieszkodliwiania
odpadów.
3.2.4.5 Odpady mogące zawierać PCB
Krajowe przepisy prawne definiują PCB (grupa) w następujący sposób: „PCB - rozumie się
przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan,
monometylodichlorodifenylometan,

monometylodibromodifenylometan

oraz

mieszaniny

zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”. PCB
zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest
wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku. Ze względu na 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.
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Brak stosownych krajowych uregulowań prawnych dotyczących PCB w latach poprzednich
oraz znaczne opóźnienie we wprowadzaniu tych uregulowań w kraju w stosunku do krajów
europejskich przyczyniły się w znacznym stopniu do niewłaściwej gospodarki tymi odpadami. Jak
wynika z danych, zużyte transformatory oraz kondensatory trafiały najczęściej na złomowiska lub
składowiska odpadów, natomiast oleje zawierające PCB były często przetwarzane łącznie z innymi
olejami, podwyższając poziom PCB w olejach regenerowanych. Do roku 2002 na terenie
województwa jak i powiatu nie była prowadzona ewidencja urządzeń zawierających PCB. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami zakazuje się odzysku PCB. Użytkownicy urządzeń lub instalacji,
w których były lub są wykorzystywane PCB mieli obowiązek zinwentaryzowania tych urządzeń
i instalacji w terminie do 31 grudnia 2002 r.
Na

terenie

powiatu

pabianickiego

urządzenia,

w których

może

wystąpić

PCB

zinwentaryzowały i przekazały Wojewodzie informację - Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA zlokalizowane w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego. Urządzeniach zawierające PCB
posiada także w „stacjach trafo” Łódzki Zakład Energetyczny.

Tabela 46. Wykaz największych posiadaczy odpadów mogących zawierać PCB.

Kondensator
Nazwa wytwórcy

Pabianickie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA
ul. Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice

Rodzaj urządzenia
Transformator

Inne urządzenia

Masa oleju
zawierają cego PCB
[kg]

Masa
urządzenia
[kg] i ilość
urządzeń
[szt.]

Masa oleju
zawierają cego PCB
[kg]

Masa
urządzenia
[kg] i/lub
ilość [szt.]

Masa
elementów
zanieczy szczonych
PCB [kg]

Ilość
urządzeń
[szt.]

-

647

5 150

-

-

-

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku 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 i eliminowanie instalacji
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane PCB. Dopuszcza się wykorzystanie PCB
w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 roku. W związku
z tym zachodzi konieczność zintensyfikowania procesu wycofywania z użytkowania urządzeń
zawierających PCB.
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Na terenie powiatu pabianickiego brak jest uprawnionego podmiotu gospodarczego
zajmującego się dekontaminacją i unieszkodliwianiem urządzeń i odpadów z PCB. Obecnie na
terenie kraju działają dwie nowoczesne instalacje do unieszkodliwiania PCB wyposażone w system
monitorowania gazowych produktów spalania:
 Zakłady Azotowe ANWIL S. A. we Włocławku,
 Zakłady Chemiczne ROKITA S. A. w Brzegu Dolnym.
Do unieszkodliwiania olejów zawierających PCB służy także instalacja SARPI Dąbrowa
Górnicza Sp. z o.o. zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Koksowniczej 16.
3.2.4.6 Odpady medyczne i weterynaryjne
Zgodnie z ustawą o odpadach odpady medyczne są to „odpady powstające w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniu badań oraz doświadczeń naukowych
w zakresie medycyny”, zaś „odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania i leczenia zwierząt
lub świadczenia usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych
i doświadczeń na zwierzętach”.
Odpady medyczne są generowane przez: szpitale, ośrodki służby zdrowia, ośrodki badawcze,
laboratoria, zakłady: farmakologiczne, opiekuńczo - lecznicze, leczniczo - wychowawcze
i pielęgnacyjno - opiekuńcze oraz hospicja. Odpady medyczne powstają również w prywatnych
gabinetach lekarskich i stomatologicznych, ambulatoriach, instytutach i laboratoriach badawczych
i analitycznych. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy,
podawanie insuliny, opatrunki i farmaceutyki oraz przeterminowane lekarstwa).
Odpady weterynaryjne powstają głównie w gabinetach weterynaryjnych oraz w wyniku
prowadzenia doświadczeń i badań naukowych na zwierzętach.
Odpady medyczne i weterynaryjne klasyfikowane są zgodnie z obowiązującym katalogiem
odpadów i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego
postępowania z odpadami medycznymi w następujący sposób:
 odpady zakaźne - odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*, są
to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby
zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów,
 odpady specjalne – odpady o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*, są to odpady
niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych
żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środowiska,
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 odpady pozostałe – odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01
81 nieposiadające właściwości niebezpiecznych.
Na terenie powiatu pabianickiego funkcjonują 303 praktyki lekarskie, figurujące w rejestrze
indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktyk lekarskich. Jedynie
12 aptek i 26 punktów świadczących usługi medyczne posiada uregulowany stan prawny w zakresie
gospodarki odpadami. Odpady medyczne, w postaci przeterminowanych leków, zbierane są
selektywnie w dwóch Gminnych Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy Pabianice, w 8 aptekach
w Konstantynowie Łódzki, w 13 wybranych aptekach na terenie miasta Pabianice oraz w gminie
Dobroń w trakcie obwoźnej zbiórki.

37

11

4

b.d.

Powiat

8

Lutomiersk

24

Dobroń

208

Dłutów

Praktyka
w miejscu wezwania

Ksawerów

Praktyka
w formie gabinetu

Konstantynów
Łódzki

Gmina

Pabianice

Tabela 47. Ilość gabinetów lekarskich na terenie powiatu pabianickiego (wg Okręgowej Izby Lekarskiej
w Łodzi)

2

5

1

248

b.d.

3

55

W roku 2007 na terenie powiatu pabianickiego wytworzono 45,449 Mg odpadów medycznych.
W przedziale lat 2004 - 2007 ilości te kształtowały się następująco:

Tabela 48. Ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów medycznych w powiecie pabianickim [Mg] (według WBD)

Lp.

Kod
odpadu

1.

18 01 02*

2.

18 01 03*

3.

18 01 06*

4.

18 01 07

5.

18 01 09*

Nazwa odpadu
części ciała i organy oraz pojemniki na krew
i konserwanty
inne odpady zawierające żywe drobnoustroje
chorobotwórcze i toksyny
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne,
zawierające substancje niebezpieczne
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż
wymienione w 18 01 06*
leki inne niż wymienione w 18 01 08*

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.
b.d.

0,520

0,649

0,409

30,349

34,680

37,627

44,510

0,150

0,270

0,392

0,530

b.d.

b.d.

0,045

b.d.

b.d.

0,00015

0,0007

b.d.
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b.d.

b.d.

0,001

b.d.

30,499

35,470

38,7147

45,449

Odpady powstające w sektorze weterynaryjnym dzielimy na pięć grup:
1.

odpady zakaźne (padłe zwierzęta);

2.

zużyte igły, strzykawki i inny sprzęt jednorazowego użytku;

3.

materiał biologiczny (organy z operacji, narodzin i laboratoriów patologicznych);

4.

zwierzęta poddane eutanazji;

5.

przeterminowane lekarstwa.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, na terenie

powiatu pabianickiego, funkcjonuje 16 gabinetów weterynaryjnych. Należy zwrócić uwagę na
problem związany z powstającymi odpadami weterynaryjnymi. Żadna lecznica dla zwierząt nie ma
uregulowanego stanu formalno – prawnego w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami.
Odpady powstające w placówkach medycznych i weterynaryjnych reprezentują materiał
o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego, jak również właściwości
fizycznych. W praktyce, przy braku właściwie zorganizowanych systemów kontroli, ograniczania
i segregacji odpadów medycznych i weterynaryjnych mogą one stanowić bardzo zróżnicowaną
mieszanką wszelkich typów odpadów – od typowych odpadów komunalnych, poprzez toksyczne
chemikalia, a kończąc na odpadach zainfekowanych biologicznie.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o odpadach zakazuje się poddawania odzyskowi
określonych

rodzajów

odpadów

medycznych

i

weterynaryjnych

oraz

zakazuje

się

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny
sposób niż spalanie w spalarniach odpadów. Odpady medyczne i weterynaryjne są zbierane
selektywnie w miejscu ich powstawania i gromadzone w specjalistycznych pojemnikach, zgodnie
z wewnętrznym regulaminem placówki, następnie są przekazywane do unieszkodliwienia
w specjalistycznych instalacjach.
W większości placówek medycznych i weterynaryjnych stosuje się selektywne zbieranie
odpadów do specjalistycznych pojemników (wg wewnętrznego regulaminu). Odpady te są
odbierane przez firmy i unieszkodliwiane głównie przez termiczne przekształcenie (D10),
dezynfekcję termiczną (D9). Najbardziej popularnym sposobem unieszkodliwiania odpadów
medycznych i weterynaryjnych jest ich termiczne przekształcenie, czyli spalanie w spalarni
odpadów medycznych. Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje ogólnodostępna spalarnia
odpadów medycznych – Zakład Termicznej Utylizacji Medycznej ECO ABC Sp. z o. o.,
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zlokalizowana w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 7. Dodatkowo odpady medyczne z terenu
powiatu pabianickiego są utylizowane przez F.U.H. EKO TOP w Łodzi przy ul. Mińskiej.
Analiza stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
wskazuje na następujące problemy:
 mało efektywny nadzór nad prawidłowością postępowania z odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi, szczególnie w małych placówkach służby zdrowia;
 brak sprawnych systemów gospodarowania odpadami medycznymi weterynaryjnymi, w tym
systemu selektywnej zbiórki przeterminowanych lekarstw;
 niewywiązywanie się z ustawowego obowiązku sprawozdawczości dotyczącej ilości
wytworzonej oraz sposobu zagospodarowania tych odpadów.
3.2.4.7 Zużyte baterie i akumulatory
Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. Występują
w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Akumulatory wielkogabarytowe można podzielić
na:
 kwasowo – ołowiowe,
 niklowo – kadmowe.
Baterie i akumulatory małogabarytowe można podzielić na:
 baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe;
 akumulatory: niklowo - kadmowe, wodorkowe, litowe.
Zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów zużyte baterie i akumulatory klasyfikowane są
w grupie 16 06 i 20 01. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 90 z 2007,
poz. 607) nałożyła na przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych,
do których zaliczane są baterie i akumulatory.
Zużyte akumulatory kwasowo - ołowiowe, stosowane głównie jako akumulatory samochodowe
(90% zużytych akumulatorów), ale również do zasilania instalacji elektrycznej o napędzie
elektrycznym (np. wózków akumulatorowych, podnośników, transporterów), zasilania awaryjnego
urządzeń instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej w energetyce i telekomunikacji, stanowią odpad
niebezpieczny (grupa 16 06 01*, 16 06 06*), ponieważ zawierają dwa składniki stwarzające
zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego: ołów metaliczny i jego związki oraz kwas siarkowy
o stężeniu około 19%. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3-5 lat i zależy głównie
od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Ocenia się, że w wyniku nieprawidłowej obsługi
20-30% akumulatorów przedwcześnie zatraca swoje właściwości. Odpady tego typu powstają
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w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również w wyniku wymieniania
zużytych akumulatorów na nowe.

Baterie

i

akumulatory

niklowo-kadmowe

występują

w

postaci

wielkogabarytowej

i małogabarytowej. Ich ilość jest trudna do oszacowania ze względu na długą żywotność sięgającą
10-12 lat. Akumulatory niklowo - kadmowe wielkogabarytowe używane są głównie
w telekomunikacji i komunikacji (kolej, lotnictwo). Ilość tych akumulatorów wprowadzana na
rynek sukcesywnie maleje ze względu na wycofywanie kadmu z procesów technologicznych.
Odpadem stają się obecnie odpady wprowadzane na rynek w latach 90-tych. Akumulatory niklowo
- kadmowe małogabarytowe używane są najczęściej jako źródło zasilania sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, telefonów przenośnych i komórkowych, oraz zabawek dziecięcych. Obecnie do
strumienia odpadów wchodzą najstarsze akumulatory małogabarytowe niklowo - kadmowe.

Tabela 49. Ilości i rodzaje wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów w powiecie pabianickim [Mg]
(wg WBD)

Kod
odpadu

Lp.

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.

Nazwa odpadu

1.

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

2.

16 06 04

3.

16 06 05

267,591

2,741

1,539

3,127

baterie alkaliczne

0,02

0,053

0,023

0,338

inne baterie i akumulatory

b.d.-

0,027

0,018

0,031

267,611

2,821

1,58

3,496

razem

Tabela 50. Ilości zebranych zużytych baterii i akumulatorów w powiecie pabianickim [Mg] (według WBD)

Ilość zebranych baterii i akumulatorów w [Mg]
Gmina

powiat pabianicki

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

0,04

1,32

3,6

0,66

Firmy zajmujące się recyklingiem akumulatorów kwasowo - ołowiowych posiadają własną sieć
zbierania akumulatorów obejmującą teren całego kraju. Ponadto w jednostkach handlu detalicznego
przy zakupie nowego akumulatora kwasowo – ołowiowego wprowadzono tzw. opłatę depozytową.
Wykaz podmiotów prowadzących na terenie powiatu pabianickiego działalność w zakresie
zbierania odpadów w postaci zużytych baterii, wpisanych do rejestru posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie
zbierania odpadów przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 51. Wykaz podmiotów zbierających zużyte baterie, wpisanych do rejestru posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbierania
odpadów

Nazwa i adres
siedziby

Lp.

Adres prowadzenia
działalności

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

1.

KAUFLAND
Polska Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego
95-200 Pabianice

16 06 01*

akumulatory ołowiowo-kwasowe

2.

FOTA S.A.

ul. Długa 11
83-300 Borowo

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

3.

NOMI S.A.
ul. Witosa 76
25-561 Kielce

ul. Zamkowa 31
95-200 Pabianice

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

4.

PLUS Discount
Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 18
60-829 Poznań

ul. Piłsudskiego 4
95-050 Kosntantynów Ł.

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

Niestety, trudno ocenić wytworzoną ilość baterii i akumulatorów w gospodarstwach
domowych. Z informacji uzyskanych drogą ankietyzacji wynika, że w latach 2004 – 2007
w większości gmin powiatu pabianickiego istniał system zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
który prowadziły najczęściej placówki oświatowe i handlowe, ale również placówki użyteczności
publicznej:
 na terenie miasta Pabianice pojemniki do zbiórki baterii znajdują się w 17 szkołach,
3 przedszkolach, 3 urzędach, 5 sklepach oraz w 20 punktach na terenie Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej,
 na terenie gminy Pabianice pojemniki do zbiórki baterii znajdują się w 5 szkołach,
 na terenie Konstantynowa Łódzkiego zlokalizowanych jest 5 punktów zbiórki zużytych baterii,
 na terenie gminy Dłutów znajdują się 2 punkty z pojemnikami na zużyte baterie.
Są to generalnie odpady pochodzące z gospodarstw domowych, których ilości zebrane
w wyniku selektywnej zbiórki przedstawia poniższa tabela.
Tabela 52. Ilości zebranych zużytych baterii i akumulatorów w powiecie pabianickim [Mg] (wg ankiet z gmin)
Ilość zebranych baterii i akumulatorów w [Mg]

Gmina
2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

m. Pabianice

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

gm. Pabianice

b.d.

b.d.

0,235

0,144

Konstantynów Łódzki

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Ksawerów

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Dłutów

b.d.

b.d.

b.d.

0,525
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Dobroń

0,14

0,32

b.d.

b.d.

Lutomiersk

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

razem

0,14

0,32

0,235

0,679

System zbierania baterii jest tworzony i obejmuje swoim zasięgiem ograniczony obszar
powiatu pabianickiego. Na terenie gmin, w których funkcjonuje selektywne zbieranie tych odpadów
z gospodarstw domowych, obejmujące również jednostki handlu detalicznego, system ten jest mało
efektywny. Podobnie przedstawia się system zbierania tych odpadów z małych i średnich
przedsiębiorstw.
3.2.4.8 Pojazdy wycofane z eksploatacji
Mający miejsce w ostatnich latach w Polsce rozwój motoryzacji stwarza konieczność
prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania
pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz ich struktura wiekowa, w której znaczny
procent stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, powodować będą stały wzrost odpadów
pochodzących z ich rozbiórki. Ilość zarejestrowanych pojazdów na terenie powiatu pabianickiego
w latach 2004 – 2007 przedstawia poniższa tabela 51. Zaznaczyć należy, iż rocznie wyrejestrowuje
się około 3 000 pojazdów.

Tabela 53. Ilości zarejestrowanych pojazdów w powiecie pabianickim [szt.]
Ilość zarejestrowanych pojazdów

Gmina
powiat pabianicki

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

56 214

62 682

69 170

76 500

Pojazdy wycofane z eksploatacji są odpadami niebezpiecznymi. Klasyfikowane są
wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w grupie 16 – odpady nieujęte w innych grupach, pod kodem 16 01 04*
- zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy. System gospodarki pojazdami wycofanymi
z eksploatacji reguluje ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późniejszymi zmianami).
System przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji, wprowadzony przepisami ustawy
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakłada, że zbieranie pojazdów wycofanych
z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów
i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu, natomiast ich demontaż może być prowadzony
wyłącznie w stacjach demontażu. Zarówno punkty zbierania, jak i stacje demontażu pojazdów,
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przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, wydają stosowne zaświadczenie o demontażu lub
zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, w celu jego wyrejestrowania. Ma to zapobiec
prowadzeniu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontażu.
Bezpośrednim zadaniem stacji demontażu jest przetworzenie pojazdów wycofanych
z eksploatacji, poprzez wymontowanie przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do
ponownego użycia, jak również wymontowanie elementów nadających się do odzysku i recyklingu.
Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową. Niezbędne jest
więc powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do
wytwarzania nowych produktów.
Do sprawnego funkcjonowania tego systemu niezbędne jest:
 egzekwowanie przepisów ustawy o recyklingu pojazdów oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy;
 prowadzenie bazy danych w oparciu o roczne sprawozdania o pojazdach wycofanych
z eksploatacji przekazywane przez przedsiębiorców do Wojewody oraz weryfikacja tych
danych;
 organizowanie sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy na rynek;
 edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie postępowania z wrakami samochodowymi.
Na terenie powiatu pabianickiego nie ma stacji demontażu pojazdów. W Pabianicach przy
ul. Łaskiej 59 znajduje się tylko jeden punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
prowadzony przez firmę KOMAKO, posiadającą stosowną decyzję Starosty Pabianickiego na
prowadzenie ww. działalności. W 2007 r. na terenie powiatu pabianickiego zebrano łącznie
32,229 Mg odpadu w postaci zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów.
3.2.4.9 Odpady zawierające azbest
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym
są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest od przeszło wieku był
wykorzystywany w różnych gałęziach gospodarki. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje
w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do
powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla
zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących włókien
i ich stężenia oraz czas trwania narażenia. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna
od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych
i aerodynamicznych cech włókien. Liczne dowody wskazują więc na to, że sam azbest, odpady
azbestowe oraz większość wyrobów otrzymanych przy użyciu tej substancji stanowi zagrożenie dla
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zdrowia. Wyroby azbestowe stanowią zatem w użytkowaniu potencjale źródło emisji włókien
azbestu do środowiska. W związku z tym tam, gdzie jest to możliwe, stopniowo eliminuje się
i zastępuje innymi materiałami. Powoduje to, wzrost ilość odpadów zawierających azbest.
Wielkość tej emisji zależna jest od technologii związania włókien w danym wyrobie, sposobu
użytkowania wyrobów oraz procesów ich degradacji mogących powodować uwalnianie się
elementarnych włókien. Źródło emisji pyłu stanowią różnorodne materiały budowlane zawierające
znaczne ilości azbestu, zastosowane wewnątrz pomieszczeń w postaci izolacji cieplnej lub
dodatków do farb i lakierów. Specyficzne własności azbestu, takie jak właściwości termoizolacyjne
i dźwiękochłonne, wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, a także odporność niektórych
odmian azbestu na działanie kwasów, alkaliów i wody morskiej, sprawiły, że znalazł on szerokie
zastosowanie gospodarcze przede wszystkim w budownictwie, energetyce, transporcie oraz
w przemyśle maszynowym, włókienniczym, chemicznym i innych gałęziach przemysłu w postaci
około 3000 wyrobów. Największe ilości azbestu (około 90%) zużywano w przemyśle materiałów
budowlanych, stąd też duże ilości tego odpadu powstają w trakcie prowadzonych prac remontowo budowlanych (m.in.: demontażu i wymiany poszycia dachowego i materiałów izolacyjnych
ściennych (w katalogu odpadów podgrupa 17 06).

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów przedstawioną w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, odpady zawierające azbest
wymienione są w podgrupach przedstawionych niżej (przytoczono te grupy odpadów, które
występują na terenie powiatu pabianickiego):
17 06 - materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Niżej podano główne produkty otrzymywane na bazie azbestu i udział procentowy azbestu
w niektórych produktach:
 płyty dachowe w budownictwie, np. eternitowe i inne (10 – 15%),
 ściany osłonowe i osłony konstrukcji stalowych, osłony ścian ciągów wentylacyjnych i szybów
w windach, elementy klap, osłony w pionach kanalizacji zewnętrznej, zsypów spustowych
oraz zsypów na śmieci, elementy okładzin lub wykładzin nisz elementów grzejnych,
wykładziny mebli wbudowanych w ściany w obszarze urządzeń grzejnych (12–15%),
 izolacje cieplne i ognioodporne, izolacje elektryczne i akustyczne (12 – 100%)
 elementy cierne do hamulców i sprzęgieł (15 – 75%),
 uszczelnienia i szczeliwa (4,5 – 85%),
 wyroby tekstylne wzmacniane, impregnowane oraz nasycane,
 odzież ochronna do pracy z tłuszczami, olejami, gorącymi płynami, stężonymi alkaliami
i kwasami (65 – 100%)
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 płyty i wykładziny dachowe, podłogowe oraz sufitowe (5 – 7,5%)
 wyroby z tworzyw sztucznych (55 – 70%)
 wypełniacze do tworzyw sztucznych i farb (25 – 98%)
Wśród wyrobów azbestowych można wyróżnić dwie grupy:
 produkty cementowo-azbestowe (wysoki udział substancji wiążącej, niski – poniżej 15% udział azbestu), do których należą płyty, tablice, rury, kanały; gęstość objętościowa tych
wyrobów jest stosunkowo wysoka – z reguły powyżej 1000 lub 1500 [kg/m3] ; spójność nitek
w tych wyrobach jest tak wysoka, że nie występuje żadne lub prawie żadne ich uwolnienie
(wyjątkiem jest obróbka tnąca lub proces niszczenia);
 słabo połączone produkty azbestowe (wysoki – ponad 60% - udział azbestu, niski – substancji
wiążącej); są to tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące i chroniące, sznurki
uszczelkowe, papy itd.; ich gęstość objętościowa jest stosunkowo niska (najczęściej poniżej
1000 [kg/m3] ).
Generalnie,

w budownictwie

stosowano

azbest

w formie

wyrobów

budowlanych

powszechnego wykorzystania: eternit, czyli płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości
10–13 % azbestu, do pokryć dachowych, płyty prasowane – płaskie o zbliżonej zawartości azbestu,
płyty KARO – dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbesto - cementowe wysokociśnieniowe
(krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe
(zawartość azbestu ok. 22%), kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe,
stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym (płyty azbesto - cementowe płaskie
wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe
prefabrykowane – PW3/A, PŻ/3 i PŻ 3/A/S).
W 1997 roku w Polsce wprowadzono ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest z dnia 19 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z późniejszymi zmianami). W wyniku
realizacji zapisów tej ustawy aktualnie uzyskano:
 zaprzestanie produkcji i przetwarzania przez wszystkie zakłady wyrobów zawierających azbest
(za wyjątkiem produktów, których lista publikowana jest w rozporządzeniach) – wyjątek
stanowią diafragmy do istniejących instalacji elektrolitycznych oraz wały stosowane do
ciągnienia szkła, do czasu ich zużycia lub do czasu kiedy będą dostępne substytuty
bezazbestowe, w zależności, która okoliczność wystąpi wcześniej (art. 1 ust. 3);
 zakończenie obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest;
 wejście w życie formalnego zakazu stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski” uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku jako jedyną metodę
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unieszkodliwiania azbestu wskazuje składowanie. Zgodnie z ww. programem wyroby azbestowe
mają zostać całkowicie unieszkodliwione do roku 2032.
Za realizację wszystkich zadań przewidzianych w ww. programie na poziomie województwa
odpowiada wojewoda i zarząd województwa, zaś na poziomie lokalnym samorząd powiatowy oraz
gminny.
Demontażem wyrobów zawierających azbest mogą zajmować się tylko uprawnione do tego
typu prac firmy budowlane posiadające stosowne decyzje administracyjne wydawane przez
starostę, na którego terenie azbest będzie demontowany oraz stosowne zaświadczenia
kwalifikacyjne w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz ich
usuwaniem. Usunięte wyroby azbestowe stanowią odpad, który powinien być zdeponowany na
składowisku odpadów niebezpiecznych.
Ilości wyrobów azbestowych na terenie poszczególnych gmin powiatu pabianickiego, uzyskane
na podstawie ankiet na koniec 2007 r. przedstawia poniższa tabela.

Dłutów

Dobroń

Lutomiersk

1470
Mg

Ksawerów

57 560 m2
(686 Mg)*

Konstantynów
Łódzki

Wyroby
zawierające azbest

gm. Pabianice

Gmina

m. Pabianice

Tabela 54. Rodzaje i ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - stan na dzień 31.12.2007 r.
(wg ankiet)

102 Mg

2659 m2
(32 Mg)

69 533 m2
(834 Mg)

1045 Mg

160 Mg

* dane o ilości wyrobów azbestowych w mieście Pabianice uzyskano na podstawi informacji przekazanych przez
Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach (1m2=0,0119 Mg)

Na terenie powiatu pabianickiego funkcjonuje 45 firm posiadających decyzje Starosty
Pabianickiego zatwierdzające program gospodarki odpadami w zakresie wytwarzania odpadów
azbestowych. Według Wojewódzkiej Bazy Danych na terenie powiatu pabianickiego w latach 2004
- 2007 wytworzono odpady zawierające azbest z grupy 17 06 01 w następujących ilościach:
 w 2004 roku – 0 Mg,
 w 2005 roku – 0,263 Mg,
 w 2006 roku – 0,2 Mg,
 w 2007 roku – 2,61 Mg.
Należy zauważyć, iż sprawozdawczość w zakresie ilości wytworzonych odpadów azbestowych
jest bardzo słabo rozwinięta. Problemem w procesie usuwania wyrobów zawierających azbest jest
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brak zachęt ekonomicznych dla właścicieli tych wyrobów do ich demontażu oraz zbyt duże koszty
jego demontażu, a ponadto najczęściej konieczność wykonania nowego pokrycia dachowego. Na
terenie powiatu pabianickiego gmina Pabianice podjęła uchwałę o bezpłatnym odbiorze
i unieszkodliwianiu azbestu z własnego terenu. Pomoc w tym zakresie oferują także miasto
Konstantynów Łódzki oraz gmina Dobroń.

3.3 Zbieranie, transport i odzysk odpadów
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach prowadzenie działalności w zakresie
zbierania, transportu, odzyski i unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania stosownego
zezwolenia. Wymóg uzyskania zezwolenia, o którym mowa powyżej, nie dotyczy wytwórcy
odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady lub zbiera wytworzone przez siebie
odpady w miejscu ich wytworzenia.
Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania,
transportu i odzysku odpadów przedstawia tabela 55.

Tabela 55. Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresie zbierania, transportu
i odzysku odpadów
Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Rodzaj decyzji

Data
ważności

1.

Fabryka Papieru „PAMA”
ul. Piłsudskiego 7, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie i odzysk
odpadów

30-09-2007r.

2.

„TRANS-MAK”, Ewa Kret, Andrzej Kret
ul. Partyzancka 94/108, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

3.

„WTÓRPAB” Marian Wojtaszek
ul. Południowa 8, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

31-12-2011r.

4.

„M. D. Wasińscy”
ul. Łaska 7, 95-200 Pabianice

5.

„GASIUS”
ul. Łódzka 18A, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na transport odpadów

31-12-2011r.

6.

„MYKOGEN” Piotr Małuszyński
Orpelów Numerki 19, 95-082 Dobroń

zezwolenie na transport odpadów

31-12-2011r.

7.

„CAR-MIX” Dorota Dobrosz
ul. Piotra Skargi 166, 95-200 Pabianice

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania

8.

Sklep motoryzacyjno-techniczny
Jacek Sobieraj, Ewa Sobieraj
ul. Kilińskiego 11, 95-200 Pabianice

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania

9.

P.H.U. „PAMAT”
ul. Warszawska 45, 95-200 Pabianice

Lp

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.
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decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania

10.

P.P.H.U. „DELTOR”
ul. Partyzancka 168/170, 95-200 Pabianice

11.

P.H.P.U. „HURT-MOT” Mirosława Chmurska
ul. Majdany 5, ul. Toruńska 5, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

12.

P.H.U. „ELEKTRO STARTER” s.c.
ul. Warszawska 89, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

13.

P.P.H.U. „CANDELA”
ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianic

zezwolenie na transport
i odzysk odpadów

31-12-2011r.

14.

„TREWAL” Teresa Walczyk-Nowak
ul. Kresowa 7/9, 95-200 Pabianice

15.

„CREATIVE WEB” Sp. z o.o
ul. Giełdowa 14, 95-054 Ksawerów

pozwolenie na wytwarzanie
odpadów
z uwzględnieniem odzysku

31-12-2011r.

16.

P.B.U.N.T. Jerzy Kleczaj
ul. Moniuszki 44, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na odzysk odpadów

31-12-2011r.

17.

„NCC KRAL” Sp. z o.o.
ul. Kościelna 15A, 95-050 Konstantynów Ł.

18.

Sklep motoryzacyjny - Tomasz i Lucyna Pędziwiatr
ul. Reymonta 5, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

19.

GS „Samopomoc Chłopska”
ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

20.

„CZES-POL” s.c.
Małgorzata Kociołek, Wioletta Kociołek
ul. Lutomierska 46, 95-200 Pabianice

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania i odzysku

21.

„TRANSOL”
ul. Wspólna 4/6, 95-200 Pabianice

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania

22.

P.P.H.U. Zbigniew Czaśnik
ul. Lutomierska, ul. 3 Maja 37, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

23.

P.P.H.U. „ZENBUD” Zenon Perka
ul. Zwycięstwa 3, Chechło II

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

24.

„KON-WIT PLUS” s.c.
ul. Łódzka 183, 95-054 Ksawerów

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

25.

„KON-WIT”
ul. Łódzka 183, 95-054 Ksawerów

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

26.

Sklep z artykułami dla gospodarstw rolnych Piotr Brandt
ul. Nowotki 3, 95-054 Ksawerów

27.

PHU „MC-TRANS”
ul. Jęczmienna 16/24, 95-054 Ksawerów

28.

SERWIS OPON Jan Bandel
ul. Łódzka 89, 95-050 Konstantynów Ł.

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania
zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania
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29.

Fabryka Opakowań „KONS-PACK”
ul. Aleksandrowska 216, 95-050 Konstantynów

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania i odzysku

30.

„Artykuły Motoryzacyjne” Daniel Sukiennik
ul. 19 Stycznia 60a, 95-050 Konstantynów Ł.

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2011r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania

31.

P.H. BIEL-NOT Krzysztof Bielicki
Plac Kościuszki 8, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

32.

PKN „ORLEN”
ul. Łódzka 15, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2011r.

33.

„MYKOGEN” Piotr Małuszyński
Orpelów Numerki 19, 95-082 Dobroń

zezwolenie na transport odpadów

31-12-2011r.

34.

P.P.H.U. JAREL Joanna Lis
ul. Podgórna 7, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

31-12/2012r.

35.

P.P.H.U. Wojciech Grala
Wyrób i Sprzedaż Toreb Foliowych
Wola Zaradzyńska, ul. Chmielna 4
95-054 Ksawerów

zezwolenie na transport odpadów

31-12-2012r.

36.

P.P.H.U. „KAMILEX” Maciej Krzysztofik
ul. Skłodowskiej 8/10, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2012r.

37.

„POL-PAK” Wojciech Zakrzewski
ul. Piotra Skargi 99d, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk odpadów

31-12-2012r.

38.

P.P.H.U. EKO-SUROWIEC Marcin Strachowski
ul. Moniuszki 41A, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów,
transport i odzysk

31-12-2012r.

39.

Barbara Łukaszewicz
ul. Srebrna Dąbrowa 4, 95-050 Konstantynów

zezwolenie na transport odpadów

31-12-2012r.

40.

P.P.H.U. IRTEX Ireneusz Kaszyński
Babice 4, 95-083 Lutomiersk

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-12-2012r

41.

P.P.H. CERAMIN SZLACHETNA „ALA”
Tomasz Sokołowski
Mikołajewice Kolonia 7A, 95-083 Lutomiersk

zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk odpadów

06-08-2013r.

42.

P.P.H.U. Ruszer Janusz
ul. Wileńska 4, 95-200 Pabianice

43.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzysztof Lenk
ul. Powst. Warszawy 12, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk odpadów

27-06-2013r.

44.

ECOMAK Dominika Górecka
ul. Kochanowskiego /9 m.33, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

16-10-2013r.

45.

„GENERAL BETON”, Sp. z o.o.,
Wola Zaradzyńska,
ul. Południowa 11/15, 95-054 Ksawerów

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
13-02-2014r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

46.

Transport Ciężarowy Drogowo-Towarowy Jan Mielnik
ul. Kątna 23, 95-050 Konstantynów Ł.

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
04-05-2014r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
transportu

47.

P.P.H.U. „TRANS-MARK”
Zdziechów 16, 95-083 Lutomiersk

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
14-04-2014r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
transportu

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
17-06-2013r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
transportu
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48.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „SORTPOL”, ul.
Kościelna 13/15, 95-050 Konstantynów Ł.

49.

F.H. „STOTON”
ul. Łaska 55/57, 95-200 Pabianice

50.

P.P.H.U. „MA-BRO” Marian Brożyna
ul. Rypułtowicka 24, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

14-05-2014r.

51.

P.P.H.U. „KRIST” Krzysztof Kałużka
ul. Lutomierska 34, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

14-05-2014r.

52.

P.P.H.U. Export-Import, Hurotownia
Eugeniusz Antoniewski
Porszewice 21, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

06-01-2014r.

53.

Hodowla Lisów Eugeniusz Tosik,
Osiedle Petrykozy 61, 95-050 Pabianice

zezwolenie na transport odpadów

06-07-2014r.

54.

Urząd Gminy w Dłutowie
ul. Główna 11, 95-081 Dłutów

zezwolenie na transport odpadów

06-10-2014r.

55.

P.P.H. „ANKOR” Alojzy Antoniak
Róża 9, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

06-12-2014r.

56.

„PROEKO” s.c. Dariusz Wojtczak, Dariusz Bartkowski,
ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów

zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk odpadów

07-05-2014r.

57.

NZOZ „POLMED” Jolanta Wasilczyk,
ul. Polna 4, 95-081 Dłutów

zezwolenie na transport odpadów

20-07-2014r.

58.

„ARTON” J. Stusio, S. Stusio s.j.
ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

22-07-2014r.

59.

Wytwórnia Mas Bitumicznych „LAMBDAR” Sp. z o.o.,
ul. Batalionów Chłopskich 9, 95-200 Pabianice

60.

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Jacek Buczek
ul. Rypułtowicka 60/62, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

23-07-2014r.

61.

„CHERUB LABOLATORIUM” Jarosław Hądzel
ul. Łęgowa 6, 95-083 Lutomiersk

zezwolenie na transport odpadów

08-06-2014r.

62.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AKZ”
Arkadiusz Zemsta,
ul. Skłodowskiej 23, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

29-09-2014r.

63.

Hodowla Lisów Włodzimierz Sobajda
ul. Rypułtowicka 75, 95-200 Pabianice

zezwolenie na transport odpadów

29-09-2014r.

64.

Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” S.A.
ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice

pozwolenie na wytwarzanie
odpadów
z uwzględnieniem transportu

30-09-2014r.

65.

P.H.U. „ZALEW” Agnieszka Bonikowska
Zalew 88, 95-083 Lutomiersk

zezwolenie na transport odpadów

30-09-2014r.

66.

„HIRPOL” Heronim Owczarek,
ul. Myśliwska 34A, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

11-10-2014r.

67.

P.P.H.U. „WOJTAR”
Pawlikowice 14a, 95-200 Pabianice

68.

„ZŁOMET” Katarzyna Janiszewska,
Bychlew 3, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i odzysk odpadów

19-04-2014r.

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
05-10-2014r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
23-07-2014r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
23-11-2014r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku
zezwolenie na zbieranie odpadów

12-05-2014r.
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decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
31-12-2014r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
transportu

69.

„HRYWIEWICZ AUTO-SERVICE”
Wola Zaradzyńska
ul. Wschodnia 111a, 95-054 Ksawerów

70.

P.P.H. „BIZA” Grzegorz Fiedukowicz
ul. Graniczna 17, 95-054 Ksawerów

zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk odpadów

01-07-2015r.

71.

P.H. „KRIS” Krzysztof Pietrasik
ul. Kościuszki 3i, 95-054 Ksawerów

zezwolenie na zbieranie odpadów

28-01-2015r.

72.

„WILEC” Sp. z o.o.
ul. Łódzka 164, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na zbieranie odpadów

28-01-2015r.

73.

Polska Grupa Parafinowa Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 50, 95-200 Pabianice

pozwolenie na wytwarzanie
odpadów z uwzględnieniem
zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania
SR.VI.6622-p,o,z,u/19/2005

21-02-2015r.

74.

P.P.H.U. „AGROPLON” Anna Szymańska
ul. Mickiewicza 3a, 95-083 Lutomiersk

zezwolenie na zbieranie odpadów

23-02-2015r.

75.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CHEMIKON”
ul. Niesięcin 81B, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na zbieranie odpadów

29-03-2015r.

76.

P.P.H.U. „DREWNOPOL” ZPChr
ul. Bełchatowska 6a, 95-081 Dłutów

zezwolenie na odzysk odpadów

30-03-2015r.

77.

P.P.H.U. „TOMERON” Paweł Lorentowicz
ul. Zachodnia 43, 95-054 Ksawerów

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

05-04-2015r.

78.

„TIGNUM” Sp z o.o.
ul. Słonecznikowa 22, 95-200 Pabianice

zezwolenie na odzysk odpadów

22-05-2015r.

79.

„TOMPOL” Sp. j.
ul. Kościelna 13/15, 95-050 Konstantynów Ł.

80.

„KRAL” Sp. z o.o.
ul. Kościelna 13a, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na odzysk odpadów

19-07-2015r.

81.

„ALU” Marek Drwęcki
ul. Zgierska 60, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na zbieranie odpadów

19-07-2015r.

82.

F.H.U. „ROZENBERG” Mirosław Rozenberg
ul. Cicha 2, 95-054 Ksawerów

zezwolenie na zbieranie odpadów

16-08-2015r.

83.

P.P.U.H. Skup i Sprzedaż Przerób Surowców Wtórnych
Bogda Kacprowska
ul. Północna 29, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

20-10-2015r.

84.

Centrum Ogrodnicze Grzegorz Sieroń
ul. Jutrzkowicka 80, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

11-03-2015r.

85.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia
Praktycznego
ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice

86.

„NOMI”
ul. Zamkowa 31, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

03-07-2016r.

87.

P.H.P.U. „MAPEX” Sp. j.
ul. Głowackiego 9, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

03-10-2016r.

88.

„AKTRANS” Sp. z o.o.
ul. Zgoda 1, 95-200 Pabianice

zezwolenie na transport odpadów

05-07-2016r.

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
07-01-2015r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania

decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
11-07-2015r.
niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku
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89.

P.P.U.H. Skup, Sprzedaż Surowców Wtórnych
Piotr Partyka
ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

05-12-2016r.

90.

„BAK-TRANS” Dariusz Helbik
Rydzyny 27a, 95-200 Pabianice

zezwolenie na transport odpadów

10-10-2016r.

91.

„FAELBUD” S.A. Grupa Ożarów
Oddział w Łodzi, Zakład Produkcyjny
ul. Kościelna 15A, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na odzysk odpadów

17-10-2016r.

92.

Usługi Transportowe Grażyna Figlus
ul. Spółdzielcza 33, 95-054 Ksawerów

zezwolenie na transport odpadów

29-11-2016r.

93.

„KOMAKO” Kowalczyk & Kobylarczyk
ul. Łaska 59, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

31-01-2017r.

94.

KON-WIT Konrad Zajkiewicz, Wiktor Zajkiewicz
ul. Łódzka 183, 95-054 Ksawerów

zezwolenie na transport odpadów

23-04-2017r.

95.

Transport Towarowy „M-Trans” Monika Krystera
ul. Nieduża 3, 95-200 Pabianice

zezwolenie na transport odpadów

05-11-2017r.

96.

Fundacja Wspierania Rozwoju Młodzieży „EGALITE”
ul. Mickiewicza 29, 95-050 Konstantynów

zezwolenia na zbieranie i odzysk
odpadów

18-07-2017r.

97.

„TRANSPORT TOWAROWY” Mariusz Plewiński,
ul. Rypułtowicka 24, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów

08-11-2017r.

98.

TOMSCARP Sp. z o.o.
ul. Łaska 3/5, 95- 200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie odpadów

22-08-2017r.

99.

TRABAL Piotr Sobański
ul. Łódzka 135, 95-054 Ksawerów

zezwolenie na zbieranie i transport
odpadów

10-05-2017r.

100.

P.H. „AGROTEX” Anna Fisiak
ul. Pl. Wolności 35, 95-050 Konstantynów Ł.

zezwolenie na zbieranie odpadów

22-10-2017r.

101.

ROL-TOL Przedsiębiorstwo Papiernicze
Główka, Trela sp.j.
ul. Dębowa 14, 95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie i transport
odpadów

11-05-2017r.

POLTRANS s.c. Lech Grzegorek, Marek Parteka
ul. Łaska 94/45, 95-200 Pabianice

zezwolenie na transport odpadów

14-11-2017r.

103.

P.P.H.U. Mieczysław Kozera
Zakład nr 1ul. Kilińskiego 75, Lutomiersk
Stacja Paliw i Centrum Ogrodnicze
Wrząca, ul. 3-go Maja 38, 95-083 Lutomiersk
Centrum Ogrodnicze, Stacja Paliw
ul. Łódzka 57, 95-050 Konstantynów Łódzki

zezwolenie na zbieranie i transport
odpadów

18-12-2017r.

104.

EKOTRANS s.c.
ul. Lutomierska 50, 95-200 Pabianice

zezwolenie na transport odpadów

02-01-2018r.

102.

P

3.4 Instalacje do odzysku odpadów
Obecnie na terenie powiatu pabianickiego nie ma funkcjonującej instalacji do odzysku
odpadów niebezpiecznych. Na terenie powiatu pabianickiego działa 28 podmiotów prowadzących
odzysk odpadów innych niż niebezpieczne. Poniżej przedstawiono wykaz instalacji i urządzeń do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
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Tabela 56. Wykaz podmiotów prowadzących odzysk odpadów innych niż niebezpieczne.
Data ważności

Kod i nazwa oraz ilość odpadów
przewidziana do odzysku

Metoda
odzysku

decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania i odzysku

31-21-2011r.

[07 02 13] odpady tworzyw sztucznych
w ilości 40 Mg/a
[15 01 02] opakowania z tworzyw sztucznych
w ilości 440 Mg/a

R14

2.

„GENARAL BETON” Sp. z o.o.
ul. Południowa 11/15
Wola Zaradzyńska
95-054 Ksawerów

decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

31-02-2014r.

[10 01 02] popioły lotne z węgla
w ilości 1500 Mg/a

R14

3.

„CZES-POL” s.c.
Małgorzata Kociołek,
Wioletta Kociołek
ul. Lutomierska 46,
95-200 Pabianice

decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem
zbierania i odzysku

31-12-2011r.

[15 01 02] opakowania z tworzyw sztucznych
w ilości 9 Mg/a
[20 01 39] tworzywa sztuczne w ilości 1 Mg/a

R14

4.

„TERWAL”
Teresa Walczyk-Nowak
ul. Kresowa 7/9
95-200 Pabianice

decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

31-12-2011r.

[07 02 13] odpady tworzyw sztucznych
w ilości 50 Mg/a
[15 01 02] opakowania z tworzyw sztucznych
w ilości 100 Mg/a
[15 01 06] zmieszana odpady opakowaniowe
w ilości 100 Mg/a

R14

5.

„CREATIVE WEB” Sp. z o.o.
ul. Giełdowa 14
95-054 Ksawerów

pozwolenie na wytwarzanie odpadów z
uwzględnieniem odzysku

31-12-2011r.

[07 02 13] odpady tworzyw sztucznych
w ilości 480 Mg/a

R14

6.

P.B.U.H.T. Jerzy Kleczaj
ul. Moniuszki 44
95-200 Pabianice

zezwolenie na odzysk odpadów

31-12-2011r.

[17 01 01] odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów w ilości 1500 Mg/a
[17 01 02] gruz ceglany w ilości 1500 Mg/a

R14

7.

„NCC KRAL” Sp. z o.o.
ul. Kościelna 15A
95-050 Konstantynów

decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

31-12-2011r.

[10 13 06] cząstki i pyły (z wyłączeniem
10 13 12 i 10 13 13) w ilości 60 Mg/a
[17 03 02] asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
w ilości 8,6 Mg/a

R14

Lp.

Wnioskodawca

Rodzaj decyzji

1.

Fabryka Opakowań
„KONS-PACK”
ul. Aleksandrowska 216
95-050 Konstantynów
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Wnioskodawca

Rodzaj decyzji

Data ważności

Kod i nazwa oraz ilość odpadów
przewidziana do odzysku

Metoda
odzysku

8.

P.P.H.U. „CANDELA”
ul. Grobelna 8
95-200 Pabianice

zezwolenie na transport
i odzysk odpadów

31-12-2011r.

[07 02 13] odpady tworzyw sztucznych
w ilości 40 Mg/a

R14

9.

„POL-PAK” Wojciech Zakrzewska
ul. Piotra Skargi 99d
95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk

31-12-2012r.

[15 01 02] opakowania z tworzyw sztucznych
w ilości 25 Mg/a

R14

R14

Lp.

10.

P.P.H.U. „IRTEX”
Ireneusz Kaszyński
Babice 4, 95-083 Lutomiersk

zezwolenie na zbieranie, transport
i odzysk odpadów

01-08-2013r.

[04 02 21] odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych w ilości 50 Mg/a
[04 02 22] odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych w ilości 100 Mg/a
[04 02 99] inne niewymienione odpady
w ilości 100 Mg/a

11.

P.P.H. CERAMIKA SZLACHETNA
„ALA” Tomasz Sokołowski
Mikołajewice Kolonia 7A

zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk

06-08-2013r.

[10 11 12] szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11 w ilości 15 Mg/a

R14

12.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Krzysztof Lenk
ul. Powstańców Warszawy 12
95-200 Pabianice

zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk odpadów

27-06-2013r.

[15 01 02] opakowania z tworzyw sztucznych
w ilości 80 Mg/a

R14

13.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe
„SORTPOL”
ul. Kościelna 13/15
95-050 Konstantynów Łódzki

zezwolenie na zbieranie
i odzysk odpadów

19-04-2014r.

[07 02 13] odpady tworzyw sztucznych
w ilości 300 Mg/a
[12 01 05] odpady z toczenia i wygładzania tworzyw
sztucznych w ilości 300 Mg/a
[15 01 02] opakowania z tworzyw sztucznych
w ilości 300 Mg/a

R14

14.

„PROEKO” s.c.
Dariusz Wojtczak
Dariusz Bartkowski
ul. Aleksandrowska 2/6
95-050 Konstantynów Łódzki

zezwolenie na zbieranie,
transport i odzysk odpadów

07-05-2014r.

[13 01 05] emulsje olejowe niezawierające związków
chlorowcoorganicznych w ilości 15 Mg/a
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Data ważności

Kod i nazwa oraz ilość odpadów
przewidziana do odzysku

Metoda
odzysku

decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

23-07-2014r.

[10 13 06] cząstki i pyły (z wyłączeniem
10 13 12 i 10 13 13) w ilości 60 Mg/a
[17 03 02] asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
w ilości 5 Mg/a

R14

decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

23-11-2014r.

[03 01 05] trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa
i fornir inne niż wymienione w 13 01 04
w ilości 16 Mg/a

R1

01-07-2015r.

[07 02 13] odpady tworzyw sztucznych
w ilości 12 Mg/a
[12 01 05] odpady z toczenia i wygładzania tworzyw
sztucznych w ilości 2 Mg/a
[15 01 02] opakowania z tworzyw sztucznych
w ilości 2 Mg/a
[17 04 01] miedź, brąz, mosiądz w ilości 2 Mg/a
[19 12 04] tworzywa sztuczne i guma
w ilości 2 Mg/a
[20 01 39] tworzywa sztuczne w ilości 30 Mg/a

R14

21-02-2015r.

[12 01 05] odpady z toczenia i wygładzania tworzyw
sztucznych w ilości 2000 Mg/a
[15 01 02] opakowania z tworzyw sztucznych w ilości
10000 Mg/a
[16 01 19] tworzywa sztuczne w ilości 5000 Mg/a
[19 12 04] tworzywa sztuczne i guma
w ilości 15000 Mg/a
[20 01 39] tworzywa sztuczne w ilości 9000 Mg/a

R14
D10

Wnioskodawca

Rodzaj decyzji

15.

Wytwórnia Mas Bitumicznych
„LAMBDAR” Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 9
95-200 Pabianice

16.

P.P.H.U. „WOJTAR”
Pawlikowice 14a
95-200 Pabianice

17.

P.P.H. „BIZA”
Grzegorz Fiedukowicz
ul. Graniczna 17
95-054 Ksawerów

zezwolenie na odzysk,
zbieranie i transport odpadów

pozwolenie na wytwarzanie odpadów z
uwzględnieniem odzysku, unieszkodliwiania
i zbierania
SR.VI.6622-p,o,z,u/19/2005

18.

Polska Grupa Parafinowa
Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 50
95-200 Pabianice

19.

P.P.H.U. „DREWNOPOL”
Zakład Pracy Chronionej
ul. Bełchatowska 6a
95-081 Dłutów

str. 111

zezwolenie na odzysk odpadów

30-03-2015r.

[03 01 05] trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa
i fornir inne niż wymienione w 13 01 04 w ilości 300
Mg/a
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Data ważności

Kod i nazwa oraz ilość odpadów
przewidziana do odzysku
[03 01 05] trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa
i fornir inne niż wymienione w 13 01 04 w ilości 160
Mg/a

Metoda
odzysku

20.

„TIGNUM” Sp. z o.o.
ul. Słonecznikowa 22
95-200 Pabianice

zezwolenie na odzysk odpadów

22-05-2015r.

21.

„KRAL” Sp. z o.o.
ul. Kościelna 13a
95-050 Konstantynów Łódzki

zezwolenie na odzysk odpadów

19-07-2015r.

22.

Gospodarstwo Pomocnicze przy
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Kazimierza 8
95-200 Pabianice

decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem
odzysku

11-07-2015r.

[12 01 01] odpady z toczenia i piłowania żelaza
i jego stopów w ilości 0,4 Mg/a

R14

23.

„FAELBUD” S.A.
Grupa Ożarów, Oddział w Łodzi Zakład
Produkcyjny
ul. Kościelna 15a
95-050 Konstantynów Łódzki

zezwolenie na odzysk odpadów

17-10-2016r.

[10 01 02] popioły lotne z węgla
w ilości 3000 Mg/a

R14

24.

Wytwórnia Mas Bitumicznych
WŁODAN
Porszewice 31, 95-200 Pabianice

[10 01 02] popioły lotne z węgla w ilości 2500 Mg/a

R14

[03 01 05] trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa
i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 w ilości 70 000
Mg/a
[15 01 03] opakowania z drewna w ilości 50 000 Mg/a
[17 02 01] drewno w ilości 25 000 Mg/a
[20 01 38] drewno inne niż wymienione w 20 01 37 w
ilości 25 000 Mg/a

R14
R15

25.

Fundacja EGALITE
ul. Mickiewicza 29
95-050 Konstantynów Łódzki

R1

17 03 02] asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
R14
w ilości 8,6 Mg/a

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
19-06- 2017r.
odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
zbierania i odzysku odpadów innych niż
niebezpieczne

18-07-2017r.
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26.

27.

28.

Wnioskodawca

Rodzaj decyzji

MAGNUS
ul. Warszawska 75
95-200 Pabianice

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

P.P.H.U. Mieczysław Kozera
ul. Lutomierska 75
95-083 Lutomiersk

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków
Składowisko odpadów
GOŚ – laguny
ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź
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Data ważności

14-11-2017r.

zezwolenie ma prowadzenie działalności w zakresie
18-12-2017r.
zbierania i odzysku odpadów

pozwolenie zintegrowane
SR.VIII-G/6617-2/PZ/4/2005

31-01-2015r.

Kod i nazwa oraz ilość odpadów
przewidziana do odzysku

Metoda
odzysku

[03 01 05] trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa
i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 w ilości 500
Mg/a

R1

[07 02 13] odpady z tworzyw sztucznych
w ilości 0,2 Mg/a
[08 04 10] odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09 w ilości 0,01 Mg
Zakład Nr 1 w Lutomiersku przy ul. Kilińskiego 75
[10 11 12] szkło odpadowe i szklana stłuczka w ilości
175 Mg/a
[10 12 06] zużyte formy z produkcji ceramiki w ilości
175 Mg/a
[10 12 08] wybrakowane wyroby ceramiczne w ilości
230 Mg/a
[15 01 07] szkło opakowaniowe w ilości 550 Mg/a
Zakład Nr 2 we Wrzącej przy ul. Piłsudskiego 8
[10 11 12] szkło odpadowe i szklana stłuczka w ilości
465 Mg/a
[10 12 06] zużyte formy z produkcji ceramiki w ilości
40 Mg/a
[10 12 08] wybrakowane wyroby ceramiczne w ilości
500 Mg/a
[15 01 07] szkło opakowaniowe w ilości 375 Mg/a
[19 08 01] skratki w ilości 2600 Mg/a
[19 08 02] zawartość piaskowników
w ilości 6600 Mg/a
[19 08 05] ustabilizowane komunalne osady ściekowe w
ilości 71500 Mg/a
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Wykaz największych podmiotów gospodarczych prowadzących odzysk odpadów innych niż
niebezpieczne i komunalne przedstawia tabela 57.

Tabela 57. Wykaz największych podmiotów prowadzących odzysk odpadów inne niż niebezpiecznie i komunalne
na terenie powiatu pabianickiego. (według WBD)

Ilość odpadów poddanych odzyskowi [Mg]
Lp.

Nazwa podmiotu

Kod odpadów
2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

Polska Grupa Parafinowa
1. ul. Lutomierska 50
95-200 Pabianice

15 01 02

b.d.

313,55

636,95

b.d.

19 12 04

b.d.

14,93

132,48

b.d.

NCC KRALL
2. ul. Kościelna 15a
95-050 Konstantynów Łódzki

07 03 08

8

8,6

8,6

8,6

10 13 06

58

60

60

60

TERWAL
3. ul. Kresowa 7/9
95-200 Pabianice

07 02 15

b.d.

9,46

b.d.

5,49

15 01 02

b.d.

55,04

b.d.

2,49

MAGNUS
4. ul. Warszawska 75
95-200 Pabianice

03 01 05

b.d.

b.d.

b.d.

93

07 02 13

b.d.

b.d.

b.d.

0,19

P.P.H.U. KOZERA
Ceramika JUSTYNA
5.
ul. Kilińskiego 75
95-083 Lutomiersk

10 12 06

0,255

0,355

0,308

0,51

10 12 08

2,42

2,85

3,66

7,58

10 11 12

19,88

1,08

13,55

0,00

10 11 14

0,00

0,009

0,00

0,00

10 12 06

1,865

0,00

0,00

0,00

10 12 08

1,29

0,055

9,155

18,91

P.P.H.U. KOZERA
Huta Szkła KAMILA
6.
ul. Piłsudskiego8
95-083 Lutomiersk

Rozmieszczenie instalacji do odzysku odpadów, znajdujących się na terenie powiatu
pabianickiego, przedstawiono na rysunku.
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Instalacje do odzysku odpadów

Rysunek 7 Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

str. 116

3.5 Instalacje do unieszkodliwiania odpadów
Obecnie na terenie powiatu pabianickiego nie ma funkcjonującej instalacji unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych. Nie ma także czynnego składowiska, na którym składowane byłyby
odpady komunalne.
3.5.1

Składowisko odpadów komunalnych w Budach Dłutowskich

Na terenie gminy Dłutów, w Budach Dłutowskich, do 2001 r. funkcjonowało dzikie
składowisko odpadów komunalnych. Składowisko to zostało zamknięte i zrekultywowane,
prowadzony jest monitoring.
3.5.2

Składowisko skratek

Składowisko jest obiektem ziemnym wchodzącym w skład kompleksu urządzeń Grupowej
Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, zlokalizowane jest na południowy zachód
od głównych urządzeń technologicznych oczyszczalni (tzw. terenu podstawowego GOŚ ŁAM), na
lewym

brzegu

rzeki

Ner.

Składowisko

zostało

zaprojektowane

i wykonane

w postaci

nieregularnych niecek ziemnych. Dno i powierzchnie skarp nie posiadają uszczelnienia i drenażu.
Na całym obszarze pomiędzy korytem rzeki Ner, a drogą do Okołowic występuje zwierciadło
wód podziemnych związane z utworami czwartorzędowymi. Poziom wód czwartorzędowych
związany jest z piaskami rzecznymi doliny Neru. Lustro wody ma charakter swobodny
w enklawach, gdyż utwory geologiczne są nieprzepuszczalne, – dlatego, można oczekiwać
miejscowego naporu wód typu superartezyjskiego. Warstwa wodonośna zalegająca pod stropem
utworów nieprzepuszczalnych zmienia się w granicach od 0,5 do 5,0 m. Zmienność tej warstwy
wodonośnej wynika z faktu zasilania jej opadami atmosferycznymi, dlatego wykazuje ona również
zmienność sezonową.
W wyniku procesów mechanicznego oczyszczania ścieków powstają odpady, takie jak skratki
i piasek. Odpady te są umieszczane na składowisku, które jest obiektem ziemnym wchodzącym
w skład kompleksu urządzeń Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.
Składowisko podzielone zostało na dwie części: pierwszą, większą dla składowania piasku,
(który do 1995 r. transportowany był hydraulicznie w postaci pulpy piaskowej), drugą dla
składowania skratek. w pierwszym kwartale 1995 r. Zostały przekazane do eksploatacji urządzenia
do odwadniania skratek i separatory zatrzymywanego w piaskownikach piasku. Od tego momentu
mieszanina piasku i skratek przywożona samochodami kontenerowymi składowana jest na
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mniejszej kwaterze. Aby możliwe było dalsze składowanie odpadów na małej kwaterze, od 1998 r.
zaistniała konieczność nadsypania skarpy wokół zapełnionej części składowiska. Nadsypanie
składowiska wyniknęło z braku innych możliwości składowania. Ze względu na konieczność
gromadzenia odpadów powyżej korony skarpy, w lipcu 1999 r wokół składowiska skratek
wykonano drenaż opaskowy z 6 studniami na odciek. Odciek ze studni, zawierający
zanieczyszczenia wymywane z odpadów, wybierany jest samochodami asenizacyjnymi i wywożony
do oczyszczalni.
W bezpośrednim zasięgu oddziaływania składowiska nie występują obiekty mieszkalne
i użyteczności publicznej; dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy o ochronie dóbr
kultury; obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
ustawy o lasach, ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym.
W rejonie składowiska znajduje się 10 otworów obserwacyjnych (piezometrów) służących do
poboru próbek wody celem określenia wpływu składowiska na wody gruntowe.
Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2003 r., znak SR.VII-G/6617-2/d/465/2003
(z późniejsza zmianą) wydano zgodę na zamknięcie wyżej omawianego składowiska. Decyzją
nr 407/04z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na
wykonanie robót budowlanych obejmujących rekultywację składowiska piasku i skratek oraz
rekultywację składowiska piasku płukanego. W ramach rekultywacji wykonano uszczelnienie
czaszy i skarp matą bentonitową. Obecnie rekultywacja została zakończona, prowadzony jest
monitoring.
3.5.3

Składowisko osadów

Laguny osadowe przeznaczone do składowania przefermentowanych i odwodnionych osadów
zostały zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Ner, od strony południowej do drogi Okołowickiej,
w odległości ok. 1,2 km od Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM. Całkowity, docelowy obszar
zajmowany przez laguny (kwatery I-VI) wynosi około 35ha.
Uszczelnienie powierzchni wewnętrznej lagun składa się z następujących warstw:
 podłoże gruntu rodzimego pod folią,
 folia PEHD grubości 2,0mm:
na powierzchni dna lagun gładka
na powierzchni skarp fakturowana – od strony gruntu kolec; od góry – kratka,
 warstwa ochronna grubości 0,40m z gruntu rodzimego (piaski drobne i średnie) ułożone na
dnie lagun,
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 warstwa ochronna grubości 0,30m z gruntu rodzimego ułożona na skarpach wewnętrznych,
 geosiatka ochronna o gramaturze 0,80g/m2 ułożona na wewnętrznych skarpach,
 mieszanka traw darniowych.
Dla odprowadzenia odcieków z osadów oraz opadów atmosferycznych wykonano w warstwie
ochronnej drenaż odwadniający. Odcieki poprzez pompownię rurociągiem tłocznym kierowane są
do sieci kanalizacyjnej na terenie podstawowym oczyszczalni, a następnie poprzez pompownię
ściekową P-6 na początek oczyszczalni. Ponadto wokół kwater wykonano drenaż opaskowy dla
odprowadzenia wód gruntowych spod dna składowiska. Przy odpowiednim poziomie wody
gruntowe będą odprowadzane grawitacyjnie do rzeki Ner powyżej mostu na ul. Okołowickiej.
Laguny i składowiska są zbiornikami ziemnymi posiadającymi uszczelnienie i drenaż
odwadniający dla odprowadzenia odcieków z osadów oraz opadów atmosferycznych. Odcieki
poprzez pompownię oraz rurociąg tłoczony kierowane są do sieci kanalizacyjnej na terenie
oczyszczalni. Ponadto wokół kwater wykonano drenaż opaskowy dla odprowadzenia wód
gruntowych spod dna składowiska. Osad przywożony na laguny zrzucany jest z samochodów
i rozprowadzany po dnie laguny przy pomocy spychacza w taki sposób, żeby zapewnić swobodny
spływ wód powierzchniowych w kierunku budowli upustowej. Ponadto osad zrzucany jest z korony
składowiska.
W bezpośrednim zasięgu oddziaływania lagun nie występują obiekty mieszkalne i użyteczności
publicznej oraz obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie
przyrody, ustawy o lasach, ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym. W bezpośrednim zasięgu oddziaływania występują natomiast stanowiska
archeologiczne.
Obszar laguny osadowej monitorowany jest przez sieć 9 otworów obserwacyjnych (P1 P9)
oraz studnię głębinową oznaczoną na planie jako otwór obserwacyjny – I. Wykonane otwory
obserwacyjne pozwalają na śledzenie zachodzących w czasie zmian jakości wód podziemnych
i umożliwiają ocenę wpływu laguny na środowisko naturalne tego terenu.
Obecnie stosowana technologia składowania ograniczona jest do składowania osadów. Na
lagunie składowany jest osad odwodniony ustabilizowany w procesie fermentacji metanowej, który
stanowi źródło o niewielkim potencjale zagrożeń dla środowiska z minimalną wielkością
i zasięgiem emisji zanieczyszczeń. Ponieważ w wyniku odwadniania osadu otrzymanego po
fermentacji metanowej następuje znaczne zmniejszenie objętości i masy osadu, stosowany sposób
postępowania można zaliczyć do technologii małoodpadowych.
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Składowisko odpadów GOŚ – laguny posiada wydaną przez Wojewodę Łódzkiego decyzję
z dnia 31 stycznia 2005 r., znak SR.VIII-G/6617-2/PZ/4/2005 udzielającą pozwolenie
zintegrowanego. Decyzja ważna jest na okres 10 lat.
3.5.4

„Dzikie wysypiska odpadów”

Jednym z problemów występujących w zakresie gospodarki odpadami jest powstawanie
nielegalnych składowisk odpadów, głównie w starych wyrobiskach, w lasach i na nieużytkach.
Rekultywacja na terenie powiatu obejmuje rocznie ok. 2 ha. Głównie polega ona na przywróceniu
do użytkowania rolnego i leśnego. Ogółem zlikwidowano 17 dzikich składowisk odpadów.
Powierzchnia wyrobisk zmniejszyła się o ponad 17 tys. m2, a miąższość o 52 416 m3. Poddano
unieszkodliwieniu masę odpadów o miąższości 740 m3 z powierzchni 3 215m2.
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Tabela 58. Dzikie wysypiska na terenie powiatu pabianickiego

Lp

Nr działki

Powierzchnia wyrobiska
[m2]
2003

2007

Objętość wyrobiska
[m3]
2003

2007

Powierzchnia
składowania
odpadów [m2]
2003

Miąższość
składowanych odpadów
[m3]

2007

2003

2007

Faza postępowania
administracyjnego

Pabianice miasto rejon ulic Rypułtowicka - Mostowa
1.

105

1568

1568

7056

7056

30

30

7

7

2.

98

5974

5974

32857

32857

5

0

2

0

1485

1485

5197

5197

0

0

0

0

3.

97
504

504

1461

1461

0

0

0

0

w toku, usunięto
odpady
samorekultywacja
poprzez zarośnięcie
roślinnością w tym
drzewami

4.

32

720

720

1080

1080

0

0

0

0

w toku

5.

180/2

9112

0

13669

0

3000

0

410

0

prace końcowe

6.

179

4026

4026

12078

12078

2800

2800

1400

1400

-

7.

178

3910

0

11730

0

3500

0

1200

0

zakończone
samorekultywacja
poprzez zarośnięcie
roślinnością w tym
drzewami
zakończone,
przekazane do gminy
w celu usunięcia
odpadów

8.

177

1110

1110

2775

2775

700

700

250

250

9.

173

3015

0

9045

0

1200

200

280

0

10.

133

1586

1586

5075

5075

0

0

0

0

w toku

11.

130

1764

1764

7056

7056

0

0

0

0

w toku

12.

127

3300

3300

13860

13860

10

10

6

6

w toku

13.

126

5612

5612

25254

25254

15

15

8

8

w toku
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14.

162

945

945

2835

2835

0

0

0

0

w toku

15.

117/4

2150

2150

8600

8600

0

0

0

0

w toku

7992

7992

34366

34366

20

0

10

0

980

400

1960

1400

980

500

1000

500

55753

39136

195954

160950

12260

4255

4573

2171

16.
17.

296/4
124/5
123/7
115/1
RAZEM

w toku
w toku

Pabianice miasto rejon ulic Potokowa - Hermanowska
18

34

40

40

32

32

0

0

0

0

w toku

19.

270

2160

2160

2160

2160

0

0

0

0

w toku

20.

77/1

1056

1056

422

422

20

20

3

3

w toku

21

56/2

260

260

156

156

10

10

1

1

w toku

22.

38

12175

12175

13550

13550

120

120

30

30

w toku

23.

442/8

660

660

462

462

8

8

1

1

w toku

24.

380/4

880

880

704

704

25

25

7

7

w toku

25.

69

120

120

58

58

25

25

8

8

w toku

26.

297

4290

4290

5148

5148

0

0

0

0

w toku

27.

331

1445

1445

1878

1878

16

16

3

3

w toku

28.

349/4

2125

2125

1700

1700

330

330

75

75

w toku

29.

364/4

1955

1955

1955

1955

440

440

130

130

w toku

30.

393/4

3000

3000

3300

3300

210

210

35

35

w toku

31.

418

1495

1495

1345

1345

0

0

0

0

w toku

32.

43

216

216

113

113

30

0

2

0

w toku
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33.

47

140

140

112

112

10

10

3

3

w toku

34.

48

180

180

198

198

25

25

8

8

w toku

35.

49

117

117

140

140

50

50

10

10

w toku

32314

32314

33433

33433

1319

1289

316

314

RAZEM

Pabianice miasto rejon ulic Nowowolska - Żwirowa
36.

249

35000

35000

418000

418000

0

0

0

0

37.

65/2

17390

17390

250359

250359

0

0

0

0

38.

64

20000

20000

196000

196000

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

39.

63

7290

7290

80414

80414

0

0

0

0

40.

61

6709

3000

47574

30000

0

0

0

0

41.

62

15000

7500

189830

90000

0

0

0

0

RAZEM

101389

90180

1182177

1064773

w toku, wydano
decyzję rekultywacyjną
w toku, wydano
decyzję rekultywacyjną
w toku
w toku, wydano
decyzję rekultywacyjną
w toku, wydano
decyzję rekultywacyjną
w toku, wydano
decyzję rekultywacyjną

Konstantynów Łódzki
1.

K-3/ 25

5092

3000

6110

3500

50

0

10

0

w toku, wydano
decyzję rekultywacyjną

2.

K-3/ 27

0

0

0

0

40

0

25

0

zakończono

5092

3000

6110

3500

90

0

35

0

RAZEM

Gmina Lutomiersk
1.

Zygmuntów dz.81

0

0

0

0

50

50

10

10

w toku

2.

Szydłów dz.502

0

0

0

0

200

200

3

3

w toku

3.

Szydłów dz.200, 201, 201

0

0

0

0

1750

1750

15

15

w toku
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4.

Zalew dz. 88

3000

3000

5500

5500

0

0

0

0

w toku

5.

Zalew dz. 1/1, 1/2, 2, 3

10000

10000

55000

55000

350

350

20

20

w toku

6.

Prusinowice dz. 7

3400

3400

4000

4000

0

0

0

0

w toku

7.

Wrząca dz. 202, 203,

6600

6600

5000

5000

0

0

0

0

w toku

8.

Zdziechów dz. 2, 14

1300

1300

1300

1300

0

0

0

0

w toku

9.

Zdziechów dz. 388/1

2900

2900

2000

2000

0

0

0

0

w toku

10.

Mianów (L. P.) dz. 56b

0

0

0

0

5

5

2

2

w toku

11.

Mianów dz.34

0

0

0

0

10

10

1

1

w toku

12.

Charbice Dolne dz. 397

0

0

0

0

100

100

8

8

w toku

13.

Kazimierz dz. 109

0

0

0

0

200

200

5

5

w toku

14.

Wola Puczniewska – Jeziorko
dz. 115, 116,

0

0

0

0

200

200

15

15

w toku

15.

Charbice Dolne dz. 81/10

780

780

858

858

10

10

2

2

w toku

16.

Charbice Dolne (L.P.) dz. 196/4

2240

2240

8960

8960

0

0

0

0

w toku

17.

Trupianka Orzechów dz. 214/4

4900

4900

21869

21869

0

0

0

0

decyzja

18.

Wygoda

4000

4000

3600

3600

0

0

0

0

decyzja

39120

39120

108087

108087

2875

2875

81

81

RAZEM

Gmina Pabianice
1.

Wola Żytowska
dz. 217

1100

1100

1320

1320

500

500

30

30

decyzja

2.

Kudrowice dz. 260

400

400

320

320

1000

1000

50

50

decyzja

3.

Bychlew dz. 163

2600

2600

780

780

500

500

15

15

decyzja

4.

Porszewice dz. 208/2

2195

2195

4098

4098

3750

3750

3750

3750

decyzja
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5.

Rydzyny dz. 325

210

210

294

294

0

0

0

0

w toku

6.

Hermanów dz. 244

300

300

300

300

200

200

30

30

w toku

7.

Hermanów dz. 264

352

352

528

528

20

20

10

10

decyzja

8.

Hermanów dz. 259/2

945

945

945

945

200

200

8

8

w toku

9.

Hermanów dz. 255

1060

1060

1058

1058

500

500

30

30

decyzja

10.

Hermanów dz. 259/1

650

650

650

650

200

200

45

45

w toku

11.

Hermanów dz. 246

184

184

212

212

0

0

0

0

w toku

12.

Hermanów dz. 248

360

360

288

288

30

30

5

5

w toku

13.

Hermanów dz 247

320

320

220

220

20

20

3

3

w toku

14.

Hermanów dz. 224

1200

1200

1320

1320

200

200

50

50

w toku

15.

Gorzew dz. 386

375

375

562

562

0

0

0

0

w toku

16.

Janowice RSP

0

0

0

0

1100

1100

60

60

w toku

17.

Szynkielew dz. 19

0

0

0

0

200

200

30

30

w toku

18.

Okołowice dz. 619, 620

0

0

0

0

10000

10000

2500

2500

w toku

19.

Rydzyny (L. P.) oddz. 106f

2

2

3

3

2

2

2

2

w toku

20.

Rydzyny dz. 109

0

0

0

0

500

500

35

35

w toku

21.

Rydzyny (L. P.) dz.667 oddz.94g

0

0

0

0

100

100

8

8

w toku

22.

Hermanów dz. 250, 251

375

375

375

375

0

0

0

0

decyzja

23.

Okołowice (GOŚ)
dz. 163/1, 180/1, 180/8, 197/1,
562/16, 565/3, 566/7

34830

20000

0

0

6350

6350

22582

22582

decyzja o zakończeniu
rekultywacji

24.

Okołowice dz. 397/1

20000

20000

30000

30000

200

200

35

35

w toku

67458

52628

43273

43273

25572

25572

29278

29278

RAZEM
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Gmina Dobroń
1.

Mogilno Duże dz. 434

408

0

612

0

100

0

15

0

zakończone

2.

Mogilno Duże dz 477.

150

0

112

0

0

0

0

0

zlikwidowane

3

Dobroń Mały dz. 358

600

600

1200

1200

0

0

0

0

w toku

4

Mogilno Duże dz. 450

1012

0

2631

0

0

0

0

0

zlikwidowane

5

Mogilno Duże dz. 445/1

1300

0

2600

0

0

0

0

0

zlikwidowane

6

Mogilno Duże dz. 114

500

0

1700

0

0

0

0

0

zlikwidowane

7

Mogilno Duże dz. 184

525

0

787

0

250

0

50

0

zlikwidowane

8

Róża dz. 74

540

0

918

0

0

0

0

0

decyzja o umorzeniu
postępowania

9

Poleszyn dz. 331

4588

4588

10522

10522

0

0

0

0

w toku

10

Mogilno Duże dz. 421

294

294

353

353

200

200

12

12

w toku

11

Mogilno Duże dz. 539

31250

31250

124999

124999

1000

1000

300

300

w toku

12

Chechło II dz. 1, 3

12100

12100

96800

96800

300

300

5

5

w toku

13

Wymysłów (L. P.) oddz. 10b

660

660

1452

1452

10

10

2

2

w toku

14

Wymysłów (L. P.) oddz. 10p

770

770

1617

1617

0

0

0

0

w toku

15

Wymysłów (L. P.) oddz. 10f

1860

1860

3534

3534

0

0

0

0

w toku

16

Mogilno Małe (L. P.) oddz. 111a

1050

1050

2100

2100

300

300

25

25

w toku

17

Ldzań dz. 410

480

480

528

528

150

150

25

25

w toku

18

Dobroń Mały (L. P.) oddz. 100h

1500

1500

3750

3750

200

200

40

40

w toku

19

Poleszyn dz. 75

2820

0

3643

0

450

0

30

0

decyzja o zakończeniu

20

Dobroń Duży dz. 198/3

0

0

0

0

1000

1000

5

5

w toku

21

Dobroń Duży dz. 196

0

0

0

0

200

200

37

37

w toku
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22

Mogilno Duże dz. 446

0

0

0

0

100

100

4

4

w toku

23

Mogilno Duże (L. P.) oddz.153d

0

0

0

0

200

200

10

10

w toku

24

Mogilno Duże dz.90

0

0

0

0

300

300

13

13

w toku

25

Mogilno Duże dz.93

0

0

0

0

100

100

4

4

w toku

26

Ldzań dz. 729

0

0

0

0

5000

5000

35

35

w toku

27

Mogilno Małe (L. P.) oddz. 130g

0

0

0

0

5000

5000

5

5

w toku

28

Barycz dz. 88

10

10

5

5

50

50

1

1

w toku

29

Chechło II (L. P.) oddz. 97a, 96c

1

1

1

1

1

1

1

1

w toku

30

Mogilno Duże dz. 127

0

0

0

0

200

200

8

8

w toku

31

Mogilno Duże dz. 478

9000

0

27000

0

1400

0

350

0

zlikwidowane

32

Dobroń Duży dz. 266

0

0

0

0

350

0

15

0

zlikwidowane

33

Chechło I dz. 2/1, 3/2

3000

3000

3000

3000

7000

7000

3500

3500

w toku

34

Mogilno Duże dz. 156

1200

0

3600

0

0

0

0

0

zlikwidowane

35

Mogilno Duże dz. 483

2300

2300

1150

1150

0

0

0

0

zlikwidowane

36

Barycz
(L.P.) oddz. 241b

154300

154300

1080100

1080100

0

0

0

0

w toku

RAZEM

232218

214763

1374714

1331111

23861

21311

4492

4032

Gmina Dłutów
1.

Drzewociny dz.49/1

1925

1925

4235

4235

1925

0

50

0

w toku, wydana
decyzja

2.

Leszczyny Duże dz.3

0

0

0

0

30

30

7

7

w toku

3.

Dłutów dz. 228

0

0

0

0

120

120

30

30

w toku

4.

Orzk dz. 140

0

0

0

0

150

0

1

0

bezprzedmiotowa
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5.

Mierzączka Duża dz. 257

0

0

0

0

100

0

5

0

zakończone

6.

Dłutów dz. 217

750

0

1875

0

100

100

10

10

w toku

7.

Huta Dłutowska (L.P.) oddz. 111h

1

1

1

1

2

2

1

1

w toku

8.

Leszczyny Duże dz.59

0

0

0

0

400

400

20

20

w toku

9.

Huta Dłutowska (L.P.) oddz. 93g

1

1

1

1

5

5

1

1

w toku

10.

Mierzączka Duża dz. 261

600

0

960

0

0

0

0

0

samo rekultywacja
poprzez zarośniecie
drzewami i krzewami

11.

Mierzączka Duża dz. 23

690

0

690

0

0

0

0

0

w toku

12.

Mierzączka Duża dz. 255

0

0

0

0

10

0

4

0

w toku
samo rekultywacja
poprzez zarośniecie
drzewami i krzewami
samo rekultywacja
poprzez zarośniecie
drzewami i krzewami

13.

Ślądkowice dz. 1039

750

0

1125

0

0

0

0

0

14.

Czyżemin dz. 55

3000

3000

10500

10500

0

0

0

0

15.

Mierzączka Duża
dz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

15000

15000

30000

30000

100

100

15

15

w toku

16.

Drzewociny dz. 419, 424

2100

0

4200

0

0

0

0

0

samo rekultywacja
poprzez zarośniecie
drzewami i krzewami

17.

Orzk dz. 427, 431

2200

0

2200

0

0

0

0

0

samorekultywacja

18.

Czyżemin dz.92

4600

4600

10000

10000

0

0

0

0

w toku

19.

Budy Dłutowskie dz. 94, 97

3300

3300

12650

12650

3300

3300

11000

11000

w toku decyzja

34917

27827

78437

67387

6242

4057

11144

11084

RAZEM
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Spalarnia odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach posiadał spalarnię odpadów
medycznych wyposażoną w piec do spalania odpadów typu SP-1203 produkcji czeskiej.
Stwierdzono, że spalarnia ta nie jest w stanie spełnić wymogów określonych w odpowiednich
przepisach prawnych i tym samym powinna zostać przeznaczona do likwidacji. Odpady
wytworzone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach przekazywane
są firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
bądź unieszkodliwiania odpadów medycznych.
3.5.6

Spalarnia odpadów przemysłowych

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA w Pabianicach posiadały spalarnię ciekłych
odpadów poprodukcyjnych wyposażoną w cyklonowy piec do spalania odpadów konstrukcji
Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Stwierdzono, że spalarnia ta nie jest w stanie spełnić
wymogów określonych w odpowiednich przepisach prawnych i tym samym powinna zostać
przeznaczona do likwidacji. Spalarnia posiadała zgodę na unieszkodliwiania odpadów o kodach
07 05 04* i 07 05 08* w ilości odpowiednio 50 [Mg/rok] i 15 [Mg/rok] do dnia 31 grudnia 2005 r.

3.6 Import i eksport odpadów
Na teren powiatu pabianickiego nie są wwożone odpady komunalne pochodzące z innego
powiatu. Z uwagi na brak instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, odpady
przemysłowe podlegają eksportowi do ościennych powiatów lub województw. Dotyczy to zarówno
typowych odpadów pochodzenia rolno-spożywczego (np. odpady poubojowe, padłe zwierzęta), jak
i odpadów niebezpiecznych (np. odpady medyczne i weterynaryjne, akumulatory, lampy
fluoroscencyjne, zużyte środki ochrony roślin, zużyte oleje).

3.7 Główne problemy gospodarki odpadami w powiecie pabianickim
Do głównych problemów w zakresie gospodarki odpadami w powiecie pabianickim należy:
1.

słabo rozwinięta selektywna zbiórka odpadów ze strumienia odpadów komunalnych
(co w znacznym stopniu ograniczyło ilość odpadów składowanych na składowiskach
odpadów),

2.

słabo

rozwinięty

system

zbierania

i

unieszkodliwiania

bądź

odzysku

odpadów

opakowaniowych, niebezpiecznych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlanych
oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
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3.

niski stopień gospodarczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych,

4.

brak szczegółowej inwentaryzacji źródeł powstawania odpadów zawierających azbest,

5.

brak informacji o rzeczywiście wytwarzanych odpadach niebezpiecznych powstających
w gospodarstwach domowych,

6.

na terenie powiatu nie wszystkie podmioty gospodarcze posiadają stosowne uzgodnienia
w zakresie gospodarki odpadami,

7.

istniejące dzikie składowiska.
W podsumowaniu należy podkreślić, że dostępne źródła informacji o ilościach i rodzajach

odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na terenie powiatu pabianickiego, ze względu na
ich niekompletność odnośnie ilości podmiotów składających te informacje do właściwych organów,
nie umożliwiają rzetelnej oceny ilości powstających odpadów. Wydaje się, że podstawowym
źródłem informacji powinna być wojewódzka baza danych prowadzona przez marszałka
województwa. Wartość merytoryczna tych informacji będzie zależeć od ilości podmiotów
zobowiązanych ustawą o odpadach do przekazywania wymaganych zestawień, realizujących ten
obowiązek, a także od rzetelności i poprawności sporządzanych informacji.
Należy tu nadmienić, że w przypadku powiatu pabianickiego odpady powstające w sektorze
gospodarczym nie stanowią istotnego problemu w ich zagospodarowaniu. Gospodarka odpadami
w firmach, które uregulowały sprawy formalnoprawne w tym zakresie, polega na przekazywaniu
odpadów

podmiotom

prowadzącym

działalność

w zakresie

gospodarowania

odpadami

i posiadającymi na to stosowne zezwolenia. Odpady wywożone są generalnie poza teren powiatu.
Przypuszcza się, że większość firm, które nie posiadają wymaganych uzgodnień odnośnie
postępowania

z wytwarzanymi

odpadami

również

przekazuje

je

do

zagospodarowania

specjalistycznym przedsiębiorstwom. Nie można jednak wykluczyć, że część z odpadów z tego
sektora, w tym odpadów zaliczanych do niebezpiecznych, trafia do strumienia odpadów
komunalnych i jest zagospodarowywana w sposób niezgodny z zasadami ochrony środowiska.

4 PROGNOZA
ODPADAMI

ZMIAN

W

ZAKRESIE

GOSPODARKI

4.1 Zmiany demograficzne
Zmiany demograficzne mają wiele złożonych przyczyn, z których do najważniejszych można
zaliczyć:
 sytuację gospodarczą i związane z nią poszukiwanie przez mieszkańców pracy,
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 upadek jednych dziedzin wytwórczości i rozwój innych,
 postęp w technologii produkcji,
 rozwój nowych sektorów związanych ze świadczeniem usług.
Ponadto przekształcenia na wsi wywierają wpływ na rozwój sieci osadniczej, strukturę
zatrudnienia, rynek pracy, problemy bezrobocia, wyznaczają potrzeby w zakresie infrastruktury,
sieci usług i są zależne od charakteru i położenia gminy.
Do prognozy zmian liczby ludności powiatu w latach: 2009, 2012 i 2015, wykorzystano
prognozy demograficzne sporządzane przez GUS. Przedstawia je poniższa tabela.

Tabela 59. Prognoza zmian ludności powiatu pabianickiego na lata 2009 - 2015 [%] (wg GUS)
Prognozowana liczba ludności
Lata

Wskaźnik liczby ludności w stosunku
do roku 2007

Ogółem

Miasto

Wieś

Ogółem

Miasto

Wieś

2009

117 908

86 955

30 953

99,99

73,74

26,25

2012

116 938

85 496

31 442

99,17

72,50

26,66

2015

115 919

83 893

32 026

98,30

71,14

27,16

4.2 Odpady komunalne
Wskaźniki nagromadzenia jednostkowego odpadów komunalnych są podstawowymi danymi
wyjściowymi do obliczeń i wszelkich rozważań nad problemami planowania gospodarki odpadami
czy sporządzania prognoz zmian w czasie. Wskaźniki te, podobnie jak właściwości technologiczne
odpadów, są zróżnicowane. Z obserwacji oraz z szacunków dokonanych w KPGO 2010 wynika, iż
wskaźniki objętościowe nagromadzenia odpadów zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich
wzrastają. Trudności w dokonaniu prawidłowego oszacowania ilości odpadów, korzystając
z prognozy zmian w ilości i składzie odpadów komunalnych, polegają na tym, iż zmianie ulega
jednocześnie wiele czynników, m.in.. zmiana liczby ludności, skład morfologiczny odpadów,
proporcje pomiędzy mieszkającymi na wsi i w mieście.
Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych w powiecie pabianickim w latach
2009 - 2015 wzięto pod uwagę założenia zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010,
Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 oraz trendy występujące w powiecie
pabianickim. Przyjęto następujące założenia:
 nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów
komunalnych;
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 wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca miast
kształtował się będzie na poziomie co najmniej 1% w skali roku, zaś na 1 mieszkańca wsi na
poziomie 0,5% w skali roku;
 wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2 - 3% (w stosunku do całości
wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości i składu
odpadów niesegregowanych, zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw
sztucznych, szkła i metali;
 ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5-letnich
(1% w skali roku).
Porównując ilości wytworzonych odpadów komunalnych na przestrzeni lat 2004 - 2007
przyjęto wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca na
poziomie 1% w skali roku. Na prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
wpływać będzie liczba mieszkańców powiatu, zmiany w poziomie dochodów ludności oraz zmiany
jednostkowych wskaźników emisji odpadów. Prognozę zmian wskaźników emisji wykonano w
oparciu o wskaźniki zamieszczone w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010. Założono
roczne zmiany emisji poszczególnych wskaźników na poziomie 1%. Prognozowane ilości odpadów
komunalnych w latach: 2009, 2012 i 2015 zostały obliczone na podstawie wyżej zamieszczonych
procentowych wskaźników zmian ludności przy uwzględnieniu rocznych wskaźników zmiany
emisji odpadów (1% rocznie).
Prognozowane ilości odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne strumienie odpadów
przedstawia tabela 60.
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Tabela 60. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (wg KPGO 2010)
Ilość odpadów w [Mg]
Lp.

Rodzaj
2009r.

2012r.

2015r.

1.

Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie

4079,92

5191,43

6406,86

2.

Odpady zielone z ogrodów i parków

1198,23

1183,16

1166,85

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym:

39014,98

38530,38

36587,42

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

10406,01

10265,90

8695,13

odpady zielone

967,67

958,93

949,68

papier i tektura

9403,91

9284,29

9154,65

opakowania wielomateriałowe

3741,90

3697,06

3648,62

tworzywa sztuczne

6617,81

6538,23

6452,25

szkło

3792,74

3748,58

3700,97

metale

2188,57

2163,09

2135,62

odzież, tekstylia

728,74

720,25

711,11

drewno

729,92

721,43

712,26

odpady niebezpieczne

437,71

432,62

427,13

odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

4756,47

4731,47

4706,55

0,30

0,3

0,3

3.

4.

Odpady z targowisk

5.

Odpady z czyszczenia placów i ulic

1304,33

1282,44

1258,40

6.

Odpady wielokogabarytowe

2203,40

2181,55

2158,25

52557,63

53100,73

52284,63

razem

4.2.1

Odpady ulegające biodegradacji.

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji przedstawia tabela 61.

Tabela 61. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji. (według KPGO 2010)
Ilość odpadów w [Mg]
Lp.

Nazwa

1.

Papier i tektura zbierane selektywnie

2.

Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) zbierane
selektywnie

3.

Odpady zielone (z ogrodów i parków)

4.

Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień
zmieszanych odpadów komunalnych

5.

Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)

razem

2009r.

2012r.

2015r.

235,35

299,55

367,68

b.d.

b.d..

b.d.

1 198,23

1 183,16

1 166,85

967,67

958,93

949,66

0,3

0,3

0,3

2 401,55

2 441,94

2 484,49
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Komunalne osady ściekowe.

Na ilość wytwarzanych osadów ściekowych mają wpływ dwa zasadnicze czynniki – zmiany
demograficzne oraz realizacja inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz
oczyszczalni ścieków. Zgodnie więc z założeniami KPOŚ ilość osadów ściekowych systematycznie
wzrasta. Ponadto w ramach modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dobroniu planowane
jest podwojenie jej przepustowości. Przy prognozowaniu ilości osadów ściekowych przyjęto
następujące założenia:
 dynamikę wzrostu ilości osadów ściekowych w granicach 5% w skali roku,
 podwojenie ilości osadów ściekowych powstających w Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w Dobroniu do 2012r.
Prognozowane ilości osadów ściekowych kształtują się następująco:
 rok 2009 – 143,97 Mg,
 rok 2012 – 236,26 Mg,
 rok 2015 – 271,70 Mg.

4.3 Odpady powstające w sektorze gospodarczym
4.3.1

Odpady inne niż niebezpieczne

4.3.1.1 Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne w sektorze gospodarczym.
Ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne zależeć będą głównie od
ogólnego rozwoju gospodarczego Polski, od koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki,
od zmian w uregulowaniach prawnych, od sytuacji ekonomicznej ludności, powstawaniu nowych
inwestycji i podmiotów gospodarczych, od zmian w technologii produkcji oraz od powstawania
nowych

obiektów

służących

zagospodarowaniu

odpadów,

intensyfikacji

kontroli

oraz

inwentaryzacji wytwarzanych odpadów.
Według prognoz GUS do roku 2015 w liczbie mieszkańców powiatu pabianickiego będzie
można obserwować tendencję spadkową spowodowaną migracjami ludności oraz ujemnym
przyrostem naturalnym. Prognozy gospodarcze dla kraju na najbliższe 15 lat zakładają dynamiczny
rozwój gospodarczy, w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu
Zgodnie z KPGO 2010 do roku 2018 przewiduje się spadek ilości wytwarzanych odpadów
w następujących gałęziach przemysłu:
 spożywczo – rolnym (grupa 02) o około 5%, tj. o 0,42% w skali roku,
 drzewno – papierniczym (grupa 03) o około 3%, tj. o 0,25% w skali roku,
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 skórzano – tekstylnym (grupa 04) o około 8%, tj. o 0,66% w skali roku,
 chemicznym – syntezy nieorganicznej (grupa 06) o około 6%, tj. o 0,50% w skali roku,
 fotograficznym i usług fotograficznych (grupa 09) o około 0,5% w skali roku.
Równocześnie KPGO 2010 zakłada wzrost ilość odpadów wytwarzanych w następujących
gałęziach przemysłu:
 chemii organicznej (grupa 07) o około 10%, tj. o 0,83% w skali roku,
 powłok ochronnych (grupa 08) o około 20%, tj. o 1,66% w skali roku,
 procesów termicznych (grupa 10) o około 6%, tj. o 0,5% w skali roku,
 chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów (grupa 11) o
około 40%, tj. o 3,33% w skali roku,
 odpady nie ujęte w innych grupach (grupa 16) o około 25%, tj. o 2,10% w skali roku,
 instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczania ścieków,
uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19) o około 30%, tj. o 2,50%
w skali roku.
Na niezmienionym poziomie powinno utrzymać się wytwarzanie odpadów z kształtowania oraz
fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (grupa 12).
Przy prognozowaniu ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne
w poszczególnych grupach na terenie powiatu pabianickiego wzięto pod uwagę założenia KPGO
2010 oraz uwarunkowania lokalne wynikające z charakteru przemysłowego regionu. Zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 2011 dla wytwarzania odpadów z kształtowania
oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztuczny założono wzrost
o 5% w skali roku. Wartości te przedstawia poniższa tabela.

Tabela 62. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne na terenie powiatu
pabianickiego.

Prognozowane ilości w [Mg]

Grupa
odpadów

Nazwa grupy odpadów

1.

02

2.

3.

Lp.

2009r.

2012r.

2015r.

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw
hydroponicznych,
rybołówstwa,
leśnictwa,
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

4 409,50

4 252,47

4 297,44

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji
płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

1 024,97

1 017,24

1 009,52

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego
i tekstylnego

91,59

89,76

87,92
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4.

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu
i stosowania produktów przemysłu chemii
nieorganicznej

3,01

2,96

2,92

5.

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu
i stosowania produktów przemysłu chemii
organicznej

251,37

257,53

263,69

6.

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu
i stosowania powłok ochronnych

134,16

140,63

147,09

7.

10

Odpady z procesów termicznych

17 876,22

18 141,71

18 407,2

8.

11

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania
powierzchni metali oraz innych materiałów
i
z
procesów
hydrometalurgii
metali
nieżelaznych

1,01

1,11

1,20

9.

12

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

666,18

757,03

847,87

10.

16

Odpady nieujęte w innych grupach

1 528,80

1 621,23

1 713,67

68,37

73,25

78,13

26 120,30

26 521,03

26 921,57

11.

19

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

Prognozuje się wzrost ilości odpadów poddanych procesom odzysku – o około 0,5% w skali
roku oraz unieszkodliwianych poza składowaniem – o około 0,3% w skali roku.
4.3.1.2 Odpady opakowaniowe.
W zakresie wytwarzania materiałów opakowaniowych oraz opakowań dokonał się znaczny
postęp, polegający na obniżeniu ich masy. Zmniejszenie masy odpadów opakowaniowych
spowodowane jest także przeprowadzaniem przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań
w systemach pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U).
Zgodnie z KPGO 2010 prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań oraz struktury odpadów
opakowaniowych pozostają bez zmian. W perspektywie lat 2007 - 2018 przewiduje się natomiast
zmiany w zakresie przydatności odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii, zaś
w latach 2014 - 2018 wzrost możliwości odzysku energii z odpadów opakowaniowych
nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach odpadów komunalnych. Zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 2011 założono wzrost ilości w skali roku dla
opakowań z: tworzyw sztucznych, szkła i odpadów wielomateriałowych o 5%, metali i drewna oraz
odpadów substancji toksycznych i bardzo toksycznych o 10%, papieru i tektury oraz tekstyliów
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o 20%, natomiast spadek ilości odpadów zmieszanych o 10% w skali roku. Szacunkową masę
poszczególnych rodzajów opakowań przedstawia tabela 66.

Tabela 63. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych na terenie powiatu pabianickiego

Lp.

Kod
odpadu

1.

15 01 01

papier i tektura

2.

15 01 02

3.

Prognozowana masa odpadów
opakowaniowych [Mg]
2009r.
2012r.
2015r.

Nazwa odpadu

1 095,05

1 564,36

2 033,66

tworzywa sztuczne

199,73

226,97

254,20

15 01 03

drewno

25,37

31,72

38,06

4.

15 01 04

metale

5,39

6,73

8,08

5.

15 01 05

odpady wielomateriałowe

0,47

0,54

0,60

6.

15 01 06

odpady zmieszane

0,08

0,05

0,18

7.

15 01 07

szkło

26,63

30,26

33,89

8.

15 01 09

tekstylia

23,77

23,77

23,77

9.

15 01 10*

odpady substancji toksycznych i bardzo
toksycznych

28,52

35,65

42,78

10.

15 01 11*

metale porowate elementy

0,07

0,09

0,11

1 405,08

1 920,14

2 435,33

razem

4.3.1.3 Zużyte opony.
Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie wprost proporcjonalnym do wzrostu ilości
samochodów oraz czasu eksploatacji opon. W związku z tym przyjęto 10% wzrost zużytych opon
w skali roku, zgodnie ze wzrostem ilości zarejestrowanych pojazdów w powiecie pabianickim.
Prognozowane ilości zużytych opon kształtują się następująco:
 rok 2009 – 1 691,67 Mg,
 rok 2012 – 2 114,60 Mg,
 rok 2015 – 2 537,52 Mg.
4.3.1.4 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej.
Ilość odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej związana jest z rozwojem lub recesją poszczególnych dziedzin gospodarki. Zgodnie
z Planem Gospodarki Województwa Łódzkiego 2011 przyjęto dynamikę wzrostu tych odpadów
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w granicach 5 - 10% w skali roku. Dla lat 2007 – 2011 na poziomie 10% rocznie, zaś od roku 2012
wzrost 5% rocznie. Prognozowane ilości odpadów budowlanych kształtują się następująco:
 rok 2009 – 295,04 Mg,
 rok 2012 – 368,80 Mg,
 rok 2015 – 424,12 Mg.
4.3.2

Odpady niebezpieczne

Prognozowanie ilości odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia do 2018 roku jest
trudne ze względu na ciągle zmieniające się czynniki ekonomiczne oraz wiele innych
uwarunkowań. Porównując ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych na przestrzeni lat 2004
- 2007 zauważono, iż ilość odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego maleje. Można się
jednak spodziewać, iż wzrośnie odsetek odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów
komunalnych.
4.3.2.1 Przeterminowane środki ochrony roślin.
Z uwagi na wysokie ceny środków ochrony roślin ich zużycie spada. Przeterminowaniu ulegają
coraz mniejsze ilości środków ochrony roślin. Po zużytych środkach pozostają odpady
opakowaniowe, które trafiają do strumienia odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych sprzedający środki ochrony roślin są zobowiązani do
pobierania kaucji, której zwrot następuje po oddaniu opakowania po zużytym środku.
4.3.2.2 Oleje odpadowe.
Spadek możliwych do pozyskania olejów odpadowych wiąże się ze spadkiem zapotrzebowania
na oleje smarowe świeże, spowodowanym m.in. zwiększeniem czasu eksploatacji olejów.
Założono, zgodnie z tendencjami występującymi na terenie powiatu pabianickiego na przestrzeni lat
2004 – 2007, 5% spadek w skali ilości odpadowych olejów w skali roku. Prognozuje się
następujące ilości olejów odpadowych możliwych do pozyskania:
 rok 2009 – 14,99 Mg,
 rok 2012 – 12,49 Mg,
 rok 2015 – 9,99 Mg.
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4.3.2.3 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Przyjmuje się, że dynamika wzrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
będzie wahała się w granicach 3 - 5% w skali roku. Biorąc pod uwagę dużą dynamikę wzrostu
ilości zużytego sprzętu elektrycznego w ostatnich latach, przyjęto dla lat objętych prognozą
dynamikę wzrostu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie 5% w skali roku.
Prognozowane ilości tego odpadu będą się kształtować następująco:
 rok 2009 – 84,69 Mg,
 rok 2012 – 96,23 Mg,
 rok 2015 – 107,78 Mg
4.3.2.4 Odpady mogące zawierać PCB.
W związku z koniecznością zakończenia do dnia 30 czerwca 2010 r. użytkowania urządzeń
mogących zawierać PCB ilość wytwarzanych odpadów zawierających PCB będzie wzrastać. Na
terenie powiatu w Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych POLFA zinwentaryzowano
647 kondensatory oraz 5 150 kg olejów zawierających PCB.
4.3.2.5 Odpady medyczne i weterynaryjne.
Zgodnie z KPGO 2010 przyjęto 1% wzrost świadczeń medycznych dla ludności w skali roku.
W związku z tym wzrost odpadów niebezpiecznych z tej grupy przyjęto na tym samym poziomie.
Prognozy ilości odpadów, które będą wytwarzane przez placówki służby zdrowia przedstawiają się
następująco:
 rok 2009 – 46,369 Mg,
 rok 2012 – 47,72 Mg,
 rok 2015 – 48,08 Mg.
Ze względu na brak informacji o wytworzonych odpadach weterynaryjnych w latach 2004 –
2007 prognozowanie ilości powstających odpadów na kolejne lata nie jest możliwe. Zgodnie
z KPGO 2010 szacuje się, że ilość niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych kształtuje się na
poziomie 10% niebezpiecznych odpadów medycznych.
4.3.2.6 Zużyte baterie i akumulatory.
Zgodnie z analizą zmian ilości tego typu odpadów na terenie powiatu pabianickiego w latach
2004 – 2007 przyjęto wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania zużytych baterii
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i akumulatorów na poziomie 10% w skali roku Prognozuje się następujące ilości zużytych baterii
i akumulatorów możliwych do pozyskania:
 rok 2009 – 4,20 Mg,
 rok 2012 – 5,24 Mg,
 rok 2015 – 6,29 Mg.
Wzrost w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów wiąże się z zużywaniem
ok.60% baterii pierwotnych przez mieszkańców Polski w stosunku zużycia baterii pierwotnych
przez mieszkańców UE.
4.3.2.7 Pojazdy wycofane z eksploatacji.
Na

prognozę

ilości

wycofanych

samochodów,

poza

ilością

rejestrowanych

i wyrejestrowywanych pojazdów, ma wpływ kilka innych czynników, a mianowicie – wartość
wskaźnika osób przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju
gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa liczba pojazdów, a więc także liczba pojazdów
wycofanych z eksploatacji, będzie systematycznie wzrastać. Zaobserwować także będzie można
zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów na nowsze, co również przyczyni się do wzrostu
ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Na terenie powiatu pabianickiego wzrost ilości zarejestrowanych pojazdów wynosi 10%
w skali roku. Rocznie wyrejestrowywanych jest około 3 000 pojazdów.
4.3.2.8 Odpady zawierające azbest.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie powiatu pabianickiego wykazano
około 4 329 Mg wyrobów zawierających azbest. Należy zaznaczyć, że część gmin powiatu
pabianickiego jest w trakcie inwentaryzacji wyrobów azbestowych, zatem ilości te mogą ulec
zmianie. Zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium
Polski, wyroby azbestowe mają zostać całkowicie unieszkodliwione do roku 2032, natomiast do
2018 roku powinno zostać usunięte około 60% ilości odpadów zawierających azbest. Przyjmuje się,
że wzrost tego rodzaju odpadów nie będzie natychmiastowy. Tempo powstawania odpadów
azbestowych będzie sukcesywnie wzrastać w miarę zbliżania się do ostatecznego terminu usunięcia
wyrobów azbestowych. W związku z powyższym w latach 2009 – 2015 unieszkodliwieniu
podlegać będzie około 260 Mg wyrobów azbestowych rocznie. Należy zapewnić więc możliwości
finansowe i techniczne związane z unieszkodliwieniem takiej ilości tego odpadu.
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5 CELE I ZADANIA POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI
Polityka ekologiczna Państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji
ochrony środowiska. Na podstawie aktualnego stanu określa:
 cele ekologiczne
 priorytety ekologiczne
 poziomy celów długoterminowych
 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych
 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki
finansowe
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa Zarząd Powiatu sporządza powiatowy program
ochrony środowiska, uwzględniający powyższe wymagania, którego integralną częścią jest plan
gospodarki przyczyniający się do stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Powiatowy plan gospodarki odpadami .powinien być
zgodny z wojewódzkim planem, który powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki
odpadami.

5.1 Wnioski wynikające z polityki ekologicznej państwa na lata 2007 - 2010
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014.
Kierunki działań na lata 2007 - 2010 w zakresie gospodarki odpadami:
 wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne
przyczyniających się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększające ilości
odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi i zmniejszaniu ilości odpadów
kierowanych na składowiska,
 sukcesywne zwiększanie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można
poddać procesom odzysku, w tym recyklingu, a także brak możliwości rekultywacji składowisk
tego typu odpadami,
 kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania
i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania ich negatywnego oddziaływania na
środowisko,
 wspieranie

wprowadzania

niskoodpadowych

technologii

produkcji,

zapewniających

wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,
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 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów
i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno –
edukacyjnej w tym zakresie,
 wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia i morfologii
odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,
 objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów oraz
zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki
odpadami,
 wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzyskiwania
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biotermicznego ich przekształcania,
 weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie
uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym zamykanie i rekultywacja
składowisk nie spełniających wymogów prawa,
 wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów
posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,
 wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie
gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących samorządy
w zakresie wykonywania przez nie tych obowiązków.
Ponadto podejmowane będą działania w celu stworzenia systemu efektywnego egzekwowania
przepisów w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzaniu i wdrażaniu instrumentów
finansowych umożliwiających realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.
Cele średniookresowe (do roku 2014) w zakresie gospodarki odpadami:
 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju PKB,
 zwiększenie udziału odzysku, w tym odzyskanej energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami
ochrony środowiska,
 zmniejszenie

ilości

wszystkich

odpadów

kierowanych

na

składowiska

odpadów,

z ograniczeniem do 2013 roku ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji do nie więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku,
 zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk niespełniających standardów Unii
Europejskiej,
 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
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 całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do 2010 roku,
 rozbudowa

systemu

odzysku

i

unieszkodliwiania

zużytego

sprzętu

elektrycznego

i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite
wyeliminowanie ich składowania,
 zapewnienie skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów
wycofanych z eksploatacji, stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek
produktach i gospodarce odpadami w Polsce.

5.2 Wnioski wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010.
Celem dalekosiężnym tworzenia planów gospodarki odpadami jest dojście do systemu
gospodarki zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady
gospodarowania odpadami, a w szczególności:
 zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości i negatywnego oddziaływania
na środowisko, przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania
 zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska ich odzysku
 zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi
Realizacja tego celu umożliwi osiągnięcie innych celów, tj. ograniczenie zmian klimatu
powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez minimalizację emisji gazów cieplarnianych
z technologii zagospodarowania odpadów czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym
kraju energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastępowanie spalania paliw kopanych spalaniem
odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Główne założenia polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami zostały określone KPGO
2010, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z 29 grudnia 2006r. (M.P. z 2006 r. Nr 90,
poz. 946).
Cele główne wskazane w KPGO 2010:
 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
 zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego
z wymaganiami ochrony środowiska,
 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
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 zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających wymagań
technicznych,
 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce
odpadami w Polsce.
Cele nadrzędne wskazane w KPGO 2010:
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców,
najpóźniej do końca 2007r.,
 zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,
najpóźniej do końca 2007r.,
 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, tak aby nie było składowanych: do 2010r. nie więcej niż 75%, do 2013r.
nie więcej niż 50% oraz do 2020r. nie więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych
w 1995r.,
 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych
odpadów do końca 2014r.,
w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi:
 całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010r. oraz likwidację od
2011r. odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50ppm,
 w latach 2007 - 2018 utrzymanie poziomu odzysku olejów odpadowych na poziomie co
najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%,
 osiągnięcie zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej poziomów odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów w latach
2007 - 2009 oraz w latach 2010 - 2018 osiągnięcie poziomów zbierania i recyklingu
(zdefiniowanych i określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii
i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.9.2006 r.),
 ustanowienie od 2008r. zakazu wprowadzania do obrotu niektórych baterii zawierających rtęć
i kadm oraz ustanowienie od 2012r. zakazu stosowania akumulatorów niklowo – kadmowych,
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 w latach 2007 - 2018 podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych
i weterynaryjnych, co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów inne niż niebezpieczne
w strumieniu odpadów niebezpiecznych,
 zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających
z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 rozbudowa

systemu

odzysku

i

unieszkodliwiania

zużytego

sprzętu

elektrycznego

i elektronicznego ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich składowania,
 osiągnięcie od 1 stycznia 2008 roku poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

wysokości

4 kg/mieszkańca/rok (kg/M/rok),
 w latach 2007 - 2018 sukcesywne osiąganie celów określonych w uchwalonym w dniu
14 maja 2002r. przez Radę Ministrów „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski”,
 likwidacja do 2010 r. mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki
ochrony roślin, a od 2011 r. likwidacja pestycydowych skażeń terenu spowodowanych przez
mogilniki, zagrażających bezpieczeństwu użytkowych wód podziemnych oraz do 2018 r.
zakończenie likwidacji zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych
odpadów pestycydowych,
 w latach 2007 - 2014 rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów wybuchowych oraz
dostosowanie go do wymagań ochrony środowiska.
w zakresie gospodarowania odpadami pozostałymi:
 w latach 2007 - 2018 rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie
poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon zgodnych z ustawą z dnia 11 maja 2001r.
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 w latach 2007 - 2018 rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów,
budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby
osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.,
 do 2018 r. ograniczenie składowania osadów ściekowych, zwiększenie ilości komunalnych
osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów
przekształcanych metodami termicznymi, maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji
biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów
dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego,
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 w latach 2007 - 2010r. zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku, do 82%
w 2010 r. oraz zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5%
w 2010r., zaś w latach 2011 - 2018 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom
odzysku do 85% w 2018r. oraz zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza
składowiskami do 7% w 2018r.
Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami wskazane w KPGO 2010:
 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,
 wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów
celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,
 wspieranie wdrażania 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,
 weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie
uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekultywacja
składowisk niespełniających wymogów prawa,
 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 organizacja zakładów zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej do
przyjmowania i przetwarzania odpadów o przepustowości wystarczającej z obszaru
zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym
kryteria najlepszej dostępnej techniki,
 wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie
gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki
samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków,
 wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

5.3 Wnioski wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Łódzkiego 2011
Główne cele wynikające z PGOWŁ 2011
 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców
województwa do końca 2009r.,
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 objęcie mieszkańców (głównie z terenów miejskich) systemem selektywnego zbierania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (OKB) do roku 2010,
 zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska, a szczególnie
ulegających biodegradacji. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach do 31 grudnia 2010 roku nie
można składować więcej niż 75% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, do
31 grudnia 2013 roku

należy

ograniczyć

ilość

składowanych

odpadów

ulegających

biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995, a do dnia 31 grudnia 2020r. można składować
nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
 zwiększenie wykorzystywania odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako źródła
energii odnawialnej (szczególnie przy zastępowaniu paliw kopalnych) w celu osiągnięcia
limitów wykorzystania energii odnawialnej.
 objęcie

wszystkich

mieszkańców

systemem

selektywnego

zbierania

odpadów

opakowaniowych do roku 2009,
 zwiększenie ilości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze selektywnego
zbierania poprzez poprawę systemu zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych
powstających w gospodarstwach domowych,
 osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2014 określonych w ustawie
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie
produktowej i depozytowej,
 ograniczenie składowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów,
 zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi,
 wyeliminowanie nieprawidłowego postępowania z zużytymi oponami przez ograniczanie
możliwości ich spalania w instalacjach do tego nieprzystosowanych oraz poza instalacjami,
 do 2011r. rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu zgodnie z prawem oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r.
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i depozytowej do roku 2014r. należy osiągnąć poziom: odzysku – 75%,
recyklingu – 15 %,
 docelowo do roku 2018r. należy osiągnąć poziom odzysku w wysokości 100%, a recyklingu
w wysokości 20%.
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 do 2018 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć
poziom odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.
 zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w przedsiębiorstwach,
 stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT),
 poprawa świadomości ekologicznej wytwórców odpadów niebezpiecznych, szczególnie
z małych i średnich przedsiębiorstw.
 likwidacja mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin do
roku 2010,
 wyeliminowanie przeterminowanych środków ochrony roślin ze środowiska,
 zmniejszenie zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych odpadów środków
ochrony roślin w tym pestycydowych, nie spełniających wymogów ochrony środowiska,
 osiągnięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości nie
mniejszej niż 4 kg na mieszkańca rocznie,
 osiągnięcia przez wprowadzających sprzęt poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z ustawą
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 30),
 usunięcie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz
dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB do 2010 r.,
 docelowo dążyć do likwidacji odpadów mogących zawierać PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.
 podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 poprawa wiarygodności danych dotyczących ilości poszczególnych rodzajów odpadów
wytwarzanych na terenie placówek służby zdrowia (zamkniętych i otwartych) oraz
weterynaryjnych.
 zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających
z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 osiągnięcie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu (zgodnie z ustawą z dnia
20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ) do 31 grudnia 2014r,
poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio
85% i 80% (art. 60), po tym dniu odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do ich
stacji demontażu rocznie, z zastrzeżeniem, że dla pojazdów wyprodukowanych przed dniem
1 stycznia 1980r. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 75% i 70% zgodnie
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z zapisami art. 28 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji,
 likwidacja nielegalnych punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska do roku 2032,
 ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przez substancje zubożające warstwę
ozonową będące odpadami.

5.4 Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami. Działania zmierzające do
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczania ich ilości
i negatywnego oddziaływania na środowisko.
Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami w powiecie określono w oparciu o wytyczne
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, aktualną
sytuację w zakresie gospodarki odpadami w powiecie i prognozę dotyczącą wytwarzania odpadów.
Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Odpadami zostały określone cele i zadania m. in. dla
odpadów komunalnych, opakowaniowych, medycznych i weterynaryjnych, przemysłowych,
budowlanych, komunalnych osadów ściekowych.
Główne cele gospodarki odpadami są różne dla poszczególnych kategorii odpadów, lecz nie
naruszają ogólnych zasad przyjętych w tej dziedzinie, tj. zachowanie hierarchii działań w zakresie
postępowania z odpadami polegającej na:
 zapobieganiu powstawania odpadów,
 odzysku, w tym recyklingu (materiałowego i organicznego),
 spalaniu połączonym z odzyskiem energii (termiczne przekształcanie odpadów),
 unieszkodliwianiu (np. przez składowanie).
Wspólnym celem stawianym przed gospodarką wytworzonymi odpadami jest stworzenie
systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i ich obrotu. Jest to ważny cel,
gdyż tylko pełna informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami może zapewnić
właściwe planowanie na przestrzeni kilku lat.
Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów jest
podnoszenie świadomości obywateli poprzez różnego rodzaju szkolenia, ulotki czy informatory.
Każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form
usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają
utrzymać je na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na
środowisko lub zagrożenie życia czy zdrowia ludzi. Działania mające na celu zapobieganie
powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości będą polegać przede wszystkim na:
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 przeprowadzaniu systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami
 optymalizacji parametrów technicznych i zużycia surowców
 unowocześnieniu urządzeń i maszyn
 poprawie wydajności urządzeń i systematycznej ich kontroli
 przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych;
 analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii oraz norm zużycia materiałów pod kątem
ograniczenia ilości odpadów;
 oszczędności zużycia materiałów i surowców;
 selektywnej zbiórce odpadów;
 wyeliminowaniu źródeł wycieków, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na stan technicznych
urządzeń i instalacji, które mogą być źródłem niekontrolowanych wycieków substancji
mogących powodować zanieczyszczenie środowiska;
 kontrolowaniu ilości i rodzajów powstających odpadów;
 modernizacji urządzeń lub zmianie technologii w celu zmniejszenia ilości powstających
odpadów;
 selektywnym zbieraniu i magazynowaniu odpadów;
 zwiększeniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi;
 wprowadzeniu systemów zarządzania środowiskowego ISO czy EMAS;
 wprowadzeniu w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”, która kładzie nacisk na
ograniczenie zanieczyszczeń u źródła, czyli w momencie ich powstawania w procesie
produkcyjnym.
Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami na terenie powiatu w zakresie
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, polegają na postępowaniu z odpadami
z w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach. Najkorzystniej jest
wytworzone odpady poddawać odzyskowi i unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania. jeżeli
nie jest to możliwe odpady powinny być przekazywane do miejsc, gdzie poddawane będą
odzyskowi albo unieszkodliwieniu w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. Istotne
znaczenie w tym zakresie będzie miała prawidłowa realizacja zadań gmin w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi określonych w ustawie o odpadach, w tym przede wszystkim zapewnienie
objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem odbierania wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnianie właściwych warunków funkcjonowania
systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych umożliwiających ograniczenie
składowania odpadów ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych, osiąganie
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poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Do działań wspomagających
prawidłową gospodarkę odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów należę ponadto:
 poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wytwórców odpadów, szczególnie
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez intensyfikację edukacji ekologicznej
promującej właściwe postępowanie z odpadami,
 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów poprzez właścicieli nieruchomości
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
5.4.1

Odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji

W 2007 roku w gminach powiatu pabianickiego procent mieszkańców objętych
zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych wynosił około 90%. Zauważyć jednak należy,
iż liczba mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką była zdecydowanie większa na terenie
miast, zaś w gminach typowo rolniczych procent objęcia zorganizowana zbiórką był dużo niższy
i wahał się w granicach 50-60%.
Konieczność prowadzenia zbiórki odpadów na terenie gmin wynika z obowiązku nałożonego
na gminę przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Pomimo tego nadal duża
część mieszkańców powiatu nie jest objęta zorganizowanym systemem zbierania odpadów
komunalnych i ze względu na trudności między innymi znaczny wzrost opłat za odbiór odpadów,
proces ten przebiega bardzo wolno. Realizacja tego zadania uzależniona jest także od przyjętych
rozwiązań w gminnych planach gospodarki odpadami, których uchwalanie powinno zakończyć się
do końca czerwca 2008 r., a niezbędny jest czas do pełnego wdrożenia podjętych działań.
Celem do osiągnięcia jest więc objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych 100% mieszkańców powiatu do końca 2009 roku.
Planowane działania
prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.
wzmocnienie kontroli systemu zbiórki odpadów przez sprawdzanie ewidencji zawartych umów
oraz zgodności działania firm odbierających odpady od właścicieli nieruchomości z wydanymi
zezwoleniami
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Odpady ulegające biodegradacji
Według Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w wojewódzkich, powiatowych
i gminnych planach gospodarki odpadami, do obliczenia bazowej ilości odpadów ulegających
biodegradacji wytworzonych w 1995 roku, przyjmuje się następujące wskaźniki:
 tereny miejskie - 155 kg/mieszkańca rocznie,
 tereny wiejskie – 47 kg/mieszkańca rocznie,
oraz liczbę mieszkańców w danej jednostce organizacyjnej w tym roku.
Uwzględniając powyższe dane, można określić, że ilość wytworzonych odpadów ulegających
biodegradacji, która w 1995 roku wynosiła w miastach 14 445,92 Mg i na wsiach 1344,34 Mg,
razem ok. 15 800 Mg.
Do 31 grudnia 2010 roku nie można składować więcej niż 75% całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995, co stanowi w powiecie pabianickim – 11 850 Mg. Do 31 grudnia 2013 roku należy
ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 50% w stosunku do roku
1995 co stanowi – 7 900 Mg. Natomiast do dnia 31 grudnia 2020 r. można składować nie więcej niż
35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji co stanowi
5 530 Mg. Aby osiągnąć ww. cel należy dążyć do ograniczenia składowania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji na składowiskach. Gospodarka odpadami ulegającymi
biodegradacji powinna zmierzać w kierunku selektywnej zbiórki, przetwarzania papieru i tektury,
kompostowania we własnym zakresie, skarmiania zwierząt w gospodarstwach, przetwarzania
odpadów komunalnych (zmieszanych) w procesach mechaniczno biologicznego przetwarzania
odpadów, z wykorzystaniem procesów beztlenowych oraz przetwarzania odpadów komunalnych
resztkowych (zmieszanych) w procesach spalania/współspalania odpadów.
Recykling odpadów w postaci papieru i tektury oraz recykling organiczny nie zapewnią
wymaganego stopnia redukcji masy składowanych odpadów biodegradowalnych. Aby spełnić
postawione założenia dotyczące redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji w odpadach
składowanych konieczne będzie kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną. Kompostowaniu można poddać
ponad 35% odpadów domowych, czyli w wymiernym stopniu zmniejszyć ilość odpadów
wymagających usunięcia z posesji, a tym samym znacznie obniżyć koszty wywozu odpadów.
Cele do osiągnięcia:
objęcie mieszkańców (głównie z terenów miejskich) systemem selektywnego zbierania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do roku 2010,

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

str. 152

zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska, a szczególnie
ulegających biodegradacji. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach do 31 grudnia 2010 roku nie
można składować więcej niż 75% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, do
31 grudnia 2013 roku

należy

ograniczyć

ilość

składowanych

odpadów

ulegających

biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995, a do dnia 31 grudnia 2020r. można składować
nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
zwiększenie wykorzystywania odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako źródła
energii odnawialnej (szczególnie przy zastępowaniu paliw kopalnych) w celu osiągnięcia
limitów wykorzystania energii odnawialnej.

Planowane działania:
 opracowanie sposobów rozwoju selektywnego zbierania odpadów w tym odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, tj. resztki kuchenne, odpady zielone, papier, itp.,
w gminnych planach gospodarki odpadami,
 uwzględnienie selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji w regulaminach
utrzymania czystości i porządku w gminie,
 propagowanie na terenach wiejskich i wśród mieszkańców domów jednorodzinnych
w miastach stosowania metody kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we
własnym zakresie z użyciem kompostowników indywidualnych,
5.4.2

Odpady opakowaniowe

W 2007 roku na terenie powiatu pabianickiego zebrano selektywnie około1 245,86 Mg
odpadów opakowaniowych. Informacje o ilości selektywnie zebranych odpadów za 2007 rok są
jednak niepełne, ponieważ takie dane przekazało tylko 6 gmin (oprócz gminy Lutomiersk).
Konieczność prowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin wynika
z obowiązki nałożonego na gminę przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w lokalnych
punktach jej gromadzenia (zestawach pojemników) obejmująca papier, szkło kolorowe i białe,
tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe powinna być prowadzona zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie
szczegółowych sposobów postępowania z odpadami opakowaniowymi. (Dz. U. Nr 219, poz. 1858).
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W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym prawem
osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu.

Tabela 64. Docelowe procentowe poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych
w stosunku do masy lub ilości wprowadzonych na rynek krajowy.
do dnia 31.12.2007r.
poziom
poziom
odzysku
recyklingu

Rodzaj produktów

Lp.

1.

opakowania razem

2.

do dnia 31.12.2014r.
poziom
poziom
odzysku
recyklingu

50

25

60

opakowania z tworzyw sztucznych

-

25

-

3.

opakowania z aluminium

-

4.

opakowania ze stali,
w tym blachy stalowej

-

5.

opakowania z papieru
i tektury

-

6.

opakowania ze szkła
gospodarczego, poza ampułkami

-

7.

opakowania
z materiałów naturalnych (drewna
i tekstyliów) od dnia 1.01.2008r.
tylko opakowania z drewna

-

40
20
48

38

15

nie mniej niż 55 i
nie więcej niż 80

22,5
50

-

50

-

60

-

60

-

15

-

W zbieraniu, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych jednym z problemów jest
jeszcze zbyt słabo rozwinięte selektywne zbieranie odpadów w gminach, co może doprowadzić do
poważnego deficytu odpadów opakowaniowych przeznaczonych do odzysku. Ponadto wskazane
byłoby, aby organizacje odzysku wspierały finansowo selektywne zbieranie w gminach z funduszy
pobieranych w postaci opłat recyklingowych, ale od kilku lat obserwuje się tendencję spadku
wysokości opłat recyklingowych do tak niskiego poziomu, że brakuje finansów na rozwój
selektywnego zbierania.
Cele do osiągnięcia:
 objęcie

wszystkich

mieszkańców

systemem

selektywnego

zbierania

odpadów

opakowaniowych do roku 2011,
 zwiększenie ilości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze selektywnego
zbierania poprzez poprawę systemu zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych
powstających w gospodarstwach domowych oraz działania informacyjno – edukacyjne
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
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 osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2014 określonych w ustawie
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie
produktowej i depozytowej, które przedstawia tabela 69.

Planowane działania:
rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych w celu osiągnięcia rocznych
poziomów odzysku i recyklingu wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
i depozytowej,
urealnienie

opłat

za

składowanie

odpadów

przez

zarządzających

składowiskami,

zniechęcających do deponowania odpadów opakowaniowych na składowiskach,
wzmocnienie kontroli systemu zbiórki odpadów opakowaniowych przez sprawdzanie
zgodności działania firm odbierających odpady od właścicieli nieruchomości z wydanymi
zezwoleniami,
zintensyfikowanie działań dotyczących edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez działania
promujące selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych.
Termin od osiągnięcia celu - objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego
zbierania odpadów opakowaniowych został przewidziany do roku 2011. Jest to termin dłuższy niż
termin przewidziany w PGOWŁ 2011, gdzie objęcie wszystkich mieszkańców systemem
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych przewidziano do końca 2009 r. Niezgodność
związana jest z faktem, iż osiągnięcie ww. celu do roku 2009 r. w gminach na terenie powiatu
pabianickiego nie wydaje się realne.
5.4.3

Komunalne osady ściekowe

Brak jest na terenie powiatu pabianickiego pełnej informacji o ilości wytwarzanych osadów
ściekowych w funkcjonujących oczyszczalniach ścieków i o sposobach postępowania z nimi.
W dalszym ciągu obserwuje się wysoki odsetek składowanych osadów ściekowych, nawet jeżeli
poddawane są one procesowi odwodnienia w wirówkach czy na prasach filtracyjnych.
Obecnie zalecanymi metodami wykorzystania i unieszkodliwiania osadów ściekowych są
metody termiczne, i to zarówno w spalarniach osadów specjalnie wybudowanych przy
oczyszczalniach ścieków, a także w piecach cementowych. Dobrze odwodnione osady ściekowe
mogłyby być spalane w spalarniach przeznaczonych do spalania odpadów komunalnych.
W przypadku odpadów innych niż niebezpieczne (do nich zalicza się komunalne osady ściekowe)
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dopuszcza się ich termiczne przekształcenie w instalacjach innych niż spalarnie odpadów, czyli
współspalanie w elektrowniach lub w elektrociepłowniach. Prowadzenie procesu współspalania
osadów ściekowych zgodnie z wymaganiami przepisów emisyjnych w sprawie spalania odpadów
wymaga spełnienia stosunkowo ostrych jak dla energetyki zawodowej norm emisji pyłu, SO2, NOx,
oraz określonych metali ciężkich, a w szczególności rtęci. Krajowe bloki energetyczne nie
wyposażone w efektywne instalacje odsiarczania spalin oraz instalacje redukcji tlenków azotu nie
będą w stanie sprostać tym wymaganiom. Nakłady inwestycyjne na modernizacje urządzeń
energetycznych są zdecydowanie wyższe niż osiągnięte cele, co znacznie zmniejsza efektywność
ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia. Pomimo wspomnianych problemów ze względu na
zagrożenie mikrobiologiczne oraz metalami ciężkimi zalecane jest jednak unieszkodliwianie
osadów ściekowych metodami termicznymi. Dodatkowym atutem jest także wysoka wartość
opałowa osadów ściekowych. Oczyszczalnie ścieków, które nie zaproponują żadnego efektywnego
postępowania z osadami ściekowymi, będą musiały kierować odwodnione osady ściekowe do
zakładów termicznego unieszkodliwiania. Pozwoli to również na ograniczenie składowania
odpadów organicznych na składowiskach zgodnie z zapisami dyrektywy składowiskowej.
Podstawowe cele do roku 2018 zakładają ograniczenia składowania osadów ściekowych,
zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do
środowiska i osadów przetwarzanych metodami termicznymi oraz maksymalizacja stopnia
wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych. Cele do osiągnięcia w tym
obszarze , w kontekście zwiększonej ilości osadów ściekowych, powstających w wyniku
rozbudowy sieci kanalizacyjnej, to zwiększenie stopnia wykorzystania osadów ściekowych do
nawożenia gleb, zapewnienie innych możliwości zagospodarowania osadów (np. do rekultywacji
lub do wytwarzania kompostu), zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi środowiska obrotu
osadami

komunalnymi.

Ponadto

priorytetowym

zadaniem

do

realizacji

programu

zagospodarowania osadów ściekowych jest objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni
ścieków oraz nałożenie obowiązku prowadzenia badań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych
osadów ściekowych.
5.4.4

Zużyte opony

Na terenie kraju powstał system zbierania i odzysku zużytych opon. Niestety osoby
indywidualne dokonujące wymiany opon nie są objęte systemem i brak jest informacji co robią
z wykorzystanymi oponami. W zakresie gospodarki odpadami w postaci zużytych opon do 2011r.
powinna nastąpić rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie
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poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z prawem oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r.
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i depozytowej do roku 2014r. należy osiągnąć poziom: odzysku – 75%, recyklingu –
15 %,docelowo do roku 2018r. należy osiągnąć poziom odzysku w wysokości 100%, a recyklingu
w wysokości 20%.
Istotne jest wprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszańców oraz małych
i średnich przedsiębiorstw z zakresu odpowiedniej gospodarki zużytymi oponami. Osiągnięcie
założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi oponami wymaga wyeliminowania
nieprawidłowego postępowania ze zużytymi oponami przez ograniczanie możliwości ich spalania
w instalacjach do tego nieprzystosowanych oraz poza instalacjami, rozbudowy systemu zbierania
zużytych opon, kontroli postępowania ze zużytymi oponami oraz przygotowanie akcji
edukacyjnych przez organizacje odzysku
5.4.5

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej mogą być cennym surowcem używanym w procesie recyklingu szczególnie do budowy
infrastruktury drogowej. Bezwzględnie należy wyeliminować składowanie tego typu odpadów na
składowiskach. Koniecznym jest zorganizowanie punktów zbierania odpadów z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a także linii rozdrabniania
odpadów budowlanych. Celem do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami pobudowlanymi
jest do 2018 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć
poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r. W realizacji tego celu powinien pomóc
rozwój edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania odpadów budowlanych oraz
skuteczny odbiór odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej zarówno od osób indywidualnych jak i od podmiotów gospodarczych.
5.4.6

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne powstają w zróżnicowanych ilościach i rodzajach w zakładach
przemysłowych, usługowych, obiektach handlowych oraz gospodarstwach domowych. Duże
przedsiębiorstwa zazwyczaj prowadzą działania związane z postępowaniem z odpadami
niebezpiecznymi we własnym zakresie i w zasadzie bez zastrzeżeń. Dla zapewnienia obsługi
pozostałych producentów odpadów tj. przedsiębiorstw małych i średnich oraz źródeł rozproszonych
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(drobny handel, usługi), celowe jest tworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, który będzie obejmować specjalistyczne usługi gromadzenia i transportu
odpadów oraz sieć regionalnych stacji magazynowania, obróbki fizyko – chemicznej i przeładunku
odpadów.
Celami, do których należy dążyć są zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych

w

przedsiębiorstwach,

minimalizacja

ilości

wytwarzanych

odpadów

niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie, stosowanie
w procesach produkcyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz poprawa świadomości
ekologicznej

wytwórców

odpadów

niebezpiecznych,

szczególnie

z małych

i

średnich

przedsiębiorstw. Działania służące osiągnięciu założonych celów to przede wszystkim zwiększenie
działań edukacyjnych skierowanych do wytwórców odpadów niebezpiecznych z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w celu ograniczenia wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz
promocja

wdrażania

systemów

zarządzania

środowiskowego,

zwłaszcza

EMAS

w przedsiębiorstwach.
W powiecie pabianickim największe ilości odpadów niebezpiecznych powstają w przemyśle
chemicznym i farmaceutycznym.
Odpady niebezpieczne w masie odpadów komunalnych
Ustawa o odpadach (art. 16a) określa, że do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi należy m.in. zapewnianie warunków funkcjonowania systemu
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe wydzielanie
odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, przede wszystkim poprzez przygotowanie
gminnego planu gospodarki odpadami, uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, stworzenie systemu nadzoru (decyzje i zezwolenia) nad odbiorcami odpadów.
System gospodarowania wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów
komunalnych powinien opierać się na funkcjonującej sieci zbierania poszczególnych odpadów
niebezpiecznych utworzonych poprzez organizacje odzysku lub przedsiębiorstwa, funkcjonujących
placówkach handlowych i usługowych prowadzących punkty zbierania odpadów niebezpiecznych
oraz na mobilnych lub stacjonarnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych. Innym
sposobem jest regularny odbiór odpadów niebezpiecznych przez specjalny pojazd należący do
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości, który w określonych terminach
(może to być raz w miesiącu lub raz na tydzień) przejeżdżałby wytyczoną trasą i zabierał odpady
niebezpieczne dostarczone przez mieszkańców. Gminy, po przeanalizowaniu sytuacji w zakresie
gospodarki odpadami, powinny także rozważyć budowę centralnych punktów gromadzenia
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odpadów, do których mieszkańcy mogliby oddawać bezpłatnie m.in. odpady niebezpieczne.
Natomiast zadania związane z gromadzeniem odpadów i ich transportem należą do posiadaczy
odpadów, czyli do przedsiębiorców. Gmina stwarza warunki do wydzielania odpadów
niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych przez system wydawanych decyzji i zezwoleń dla
przedsiębiorców odbierających odpady od mieszkańców.
Wykaz odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych oraz
ich klasyfikację przedstawiono w tabeli 65.
Tabela 65. Wykaz odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych oraz ich
klasyfikacja według rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

1.

2.

grupa
podgrupa
rodzaj

Nazwa odpadu według katalogu odpadów

Lp.

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01

Rozpuszczalniki

20 01 13*

Kwasy

20 01 14*

Alkalia

20 01 15*

Odczynniki fotograficzne

20 01 17*

Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy)

20 01 19*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 21*

Urządzenia zawierające freony

20 01 23*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 (20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne)

20 01 26*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne

20 01 27*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 29*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 31*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (16 06 01 –
baterie i akumulatory ołowiowe, 16 06 02 – baterie i akumulatory niklowo – kadmowe, 16
06 03 – baterie zawierające rtęć)

20 01 33*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki(1)

20 01 35*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 37*

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

15

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

15 01

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony roślin)

15 01 10*
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W większości przypadków odpady niebezpieczne z grupy 20 ze źródeł takich jak gospodarstwa
domowe czy gospodarstwa rolnicze nie są zbierane selektywnie i gromadzone są razem ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi. Następstwem takiego stanu jest zanieczyszczenie nie tylko
samych

odpadów, ale

także produktów przerobu odpadów substancjami

szkodliwymi

np. związkami metali ciężkich, ropopochodnymi, związkami czynnymi biologicznie itp.
Występowanie substancji szkodliwych w produktach przerobu odpadów ogranicza w znacznym
stopniu możliwości ich ewentualnego dalszego wykorzystania. Jednocześnie wiele małych firm nie
gromadzi selektywnie odpadów niebezpiecznych i nie posiada oddzielnych umów ze
specjalistycznymi firmami na ich odbiór. Powstające u nich odpady niebezpieczne (nawet
w minimalnej ilości) są gromadzone w tych samych pojemnikach co odpady nie niebezpieczne
i traktowane przez nich jako odpady komunalne. Podmioty prawne szczególnie są zobowiązane do
oddzielnego (selektywnego) gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
Ważnym celem do osiągnięcia jest więc objęcie mieszkańców systemem selektywnego
zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych do roku 2011 oraz
skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Jest to termin dłuższy
niż termin przewidziany w PGOWŁ 2011, gdzie objęcie mieszkańców systemem selektywnego
zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych przewidziano do końca
2009 r. Niezgodność związana jest z faktem, iż osiągnięcie ww. celu do roku 2009 r. w gminach na
terenie powiatu pabianickiego nie wydaje się realne. Realizacji tego działania sprzyjać będzie
tworzenie punktów selektywnego gromadzenia odpadów oraz poprawa systemu zbierania odpadów
ze źródeł rozproszonych, w tym również odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych poprzez prowadzenie akcji edukacyjnej i kontroli zbierania odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.
5.4.6.1 Przeterminowane środki ochrony roślin
Problematyka odpadów w aspekcie środków ochrony roślin ma dwojaki charakter: bieżący,
związany z produkcją, dystrybucją i ich stosowaniem w rolnictwie w chwili obecnej oraz
historyczny, związany z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zdeponowanymi w
tzw. mogilnikach. Dodatkowym elementem gospodarki chemicznymi substancjami ochronnymi są
impregnaty i konserwanty, głównie o charakterze owadobójczym i grzybobójczym, stosowane do
impregnacji i zabezpieczania drewna. Z uwagi na ich wysokie ceny, obecnie przeterminowaniu
ulegają nieznaczne ilości środków ochrony roślin. Powstają natomiast odpady opakowaniowe po
środkach ochrony roślin. Odpady te trafiają głównie do strumienia odpadów komunalnych. Ustawa
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych zobowiązuje producentów i importerów do odebrania
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na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych. Powinno to
doprowadzić do wyodrębnienia tego rodzaju odpadów ze strumienia odpadów komunalnych.
System zbierania opakowań powinien być zorganizowany w oparciu o punkty sprzedaży oraz
o informowanie klienta o dostępnych systemach zwrotu, zbiórki i odzysku opakowań,
Działania

jakie

należy

podjąć

to

podnoszenie

świadomości

ekologicznej

osób

wykorzystujących środki ochrony roślin przez prowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej oraz
likwidacja zagrożeń powodowanych przez mogilniki.
5.4.6.2 Oleje odpadowe
Na terenie powiatu pabianickiego stwierdza się brak wystarczająco rozwiniętego systemu
zbierania olejów odpadowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.
Priorytetem jest więc wyeliminowanie olejów odpadowych ze środowiska oraz dążenie do
utrzymania w latach 2008 – 2014 poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu
rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35% określonych w ustawie o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
i depozytowej.
Działania jakie należy podjąć to prowadzenie akcji edukacyjno – informujących dotyczących
konieczności zbierania olejów odpadowych oraz sposobów ich zbierania, stworzenie systemu
zbierania olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz
gospodarstwa domowe) i systemu monitoringu prawidłowego postępowania z odpadami olejowymi
oraz skuteczniejsza egzekucja przepisów.
5.4.6.3 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym art. 28 nakłada obowiązek na
wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych do zapewnienia zbierania
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, jeżeli ten sprzęt powstał ze sprzętu
wprowadzonego na terytorium kraju, a art. 29 nakłada obowiązek na wprowadzającego sprzęt inny
niż przeznaczony dla gospodarstw domowych do zorganizowania i sfinansowania zbierania,
przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od
użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
Ustawa ta nakłada również obowiązki na użytkownika sprzętu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych (art. 35), który obowiązany jest do oddania zużytego sprzętu zbierającemu
sprzęt. Ustawa (art. 36) zabrania również umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi
odpadami. Sklepy, a więc sprzedawcy detaliczni i hurtowi są obowiązani przy sprzedaży sprzętu
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przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu
w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Następnie sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego sprzętu
prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu. W większości sklepów niestety
nadal nie ma widocznej informacji o systemie zbierania, a co za tym idzie informacji jak zużytego
sprzętu można się pozbyć zgodnie z prawem.
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku
i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gwarantującego osiągnięcie
określonych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu, przy jednoczesnym całkowitym
wyeliminowaniu odpadów z tej grupy ze składowiska.
Celem do osiągnięcia jest więc:
 osiągnięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości nie
mniejszej niż 4 kg na mieszkańca rocznie,
 zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 30) wprowadzający
sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia następujących poziomów:
dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach: wielkogabarytowe
urządzenia gospodarstwa domowego oraz automaty do wydawania to 80% odzysku masy
zużytego sprzętu oraz 75% recyklingu części składowych, materiałów i substancji
pochodzących ze zużytego sprzętu,
dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach: sprzęt teleinformatyczny
i telekomunikacyjny oraz sprzęt audiowizualny to 75% odzysku masy zużytego sprzętu oraz
65% recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu,
dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach: małogabarytowe
urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne
i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych,
zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy i przyrządy do nadzoru i kontroli to 70% odzysku
masy zużytego sprzętu oraz 50% recyklingu części składowych, materiałów i substancji
pochodzących ze zużytego sprzętu,
dla zużytych gazowych lamp wyładowczych recyklingu części składowych, materiałów
i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w wysokości 80% masy tych
zużytych lamp.
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Działania, które należy podjąć to rozbudowa systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wdrożenie systemu odzysku, recyklingu
i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, rozpropagowanie informacji,
iż użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania
zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt oraz rozpropagowanie informacji, że
zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
5.4.6.4 Odpady mogące zawierać PCB
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 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 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.
W ramach działań zapewniających poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami
mogącymi zawierać PCB należy dążyć do likwidacji tych odpadów. Obecnie tylko 1 firma na
terenie powiatu podała dane dotyczące możliwości wytworzenia odpadów z PCB. Brak jest danych
od największego wytwórcy ŁZE.
5.4.6.5 Odpady medyczne i weterynaryjne
Na terenie powiatu pabianickiego nie do końca jest poznana sytuacja odnośnie powstawania
odpadów medycznych ze źródeł rozproszonych - przychodnie lekarskie, gabinety lekarskie,
gabinety weterynaryjne, itp. Istnieje niska wiarygodność danych dotyczących ilości poszczególnych
rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie placówek służby zdrowia i weterynaryjnych.
W powiecie pabianickim nie ma instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów
medycznych. Zakłady takie znajdują się natomiast w województwie łódzkim. Jest to Zakład
Termicznej Utylizacji Medycznej ECO ABC Sp. z o. o. zlokalizowany w Bełchatowie oraz EKOTOP w Łodzi. Istnieje konieczność sprawdzenia, czy wszystkie wytworzone odpady medyczne
i weterynaryjne z terenu powiatu pabianickiego są prawidłowo unieszkodliwiane i w jakiej
instalacji.
Celem gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest minimalizacji ilości odpadów
wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania (na drodze termicznego przekształcania)
poprzez pierwotną segregację u źródeł powstawania. Podniesie to efektywność selektywnego
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zbierania tych odpadów oraz spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne
w strumieniu odpadów niebezpiecznych. Ważne jest więc podniesienie efektywności selektywnego
zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz poprawa wiarygodności danych
dotyczących ilości poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie placówek służby
zdrowia (zamkniętych i otwartych) i weterynaryjnych.
Działania, jakie należy podjąć to wzmocnienie kontroli zbierania odpadów medycznych
i weterynaryjnych i sposobów postępowania z nimi oraz zwiększenie nadzoru nad poprawą
sprawozdawczości dotyczącej ilości poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenach
placówek służby zdrowia (zamkniętych i otwartych), weterynaryjnych oraz w gabinetach
prywatnych.
5.4.6.6 Zużyte baterie i akumulatory
Zgodnie z ustawą o odpadach odpady w postaci zużytych baterii lub akumulatorów zbiera się
oddzielnie od innych rodzajów odpadów. Posiadacz odpadów w postaci zużytych baterii lub
akumulatorów powstałych w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jest
obowiązany

do

ich

selektywnego

zbierania,

umożliwiającego

późniejszy

odzysk

lub

unieszkodliwianie tych odpadów. Ponadto posiadacz odpadów w postaci zużytych baterii lub
akumulatorów, którym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, powinien zwracać te odpady
do punktów ich zbierania lub wrzucać do pojemników przeznaczonych na te odpady. Wymagania te
są bardzo mało znane społeczeństwu, zarówno podmiotom gospodarczym jak i osobom
indywidualnym.

Szczególnie

niewystarczająco

rozwinięty

jest

system

zbierania

baterii

małogabarytowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, w tym
w jednostkach handlu detalicznego.
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa zadaniem nadrzędnym jest rozbudowa systemu
odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, aż do całkowitego wyeliminowania
ich ze składowania. Celem jest więc w latach 2007 - 2009 r. osiągnięcie co najmniej poziomu
odzysku i recyklingu określonego w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, przy
czym w roku:
 2007 – poziomy wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie

rocznych

poziomów

odzysku

i

recyklingu

odpadów

opakowaniowych

i poużytkowych (Dz. U. nr 103, poz. 872),
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 2008 i 2009 – poziomy wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
poużytkowych (Dz. U. nr 109, poz.752),
Ponadto w okresie od 2010 do 2018 r. stawia się następujące cele:
 osiągnięcie poziomów zbierania i recyklingu zdefiniowanych i określonych w dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych
baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. U.WE L 266
z 26.09.2006r., str.1), tj.
minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów
Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. – zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a,
minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do 2016
r. – zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b,
minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii
i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym,
technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych
kosztów (do 2010 r.) – zgodnie z art. 12 ust. 4,
minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii
i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym,
technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych
kosztów (do 2010 r.) – zgodnie z art. 12 ust. 4,
minimalnego poziomu wydajności recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci
baterii i akumulatorów (do 2010 r.) – zgodnie z art. 12 ust. 4.
Działania, jakie należy podjąć to przede wszystkim rozpropagowanie zbierania baterii przez
prowadzenie akcji edukacyjnych, skuteczniejsze nawiązywanie kontaktów przez gminy
z organizacjami odzysku zajmującymi się zbieraniem baterii, zwiększenie ilości pojemników do
selektywnego zbierania baterii, stworzenie systemu zbierania baterii małogabarytowych z małych
i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz z jednostek handlu detalicznego oraz
rozpropagowanie zaprzestania stosowania jednorazowych baterii małogabarytowych.
5.4.6.7 Pojazdy wycofane z eksploatacji
System postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji jest nowością w kraju, gdyż
ustawa weszła w życie z dniem 14 marca 2005 r. Natomiast z dniem 1 stycznia 2006 r. weszły
w życie przepisy art. 11 ustawy dotyczące zapewnienia systemu zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Według ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający
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pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, zwaną dalej „siecią”, obejmującą
terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu
wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu, położonych
w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby
właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem, że wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium
kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym może nie zapewniać sieci.
Celem jest więc likwidacja nielegalnych punktów zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji, a także zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających
z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz osiągnięcie przez przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu (zgodnie z ustawą. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) do
31 grudnia 2014r, poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości
odpowiednio 85% i 80%, po tym dniu odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do ich
stacji demontażu rocznie, z zastrzeżeniem, że dla pojazdów wyprodukowanych przed dniem
1 stycznia 1980r. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 75% i 70%. Działania, które
należy podjąć to poprawa sposobu finansowania i kontroli systemu zbierania i demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz rozwinięcie działań edukacyjnych promujących prawidłowe
postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
5.4.6.8 Odpady zawierające azbest
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski”. zakłada całkowite usunięcie wyrobów azbestowych do 2032r. Realizowany jest na trzech
poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym. Pomimo tego, że program realizowany jest już
od 2003 roku to nadal jest brak świadomości społecznej dotyczącej zarówno obowiązków
właścicieli i zarządców obiektów i instalacji, w których stosowany był azbest, jak i zasad
właściwego postępowania z azbestem. Wskazane byłoby przeprowadzenie szerokiej kampanii
informacyjnej. Odpady azbestowe muszą trafiać tylko na składowiska odpadów azbestowych.
Demontażem materiałów zawierających azbest powinny zajmować się wyspecjalizowane
(przygotowane do takich działań) firmy.
Celem jest więc sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska do roku 2032. Działania, jakie
należy podjąć to zakończenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz przeprowadzenie
szerokiej kampanii informacyjnej o odpadach zawierających azbest i sposobach postępowania
z nimi w celu ograniczenia ich szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42 636 50 51

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego

str. 166

5.5 Koncepcja systemu gospodarki odpadami dla powiatu pabianickiego.
Podstawowym warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest włączenie się do jego
realizacji mieszkańców powiatu. Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców
przyczyni się do zwiększenia efektywności selektywnego zbierania. Selektywne zbieranie odpadów
opierać się będzie na :
1.

zbieraniu selektywnym u źródła (polegającym na segregacji odpadów do worków lub
pojemników ustawionych w obrębie posesji dla różnego rodzaju odpadów). Preferowane jest
ono na terenach wiejskich w początkowym etapie rozwoju selektywnego zbierania, co
w dalszym etapie umożliwi na tych terenach właściwsze segregowanie. System ten zapewnia
pozyskiwanie cennych i jednorodnych surowców.

2.

punktach selektywnego zbierania odpadów (wydzielone miejsca z pojemnikami oznakowanymi
na poszczególne rodzaje odpadów). Poleca się je stosować na terenach osiedli
mieszkaniowych, w centrach usługowo-handlowych oraz na terenach wiejskich o większym
stopniu zagęszczenia zabudowy. Zakłada się, że obszar objęty zbieraniem nie powinien
przekraczać 200 m, a intensywność wywożenia powinna być tak dobrana aby pojemniki nigdy
nie były przepełnione.
Prawidłowa gospodarka odpadami, opierająca się na selektywnej zbiórce odpadów, warunkuje:

 recykling surowców wtórnych
 oszczędności surowców naturalnych
 eliminację substancji toksycznych ze strumienia odpadów,
 odzysk rozkładalnej frakcji organicznej w postaci kompostu lub odzysk energii (w postaci
biogazu z procesów fermentacji metanowej lub ciepła ze spalania odpadów)
 minimalizację odpadów trafiających na składowisko.
Główne założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
 selektywne zbieranie odpadów (odpadów budowlanych, odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji),
 odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
 wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
 likwidacja dzikich wysypisk.
Przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami przemysłowymi realizowane będą
przez przedsiębiorców. Do głównych założeń systemu gospodarki odpadami przemysłowymi
należą:
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 wprowadzanie zasad „czystszej produkcji”,
 odzysk i unieszkodliwianie wytworzonych odpadów,
 odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nie opakowaniowych (wspólnie z odpadami
z sektora komunalnego),
 wydzielanie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia.
Dla prawidłowego działania tego systemu niezbędne jest także zorganizowanie selektywnego
zbierania odpadów niebezpiecznych z sektora komunalnego oraz przemysłowego oraz objęcie tym
systemem wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Ponadto należy udoskonalić system
zbierania odpadów niebezpiecznych poprzez stworzenie dodatkowych sieci punktów zbierania np.:
 przeterminowanych leków- w aptekach,
 środków ochrony roślin-w miejscach ich sprzedaży,
 baterii - np. w szkołach i urzędach, punktach sprzedaży.
W celu eliminacji nieprawidłowych działań w zakresie gospodarki odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi

proponuje

się

przeprowadzenie

akcji

edukacyjnej

oraz

kontrolnej

przypominającej o obowiązkach wytwórcy tych odpadów oraz o prawidłowym postępowaniu
z wytworzonymi odpadami.

W KPGO 2010 zidentyfikowano problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
którymi są:
 brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza
składowaniem), w tym w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, i w konsekwencji
zbyt

niskie

ilości

odpadów

poddawanych

procesom

biologicznego

i termicznego

przekształcania,
 niska aktywność gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek
organizacyjnych, które realizowałyby kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi.
Jednocześnie podkreślono, że podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się
zakłady zagospodarowywania odpadów ZZO o przepustowości wystarczającej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców,
spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku
aglomeracji i regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą
zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. Do
spalarni odpadów komunalnych powinny być przyjmowane także zakaźne odpady medyczne
i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji. Biorąc pod uwagę powyższe założenia oraz
zgłoszone przez samorządy lokalne oraz inne podmioty różnego rodzaju inwestycje służące
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zagospodarowywaniu odpadów województwo łódzkie zostało podzielone na 10 rejonów obsługi,
w których główną rolę odgrywają zakłady zagospodarowywania odpadów. Gminy wchodzące
w skład rejonów powinny utworzyć Celowe Związki Gmin w celu prowadzenia wspólnych działań
w zakresie zagospodarowania odpadów. Gminy mogą wzajemnie współpracować przez powołanie
podmiotu gospodarczego zarządzającego zakładem gospodarowania odpadów lub w ramach
współpracy w ramach związku gmin. Współpraca pomiędzy gminami, jeżeli gmina przejęłaby
obowiązki od wytwórców odpadów może przyjąć dwie formy:
 powołanie wspólnej struktury – gminy powołują odrębny podmiot mający osobowość prawną,
strukturę organizacyjną i statut, w celu realizacji i eksploatacji zakładów gospodarowania
odpadami lub prowadzenia kompleksowo gospodarki odpadami komunalnymi. W praktyce
może dojść do utworzenia związku komunalnego lub spółki prawa handlowego.
lub może to być
 umowa (porozumienie) – czyli długoterminowa współpraca pomiędzy gminami a gminą będącą
właścicielem zakładu zagospodarowania odpadów. Gminy korzystają z możliwości jakie
oferuje zakład i ponoszą opłaty od ilości zagospodarowanych i unieszkodliwianych odpadów.
W takich przypadkach nie powstaje więc odrębna jednostka organizacyjna. Kontrakt powinien
być długoterminowy, aby zapewnić stabilność gminom „usługobiorcom”. Formalnie taka
struktura współpracy odpowiada pojęciu porozumienie komunalne.
Do czasu powstania Celowych Związków Gmin odpady z terenu powiatu będą
unieszkodliwiane z zachowaniem ”zasady bliskości”.
Niezależnie od podjętej formy współpracy (powołanie wspólnej struktury czy umowa
(porozumienie) gminy uczestniczące w tych przedsięwzięciach powinny rozważyć budowę stacji
przeładunkowych, szczególnie kiedy odległość między obszarem zbierania odpadów a zakładem
zagospodarowania odpadów jest większa niż 30 km. Budowa stacji przeładunkowej pozwoliłaby na
zwiększenie efektywności ekonomicznej i eksploatacyjnej pojazdów pierwszego stopnia wywozu.
Stosowana na stacjach przeładunkowych obróbka odpadów może być mniej lub bardziej
rozbudowana w zależności od potrzeb zakładów odbierających odpady ze stacji. Tak na przykład
może obejmować: wydzielenie składników użytecznych z odpadów, ich doczyszczanie i obróbkę
wstępną (np. rozdrabnianie, prasowanie w bele). Gminy powiatu pabianickiego obsługiwane byłyby
przez Zakłady Zagospodarowania Odpadów wymienione w tabeli.
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Tabela 66. Proponowane Zakłady Zagospodarowania Odpadów z obsługiwanymi obszarami (wg PGOWŁ 2011)
Lp.

Nazwa zadania

Lokalizacja (gmina)

Proponowany rejon obsługi

1.

Zakład Zagospodarowania Odpadów rozbudowa składowiska, budowa sortowni
i kompostowni

Mostki
gm. Zduńska Wola
(alternatywnie inna
lokalizacja w tym rejonie)

Rejon obsługi III
m.in. miasto Konstantynów
Łódzki i gmina Lutomiersk

2.

Zakład Zagospodarowania Odpadów –
kompostownia,
rozbudowa
składowiska,
budowa sortowni

Wola Kruszyńska
gm. Bełchatów

Rejon obsługi VI
m.in. pozostała część powiatu
pabianickiego

W proponowanych Zakładach Zagospodarowania Odpadów (ZZO) zaplanowano różnego
rodzaju inwestycje służące prawidłowemu zagospodarowaniu odpadów takie jak: stacje segregacji
odpadów, kompostownie. W większości przypadków inwestycje te realizowane będą w sąsiedztwie
już istniejących składowisk, dla których również zaplanowano rozbudowę. Dodatkowo zgłoszono
budowę sortowni i kompostowni odpadów komunalnych.
Głównym zadaniem, zaproponowanych w planie inwestycji, które mają tworzyć zakłady
zagospodarowania odpadów ZZO ma być wyselekcjonowanie jak największej ilości odpadów,
które mogą być poddane recyklingowi czy odzyskowi oraz ograniczenie składowania odpadów
ulegających biodegradacji. W wielu przypadkach są to instalacje o niezbyt dużej wydajności
i często instalacje te nie będą całkowicie zmechanizowane, tzn. w sortowniach będzie uproszony,
głównie ręczny system segregacji, a kompostowanie odbywać się będzie systemem pryzmowym.
Wówczas odpady, które nie będą wykorzystane w procesach odzysku czy jako kompost, powinny
być kierowane do instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanych w jednym
z trzech regionów. Zarządzający zakładami zagospodarowania odpadów ZZO powinni nawiązać
współpracę z zarządzającymi instalacjami do termicznego unieszkodliwiania odpadów w ramach
zaproponowanej rejonizacji. Takie działania spowodują, że na składowiska będą trafiały tylko
odpady przetworzone takie jak: frakcja podsitowa, balast pokompostowy itd. Dlatego jeszcze raz
należy podkreślić, zwracając uwagę na koszty transportu, że możliwość współpracy zakładów
zagospodarowania odpadów z instalacjami do termicznego unieszkodliwiania odpadów
funkcjonujących w ramach zaproponowanych regionów jest rozwiązaniem słusznym, dającym
możliwość przyjęcia odpadów z terenu całego powiatu przez różne zakłady zagospodarowania
odpadów.
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Tabela 67. Istniejące i planowane inwestycje z zakresu gospodarki odpadami w poszczególnych rejonach na
terenie powiatu pabianickiego (wg PGOWŁ 2011)

Lp.

Nazwa zadania

Lokalizacja
Podmiot zgłaszający

VI-4

Budowa sortowni
odpadów komunalnych
o mocy przerobowej
30 000 – 50 000 Mg/rok

miasto Pabianice
(inwestycja
Eko-REGION)

Planowany
termin
realizacji

2007-2008

Koszt
całkowity

Źródła finansowania

10 000 000

środki własne, środki
z instytucji
związanych z ochroną
środowiska

Na terenie województwa łódzkiego trzech inwestorów zaproponowało budowę instalacji do
termicznego unieszkodliwiania odpadów. Mają one być zlokalizowane w Łodzi, w Kutnie i na
terenie gminy Kleszczów. W związku z tym tworzą się trzy regiony, kompleksowego postępowania
z odpadami. Jest to zgodne z zaleceniami KPGO 2010, że w przypadku aglomeracji i regionów
obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych
odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie.
Do zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów kierowane będą tzw. odpady resztkowe,
po wyselekcjonowaniu frakcji organicznej i opakowań, także zakaźne odpady medyczne
i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji, odwodnione osady ściekowe, które nie powinny być
składowane na składowiskach. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli planowane
kompostownie nie będą poddawać recyklingowi organicznemu selektywnie zbieranych odpadów
ulegających biodegradacji (odpady zielone, frakcja organiczna z odpadów domowych), to
kompostowanie masy organicznej wydzielonej w stacjach segregacji odpadów nie spowoduje
uzyskania kompostu czyli nawozu organicznego (według ustawy o nawozach i nawożeniu)
o akceptowalnych parametrach. W takich wypadkach możemy mówić o „stabilizacje” czyli
o bardzo dobrym materiale wyjściowym do produkcji paliwa alternatywnego. Budowa zakładów
termicznego przekształcania odpadów jest zazwyczaj czasochłonna i w ciągu najbliższego okresu
czasu nie można spodziewać się rozpoczęcia ich eksploatacji. W tym wypadku produkcja paliwa
alternatywnego jest jak najbardziej wskazana. Obecnie tylko dwa zakłady oferują produkcję paliwa
alternatywnego z odpadów lub produkcję paliw zastępczych z odpadów przemysłowych,
niebezpiecznych i komunalnych. Należałoby wziąć pod uwagę budowę takich instalacji w ramach
zakładów zagospodarowania odpadów posiadających instalacje zajmujące się segregowaniem
i kompostowaniem odpadów.
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5.6 Zadania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami
 poprawa stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez intensyfikację edukacji
ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej
kampanii informacyjno-edukacyjnej,
 odpady komunalne odbierane z terenu gminy powinny być w pierwszej kolejności kierowane
przez przedsiębiorców odbierających odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania
spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki i technologii na obszarze gminy do
czasu powstania Celowych Związków Gmin. Wówczas odpady z danego terenu będą
poddawane odzyskowi i unieszkodliwieniu w Zakładach Zagospodarowania Odpadów,
 poprawa świadomości ekologicznej wytwórców odpadów, szczególnie z małych i średnich
przedsiębiorstw,
 zwiększenie aktywności gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych
jednostek organizacyjnych, które realizowałyby kompleksową

gospodarkę odpadami

komunalnymi,
 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 skuteczniejsza współpraca gmin z Urzędem Marszałkowskim w zakresie przekazywania
informacji o przedsiębiorcach wywiązujących się z obowiązku przekazywania informacji
wytwarzanych odpadach i sposobach postępowania z nimi,
 uaktualnienie zezwoleń na gromadzenie i transport odpadów komunalnych (grupa 20) o odpady
z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach oraz grupy 17 - odpady z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię
z terenów zanieczyszczonych) dla przedsiębiorców, którzy przy odbiorze odpadów
komunalnych często odbierają również inne odpady.

5.7 Harmonogram realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami to przede wszystkim zadania, które zostaną
zrealizowane w najbliższych 8 latach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego powiatu
i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
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W poniższej tabeli przedstawiono długo i krótkoterminowy harmonogram zadań ekologicznych
z zakresu gospodarki odpadami. Przedstawiona lista pozwoli na realizacje priorytetów
i wyznaczonych działań na terenie powiatu pabianickiego

Tabela 68. Harmonogramem działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami wraz z jednostkami
odpowiedzialnymi za wykonanie zadania oraz szacunkowymi kosztami przedsięwzięć zarówno
inwestycyjnych jak i pozainwestycyjnych.

Zadania

Jednostki odpowiedzialne za
wykonanie zadania

1.

Prowadzenie działań w zakresie
edukacji ekologicznej

Zarząd powiatu, wójtowie,
burmistrz i prezydent miasta
przy współpracy
z organizacjami odzysku,
organizacjami ekologicznymi,
mediami i szkołami

2.

Aktualizacja powiatowego
i gminnych planów gospodarki
odpadami

Zarząd powiatu, wójtowie,
burmistrz
i prezydent miasta

3.

Sporządzenie sprawozdań
z realizacji powiatowego
i gminnych planów gospodarki
odpadami

Zarząd powiatu, wójtowie,
burmistrz i prezydent miasta

4.

Dokształcanie administracji
samorządowej szczebla
powiatowego i gminnego
w zakresie gospodarki
odpadami administracyjnych

Starosta, wójtowie, burmistrz
i prezydent miasta

5.

Rozwijanie systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
poprzez działania w zakresie
selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (w tym
odpadów opakowaniowych,
odpadów ulegających
biodegradacji, odpadów
niebezpiecznych, baterii i
akumulatorów, leków, itd.)

Lp.

6.

Tworzenie zakładów
zagospodarowania odpadów
(ZZO)

wójtowie, burmistrz
i prezydent miasta

Zarządy związków
międzygminnych, wójtowie,
burmistrzt i prezydenci miast

Koszt

Źródła
finansowania

50
tys./rok

Środki własne
(gmin
i powiatów),
WFOŚiGW,
fundusze UE

2008-2012

50 tys.

Środki własne
(gmin
i powiatów),
WFOŚiGW

cyklicznie
co 2 lata

25 tys.

Środki własne
(gmin
i powiatu)

2008 - 2015

15
tys./rok

Środki własne
(gmin
i powiatów),
WFOŚiGW

b.d.

Środki własne
gmin,
PFOŚiGW,
WFOŚiGW,
środki
pomocowe UE

b.d.

budżet
państwa, środki
gmin,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
środki
pomocowe UE
(ZPORR),
środki
inwestorów

Okres
realizacji

2008- 2015

2008 - 2014

2009 - 2015
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7.

Zwiększenie aktywności gmin
w działaniach związanych
z tworzeniem ponadgminnych
jednostek organizacyjnych,
które realizowałyby
kompleksową gospodarkę
odpadami komunalnymi (m. in.
budowa sortowni odpadów
komunalnych )

8.

Likwidacja tzw. „dzikich
wysypisk” odpadów

Starosta, wójtowie, burmistrz
i prezydent miasta (inwestycja
Eko-Regionu)

wójtowie, burmistrz
i prezydent miasta

2009 - 2011

10 000
tys.

Środki własne
gmin,
PFOŚiGW,
WFOŚiGW,

2008 - 2015

b.d.

Środki
inwestorów

9.

Opracowanie i wdrożenie
systemu selektywnego zbierania
zużytych baterii i akumulatorów

wójtowie, burmistrz i prezydent
miasta przy współpracy
z organizacjami odzysku

2008 - 2011

b.d.

10.

Usuwanie wyrobów
azbestowych

Zarządcy nieruchomości, wójt,
burmistrz i prezydent miasta

2008 - 2015

b.d.

11.

Opracowanie i wdrożenie
systemu zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego pochodzącego z
gospodarstw domowych

wójtowie, burmistrz i prezydent
miasta przy współpracy
z wprowadzającymi sprzęt
elektryczny i elektroniczny na
rynek

2008 - 2015

b.d.

12.

Zwiększenie nadzoru nad
spełnieniem wymogów
zezwoleń w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości

WIOŚ, Starosta, wójtowie,
burmistrz i prezydent miasta

2008 - 2015

b.d.

13.

Wzmocnienie kontroli zbierania
odpadów medycznych
i weterynaryjnych i sposobów
postępowania z nimi

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska

2008 - 2015

b.d.

Wytwórcy odpadów
medycznych

2008

b.d.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska, starosta

2008 - 2015

b.d.

14.

15.

16.

Dostosowanie zbierania
odpadów medycznych do
wymagań rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 23
sierpnia 2007r. w sprawie
szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami
medycznymi (Dz. U. Nr 162,
poz. 1153)
Wzmocnienie kontroli
przestrzegania warunków
decyzji w zakresie gospodarki
odpadami (pozwolenia,
zezwolenia)
Rozbudowa systemu zbierania
olejów odpadowych ze źródeł
rozproszonych

GPZON, Organizacje odzysku,
producenci olejów
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2008 - 2015

b.d.

Środki własne,
WFOŚiGW,
środki
inwestorów,
środki
pomocowe UE
Środki własne,
WFOŚiGW,
PFOŚiGW,
środki
pomocowe UE
Środki własne,
WFOŚiGW,
PFOŚiGW,
środki
inwestorów,
środki
pomocowe UE

środki własne
gmin,
WFOŚiGW,
PFOŚiGW,
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środki
inwestorów

17.

Rozbudowa systemu zbierania
zużytych opon

18.

Całkowite zniszczenie
i wyeliminowanie PCB ze
środowiska poprzez
kontrolowane unieszkodliwianie
PCB oraz dekontaminację lub
unieszkodliwianie urządzeń
zawierających PCB

Organizacje odzysku,
producenci opon

2007 - 2015

b.d.

Środki
inwestorów

Przedsiębiorcy

2008 - 2010

b.d.

Środki
inwestorów
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Tabela 69. Harmonogram realizacji zadań ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami na lata 2008-2015
GOSPODARKA ODPADAMI. Planowane inwestycje.
Gmina/Miasto

Gmina Dobroń

Miasto Pabianice

Gmina Dłutów

Źródła finansowania

Zadanie

Czas realizacji

Koszt zadania

Wprowadzenie zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego

2008 - 2016

b.d.

Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy do odbioru i unieszkodliwieniu
odpadów azbestowych

2008 - 2016

b.d.

Budżet Gminy
GFOŚ i GW

Wprowadzenie systemu odbioru odpadów budowlanych powstających
w gospodarstwach domowych

2010 - 2016

b.d.

Budżet Gminy
GFOŚ i GW

Wyposażenie wszystkich nieruchomości na terenie Gminy w kosze na
niesegregowane odpady komunalne

2010 - 2016

b.d.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” na
terenie poszczególnych nieruchomości

od 2012

b.d.

GPZON, ul. Warzywna 6, Pabianice

2009 - 2010

b.d.

Budżet Gminy

Odzysk odpadów poza instalacjami ul. Nowowolska Pabianice

2007-2011

300 000

Budżet Gminy

Budowa sortowni odpadów komunalnych o mocy przerobowej
30 000 – 50 000 Mg/rok

2007-2008

10 000 000

środki własne, środki
z instytucji związanych
z ochroną środowiska

Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w Drzewocinach

2008-2009

65 600

Budżet Gminy , PFOŚiGW
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6 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI
POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI
Polska od wielu lat posiada system finansowy ochrony środowiska. Jednak dopiero od nie
dawna system ten został udoskonalony i funkcjonuje na wysokim poziomie. Jako członek Unii
Europejskiej osiągamy nie tylko korzyści, ale zobowiązani jesteśmy do wypełniania określonych
zobowiązań w określonym czasie, w tym tych dotyczących, ochrony środowiska. W tym celu
zostały nam udostępnione międzynarodowe środki finansowe. Na szczególną uwagę zasługują
środki i mechanizmy Unii Europejskiej. Ich rola nie ogranicza się tylko do finansowania polskiej
ochrony środowiska, lecz pośrednio generuje powstawanie i rozwój innych zasobów czy
mechanizmów. Świadczą o tym zmiany w sektorze bankowości i pozarządowych organizacji
finansowania redystrybucyjnego.
W Polsce następuje niezwykle szybki wzrost wydatków na ochronę środowiska. Osiągane
przez Polskę wyniki w dziedzinie ochrony środowiska są w dużej mierze efektem utworzenia na
początku lat 90-tych skutecznie funkcjonującego, zintegrowanego systemu finansowania
przedsięwzięć proekologicznych. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią
podstawę tego systemu.

6.1 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6.1.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie

inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia
procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Celem działalności
Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu
ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb
środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:
 Ochrona powietrza
 Ochrona wód i gospodarka wodna
 Ochrona powierzchni ziemi
 Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo
 Geologia i górnictwo
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 Edukacja ekologiczna
 Państwowy Monitoring Środowiska
 Programy międzydziedzinowe
 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
 Ekspertyzy i prace badawcze
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być:
jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie,
jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
administracja państwowa, osoby fizyczne. Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny
umożliwiający im zawarcie umowy cywilno - prawnej.
W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:


finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze
środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków
NF obsługiwane przez banki)



finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów
bankowych, umorzenia)



finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących
spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).
Dotacje mogą być udzielane m.in. na:

 przedsięwzięcia realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności

Przedsiębiorstw,

lata

2004-2006

współfinansowane

ze

środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetowego programu Kształtowanie ekologicznych
postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów,
na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
 przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetowego programu Wspieranie działalności
pozarządowych organizacji ekologicznych,
 przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetowego programu Zapobieganie klęskom
żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków,
 przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetowego programu Program Państwowego
Monitoringu Środowiska,
 przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetowego programu Ochrona powierzchni ziemi
i wód poprzez zapobieganie powstawaniu

odpadów, ich zagospodarowywanie oraz
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rekultywację terenów zdegradowanych: rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojsko
i przemysł, w tym bioremediacja terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi;
 przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska, szczególnie ważne z punktu widzenia
polityki ekologicznej państwa, uwzględnione w planie działalności Narodowego Funduszu, do
kwot określonych w tym planie, w tym przedsięwzięcia wynikające z porozumień zawartych
z udziałem Ministra Środowiska i Narodowego Funduszu.

O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu w formie pożyczki mogą ubiegać się
podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska oraz wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu finansowania przedsięwzięć określonych
w ustawie Prawo ochrony środowiska. Wysokość udzielanego dofinansowania nie może
przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia, w razie finansowania przedsięwzięcia jednocześnie ze
środków Narodowego Funduszu i z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych, wysokość
dofinansowania nie może przekroczyć 80% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami
inwestycyjnymi przedsięwzięcia a dofinansowaniem ze środków zagranicznych, a także wysokość
dofinansowania w formie pożyczki nie może być niższa niż 300 000 PLN, z wyłączeniem
przedsięwzięć dofinansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Narodowy Fundusz udziela również dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów
udzielanych przez banki zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy bankiem
a Narodowym Funduszem. Dopłata do oprocentowania stanowi różnicę między stopą do rozliczeń,
określoną w umowie zawartej przez Narodowy Fundusz z bankiem, a określoną wysokością stopy
oprocentowania.
Zaciągnięta pożyczka może być częściowo umorzona po rozpatrzeniu wniosku złożonego na
formularzu stosowanym w Narodowym Funduszu, po spełnieniu określonych warunków.
6.1.2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi mieści się przy

ul. Łąkowej 11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela
pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa
w ustawie

Prawo

ochrony

środowiska.

Środki

Funduszu

przeznacza

się

również

na

współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi oraz środków
bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz
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współpracy dwustronnej. Pomoc finansowa przeznaczona jest dla podmiotów realizujących zadania
proekologiczne, a w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego.

Finansowanie w formie dotacji może być przyznawane na realizację zadań związanych
z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Przyznanie dotacji uzależnione jest od aktualnych
możliwości finansowych Funduszu i może być przeznaczone m.in. na niżej wymienione zadania:
 edukację ekologiczną realizowaną przez jednostki nie będące przedsiębiorcami,
 państwowy monitoring środowiska,
 wspomaganie opracowania programów ochrony środowiska o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim,
 działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii, klęsk żywiołowych oraz
ich skutków,
 likwidację mogilników,
 tworzenie i utrzymywanie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za
korzystanie ze środowiska oraz tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze
środowiska obowiązanych do wnoszenia opłat.

Fundusz może udzielić dofinansowania w formie dotacji, do 80% kosztów całkowitych
zadania, na opracowywanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa.
1.

Pożyczki – z możliwością częściowego umorzenia - pożyczka jest oprocentowana wg stałej
stopy procentowej, określonej w umowie:
 2% w stosunku rocznym stosuje się przy udzielaniu pożyczek m.in. na budowę
i modernizację składowisk, unieszkodliwianie odpadów (w tym na linie technologiczne do
odzysku i do unieszkodliwiania odpadów), rekultywacje terenów,
 3% w stosunku rocznym stosowane jest przy udzielaniu pożyczek m.in. na: zakup
samochodów do wywozu odpadów, kompaktorów, pojemników na odpady oraz na
realizację innych zadań związanych z gospodarką odpadami,
 5% w stosunku rocznym stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na inne nie wymienione
cele, związane z ochroną środowiska.

2.

Pożyczki pomostowe – udzielane są celem zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięć,
które otrzymały bezzwrotne dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w dziedzinie
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ochrony środowiska i gospodarki wodnej . Jest to czasowe finansowanie do czasu otrzymania
środków finansowych z tych funduszy z oprocentowaniem 5%.
3.

Dopłaty do oprocentowania kredytów komercyjnych przyznawanych przez banki, z którymi
Fundusz podpisał umowę o współpracy, przyznawane są na zadania z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, które służą poprawie oraz ochronie środowiska naturalnego,
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska i przeznaczona na zadania realizowane
na terenie województwa łódzkiego. Dopłata do oprocentowania kredytu uzależniona jest od
dziedziny ochrony środowiska, w ramach której wykonywane jest zadanie, oraz podmiotu
realizującego zadanie Kwota kredytu nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.
Wnioski o dopłaty do kredytu można składać cały rok.

6.1.3

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusze powiatowe działają na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody

PFOŚiGW są przekazywane na rachunek starostwa i mają charakter działu celowego w budżecie
powiatu. W ich skład wchodzą wpływy z opłat za składowanie odpadów i kar związanych
z niewłaściwym ich składowaniem, wpływy z pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska
i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także
wpływy z kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.
Dochodami powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oprócz
wpływów z opłat i kar ekologicznych, mogą być także:
 wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny,
 świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji.
W przychodach ogółem w skali ogólnokrajowej wpływy pochodzące z opłat i kar oraz
dobrowolnych opłat, zapisów i darowizn stanowią 96,1% wpływów, zaś inne wpływy – 3,9%.
Do 2001 roku zakres wydatkowania środków z powiatowych funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej określała w art. 88j ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Środki
mogły być wykorzystane jedynie na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem
i unieszkodliwianiem odpadów, w tym na współfinansowanie inwestycji ekologicznych
o charakterze ponadgminnym. Od 2002 roku zakres wydatkowania tych środków określony jest
w art. 407 ustawy Prawo ochrony środowiska. Został on rozszerzony o realizacje przedsięwzięć
związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym
na programy ochrony środowiska. Ze względu na szczupłość środków funduszy powiatowych
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trudno jest samodzielnie realizować zadania inwestycyjne dotyczące budowy kompleksowych
systemów zagospodarowywania odpadów, łącznie z segregacją odpadów, utylizacją, selektywnym
systemem zbiórki odpadów w poszczególnych gospodarstwach. Jednostki samorządowe powinny
więc konsolidować działania w ramach porozumień międzygminnych, z udziałem powiatu
i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powinny być realizowane
zadania inwestycyjne, takie jak: budowanie wspólnego lub międzygminnego składowiska odpadów
lub regionalnego systemu selektywnej gospodarki odpadami. Ustawa nie formułuje zasad i trybu
przyznawania środków z funduszy powiatowych. Ustala je indywidualnie dysponent funduszu –
zarząd powiatu.
6.1.4

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
System funduszy ekologicznych uzupełniają gminne fundusze ochrony środowiska

i gospodarki wodnej działające na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie są one
organizacyjnie ani prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego. Nie
mają osobowości prawnej, a zatem nie mają możliwości udzielania pożyczek. Dysponentem tych
środków jest wójt, burmistrz, prezydent. Gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej zostały ustanowione w 1993 roku. Konta funduszu gminnego zasilane są przez:
 środki z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (100%),
 wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów (50%),
 wpływy z pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za
szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także wpływy z kar za naruszanie
warunków korzystania ze środowiska (20%).
Celem działania tych funduszy jest udzielanie dotacji. Finansowane są inwestycje mające
charakter lokalny i realizowane na terenie własnej gminy. Ustawa nie określa trybu i zasad
przyznawania środków z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegóły
przyznawania tych środków ustalane są indywidualnie przez wójta, (burmistrza, prezydenta).
Poza kilkunastoma gminami, na terenie których znajdują się składowiska odpadów
przemysłowych przynoszące wysokie zyski tym gminom w postaci opłat za korzystanie ze
środowiska, większość gmin ma na kontach ekologicznych kwoty rzędu od kilkudziesięciu do
kilkuset złotych. Jest to niewystarczająca ilość środków na własne inwestycje. Z analizy dostępnych
danych wynika, że środki te w zdecydowanej większości przeznaczane są na realizację zadań
własnych. Zakres inwestycji finansowanych przez fundusze gminne określa art. 406 ustawy Prawo
ochrony środowiska stwierdzający, że środki gminnych funduszy przeznacza się m.in. na:
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 edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju,
 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
 realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
 wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
 wspieranie ekologicznych form transportu,
 inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

6.2 Instytucje i programy pomocowe finansujące priorytetowo lub między
innymi ochronę środowiska.
6.2.1

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (Fundusz), będący organizacją pozarządową (NGO
– non-government organization), od wielu lat realizuje – w oparciu o własne środki finansowe –
szereg programów operacyjnych w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji rozwoju wsi
i małych miast, obejmujących obecnie głównie rozwój infrastruktury terenów wiejskich oraz
pozarolniczą małą przedsiębiorczość, tworzącą nowe miejsca pracy i alternatywne źródła zasilania
finansowego lokalnych społeczności. Ważnym celem tych programów jest również szybkie
i efektywne wspieranie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej. Obecnie Fundusz
realizuje

trzynaście

regularnych

programów

operacyjnych,

obejmujących

jedenaście

preferencyjnych linii kredytowych w zakresie m.in.:
1.

infrastruktury wiejskiej:

2.

pozarolniczej małej przedsiębiorczości:

3.

ograniczone programy subwencyjne w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska:
Cele statutowe Funduszu realizowane w ramach czynnych linii kredytowych generalnie wpisują

się w zakres przedmiotowy trzech spośród czterech funduszy strukturalnych, czyli:
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 Europejskiego Funduszu Społecznego,
 Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, oraz odpowiadających im Sektorowych
Programów Operacyjnych (SPO).
W związku z tym preferencyjne kredyty Funduszu jako organizacji pozarządowej mogą
wspierać absorbcję środków pomocowych UE, uzupełniając wymagany wkład własny inwestorów
i antycypując czasowo (kredytowanie pomostowe) dotacje refundowane ze środków funduszy
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strukturalnych w ramach prefinansowania dotowanych zadań. Środki Funduszu skierowane na
działania w zakresie gospodarki odpadami objęte są m.in. następującymi liniami kredytowymi:
1.

subwencje w zakresie infrastruktury wiejskiej - w zakresie ochrony środowiska na terenach
wiejskich Fundusz udziela dotacji obejmujących:
 budowę i wyposażenie (kompaktory, wagi, urządzenia do sortowania i inne specjalistyczne
urządzenia) gruntowych składowisk odpadów wiejskich,
 zakup kontenerów (pojemników) do gromadzenia odpadów (z wyłączeniem koszy na
śmieci, worków foliowych) na terenach wiejskich z zastrzeżeniem, że kontenery
(pojemniki) zakupione ze środków Funduszu będą stanowiły własność inwestora w okresie
równym okresowi amortyzacji środka
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz właściwe organy

związków i porozumień międzygminnych tych gmin będące samodzielnymi inwestorami obiektów
ochrony środowiska na terenach wiejskich, tj. na terenie wsi i miast do 10 tys. mieszkańców.
Wysokość dotacji ze środków Funduszu w wyżej wymienionych przypadkach nie może
przekraczać 30% wartości kosztorysowej netto inwestycji, a dla przedsięwzięć o wartości do
20 000 PLN maksymalna wysokość dotacji nie może przekraczać 50% kosztów netto inwestycji.
Dotacje mogą obejmować wyłącznie zadania, które spełniają określone warunki. Ponadto
inwestycja powinna być w trakcie realizacji, co wyklucza dotowanie inwestycji już zakończonej,
refundacji poniesionych kosztów, kar umownych. W przypadku liczby wniosków przekraczających
możliwości finansowe Funduszu, dodatkowym kryterium selekcji wniosków jest między innymi
wysokość stopnia zaawansowania inwestycji ponad wymagane 50%, znaczenie przedsięwzięcia dla
danej społeczności lokalnej. Podstawą do ubiegania się o dotację jest właściwie wypełniony
i potwierdzony wniosek o dotację złożony w Funduszu co najmniej na trzy tygodnie przed
umownym terminem zakończenia inwestycji.
(European Fund For The Development Of Polish Villages Counterpart Fund)
Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa
tel. (022) 663 75 01, 639 87 63, 639 81 25, 639 81 26, fax 663 17 29, 639 87 64
e-mail: efrwp@efrwp.com.pl, www.efrwp.com.pl
6.2.2

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz został powołany w 1992 roku przez ministra finansów celem efektywnego
zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na
wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tak zwana ekokonwersja długu). Dotychczas
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decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy,
Szwecja i Norwegia. EkoFundusz zarządza środkami tych krajów.
Zadaniem Fundacji jest dofinansowywanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska, które
mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale również w skali globalnej. Ta
specyfika EkoFunduszu, odróżniająca go od innych funduszy wspierających inwestycje
proekologiczne w Polsce, wyklucza możliwość dofinansowania przedsięwzięć, których celem jest
rozwiązywanie

jedynie

lokalnych

problemów.

Priorytety

przy

podejmowaniu

decyzji

o finansowaniu działań ekologicznych to m.in. racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja
gleb

zanieczyszczonych

(gospodarka

odpadami).

O

dofinansowanie

EkoFunduszu

w poszczególnych sektorach mogą ubiegać się m.in. następujące typy projektów:
1. ochrona wód:
 budowa

instalacji

do

unieszkodliwiania

osadów

ściekowych

w

komunalnych

oczyszczalniach ścieków;
3.

ochrona klimatu:
 gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego, z wysypisk
odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu odpadowego z procesów
przemysłowych

4.

gospodarka odpadami:
 organizacja kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania odpadów
komunalnych obsługujących 50-250 tys. mieszkańców,
 unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 budowa instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
 modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji powstawania odpadów
niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie”).
Formami udzielanej pomocy finansowej są:

 dotacje, w tym konkursy,
 dopłaty do projektów o charakterze powtarzalnym,
 dopłaty EkoFunduszu do tworzonych plantacji roślin energetycznych.
Przedmiotem finansowania są:
 projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska (w ich fazie
implementacyjnej),
 w dziedzinie ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne.
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EkoFundusz nie dofinansowuje projektów dotyczących prowadzenia badań naukowych, akcji
monitoringowych, konferencji i sympozjów oraz innych form działalności edukacyjnej. Wyjątkami
od tej reguły są zadania edukacyjne i szkoleniowe stanowiące integralną część projektów
innowacyjnych oraz projektów w dziedzinie ochrony przyrody. EkoFundusz może wspierać
finansowo zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich
zaawansowanie finansowe nie przekracza 60% w dniu złożenia wniosku do EkoFunduszu.
Odstępstwo od tej zasady jest traktowane jako wyjątkowe i wymaga odrębnego uzasadnienia.
Fundacja EkoFundusz
ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa
tel. (022) 621 27 04; fax 629 51 25
e-mail: info@ekofundusz.org.pl, www.ekofundusz.org.pl
6.2.3

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności udzielana wsparcia finansowego krajom członkowskim Unii Europejskiej,
których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na mieszkańca nie przekracza 90% średniej PNB dla
wszystkich państw członkowskich. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale
jest instrumentem Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Różnica między Funduszem Spójności
a funduszami strukturalnymi polega m.in. na:
 zasięgu pomocy finansowej – krajowym, a nie regionalnym czy lokalnym
 podejmowaniu finalnej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie przez Komisję
Europejską, a nie indywidualnie przez państwo członkowskie; (kompetencją państwa
aplikującego do funduszu jest wskazanie propozycji dofinansowania).
Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie
przekazywane na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia.
Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności w Polsce jest wsparcie zadań
inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania
prawa Unii Europejskiej. W ramach Funduszu Spójności w ochronie środowiska wspierane będą
m.in. następujące rodzaje projektów:
 racjonalizacja gospodarki odpadami, czyli budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych i przemysłowych (niebezpiecznych) oraz rekultywacja składowisk
wyłączonych z eksploatacji, wybudowanie instalacji do biologicznego i termicznego
przetwarzania odpadów, wybudowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych,

wprowadzenie

selektywnej

zbiórki

odpadów,

w

tym

odpadów
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niebezpiecznych, komunalne systemy zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów,
 ochrona powierzchni ziemi,
Beneficjentami FS są podmioty publiczne, czyli samorządy terytorialne (gminy, związki gmin)
i przedsiębiorstwa komunalne. Przyjmowanie wniosków do Funduszu Spójności w ochronie
środowiska odbywa się na bieżąco. Wnioski należy składać w jednym z 16 miast wojewódzkich
w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Wysokość udzielanego dofinansowania z Funduszu Spójności na określony projekt może
wynieść maksymalnie od 80% do 85%. Pozostałe co najmniej 15% musi zostać zapewnione przez
beneficjenta. Środki te mogą pochodzić np. z: budżetu gminy; środków własnych przedsiębiorstw
komunalnych; środków NFOŚIGW (dotacji, kredytów); budżetu państwa; innego niezależnego
źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).
Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności to:
 Ministerstwo Gospodarki i Pracy – instytucja odpowiedzialna za ogólne zarządzanie
i koordynację działań związanych z wykorzystaniem Funduszu Spójności;
 Ministerstwo Finansów – instytucja płatnicza;
 Ministerstwo Środowiska – instytucja pośrednicząca w zarządzaniu Funduszem Spójności
I stopnia;
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja pośrednicząca
w zarządzaniu Funduszem Spójności II stopnia, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska
i gospodarki wodnej – instytucje pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności III stopnia –
instytucje, do których składane są projekty.
Fundusz Spójności - Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Koordynacji Funduszu Spójności
ul. Plac Trzech Krzyży3/5, 00-507 Warszawa
www.funduszwspolpracy.org.pl
6.2.4

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG)

Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r.
ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA), tworzących EOG – a tym samym korzystających z możliwości, jakie oferuje rynek
wewnętrzny UE – dla najmniej zamożnych państw UE.
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W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie
z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł
bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding
wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są trzy kraje EFTA: Norwegia,
Islandia i Lichtenstein.
Pomoc zostanie udzielona w ramach dwóch instrumentów finansowych:
 Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro będzie wykorzystywana w latach 20042009, przy czym ostatni nabór wniosków aplikacyjnych zostanie ogłoszony w 2008 roku. Oba
Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi
zarządzania i wdrażania w Polsce. Funkcję koordynacyjną w tym względzie pełni Ministerstwo
Gospodarki i Pracy. Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce będzie odbywać się na
podstawie Programu Operacyjnego, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez
państwa-darczyńców.
Środki

finansowe

w

ramach

Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego będą dostępne na realizację projektów w następujących obszarach priorytetowych:
1.

Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń
i promowanie odnawialnych źródeł energii. Przedmiotami finansowania tego priorytetu są
m.in. organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowywanie ich poprzez
odzysk – większość projektów powinna dotyczyć uzupełnienia systemów gospodarowania
odpadami komunalnymi przez zbiórkę i recykling odpadów z urządzeń elektronicznych,
sprzętu AGD, odpadów opakowaniowych oraz zagospodarowanie odpadów z remontów
obiektów budowlanych i z przebudowy infrastruktury drogowej. Możliwe jest zgłaszanie
przedsięwzięć dotyczących innych rodzajów odpadów stałych.

2.

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie
zasobami. Przedmiotami finansowania priorytetu drugiego jest m.in. zmniejszanie energo-,
materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę efektywności wykorzystania
zasobów produkcyjnych – większość projektów powinna dotyczyć: opracowania programów
dla konkretnych zakładów produkcyjnych i usługowych dotyczących ich modernizacji pod
kątem zmniejszenia zużycia energii, wody i surowców oraz minimalizacji wytwarzania
odpadów, oraz kampanii konsumenckich dotyczących zakupów produktów proekologicznych
oraz działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej poprzez tworzenie sieci
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nauczania na rzecz środowiska – większość projektów powinna dotyczyć akcji edukacyjnych
(w tym

seminariów,

warsztatów, konkursów, kampanii

informacyjnych, platform

e-learningowych) organizowanych na zasadach stałej współpracy organizacji pozarządowych
z lokalnymi władzami w zakresie wyrabiania postaw proekologicznych oraz zrównoważonej
konsumpcji;
3.

Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast.
Przedmiotami finansowania są:
a) usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska. Większość
projektów powinna dotyczyć: pomocy formalno-prawnej przy tworzeniu nowych aktów
prawnych i nowelizacji istniejących aktów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej tak, aby polskie ustawodawstwo było w pełni zgodne z ustawodawstwem Unii
Europejskiej (także w zakresie rozporządzeń wykonawczych), usprawnienia metod i form
pracy oraz doposażenia inspekcji ochrony środowiska w nowoczesną aparaturę kontrolnopomiarową w celu skutecznej kontroli przestrzegania prawa; rozwijania narzędzi do oceny
stanu ekologicznego środowiska, zwłaszcza wodnego, na potrzeby tworzenia, wdrażania
i kontroli przestrzegania prawa;
b) wspieranie budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej za ochronę
środowiska – większość projektów powinna dotyczyć szkoleń pracowników administracji
państwowej i samorządowej wszystkich szczebli w zakresie prawa ochrony środowiska,
w celu usprawnienia i poprawy jakości prowadzonych prac legislacyjnych;
c) gromadzenie i upowszechnianie informacji, np. o najlepszych dostępnych technikach
(zgodnie z Dyrektywą 96/61/EC [26]) i o „czystej produkcji” – większość projektów
powinna dotyczyć przygotowania raportów o najlepszych dostępnych technikach
z różnych branż oraz o przykładach „czystej produkcji”, zamieszczanych następnie na
stronie internetowej i w biuletynie zamawiającego;
d) rozwój systemów zarządzania środowiskowego – większość projektów powinna dotyczyć
szkoleń w zakresie wymogów stawianych przedsiębiorstwom starającym się o uzyskanie
zintegrowanego pozwolenia na emisje do środowiska.

4.

Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie
w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej,
a także wspierających go procesów demokratycznych,

5.

Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,

6.

Badania naukowe.
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Wnioskodawcami ubiegającymi się o dofinansowanie projektów ze środków Mechanizmów
Finansowych mogą być wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje
pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym,
a w szczególności wnioskodawcami mogą być:
 organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli,
 instytucje naukowe i badawcze,
 instytucje branżowe i środowiskowe,
 organizacje społeczne,
 podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.
Krajowy Punkt Kontaktowy:
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 2-4, 00-526 Warszawa
tel.(022) 693 58 93, 693 59 28, fax: (022) 693 40 95
e-mail: eog@mgip.gov.pl, www.mgip.gov.pl
Adres do korespondencji:
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
www.eog.gov.pl
6.2.5

Program LIFE+

Program

LIFE+

jest

jedynym

programem

unijnym,

który

skupia

się

tylko

na

współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Stanowi on kontynuację programu
LIFE, realizowanego w latach 1992 – 2006 i jest on opracowany na lata 2007 – 2013. Jego
głównym zadaniem jest pomoc w procesie wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska,
realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla
problemów związanych z ochroną środowiska. LIFE+ składa się z trzech części :
 „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”
 „LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”
 „LIFE+ informacja i komunikacja”
Drugim komponentem jest LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska. W ramach
tego komponentu przewiduje się finansowanie projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony
środowiska, a w szczególności: zapobiegania zmianom klimatycznym; ochrony zdrowia
i polepszania jakości życia; ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony gleby; ochrony przed
hałasem; monitorowania lasów oraz ochrony przed pożarami; zrównoważonego gospodarowania
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zasobami naturalnymi i odpadami, jak również tworzenia, wdrażania i oceny polityk oraz prawa UE
w zakresie ochrony środowiska. Zadaniami LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
jest wpływ na tworzenie innowacyjnych podejść w zakresie polityki, technologii, metod
i instrumentów ochrony środowiska, zbieranie informacji i łączenie ich w celu lepszej oceny
i monitoringu stanu środowiska, ułatwianie wdrożenia wspólnotowej polityki ochrony środowiska
przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz pomoc w lepszym zarządzaniu
w dziedzinie środowiska.
O fundusze z tego programu mogą starać się jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub
prywatne. Istnieje również możliwość partnerstwa w ramach poszczególnych projektów. Program
LIFE+ pokrywa 50% wartości projektu. Nabór wniosków ogłaszany jest przez Komisję Europejską
raz do roku.
European Commission
DG ENV.D.1, BU-9 02/1, B-1049 Brussels
fax: +32 2 296 95 56; +32 2 292 17 87
e-mail: LIFE-Environment@cec.eu.int, http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
Adresy Zewnętrznych Zespołów Monitorujących
http://europa.eu.int/comm/environment/life/contact/index.htm
Zewnętrzny Zespół Monitorujący w Polsce
Ministerstwo Środowiska, Departament Integracji Europejskiej
ul. Wawelska 52/54, pok. 32, 00-922 Warszawa
6.2.6

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Uzgodnione

w

traktacie

negocjacji

akcesyjnych

tempo

wdrażania

przez

polskie

przedsiębiorstwa przemysłowe unijnych wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych
w dyrektywach UE – częstokroć znacznie szybsze niż miało to i ma nadal miejsce wśród
dotychczasowych członków Unii – powoduje konieczność poniesienia w stosunkowo krótkim
czasie ogromnych wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie konwencjonalne mechanizmy
finansowania inwestycji – w pełni zgodne z zasadą zanieczyszczający płaci, stanowiącą fundament
polskiej polityki ekologicznej – wydają się ciągle niewystarczające dla wygenerowania środków
niezbędnych dla sfinansowania tak ambitnych zamierzeń. Dlatego w okresie przejściowym
konieczne jest uruchomienie proekologicznych programów wsparcia działań przedsiębiorstw,
zwłaszcza jednostek małych i średnich, które borykają się z największymi trudnościami
w zdobywaniu środków na rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii.
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W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
wyróżnić można kilka działań, które wspierają konkurencyjność poszczególnych dziedzin
gospodarki. Jednym z takich działań jest: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania
przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Celem działania 2.4 jest wzmocnienie pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Wewnętrznym Unii
Europejskiej.
Formy pomocy to dotacje i pożyczki. Przedmiot dofinansowania to inwestycje
dostosowujące instalacje do wymagań ochrony środowiska, w szczególności do wymagań
najlepszych dostępnych technik, warunkujące możliwość i termin uzyskania pozwolenia
zintegrowanego (zgodnie z dyrektywą 96/61/EC w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli
zanieczyszczeń przemysłowych); inwestycje związane z budową lub modernizacją oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków przemysłowych oraz zmianami technologicznymi w przedsiębiorstwach,
ze szczególnym uwzględnieniem redukcji substancji szkodliwych odprowadzanych do środowiska
wodnego i trwałych substancji organicznych; realizacja zadań przyczyniających się do ograniczania
emisji z obiektów spalania paliw do powietrza; realizacja inwestycji i programów przyczyniających
się do rozwiązywania problemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych
i niebezpiecznych.
Terminy ogłaszane

były

na

bieżąco

na

stronie

internetowej

www.nfosigw.gov.pl

/fundusze_strukturalne do wyczerpania środków. Wysokość maksymalnego dofinansowania nie
może przekroczyć 5 mln euro. Okres udzielenia dotacji przewidziany jest do momentu
wykorzystania środków przewidzianych na działanie 2.4. Ostateczne rozliczenie projektu musiało
nastąpić do 30 czerwca 2008 r.
Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przedmiotem dofinansowania w ramach tego poddziałania są następujące rodzaje projektów
ukierunkowanych na dostosowywanie się do wymagań Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
i warunkujących uzyskanie pozwolenia zintegrowanego:
 zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez
zapobieganie emisjom do środowiska;
 zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze
szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego i eliminacji
wytwarzania odpadów;
 zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji
i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz
w dokumentach referencyjnych BAT;
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 inwestycje w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska (tzw. urządzenia
„końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się
standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących BAT, gdy
redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym
zakresie wystarczające.
Celem poddziałania 2.4.4: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami
przemysłowymi i niebezpiecznymi. Celem poddziałania 2.4.4. jest wsparcie działań inwestycyjnych
służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami
przemysłowymi wytwarzanymi w danych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany
technologiczne.
W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące inwestycje w przedsiębiorstwach
wytwarzających odpady lub w spółkach powiązanych z tymi przedsiębiorstwami kapitałowo,
powołanych w celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami w obrębie danej grupy
kapitałowej:
 budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje
usługowe, zgodnie z krajowym, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi planami gospodarki
odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć
wytwarzania odpadów;
 budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności
recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po
substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie
przedsiębiorstw;
 budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia
ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;
 budowa,

rozbudowa

lub

modernizacja

instalacji

do

zbierania

lub

tymczasowego

magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
 budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości
wytwarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie odpadów.
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Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl

Instytucjami Zarządzającymi są urzędy marszałkowskie danego województwa. Generalnym
celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie
wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych
programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki
poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów. Program jest finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze
środków krajowych. Ogółem na program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone jest około
4,3 miliarda euro, w tym z funduszy strukturalnych – około 2,8 mld euro. Beneficjentami
końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin,
stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje
rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem
przedsiębiorstwa.
W ramach ZPORR realizowane będą inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony
środowiska oraz inwestycje związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. W programie
znajdują się 4 działania, w ramach których można realizować inwestycje w zakresie ochrony
środowiska:


Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska,



Działanie 3.1 Obszary wiejskie,



Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji,



Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

W ramach ZPORR dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty, które ze względu na
mniejszą skalę oddziaływania (wartość projektu poniżej 10 mln euro) nie kwalifikują się do
Funduszu Spójności, co pozwala małym gminom korzystać ze środków unijnych na inwestycje
służące ochronie środowiska.
W ramach działania 1.2 realizowane będą duże projekty o znaczeniu regionalnym,
służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Przedmiotem dofinansowania może być
m.in. zagospodarowanie odpadów: organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów
i recyklingu, wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni,
kompostowni, obiektów termicznego, termiczno-chemicznego i fizycznego (mechanicznego)
unieszkodliwiania odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja
nieczynnych składowisk; likwidacja „dzikich” składowisk), budowa i modernizacja spalarni
odpadów niebezpiecznych, rekultywacja i likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych;
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W ramach działania 3.1 obszary wiejskie, przedmiotem dofinansowania są projekty
o lokalnym oddziaływaniu, na terenach wiejskich oraz w małych miastach (do 20 tys.
mieszkańców) m.in. z zakresu gospodarki odpadami: budowa, modernizacja, rekultywacja lub
likwidacja składowisk odpadów (w tym rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów
niebezpiecznych), budowa lub modernizacja miejsc unieszkodliwiania opakowań i nieużytych
środków ochrony roślin, likwidacja dzikich wysypisk, kompleksowe systemy zagospodarowania
odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od
mieszkańców,

odzyskiwanie

surowców

wtórnych,

recykling,

kompostowanie

odpadów

organicznych itp.;
W ramach działania 3.2 realizowane są projekty o wartości poniżej 1 mln euro na terenach
289 powiatów, które kwalifikują się do wsparcia (tereny te wyznacza mapa obszarów
restrukturyzowanych stanowiąca załącznik do Uzupełnienia ZPORR). Przedmiot dofinansowania
jest m.in. gospodarka odpadami: budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk
odpadów (w tym rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych), budowa lub
modernizacja miejsc unieszkodliwiania opakowań i nieużytych środków ochrony roślin, likwidacja
dzikich wysypisk, kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym,
obejmujące m.in. odbiór posegregowanych, odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców
wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych.
W ramach działania 3.3, realizowane są kompleksowe projekty rewitalizacyjne związane
z działaniami ekologicznymi. Przedmiotem dofinansowania są m.in. remonty i/lub przebudowa
infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na terenach zdegradowanych
dzielnic miast, w tym: budowa, remonty i/lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń
do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków, budowa, remonty i/lub
przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest
w budynkach publicznych (poza celami mieszkaniowymi w przypadku, gdy nie wymaga to
przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów
zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami, budowa, remonty i/lub przebudowa sieci
wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń
regulujących ciśnienie wody, budowa, przebudowa i/lub remont ścieżek rowerowych, zakładanie
parków i/lub zalesianie oczyszczonego obszaru w celu nadania mu funkcji turystycznych i/lub
rekreacyjnych, rekultywacja gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów – jeśli stanowi to
niezbędny element realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
jest Urząd Marszałkowski danego województwa. Do kompetencji Zarządu województwa jako
jednostki uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym Zintegrowanego Programu
Operacyjnego

Rozwoju

Regionalnego

2004-2006

należy

ogłoszenie

naboru

wniosków

o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Procedura ta jest
stosowana do wszystkich działań wymienionych w ZPORR.
6.2.8

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest jednym z kilkudziesięciu banków komercyjnych,
działających na polskim rynku, ale jedynym specjalizującym się w finansowaniu ochrony
środowiska. Jego specyfika powoduje, że obok Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Fundacji EkoFundusz jest jednym z filarów systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce aktualnie w ofercie Banku jest około 30 produktów, które wiążą się z jego proekologiczną misją.
Bank Ochrony Środowiska proponuje w tej formule nisko oprocentowane kredyty na:
 usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz budowę składowisk przystosowanych do
unieszkodliwiania odpadów azbestowych i wodociągów w technologii rur bezazbestowych
w miejsce wodociągów z rur azbestowych,
 ograniczenie emisji spalin z pojazdów komunikacji zbiorowej,
 uszczelnianie i hermetyzację przeładunku i dystrybucji paliw,
 budowę ścieżek rowerowych,
 ograniczenie hałasu (wyciszanie stacjonarnych źródeł, budowa ekranów dźwiękochłonnych
przy istniejących trasach komunikacyjnych),
 termomodernizację budynków,
 ograniczenie zużycia energii elektrycznej, w tym modernizację oświetlenia,
 budowę i modernizację systemów ciepłowniczych,
 zadania z zakresu czystszej produkcji.
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7 SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU
Zarząd powiatu odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w Programie Ochrony
Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami oraz jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia
systemu monitoringu. Monitorowanie realizacji programu umożliwi ocenę prawidłowości
i efektywności działań. Monitoring ochrony środowiska i gospodarki odpadami polegał będzie
przede wszystkim na działaniach organizacyjno – kontrolnych.
System monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w Programie Ochrony Środowiska
i Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu obejmuje: obligatoryjne terminy zawarte w aktach
prawnych, system sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych. Kontrola
realizacji Programu wymaga także oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań,
przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać stopień
rozbieżności między założeniami a realizacją programu.
Plan gospodarki odpadami dla powiatu został opracowany na podstawie analizy stanu
obecnego gospodarki odpadami w powiecie. Wykorzystano dane i informacje z KPGO 2010,
PGOWŁ 2011 oraz wydanych uzgodnień administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
Ustawa o odpadach zakłada, że plan gospodarki odpadami powinien zawierać opis systemu
monitoringu, i oceny wdrażania zadań i celów.
Główne zadania związane z monitoringiem gospodarki odpadami to:
 monitoring istniejących instalacji gospodarki odpadami,
 monitoring przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), zajmujących się gospodarką
odpadami,
 monitoring instalacji nie wymagających zezwoleń,
 monitoring przemieszczania pewnych rodzajów odpadów,
 identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań.
Monitoring odpadów jest elementem monitoringu środowiska i polega na systematycznym
badaniu zmian jakościowych i ilościowych odpadów w celu kontroli wprowadzanych do
środowiska zanieczyszczeń. Monitorowanie realizacji planu ma umożliwić ocenę efektywności
i prawidłowości działań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu
poszczególnych gmin powiatu pabianickiego.
Podstawowym elementem systemu monitoringu zamierzonych celów „Planu gospodarki
odpadami dla powiatu” będzie wojewódzka baza danych. Dostęp do baz danych między innymi
posiadać będzie starosta, prezydent lub burmistrz, wójt.
System monitoringu realizacji zamierzonych celów będzie wykorzystywał informacje
dostarczane cyklicznie do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania
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odpadami w ramach obowiązku składania zbiorczych zestawień danych przez wytwórców odpadów
i zarządzających instalacjami. Równocześnie z monitoringiem odpadów prowadzonym przez
Marszałka powinien być tworzony system monitoringu zgodnie z ustawą o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych.
Monitoring w zakresie gospodarki odpadami opiera się generalnie na ich ilościowej
i jakościowej ewidencji prowadzonej przez posiadaczy odpadów. Wymóg ewidencjonowania
odpadów, został określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 z późniejszymi zmianami). W świetle obowiązujących przepisów do prowadzenia
ilościowej

i jakościowej

ewidencji,

zgodnie

z katalogiem

odpadów

i listą

odpadów

niebezpiecznych, jest obowiązany każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne
potrzeby. w przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty
zajmujące się ich odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem. System ewidencji
opiera się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Posiadacze
odpadów, prowadzący ich ewidencję, obowiązani są do sporządzania zbiorczych zestawień danych
o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do
odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienie danych posiadacz odpadów jest
obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce
wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy.
Monitorowanie zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami będzie się odbywało na
podstawie

wydanych

decyzji

na

wytwarzanie,

zbieranie,

odzyskiwanie,

transport

i unieszkodliwianie.
Główne zadania w zakresie monitoringu planu gospodarki odpadami realizowane będą również
przez inspekcję ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego:
 monitoring i kontrola instalacji służących do gospodarowania odpadami,
 monitoring i kontrola instalacji nie wymagających zezwoleń,
 monitoring i kontrola przemieszczania odpadów,
 identyfikacja nielegalnych instalacji,
 inwentaryzacja dzikich wysypisk odpadów, na podstawie danych z gmin, w tym także
rejestracja postępów w ich likwidacji.
Proponowane wskaźniki realizacji Planu Gospodarki odpadami zawiera poniższa tabela.
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Tabela 70. Zestawienie proponowanych wskaźników realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami
Wskaźnik

Lp.

Jednostka

1.

całkowita ilość odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku

2.

jednostkowa ilość zebranych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca
w ciągu roku
ilość odpadów zebranych selektywnie

kg/M

kg/M

6.

jednostkowa ilość odpadów zebranych selektywnie przypadająca na 1 mieszkańca
w ciągu roku
ilość odpadów poszczególnych rodzajów przeznaczonych do odzysku spośród
zebranych selektywnie
- szkło
- papier i makulatura
- metale
- tworzywa sztuczne
ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych

7.

ilość zebranych opon

Mg

8.

ilość zebranych przeterminowanych środków farmaceutycznych

Mg

9.

ilość zebranych przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po nich

Mg

10.

ilość zebranych baterii

Mg

11.

ilość odpadów zawierających azbest usuniętych z terenu powiatu

Mg

12.

ilość wydanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami

szt.

13.

ilość zlikwidowanych „dzikich wysypisk odpadów”

szt.

3.
4.

5.

Mg

Mg

Mg

Mg

Zarząd Powiatu składał będzie co 2 lata Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Planu
gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu będzie można dokonywać jego
aktualizacji.
W celu prawidłowego wdrażania Planu Gospodarki Odpadami, Starosta Pabianicki będzie
monitorował realizację Planu poprzez:
 wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami (wydawanie pozwoleń na
wytwarzanie odpadów, zezwoleń dotyczących gospodarowania odpadami, przyjmowania
informacji o wytwarzanych odpadach, prowadzenia kontroli w zakresie wydanych pozwoleń,
zezwoleń i przyjętych informacji),
 wykorzystania dobrej współpracy Starosty z gminami, odpowiedzialnymi za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
 współpracę

Starosty

z Marszałkiem

Województwa

Łódzkiego,

Wojewodą

Łódzkim

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – realizującymi zadania wynikające z ich
kompetencji służące prawidłowej gospodarce odpadami.
Podstawą do cyklicznego raportowania stopnia realizacji planu oraz aktualizacji planu jest
opracowanie oceny stopnia realizacji planu.
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W rzeczywistości jednak bardzo trudno jest monitorować ilości powstających odpadów. Nie
tylko w naszym powiecie, ale w całym kraju strumienie odpadów nie są dokładnie
ewidencjonowane w miejscu ich wytworzenia, a ze względu na brak właściwej ewidencji odpadów
czasem giną w kolejnych etapach łańcucha istnienia odpadów. Ponadto pozyskanie wszelkich
danych o odpadach w pełnym zakresie jest w praktyce nieosiągalne. Oceniając system monitoringu
należy podkreślić, że dla prawidłowego monitorowania gospodarki odpadami konieczna jest
regularnie prowadzona sprawozdawczość dla poszczególnych rodzajów odpadów
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8 INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH
SPOŁECZNYCH
Prace nad aktualizacją Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Powiatu Pabianickiego rozpoczęły się w II kwartale 2008 roku, przy współpracy samorządów
gminnych. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony Środowiska projekt
Planu Gospodarki Odpadami został przesłany do zaopiniowania Zarządowi Województwa
Łódzkiego oraz organom wykonawczym gmin z obszaru powiatu, a także został przekazany do
konsultacji społecznych. W okresie konsultacji społecznych projekt programu i planu dostępne były
na stronie internetowej i w siedzibie Starostwa Powiatowego.
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9 WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
POWIATU PABIANICKIEGO
W Planie Gospodarki Odpadami założone cele i podstawowe kierunki działań są zgodne
z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym Planem Gospodarki
Odpadami i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Planowane działania zmierzają do
osiągnięcia celów w zakresie gospodarki odpadami. Założenia Planu wpłyną w pierwszej kolejności
na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach przede wszystkim poprzez
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Ważnym celem planu jest likwidacja składowisk
nieodpowiadającym wymaganym standardom i stworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów
w szczególności odpadów niebezpiecznych
Założenia Planu gospodarki odpadami w powiecie pabianickim mają za zadanie wpłynąć na
poprawę stanu środowiska i wyeliminować prowadzenie niewłaściwej gospodarki odpadami. Plan
wpłynie na:
 poprawy walorów krajobrazowych poprzez z likwidację „dzikich wysypisk odpadów”,
 ograniczenia stopnia eutrofizacji i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych,
ograniczenie

udziału

odpadów

komunalnych

biodegradowalnych

składowanych

na

składowiskach,
 wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz segregacji odpadów które pozwoli na
zmniejszenie powierzchni terenu zajmowanego pod składowanie odpadów,
 stosowanie komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, które pozwoli na pełne
wykorzystanie zawartych w nich składników nawozowych,
 wprowadzenie systemu ewidencji i kontroli gospodarki odpadami, co w konsekwencji
spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami, w tym
przemysłowymi, oraz zwłokami padłych zwierząt,
 wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych
W wyniku realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami możliwe jest także
występowanie oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych.
Dotyczy to w szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych też względów należ zwrócić
szczególną uwagę na procesy projektowania, a następnie poziom wykonawstwa obiektów
gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wykonywanych raportów
o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko i poziomu wydawanych pozwoleń
zintegrowanych dla tych obiektów, zaś na etapie ich eksploatacji bardzo istotnym będzie zakres
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i poziom systemów ich monitorowania. W przypadku niewłaściwego stosowania osadów
ściekowych może dochodzić również do zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi, bakteriami czy
też parazytami.
W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów przemysłowych w tym
także niebezpiecznych kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w przemyśle najlepszych
dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń
zintegrowanych.
Nowe ustawy wprowadzają lub utrwalają szereg nowych instrumentów i zasad prawnych, które
będą miały fundamentalne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej,
która wiąże się z istotnym oddziaływaniem na środowisko. Szczególne znaczenie będzie mieć tzw.
zintegrowane pozwolenie oraz obowiązek prowadzenia działalności z uwzględnieniem wymogów
tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki. Jednym z istotnych elementów ustalania warunków zgodności
z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) jest zapobieganie powstawaniu odpadów w procesie
technologicznym, a tam gdzie jest to niemożliwe minimalizowanie ich ilości i unieszkodliwianie
odpadów. Ponadto na kształt gospodarki odpadami wpłyną uregulowania prawne wynikające
z ustawy o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym.
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10 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego została sporządzona
w sposób zgodny z Polityką Ekologiczną Państwa oraz wymaganiami określonymi w ustawie
o odpadach, w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki
odpadami, a także w zgodzie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 oraz Planem
Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011. Plan stanowi integralną część Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Pabianickiego.
Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika, że na terenie powiatu
pabianickiego w 2007 r. wytworzono ok. 50,5 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym odpadów
niebezpiecznych 458 Mg. W 2007 roku zebrano łącznie od mieszkańców powiatu pabianickiego
38 565 Mg odpadów komunalnych, w tym w wyniku selektywnego zbierania 3 717,3 Mg odpadów,
co stanowiło 9,63% całej masy zebranych odpadów komunalnych. Na 117 920 mieszkańców
średnio 60% (poza miastami) objętych jest zbieraniem odpadów, w miastach wartość ta wzrasta do
90%. Obecnie w obrocie funkcjonują 14 183 umowy
Z udostępnionych materiałów wynika, że ponad 500 podmiotów gospodarczych i jednostek
organizacyjnych posiada stosowne pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wobec kilkunastu tysięcy
występujących na terenie powiatu. Uwzględniając fakt, że obowiązek formalnej regulacji sposobu
postępowania z odpadami powstaje w przypadku wytwarzania nawet najmniejszych ilości odpadów
niebezpiecznych i/lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 ton na rok wydaje się,
że stopień realizacji tego obowiązku jest wysoce niewystarczający.
Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w 2007r. wyniosła około 28,4 tys. Mg.
Na terenie Powiatu Pabianickiego prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów ze strumienia
odpadów komunalnych. Akcyjnie prowadzona jest również zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że ilość odpadów z sektora
komunalnego będzie stopniowo wzrastać w tempie 1% w ciągu roku. Z uwagi na zmiany
w sektorze przemysłowym, trudne są do przewidzenia zmiany w zakresie ilości i jakości odpadów
pochodzących z tego sektora.
Niniejszy plan zawiera również proponowany systemy gospodarki odpadami komunalnymi,
przemysłowymi i niebezpiecznymi.
Główne założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
 selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, biodegradowalnych,
opakowaniowych;
 odzysk i recykling odpadów opakowaniowych;
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 wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych;
 likwidacja dzikich wysypisk.
Do głównych założeń systemu gospodarki odpadami przemysłowymi, który spoczywa na
przedsiębiorcach, należy wprowadzanie zasad „czystszej produkcji” oraz norm ISO.
Główne założenia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:
 wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów,
 organizacja gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych,
 punkty zbierania odbierają bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców i szkół niższego
szczebla natomiast odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw.
Zgodnie z planami wyższych szczebli zaproponowano również cele, które należy osiągnąć
w poszczególnych

latach

wraz

z niezbędnymi

zadaniami

do

realizacji

oraz

jednostki

odpowiedzialne za ich wykonanie oraz współpracujące i nadzorujące. Oszacowano koszt
wykonania dla niektórych zadań przewidzianych w niniejszym planie.
Monitorowanie wdrażania planu odbywać się będzie przez Starostę Pabianickiego przy
współpracy z gminami, Marszałkiem Województwa, Wojewodą Łódzkim oraz Wojewódzkim
Inspektoratem Ochrony Środowiska.
Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja planu przyczyni się do
poprawy stanu środowiska w powiecie i pozwoli wyeliminować prowadzenie niewłaściwej
gospodarki odpadami.
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