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  Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego na lata: 2009-2012 

Rozdział  I.  WSTĘP 
 
1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), wprowadziła 
obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż 
co 4 lata. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie 
rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych           
na jej teren. Niniejszy dokument  jest aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 
przyjętego przez Radę Powiatu w Wałczu Uchwałą Nr XII/98/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 6. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach powiatowy plan gospodarki 
odpadami stanowi część powiatowego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie 
i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska (t.j. Dz.U z 2007 Nr 39 poz. 251). 
 

Dokumentami nadrzędnymi wobec Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami są Krajowy Plan 
Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) i PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM 
PERSPEKTYWY 2013-2018.  
 

"KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2010" opracowano według stanu prawnego 
na dzień 15 października 2006 r. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów    
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
 

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami opracowano według stanu prawnego na dzień 01 sierpnia 
2009 roku. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
 

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami 
(Dz.U.03.66.620 ze zm.) określa: 

 

 1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 
a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż 

niebezpieczne, 
b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż 

niebezpieczne, 
e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne, 
f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz 

unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, 
uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki 
odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności 
położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, 
hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki 
odpadami, 
g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami 

innymi niż niebezpieczne; 
 2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian 

demograficznych i gospodarczych; 
  2a) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, w szczególności 

w zakresie gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne; 
 3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
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b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania 
na środowisko, 

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

d) plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych 
na składowiska odpadów, 

e) sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni 
odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest 
możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, 
wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

oraz harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację; 
 4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami innymi 

niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, 
odzysk i unieszkodliwianie; 

 5) szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu, szacunkowe koszty 
realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów; 

 6) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu 
oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, 
z uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

 
Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały w głównej dane z wojewódzkiej bazy danych 
dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi. Jako uzupełniające zostały uwzględnione dane zgromadzone przez GUS i WIOŚ 
oraz informacje pochodzące z Gmin 
 

Rozdział poświęcony gospodarowaniu odpadami zawierającymi azbest opracowano na podstawie 
PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI – przyjętego Radę Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku. 
 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
 

W celu zachowania spójności z  PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 
2013-2018, za rok bazowy przyjęto 2006 oraz 2007 r. 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU WAŁECKIEGO 
 
2.1. Podział administracyjny 
 

Powiat wałecki został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej kraju.  
Powiat Wałecki usytuowany jest na pojezierzu wałeckim we wschodniej części województwa 
zachodniopomorskiego. Powierzchnia ogółem: 1414,94 km2, ludność: 54 851 mieszkańców, a gęstość 
zaludnienia wynosi 39 mieszkańców/km2. Na terenie powiatu wałeckiego znajdują się cztery miasta 
oraz 113 miejscowości . 
 

Położenie: 
 - w południowo-wschodniej części woj. 
zachodniopomorskiego, na pograniczu           
z woj.: wielkopolskim i lubuskim, 
 
 - powiatami granicznymi są: choszczeński, 
drawski, złotowski, pilski, czarnkowsko-
trzcianecki i strzelecko-drezdeński, 
 
 - w strefie pojeziernej, na obszarze dwóch 
krain geograficznych: Pojezierza Wałeckiego             
i Równiny Wałeckiej, 
 
 - na skrzyżowaniu dróg krajowych              
(w Wałczu) Nr 10 i Nr 22. 
 
Główne kierunki rozwoju powiatu związane 
są z turystyką i rolnictwem. 
 

W skład powiatu wchodzi pięć gmin: 
 

Miasto Wałcz - największe miasto w powiecie i siedziba władz powiatu wałeckiego, 
położone między dwoma jeziorami: Raduń i Zamkowym. Powierzchnia  obejmuje 
38 km2, którą zamieszkuje  26 094 osób. Wałcz jest powiatowym centrum 
administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, siedzibą urzędów i instytucji lokalnych. 

 

 
Gmina Wałcz - położona jest we wschodniej części powiatu wałeckiego. Urząd Gminy 
mieści się w m. Wałcz. W skład gminy wchodzi 31 sołectw. Powierzchnia gminy zajmuje 
575 km2,  zamieszkuje ją 12519 osób 
 
Gmina Człopa – Miasto Człopa jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Gmina Człopa 
położona jest na pojezierzu wałeckim i równinie drawskiej. Tereny leśne zajmują 68% 
powierzchni gminy, a użytki rolne 24%. Teren gminy rozciąga się na obszarze 349 km2,      
w skład której wchodzi 12 sołectw. Gmina liczy 5081 mieszkańców. 

 
Gmina Mirosławiec – Miasto Mirosławiec jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej 
Mirosławiec. Położona jest w południowo-zachodniej części powiatu wałeckiego. Tereny 
leśne zajmują 58% powierzchni gminy, a użytki rolne 32%. W skład gminy wchodzi 
9 sołectw. Powierzchnia gminy zajmuje 203 km2, a zamieszkuje ją 5798 osób. 

 
Gmina Tuczno -  Miasto Tuczno jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Gmina położona 
jest w środkowo-zachodniej części powiatu wałeckiego. Tereny leśne zajmują 44% 
powierzchni gminy, a użytki rolne 43%. Teren gminy rozciąga się na obszarze 250 km2, 
w skład której wchodzi 14 sołectw. Gmina liczy 4914 mieszkańców. 
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2.2. DEMOGRAFIA 
 

Tab.  1. Powiat Wałecki: powierzchnia oraz ludność według stanu w dniu 31.12.2008 r. Rynek pracy (2008). 
 

 

wyszczególnienie powierzchnia ludność 
w ha w km2 ogółem na 1 km2 

 

Powiat 141495 1415 54309 38 
 

Wałcz 
     gmina miejska 3817 38 26003 681 

Wałcz  
     gmina wiejska 57488 575 12578 22 

 

                          gminy miejsko-wiejskie 
 

Człopa 34906 349 5058 14 
      miasto 627 7 2361 377 
      obszar wiejski 34279 342 2697 8 
Mirosławiec 20334 203 5767 28 
      miasto 213 2 2623 1231 
      obszar wiejski 20121 201 3144 16 
Tuczno 24950 250 4903 20 
      miasto 921 9 1921 209 
     obszar wiejski 24029 241 2982 12 
 

 
 

                                             Jednostka miary 2008 
 

  PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY  
 

  ogółem  osoba 8 900 
 

  PRACUJĄCY ŁĄCZNIE Z ROLNICTWEM INDYWIDUALNYM  
 

Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci 
  ogółem 
  ogółem  osoba 9 981 
  mężczyźni  osoba 5 300 
  kobiety  osoba 4 681 
 

sektor rolniczy 
 

  ogółem  osoba 1 570 
  mężczyźni osoba 1 025 
  kobiety  osoba 545 
 

  sektor przemysłowy 
 

  ogółem  osoba 3 619 
  mężczyźni  osoba 2 539 
  kobiety  osoba 1 080 
   

sektor usługowy razem 
 

  ogółem  osoba 4 792 
  mężczyźni  osoba 1 736 
  kobiety  osoba 3 056     

sektor usługowy - usługi rynkowe 
 

  ogółem  osoba 2 178 
  mężczyźni  osoba 1 166 
  kobiety  osoba 1 012 
   

sektor usługowy - usługi nierynkowe 
 

  ogółem  osoba 2 614 
  mężczyźni  osoba 570 
  kobiety  osoba 2 044 
 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r. Bank Danych 
Regionalnych. Kategoria: RYNEK PRACY 
 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/slow_katgrupg.kate_opis?p_kate_id=4
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/slow_katgrupg.kate_opis?p_kate_id=4
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2.3. Infrastruktura gospodarcza 
 
Mocnymi stronami powiatu są szerokie możliwości rekreacji i wypoczynku oraz dobra kondycja środowiska 
naturalnego. Powiat wałecki cieszy się zainteresowaniem inwestorów poszukujących zarówno terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe, jak i pod różnego rodzaju działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, 
logistyczną, magazynową i usługową. Ważną gałęzią gospodarki w powiecie wałeckim jest rolnictwo, 
przede wszystkim uprawa zbóż, ale na terenie gminy Tuczno uprawiane są owoce i warzywa które mogą być 
bazą do tworzenia przemysłu przetwórczego, okołorolnego. Najwięcej gruntów użytkowanych rolniczo 
znajduje się w gminie Wałcz, która jest jedną z największych gmin wiejskich w Polsce.  
Gmina Wiejska Wałcz, pod względem powierzchni, zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju. 
Jej głównymi walorami są: czyste powietrze, wysoka lesistość, liczne jeziora i rzeki, stosunkowo dobre 
gleby oraz położenie na skrzyżowaniu głównych tras krajowych z dobrze rozwiniętą siecią dróg lokalnych. 
W ostatnich latach zmodernizowano i rozbudowano w na znaczą skalę infrastrukturę komunalną. Prawie 
do wszystkich miejscowości doprowadzona jest woda, w ośmiu istnieją oczyszczalnie ścieków. 
 

Połowa gospodarstw rolnych powiatu wałeckiego znajduje się w gminie Wałcz. Wiele z nich 
to gospodarstwa nowoczesne, dobrze zorganizowane o areale powyżej 20 ha. W strukturze zasiewów 
dominują zboża. 
 

Obok rolnictwa ważną gałęzią gospodarki jest leśnictwo. Lesistość powiatu wynosi blisko 54,4% ogólnej 
powierzchni. W gminie siedziby mają dwa nadleśnictwa: Wałcz i Płytnica. Jeziora i rzeki zajmują ponad 3% 
obszaru gminy. Wszystko to stwarza doskonałe warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. W Kłębowcu, 
Lubnie, Strącznie, Karsiborze istnieją uzbrojone tereny pod budownictwo przemysłowe - zwłaszcza 
zakładów przetwórstwa rolnego. Dziś w powiecie doskonale łączy się gospodarkę rolną i leśną z rozwojem 
turystyki.  
 

W Wałczu utworzone zostały dwie instytucje obsługujące wałeckie przedsiębiorstwa i jednostki 
gospodarcze: Wałeckie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Oddział Północnej Izby Gospodarczej. 
Jest to krok na drodze kojarzenia nowoczesnych rozwiązań prawnych i ekonomicznych z praktyką 
gospodarczą.  
 

W 2007 r. utworzona została Podstrefa Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prace nad 
powołaniem "Obszaru Wałcz" rozpoczęły się jesienią 2005 r. i trwały prawie 2 lata. Na ten cel przeznaczono 
26 ha w rejonie ulic: Budowlanych i Południowej, z czego 11 ha zostało już zagospodarowane przez 
inwestorów: "VNH" fabryka grzejników i spółkę OZEN PLUS (energia, węgiel drzewny, brykiety). 
Poszukiwani inwestorzy: branża tekstylna, elektronika, urządzenia precyzyjne, artykuły spożywcze. 
 

Według danych GUS z 2008 roku w mieście działało 3 695 prywatnych podmiotów gospodarczych, 
z czego 3 058 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2008 r. działalność 
prowadziło 31 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego i 17 spółdzielni 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_gospodarczy
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2.4. KLIMAT  
 
Powiat położony jest na Pojezierzu Wałeckim i Równinie Wałeckiej. 

 
Powiat Wałecki usytuowany jest w strefie pojeziernej,        
na obszarze dwóch krain geograficznych Pojezierza 
Wałeckiego i Równiny Wałeckiej, w południowo - 
wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. 
Pojezierze Wałeckie położone jest w strefie klimatu 
pojeziernego na przejściu dzielnic klimatycznych 
Pomorskiej i Bydgoskiej. Klimat cechuje charakter 
przejściowy, pomiędzy chłodnymi i wilgotnymi terenami 
dzielnicy Pomorskiej, a cieplejszymi i suchszymi 
dzielnicami środkowopolskimi.  

Równina Wałecka  

 

Równina Wałecka (314.65) stanowi środkową część 
Pojezierza Południowopomorskiego. Region graniczy           
od północy z Pojezierzem Szczecineckim i Pojezierzem 
Drawskim, od zachodu i południa z Pojezierzem Wałeckim 
a od wschodu z Doliną Gwdy. Pojezierze Wałeckie 
(314.64) - mezoregion fizycznogeograficzny w północno-
zachodniej Polsce, część Poj. Południowopomorskiego, 
położone jest pomiędzy Równiną Drawską (na zachodzie), 
a Równiną Wałecką (na wschodzie), zajmuje obszar około 
20 tys. km².  

Pojezierze Wałeckie 

 
* Ryciny opracowano na podstawie materiałów Wikipedii 

 
1. Temperatura 
 

Przeciętnie najniższą roczną temperaturą 7,4°C, odznacza się północna część krainy, wyższą, do 8,1°C, 
część południowa. Wyraźny wzrost surowości zimy przejawia się spadkiem średniej temperatury stycznia 
od -1,4°C na zachodzie do -2,2°C na wschodzie. Zróżnicowanie przestrzenne temperatury w lipcu jest 
bardzo małe, od 17,4°C do 17,6°C. Przymrozki wiosenne zanikają w pierwszej dekadzie maja, a jesienne 
pojawiają się przeciętnie między 11 a 16 października.  
 
2. Opady 
 

Roczne sumy opadów pojezierza wałeckiego są stosunkowo nieduże, od 590 do 650 mm, co jest głównie 
uwarunkowane występowaniem tzw. ”cienia opadowego” po zawietrznej stronie wzniesień. Liczba dni 
z opadem kształtuje się od 110 do 120, a pokrywa śnieżna na większość obszaru trwa na ogół od 55 do 60 
dni.  
 
3.Wiatry 
 

Częstotliwość kierunków wiatrów w regionie Wałcza wskazuje na ich dominujące kierunki: 
• południowo-zachodni - 15,5% dni w ciągu roku  
• zachodni - 21,6 % 
• północno-zachodni - 10,8 %  
• zachodni - 48 % 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Wa%C5%82eckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Wa%C5%82ecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Po%C5%82udniowopomorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Szczecineckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Drawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Drawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Wa%C5%82eckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Gwdy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mezoregion_fizycznogeograficzny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Po%C5%82udniowopomorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Drawska
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Wa%C5%82ecka
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Rozdział  II. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE WAŁECKIM 
 
1. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI 
 

1.1. Gospodarka odpadami: rodzaj, ilość, źródła powstawania.  
 

1.1. 1. Odpady komunalne (w tym osady ściekowe) 
 
 

Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 
 

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to 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. 
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury takie jak: 
handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części „socjalnej”, obiekty turystyczne, targowiska 
i inne. 
 

Tab. 2.  Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w powiecie wałeckim (dane GUS) 
 

 Jedn. 2006 2007 2008
     ODPADY KOMUNALNE
    Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

ogółem  t 17 553,27 20 484,45 21 105,01 
z gospodarstw domowych t 11 961,96 13 380,31 14 880,78 
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych    t 99,77 99,97 99,97 

 

 
 

Tab. 3. Frakcje odpadów komunalnych wg przeciętnego składu [kg/M/rok]. 
 

Frakcja 
 

Obszary miejskie 
 

Obszary wiejskie 
 

% kg/osoba/rok % kg/osoba/rok 
 

 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 21.4 91 9.8 22 
Odpady zielone 2.3 10 1.8 4 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 6.8 29 4.9 11 
Opakowania z papieru i tektury 9.9 42 6.7 15 
Opakowania wielomateriałowe 1.2 5 0.9 2 

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 11.3 48 9.4 21 
Opakowania z tworzyw sztucznych 3.7 16 3.1 7 

Odpady tekstylne 2.8 12 2.2 5 
Szkło(nieopakowaniowe) 0.5 2 0.5 1 

Opakowania ze szkła 6.6 28 8.5 19 
Metale 3.0 13 2.2 5 

Opakowania z blachy stalowej 1.2 5 0.9 2 
Opakowania z aluminium 0.2 1 0 0 

Mineralne (niepalne) 3.3 14 5.8 13 
Frakcja drobna popiołowa 11.0 47 17.8 40 
Odpady wielkogabarytowe 4.7 20 6.7 15 
Budowlane, rozbiórkowe 9.4 40 17.9 40 

Niebezpieczne 0.7 3 0.9 2 
 

RAZEM 100 426 100 224 
 

 

Źródło:  wykorzystano dane z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami  
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Tab. 4.  Ilość wytworzonych osadów (dane GUS)  
 

 

 Jednostka 2006 2007 2008 
KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
Osady wytworzone w ciągu roku  
ogółem  t 928 1 044 837 
stosowane w rolnictwie  t 69 78 73 
stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne  t 2 17 0 
stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu  t 0 16 0 
przekształcone termicznie  t 2 2 0 
składowane razem  t 839 619 764 
magazynowane czasowo  t 0 312 0 
Osady składowane i wykorzystane  
osady składowane  t 0 0 265 
osady wykorzystane  t 3 0 0 
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności 
ogółem  % 73,86 74,10 70,93 
miasta  % 99,82 99,97 97,46 
wieś  % 33,74 34,17 30,12 

 

 
Tab. 5.  Ilość wytworzonych osadów z przemysłowych oczyszczalni ścieków (dane GUS)   
 

 

 Jednostka 2006 2007 2008 
 

PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków  
ogółem  t 86 221 75 
stosowane w rolnictwie  t 69 85 0 
stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne  t 0 0 71 
składowane razem  t 17 136 0 
Osady składowane i wykorzystane  
osady składowane  t 17 150 0 
osady wykorzystane  t 216 3 0 

 

Gospodarowanie odpadami w gminach (statystyka GUS) 

Tab. 6. Gospodarowanie odpadami w gminach w statystyce GUS 

Jednostka terytorialna: WAŁCZ  
 

 

  Jednostka 2006 2007 2008 
OSADY WYTWORZONE W CIĄGU ROKU  
ogółem  t 737 853 679 
składowane razem  t 737 541 679 
magazynowane czasowo  t 0 312 b.d. 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem  t 8 747,83 10 359,90 11583,5
z gospodarstw domowych  t 6 584,53 7 271,83 8626,42
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 99,89 99,95 99,94 
PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków  
ogółem  t 56 76 75 
stosowane w rolnictwie  t 56 76 0 
stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne  t 0 0 71 
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  Jednostka 2006 2007 2008 
ODPADY WYTWORZONE I NAGROMADZONE
Odpady wytworzone w ciągu roku 
ogółem  tys.t/r 2,1 2,3 6,0 
poddane odzyskowi  tys.t/r 2,1 2,3 5,8 
unieszkodliwione razem  tys.t/r 0 0 0,2 
unieszkodliwione w inny sposób  tys.t/r 0 0 0,2 
odpady składowane w % wytworzonych  % 0,0 0,0 0,0 

 

 
Jednostka terytorialna: WAŁCZ – gmina wiejska 

 

  Jednostka 2006 2007 2008 
OSADY WYTWORZONE W CIĄGU ROKU  
ogółem  t 13 10 8 
stosowane w rolnictwie  t 8 8 0 
stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne  t 2 0 0 
przekształcone termicznie  t 2 2 8 
składowane razem  t 1 0 0 
Osady składowane i wykorzystane  
osady wykorzystane  t 3 0 0 
ODPADY WYTWORZONE I NAGROMADZONE
Odpady wytworzone w ciągu roku 
ogółem  tys.t/r 2,3 3,9 1,3 
poddane odzyskowi  tys.t/r 2,3 3,7 1,3 
unieszkodliwione razem  tys.t/r 0 0,2 0 
unieszkodliwione w inny sposób  tys.t/r 0 0,2 0 
odpady składowane w % wytworzonych  % 0,0 0,0 0,0 

 
Jednostka terytorialna: CZŁOPA  
 
 
 

  Jednostka 2006 2007 2008 
OSADY WYTWORZONE W CIĄGU ROKU  
ogółem  t 81 78 52 
składowane razem  t 81 78 52 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem  t 1 189,16 1 082,64 1132,98 
z gospodarstw domowych  t 912,78 828,86 855,36 
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 100,00 100,00 100,00 
ODPADY WYTWORZONE I NAGROMADZONE
Odpady wytworzone w ciągu roku 
ogółem  tys.t/r 0 2,1 1,1 
poddane odzyskowi  tys.t/r 0 2,1 1,1 
odpady składowane w % wytworzonych  % 0 0,0 0,0 
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Jednostka terytorialna: CZŁOPA - MIASTO 

 

  jednostka  2006 2007 2008 
OSADY WYTWORZONE W CIĄGU ROKU  
ogółem  t 81 78 52 
składowane razem  t 81 78 52 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem  t 768,42 679,85 706,16
z gospodarstw domowych  t 572,44 503,74 507,90
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 100,00 100,00 100 
ODPADY WYTWORZONE I NAGROMADZONE
Odpady wytworzone w ciągu roku 
ogółem  tys.t/r 0 2,1 1,1 
poddane odzyskowi  tys.t/r 0 2,1 1,1 
odpady składowane w % wytworzonych  % 0 0,0 0,0 

 
Jednostka terytorialna: CZŁOPA - OBSZAR WIEJSKI  
  

  jednostka  2006 2007 2008 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem  t 420,74 402,79 426,82
z gospodarstw domowych  t 340,34 325,12 347,46
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 100,00 100,00 100 

 
Jednostka terytorialna: MIROSŁAWIEC 

 

  jednostka 2006 2007 2008 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

ogółem  t 4 233,45 5 105,13 4137,55
z gospodarstw domowych  t 1 899,01 2 345,14 2624,25
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 99,30 100,00 100 

 

PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 

Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków  
ogółem  t 30 145 b.d. 

stosowane w rolnictwie  t 13 9 b.d. 
składowane razem  t 17 136 b.d. 
Osady składowane i wykorzystane  
osady składowane  t 17 150 b.d. 
osady wykorzystane  t 216 3 b.d. 
ODPADY WYTWORZONE I NAGROMADZONE
Odpady wytworzone w ciągu roku 

ogółem  tys.t/r 0 2,0 1,1 
poddane odzyskowi  tys.t/r 0 2,0 1,1 
odpady składowane w % wytworzonych  % 0 0,0 0,0 
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Jednostka terytorialna: MIROSŁAWIEC - MIASTO 

 

 jednostka 2006 2007 2008 
OSADY WYTWORZONE W CIĄGU ROKU  

ogółem  t 81 86 80 
stosowane w rolnictwie  t 61 70 55 
stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu  t 0 16 25 
składowane razem  t 20 0 25 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem  t 3 003,45 3 621,63 2819,25
z gospodarstw domowych  t 1 049,19 1 215,64 1548,15
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 99,30 100,00 100 
PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków  

ogółem  t 30 145 b.d. 
stosowane w rolnictwie  t 13 9 b.d.
składowane razem  t 17 136 b.d.
Osady składowane i wykorzystane  
osady składowane  t 17 150 b.d.
osady wykorzystane  t 216 3 b.d.
ODPADY WYTWORZONE I NAGROMADZONE
Odpady wytworzone w ciągu roku 

ogółem  tys.t/r 0 2,0 1,1 
poddane odzyskowi  tys.t/r 0 2,0 1,1 
odpady składowane w % wytworzonych  % 0 0,0 0,0 

 
Jednostka terytorialna: MIROSŁAWIEC - OBSZAR WIEJSKI 

 

  jednostka 2006 2007 2008 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem  t 1 230,00 1 483,50 1318,3
z gospodarstw domowych  t 849,82 1 129,50 1076,1
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 99,30 100,00 100 

 
Jednostka terytorialna: TUCZNO 

 

  jednostka 2006 2007 2008 
OSADY WYTWORZONE W CIĄGU ROKU  
ogółem  t 16 17 18 
stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne  t 0 17 18 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem  t 1 322,09 1 291,80 1389 
z gospodarstw domowych  t 841,50 831,93 894,53 
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 100,00 100,00 100 
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Jednostka terytorialna: TUCZNO - MIASTO 

 

  Jednostka 2006 2007 2008 
OSADY WYTWORZONE W CIĄGU ROKU  
ogółem  t 12 13 14 
stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne  t 0 13 14 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem  t 751,74 733,74 788,95 
z gospodarstw domowych  t 445,06 439,95 473,05 
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 100,00 100,00 100 

 
Jednostka terytorialna: TUCZNO - OBSZAR WIEJSKI  
  

  Jednostka 2006 2007 2008 
OSADY WYTWORZONE W CIĄGU ROKU  
ogółem  t 4 4 4 
stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne  t 0 4 4 
ODPADY KOMUNALNE 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem  t 570,35 558,06 600,05
z gospodarstw domowych  t 396,44 391,98 421,48
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych  % 100,00 100,00 100,00

 
 

Tab. 7.  Odpady zebrane selektywnie na terenach poszczególnych gmin 
 

 

GMINA 

 
Tworzywa sztuczne 

 
Papier i tektura Szkło 

Mg 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

 

 

Wałcz 
miasto 

 

26,60 18,30 52,30 12,20 18,00 5,70 12,00 9,90 9,00 
 

 

Wałcz 
gmina 

 

25,00 19,00 21,00 - 30,00 20,00 15,00 42,00 45,50 
 

 

Człopa 
 

12,00 13,50 15,70 10,00 10,00 25,40 54,00 56,50 58,30 
 

 

Tuczno 
 

10,20 11,17 7,40 17,10 16,80 18,70 15,00 16,03 7,50 
 

 

Mirosławiec 
 

21,00 13,00 18,80 - - - 16,00 60,00 41,00 
 

 

Razem: 
 

94,80 74,97 115,20 28,30 74,80 69,80 112,00 184,43 161,30 
 

 

Opracowano na podstawie sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami 
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Tab. 8. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie 
powiatu wałeckiego 
    

 

Lp. 
 

Nazwa przedsiębiorstwa 
 

 

Adres 
 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu  
 

78-600 Walcz ul. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 60 
 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK” S.C. 
Jadwiga i Eugeniusz Fiuk  

 

78-320 Połczyn Zdrój  
ul. Świerczewskiego 2b 
 

3. Zarządcą Zakład Gospodarki Komunalnej – Zakład 
Budżetowy w Człopie 

 

78-630 Człopa,  
ul. Kolejowa 17 
 

4. 
 

„Altvater” Sp. z o.o.  
 

64-920 Piła, ul. Łączna 4a, 

5. 
 

Komunal-Transort A. Czarnecki, K. Czarnecki 
 

78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9 

6. Zakład Usługowo-Transportowy Edward Sabik   
 

78-650 Mirosławiec, Łowicz Wałecki 9 
 

7. Spółka Robót Publiczno-Drogowych  
 

78-650 Mirosławiec  
ul. Sprzymierzonych 62 
 

8. 
 

Usługi Komunalne „Błysk” Krzysztof Denis  
 

78-550 Czaplinek  ul. Tasznika 12,  

9. „EKO-VIOLMED” PHU  78-600 Wałcz 
ul. Obr. Westerplatte 13B/28 

10. 
 

S.C. Robót Publiczno Drogowych Lucjan Romańczuk, 
Jerzy Wesołowski, Henryk Ciepiela  
 

 

78-650 Mirosławiec  
ul. Sprzymierzonych 62 
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1.1.2. Odpady niebezpieczne 
 

Do strumienia odpadów komunalnych trafia wiele materiałów związanych z działalnością bytową ludzi, 
które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Wg definicji zawartej w ustawie o odpadach (art. 3) 
odpady niebezpieczne są to odpady: 
1. Należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz  
posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub 
2. Należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy 
i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające 
co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. Są to zatem odpady 
zawierające w swoim składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, a także 
zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Przykładowo można wymienić: 
1. Zużyte baterie, akumulatory itp.; 
2. Odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, przełączniki); 
3. Pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach; 
4. Rozpuszczalniki organiczne; 
5. Odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania 
plam, środki czyszczące; 
6. Środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich; 
7. Środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich; 
8. Zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji; 
9. Odpady zawierające oleje: 
- filtry oleju, - czyściwo; 
10. Smary, środki do konserwacji metali itp.; 
11. Odczynniki chemiczne, np. fotograficzne; 
12. Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki; 
13. Skażone opatrunki, strzykawki i inne  
 
Tab. 9.  Masa wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w powiecie wałeckim w Mg – 2006 rok (wg WPGO) 
 

 

Wytworzone magazynowane odzysk 
 

Unieszkodliwiane 
poza składowaniem 

 

Unieszkodliwiane 
przez składowanie 

 

379,02 2,98 136,26 239,79 0,0 
 

 
Odpady medyczne 
 
 

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na terenie powiatu, 
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi                        
i środowiska stanowią odpady medyczne klasyfikowane jako odpady niebezpieczne.  
Wg katalogu odpadów, niebezpieczne odpady medyczne oznaczone są następującymi kodami: 
 

• 18 01 02*      -  części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące 
do jej przechowywania 

• 18 01 03*     - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub 
ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału 
genetycznego, o których wiadomo lub co których istnieją wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi  i zwierząt 
z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 02 

• 18 01 06*      - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 
niebezpieczne  

 18 01 08*      - leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
• 18 01 10*      - odpady amalgamatu dentystycznego 
• 18 01 80*      -  zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach 

zakaźnych 
• 18 01 82*      - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 
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W powiecie wałeckim funkcjonuje szpital powiatowy „107 Szpital Wojskowy z Przychodnią                    
SP ZOZ w Wałczu” oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie, którzy 
zaliczani są do największych wytwórców odpadów.  
Miejscami powstawania odpadów medycznych są również przychodnie, ośrodki zdrowia, gabinety 
lekarskie i apteki.  
 

Wg danych GUS za 2008 rok na terenie powiatu działało: 
- 18 placówek zdrowia (niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej),  
- 24 praktyk lekarskich w miastach,  
- 2 praktyki lekarskie na wsi, 
- 11 aptek. 

 

W 2008 r. łącznie przez wszystkie placówki wytworzonych zostało 22,161 Mg niebezpiecznych 
odpadów medycznych, wg następujących rodzajów (wg WSO): 
 
  18 01 03*   - w ilości 21,294 Mg przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  

w Wałczu 
  18 01 03 * - w ilości 0,757 Mg   przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ „Leśna 

Ustroń” w   Tucznie 
18 01 03* - w ilości 0,110 Mg   przez pozostałe podmioty 

      
      Razem: 

              
                22,161 Mg 

 

 

Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego unieszkodliwiane są w instalacjach do termicznego 
unieszkodliwiania odpadów.  Na terenie powiatu wałeckiego nie funkcjonuje żadna spalarnia odpadów 
medycznych. Odpady przekazywane są do spalarni odpadów za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów posiadających stosowne zezwolenia  na gospodarowanie odpadami.      
 
Odpady weterynaryjne 
 

Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania, leczenia i świadczenia usług weterynaryjnych.              
W katalogu odpadów niebezpieczne odpady weterynaryjne oznaczone są następującymi kodami: 

• 18 02 02* -  Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny 
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 
lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby         
u ludzi i zwierząt, 

• 18 02 05* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, 
• 18 02 07* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne. 
 

Wg danych zawartych w wojewódzkiej bazie (WSO) w 2008 roku wytworzonych zostało  0,143 Mg 
odpadów o kodzie 18 02 02*.  
 
Oleje odpadowe 
 

Oleje odpadowe to głównie oleje smarowe i oleje hydrauliczne, pochodzące zarówno z motoryzacji, 
jak i z działalno ci przemysłowej. 
Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe 
i przekładniowe. Oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, 
przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. W mniejszym 
zakresie oleje odpadowe pochodzą z odzysku olejów używanych do obróbki metali (emulgujące 
i nieemulgujące), olejów procesowych, olejów ochronnych i innych specjalnych zastosowań, a także 
z odolejania w separatorach. Poza olejami odpadowymi w praktyce gospodarczej występują odpady 
zanieczyszczone olejami, tj. zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników, szlamy                
z obróbki metali zawierające oleje, zużyte filtry olejowe, zaolejone zużyte sorbenty, trociny, czyściwo 
oraz opakowania po olejach.  
W związku z tym powstające na terenie powiatu wałeckiego odpady olejowe można podzielić na: 
• oleje odpadowe, 
• emulsje wodno-olejowe, 
• szlamy zawierające oleje, 
• inne odpady olejowe. 
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Tab. 10. Ilość olejów odpadowych wytworzonych na terenie powiatu wałeckiego w2008 roku 
 

 

Kod odpadu 
 

Nazwa odpadu 
 

Ilość w Mg 
 

13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 146,240 
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 4,895 
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych 0,100 
13 02 08* Inne oleje silnikowe i smarowe 25,038 
13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki 

ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione 
w 13 03 01 0,280 

13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 1,380 
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 9,720 
13 05 08* Mieszanina odpadów  piaskowników i z odwadniania olejów               

w separatorach 32,600 
 

      Ogółem: 220,253 
 

 

(wg WSO) 
 
Zużyte baterie i akumulatory 
 

Bateria i akumulator to źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie 
energii chemicznej, które składają się z jednego albo kilku pierwotnych ogniw baterii nienadających 
się do powtórnego naładowania albo wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania. 
Na terenie powiatu wytwarzane są: 
a/ baterie i akumulatory przemysłowe, które są przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych,   

 zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych,  
b/ baterie i akumulatory przenośne, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz  

 nie stanowią baterii i akumulatora przemysłowego, 
c/ baterie i akumulatory samochodowe. 
 
W powiecie wałeckim wg bazy WSO w 2008 r. wytworzonych zostało 25,572 Mg odpadów o kodzie 16 
06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe. 
Największymi wytwórcami baterii i akumulatorów ołowiowych są: 

- „U Jana” Auto-Komis”                 – 11,085 Mg 
- Spółdzielcza Agrofirma Witkowo –  2,050 Mg 
- PPKS Sp. z o.o.                              –  2,040 Mg 
- Jednostka Wojskowa Nr 3296        – 2,195 Mg 

 
Odpady zawierające PCB. 
 
PCB w krajowych przepisach prawnych zdefiniowane są jako:  
polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, 
monometylodichloro-difenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające 
jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo i łącznie. 
Związki te, zaliczane do trwałych zanieczyszczeń organicznych, stwarzają szczególne zagrożenie 
dla organizmów żywych i środowiska. Szkodliwość PCB spowodowała zaprzestanie ich produkcji, 
a następnie konieczność wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia lub dekontaminacji urządzeń 
zawierających te związki. PCB wykorzystywane były głównie w zamkniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych, takich jak kondensatory, transformatory, wyłączniki olejowe, dławiki, itp. 
Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w kraju 
przepisami prawnymi ma nastąpić do 2010 roku. 
Brak danych dotyczących ilość wytwarzanych odpadów zawierających PCB. 
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Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 

Zużyte pojazdy samochodowe należą do tzw. odpadów poużytkowych które w obowiązującym katalogu 
odpadów zakwalifikowane zostały jako zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy o kodzie 
16 01 04* (zaliczane do grupy odpadów niebezpiecznych), zużyte lub nienadające się do użytkowania 
pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów o kodzie 16 01 06 – zaliczane 
do grupy odpadów innych niż niebezpieczne. Pojazdy wycofane z eksploatacji przetwarzane są 
na stacjach demontażu pojazdów w których demontaż obejmuje usunięcie z pojazdów elementów 
i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,  przedmiotów wyposażenia i części nadających się 
do ponownego użycia oraz nadających się do odzysku i recyklingu. Na terenie powiatu wałeckiego 
znajduje się jedna instalacja do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Demontaż pojazdów 
prowadzony jest w Dobinie przez Zakład „U Jana” Auto Komis Warsztat Jan Kurowski.  
W  latach 2007 i 2008 na stacji demontażu przyjęto następujące ilości odpadów: 
    

2007 2008 
 

 16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania 
pojazdy 
 

654,109 Mg 1039,131 Mg 

 16 01 06 Zużyte lub nienadające                                 
się do użytkowania pojazdy niezawierające 
cieczy i innych niebezpiecznych elementów 

107,100 Mg 79,571 Mg 

  
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzone jest przede wszystkim na terenie 
wszystkich sieci placówek handlowych oraz na utworzonych przez gminy, gminnych punktach zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Brak danych dotyczących ilości wytworzonego sprzętu 
przez osoby fizyczne w powiecie. Wg informacji zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Woj. 
Zachodniopomorskiego opracowanym w 2009 roku, należy przyjąć szacunkowo, że w 2007 roku ilość 
zebranego sprzętu w województwie na jednego mieszkańca wyniosła 0,28 kg. W 2008 roku w sektorze 
gospodarczym na terenie powiatu wytworzono 10,422 Mg odpadów z grupy 16 02 13– zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (WSO). Do 
największych wytwórców należy zaliczyć: ENEA Operator Sp. z o.o. (6,967 Mg) oraz VNH Fabryka 
Grzejników Sp. z o.o. – 1,99 Mg 
 

Odpady zawierające azbest 
 

Odpady zawierające azbest pochodzą głównie z rozbiórek i remontów zużytych obiektów budowlanych 
oraz wymiany pokryć dachowych i płyt elewacyjnych obiektów infrastruktury budowlanej. Procedury i 
wymagania formalno-prawne niezbędne przy usuwaniu azbestu określają przepisy prawne, a także 
przyjęty w 2002 r. przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski” na lata 2002 – 2032. Według programu do końca 2018 r. usunięte 
powinno zostać ok. 60 % tej ilości. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji azbestu i wyrobów 
zawierających azbest, przedstawiono poniżej szacunkowe ilości występujących odpadów na terenach 
poszczególnych gmin:  
 

2 

gmina  Zajmowana powierzchnia [m2]  Ilość odpadów [mb]  
 

Miasto Wałcz  7 639  - 
Gmina Wałcz  339 246  - 
Gmina i Miasto Mirosławiec  35 144  - 
Miasto i Gmina Tuczno  60 960  - 
Miasto i Gmina Człopa  21 240  600 

 

RAZEM:  464 229 600 
 

dane z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do 2032 r.   
 

Przeterminowane pestycydy 
 

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z przeterminowanych preparatów, które 
zostały wycofane z obrotu oraz bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie. 
W 2002 roku zlikwidowane zostało składowisko odpadów niebezpiecznych (mogilnik) w miejscowości 
Ostrowiec gm. Wałcz, na którym składowane były przeterminowane środki ochrony roślin 
i zanieczyszczone nimi opakowania. Odpady poddane zostały utylizacji termicznej AGR w Niemczech, 
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a teren zrekultywowany i przywrócony do stanu pierwotnego jako użytek leśny. Obecnie, z uwagi na 
wysokie ceny preparatów, przeterminowaniu ulegają nieznaczne ilości pestycydów. Powstają natomiast 
odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin, które zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) powinny trafić do producenta lub 
importera. W 2008 roku na terenie powiatu wg danych z bazy WSO wytworzonych zostało 6,8898 Mg 
odpadów o kodzie 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
anieczyszczone (np. środki ochrony roślin I II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne).  z

           
 

1.1.3.  Odpady pozostałe 
 

Niżej wymienione podmioty wytworzyły w 2008 roku 89% ogółu odpadów przemysłowych na terenie 
powiatu wałeckiego. Do największych wytwórców odpadów (powyżej 1000 Mg) zaliczają się: 

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu – 4 835,70 Mg 
• Spółdzielcza Agrofirma Witkowo w Mirosławcu – 4 566 Mg 
• VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o. Zakład pracy Chronionej w Wałczu – 4 241,49 Mg 
• Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu – 3 033 Mg 
• PPHT „Bomi” Bolesław Romaniuk Mirosławiec – 1 134,50 Mg 
• Zakład Przemysłu Drzewnego Człopa Sp. z o.o. – 1 002,26 Mg 

Przedsiębiorstwa wytwarzające od 100 – 1 000 Mg odpadów to: 
• „U JANA” Auto-Komis”, Warsztat,  Sprzedaż części zamiennych Jan Kurowski, Dobino 

gm. Wałcz - 883,63 Mg 
• PKS Sp. z o.o. w Wałczu – 134,41 Mg 
 

 

Tab. 11. Ilość wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym w 2008 roku (dane z bazy WSO) 
 
 

 

Kod  
 

Odpady 
 

 

Ilość (Mg) 
 

01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce 
rud oraz innych kopali   - 

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności  4 599 

03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru      
i tektury 2 245,580 

04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 19,400 
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej 

przeróbki węgla   - 

06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania prod. przem. chemii nieorgan. 0,120 
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania prod. przem. chemii organicznej  14,912 
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych                 

(farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu klejów, szczeliw i farb drukarskich) 25,977 

09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 2,497 
10 Odpady z procesów termicznych 3 254,458 
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów        

i  z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 58,002 

12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali                
i tworzyw sztucznych 4 011,159 

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył. olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)  220,253 
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw  i propelentów (z wył. grup 07 i 08)   - 
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach 724,554 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 1 158,183 
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych.)  772,829 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 25,407 
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, oczyszczalni 

ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysł. 5 099,676 
 

                Razem  22 257,414 
 

 
 

W ogólnej masie odpadów dominują odpady z grupy 19 wytworzone w procesie uzdatniania wody  - 
5 099,676 Mg, z grupy 02 pochodzące z rolnictwa – 4 599 Mg i z grupy 12 z kształtowania                
i mechanicznej obróbki metali – 4 011,159 Mg. 
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Odpady ulegające biodegradacji 
 

Aktualnie na terenie powiatu nie funkcjonuje instalacja przystosowana do kompostowania odpadów 
ulegających biodegradacji. Niewielka część tych odpadów kompostowana jest w kompostownikach 
przydomowych przez osoby fizyczne. Pozostała część składowana jest na składowiskach odpadów 
komunalnych.  
 
Odpady wielkogabarytowe 
 

Odpady wielkogabarytowe to grupa odpadów komunalnych o dużych rozmiarach, takich jak 
meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, itp.), sprzęt elektroniczny (telewizory, 
komputery, radia, itp.), wraki pojazdów mechanicznych, opakowania przestrzenne. Odpady 
wielkogabarytowe są źródłem potencjalnych surowców wtórnych. Rodzaje i ilości zostały przedstawione 
w poniższej tabeli. 

 
Wykaz potencjalnie odzyskiwanych materiałów z odpadów wielkogabarytowych. 
 

  

Rodzaj 
wyposażenia 

Podstawowy skład surowcowy w % 
Metale 
żelazne 

Metale 
nieżelazne 

Tworzywa 
sztuczne Szkło Wyposażenie 

elektroniczne 
Inne 

materiały 
 

Chłodziarki 33,0 5,5 34,5 2,0 17,0 8,0 
 

Zamrażarki; 
Kuchnie gazowe, 
elektryczne, 
węglowe 

82,0 8,0 2,0 0,2 - 7,8 

 

Pralki i wirówki 82,5 7,0 7,0 - - 3,5 
 

Zmywarki 82,5 7,0 7,0 - - 3,5 
 

Odbiorniki RTV  
i komputery 12,5 - 7,0 70,0 7,0 3,5 

 
 

 Źródło: Wykorzystano dane z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami  
 
Brak informacji na temat ilości wytwarzanych i zbieranych odpadów w powiecie. 
 
Opakowania i odpady opakowaniowe 
 

W 2008 roku w skali powiatu w sektorze gospodarczym wytworzonych zostało 724,554 Mg odpadów 
opakowaniowych.  
Do największych wytwórców odpadów opakowaniowych należy zaliczyć: 
 

- Spółdzielnia Agrofirma Witkowo  – 255,170 Mg 
- Jeremino Martins Biedronka   – 156,417 Mg 
- Żywiec Zdrój S.A. Mirosławiec  – 115,340 Mg 
- VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o.  – 91,180 Mg 
- Kaufland Polska Sp. z o.o.   – 49,170 Mg 
- Netto Artykuły Żywnościowe Sp. z o.o.  – 33,370 Mg  

 
 
 
 

 

Sposób zbiórki odpadów na obszarze powiatu wałeckiego jest typowy dla warunków polskich.          
Na terenach miejskich oraz wiejskich stosowane są do zbierania odpadów duże pojemnościowo 
kontenery rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru miejscach, oraz pojemniki o mniejszej 
pojemności rozmieszczone przy posesjach. W części gmin prowadzona jest również selektywna zbiórka 
odpadów systemem pojemnikowym. Odpady komunalne są zbierane i wywożone przez uprawnione 
podmioty na składowisko odpadów komunalnych w Wałczu, Człopie i Mirosławcu. 
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1.2. INSTALACJE DO ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
 NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 
 
1.2.1. Zakład utylizacyjny w Mirosławcu 
 

Zakład Utylizacyjny w Mirosławcu należy do Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo. Instalacja 
zlokalizowana jest na działce gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 16/2 obręb Łowicz Wałecki 
gm. Mirosławiec, o łącznej powierzchni 4,32 ha, położonego przy drodze krajowej nr 10 Szczecin-
Bydgoszcz. Właścicielem wieczystym terenu jest Spółdzielcza Agrofirma Witkowo, Witkowo Pierwsze 
40, 73-102 Stargard Szczeciński.  
 

Zakład Utylizacyjny w Mirosławcu zajmuje się prowadzeniem działalności w zakresie odzysku odpadów 
pochodzenia zwierzęcego i produkcji z tych odpadów mączki mięsno-kostnej i tłuszczu zwierzęcego. 
Surowcem stosowanym przy produkcji mączki mięsno-kostnej i tłuszczu zwierzęcego są odpady 
pochodzenia zwierzęcego powstające wyłącznie w Zakładach Rolnych należących do Spółdzielczej 
Agrofirmy Witkowo. Odpady zwierzęce dowożone są transportem samochodowym będącym własnością 
Zakładu. Zakład użytkuje instalacje przeznaczoną do odzysku odpadów pochodzenia zwierzęcego, 
w wyniku którego powstają produkty w postaci mączki mięsno-kostnej i tłuszczu zwierzęcego. Zakład 
pracuje według tzw. technologii Hartmana.  
 

 

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo 
Zakład Utylizacyjny w Mirosławcu 

 
Wytwarzanie opadów 
 

Głównym źródłem powstawania odpadów jest eksploatacja instalacji służącej do odzysku odpadów 
pochodzenia zwierzęcego, procesy oczyszczania ścieków w zakładowej oczyszczalni ścieków 
w zakładowej oczyszczalni ścieków. Dodatkowym źródłem wytwarzania odpadów jest prowadzona 
działalność pomocnicza, tj: bieżąca obsługa, konserwacja i remonty instalacji, maszyn i urządzeń, 
działalność administracyjna, prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Zakładu. 
Wytwarzane odpady przekazywane są innym posiadaczom odpadów, posiadającym stosowne 
zezwolenia(pozwolenia) właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania 
tymi odpadami i/lub przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. Wytworzone odpady do czasu ich przekazania magazynowane są selektywnie na terenie 
Zakładu, w miejscach do tego celu przeznaczonych i przystosowanych.  
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Blokowy schemat technologiczny instalacji 

 

 CZĘŚĆ ZAKAŹNA     CZĘŚĆ NIEZAKAŹNA 
                 para 

Dostawa surowca 
             mycie 

     ścieki przem. 

 
ścieki przemysłowe 

                   

   

                           
         ścieki bytowe                               skropliny    

                   

                                                                                                                       
                         wody opadowe 
  o                odpady tłuszczu        

do rzeki  

 
    ścieki 

      
  osady      Do spalania (tłuszcz) 

  na poletka  

            kanalizacja miejska 
 
 

 
Wszystkie powstające w wyniku eksploatacji instalacji oraz sprzętu pomocniczego odpady przekazywane 
są do unieszkodliwiania lub odzysku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania 
tymi odpadami, posiadającymi odpowiednie zezwolenie wydane w oparciu o ustawę o odpadach. Mączka 
mięsno-kostna jest stosowana  jako polepszacz gleby na terenach rolnych stanowiących własność 
Zakładu, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
7 grudnia 2004 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby (Dz. U. 
Nr 269, poz. 2676 ze zmianami). Tłuszcz zwierzęcy przekazywany jest do dalszego wykorzystania 
uprawnionym podmiotom.  

 
Tab. 12. Rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi w Zakładzie Utylizacyjnym w Mirosławcu w 2008 r.  
 

 

Lp. Kod odpadu  Rodzaj odpadów  Ilość w Mg Metoda odzysku 
 

1. 02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 539,00 R14 
 

2. 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 3 565,00 R14 
 

 

(dane z wojewódzkiej bazy WSO) 

 
 
 

Hala sekcyjna  
wstępna obróbka 

DESTRUKTORY 2 szt. 
Gotowanie i sterylizacja 

surowca 

Odtłuszczanie miazgi 

Mielenie

Pakowanie mączki 

Klarowanie 
tłuszczu

Wanna 

Prasa hydrauliczna

Magazyn mączki 

Skraplacze    
przeponowe

Oczyszczalnia 
bioreaktor MD200 

Rozprężacz 

Wody 
pochłodnicze 

odtłuszczacz 
4 komorowy 

osadnik 
il
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1.2.2. „U JANA” AUTOKOMIS – WARSZTAT, SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
 
Informacje dotyczące instalacji 
 

Instalacja do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowana jest w Dobinie 66 
gmina Wałcz na działce nr 62/3 o powierzchni 1,0398 ha stanowiącej własność Zakładu           
„Auto-Komis u Jana” - Jan Kurowski. 
 

Przedsiębiorstwo posiada pozwolenie wydane przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2005 
roku nr K-SR-Ś-5-6620/23-4/05 na wytwarzanie odpadów 
z uwzględnieniem wymagań dla: zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów oraz 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania i transportu odpadów. Instalację stanowi zespół 
urządzeń i budynków służących do prowadzenia punktu 
zbierania pojazdów oraz stacji demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji a także naprawy i przeglądy 

samochodów. Zakład prowadzi także sprzedaż części zamiennych nowych i używanych. W skład 
istniejącej zabudowy wchodzą budynki socjalne, warsztatowe, naprawcze, utwardzony teren oraz szereg  
maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności.  
Do demontażu przyjmowane są pojazdy wycofane z eksploatacji, które posiadają cechy identyfikacyjne 

pojazdu,    o których zgodnie 
z art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym. 
Po przyjęciu pojazdu       
na stację demontażu 
następuje unieważnienie 
dowodu rejestracyjnego, 
karty pojazdu, tablicy 
rejestracyjnej oraz zostaje 
wydane zaświadczenie 
o demontażu pojazdu. 
Aby demontaż pojazdów 
przebiegał w sposób 

prawidłowy na terenie zakładu wyznaczono następujące sektory: 
 
 

- sektor przyjmowania pojazdów wycofanych eksploatacji, 
- sektor magazynowania nieosuszonych pojazdów, 
- sektor osuszania pojazdów,  
- sektor demontażu części i materiałów z pojazdów, 
- sektor magazynowania części i materiałów zdemontowanych z pojazdów 
- sektor magazynowania osuszonych i zdemontowanych pojazdów. 
 

Tab. 13. Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z ilością 
przyjętych pojazdów i wytworzonych odpadów w roku 2006 w powiecie wałeckim (na podstawie WPGO) 
 
 

 

Nazwa/siedziba adres 

 

Zdolności 
przetwórcze* 

[Mg]  
(metoda odzysku) 

 

Przyjęte 
160104* 

[Mg] 

Wytworzone 

160601* 
[Mg] (**) 

płyny  
[Mg] 

160106 
[Mg] 

 
 

„U JANA”  
Autokomis Warsztat 
Jan Kurowski  
 

Dobino 66 
78-600 Wałcz 

150 (R12) 
1500 (R14) 439,6 10,035 2,9 436,7 

 
 

* na podstawie decyzji wydanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
** dane na podstawie Bazy danych WSO (Wojewódzki System Odpadowy) 
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Opis procesu technologicznego:  
 

Zakład wyposażony jest w: podnośnik jednokolumnowy i dwukolumnowy, podnośnik hydrauliczny, 
palniki do cięcia, kanał, wózek widłowy spalinowy odsysarki do oleju, płynów chłodniczych 
i hamulcowych, urządzenie do usuwania freonu, urządzenie do usuwania poduszek powietrznych. 
Pojazdy po dostarczeniu na teren stacji kasacji pojazdów przechodzą przez sektor przyjmowania 
w którym są one ważone oraz sprawdzana jest zgodność dokumentów z numerami nadwozia pojazdów. 
Następnie pojazd przewożony jest do sektora magazynowania. Jest to plac składowy o powierzchni 
ok. 800 m2, który posiada utwardzone i szczelne podłoże oraz system ujmowania odcieków. Z placu 
składowego pojazdy za pomocą wózka widłowego przewożone są do hali warsztatowej gdzie następuje  
proces osuszania pojazdów. W trakcie tego procesu z pojazdów usuwane są wszystkie niebezpieczne 
substancje i elementy. Osuszanie pojazdów dokonywane jest przy użyciu specjalistycznych urządzeń 
jakich: odsysarki do oleju, płynów chłodniczych i hamulcowych, urządzenia do usuwania freonu 
i poduszek powietrznych itp. Po zakończeniu procesu osuszania następuje demontaż pozostałych części 
i materiałów z pojazdów. Poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
oraz części,  które powstają w wyniku przedstawionych procesów technologicznych magazynowane 
są selektywnie w pojemnikach i wiacie na terenie zakładu. Karoserie samochodów składowane są 
na utwardzonym placu składowym. 
 
Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania i odzysku  
 

1. zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy – kod 16 01 04, 
2. zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów – kod 16 01 06, 
 

Tab. 14. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów poddanych odzyskowi w 2007 i 2008 roku 
 
 

 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów Ilość odpadów (Mg) Metoda 
odzysku R 2007 2008 

 

1. 16 01 04* 
 

Zużyte lub nienadające się do 
użytkowania pojazdy 
 

654,109 938,089 R 14 
 

2. 16 01 06 

 

Zużyte lub nienadające się do 
użytkowania pojazdy niezawierające 
cieczy i innych niebezpiecznych 
elementów 
 

 
107,100 

 
79,571 

 
R 14 

 
 

(dane z bazy WSO) 
 
Tab. 15. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zbieranych odpadów w 2007 i 2008 roku 
 

 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 

 

Ilość odpadów (Mg) 
 

 

2007 
 

 

2008 
 

 

1. 16 01 04* 
 

Zużyte lub nienadające się do użytkowania 
pojazdy 
 

654,109 1039,131 

2. 16 01 06 

 

Zużyte lub nienadające się do użytkowania 
pojazdy niezawierające cieczy i innych 
niebezpiecznych elementów 
 

107,100 79,571 
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1.2.3. SKŁADOWISKA – ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE CECH 
 
W powiecie Wałeckim znajdują się trzy eksploatowane składowiska komunalne oraz dwa 
nieeksploatowane. Szczegółowe dane dotyczące cech składowisk zawarto w tabeli 15 oraz 
w podrozdziałach 
 

Składowiska komunalne eksploatowane 
 

Tab. 16.  Składowiska komunalne (eksploatowane) w powiecie wałeckim (stan na 31.12.2008 r.). 
 

Gmina CZŁOPA MIROSŁAWIEC WAŁCZ 
 

Miejscowość Człopa Mirosławiec Wałcz II 
 

Rok rozpoczęcia eksploatacji 1996 2001 1993 

Uszczelnienie podłoża geomembrana glina  
(3x0,25 c,m) 

geomembrana  
PEHD 

Powierzchnia ogólna 6,20 3,42 3,16 
Powierzchnia wykorzystana [ha] 1,70 1,34 1,80 

Pojemność planowana [Mg] 23000 390000 69000 
Pojemność wykorzystana [Mg] 31.12.2008 10171 33107 69845 

Pojemność do wykorzystania od 01.01.2009 r. [Mg] 12829 356893 - 
Ilość odpadów zdeponowanych w 2006 r. [Mg] 1989 5000 8176 
Ilość odpadów zdeponowanych w 2007 r. [Mg] 1902 4150 10400 
Ilość odpadów zdeponowanych w 2008 r. [Mg] 1940 4540 8995 

Instalacja do zbierania odcieków + + + 
Urządzenia do ujmowania gazu składowiskowego + + + 

Monitoring + + + 
Pozwolenie na budowę + + + 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji + + + 
Przegląd ekologiczny + + + 

Pozwolenie na użytkowanie + + - 
Pozwolenie zintegrowane nd do 24.06.2019  do 31.08.2017 

Data wstrzymania użytkowania lub zamknięcia po 2012 po 2012 2009-2012 
Zezwolenie na odzysk/unieszkodliwienie + + + 

Zarządzający składowiskiem ZGK Człopa PHU „EKO 
FIUK” S.C. ZGK Wałcz 

Kwalifikacje zarządzającego składowiskiem + + + 
    

 
 

 

Składowiska komunalne nieeksploatowane 
 

Tab. 17.  Składowiska komunalne (nieeksploatowane) w powiecie wałeckim – stan na 31.12.2007 r. 
 

 

L.p. 

G
m

ina 

M
iejscow

ość 

R
ozpoczęcie eksploatacji 

R
ok zakończenia 
eksploatacji 

U
szczelnienie podłoża 

Pow
ierzchnia ogólna [ha] 

Instalacja do zbierania 
odcinków

 

U
rządzenia do 

odgazow
ania 

M
onitoring 

Przegląd ekologiczny 

Z
goda na zam

knięcie 
składow

iska 

Ilość odpadów
 przyjętych 

w
 2006 roku [M

g] 

Ilość odpadów
 przyjętych 

w
 2007 roku [M

g] 

Pojem
ność w

ykorzystania 
[M

g] 31.12.2007 

 

1 Tuczno Tuczno 1986 2002 brak 6,70 - - + - - 0 0 6906 

2 Wałcz Wałcz 1 1959 1994 b.d. 7,60 b.d. b.d. b.d. - - 0 0 b.d. 
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Tab. 18. Masa przyjętych odpadów na składowiskach w rozbiciu na poszczególne kody 
 

Nazwa i adres 
zarządzającego 

 

KOD ODPADU 
Masa odpadu 

2006 2007 2008 

     Składowisko odpadów w Człopie 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zakład 

Budżetowy ul. Kolejowa 
17, 78-630 Człopa 

190801 
190802 
198005 
200301 
200306 

 

Suma w roku: 

4,50 
13,40 
67,00 

1 897, 70 
7,80 

 

1 990, 40  

5,60 
10,40 
67,60 

1 802, 20 
9,60 

 

1 895, 40 

5,87 
12,47 
52,90 

1 940,73 
7,36 

 

2 019,33 

     Składowisko odpadów w Mirosławcu 

PHU Zakład 
Oczyszczania  

„EKO-FIUK”, Jadwiga, 
Eugeniusz Fiuk,         

ul. Świerczewskiego 2 b,  
78-320 Połczyn Zdrój  

170203 
170904 
200301 
200307 

 
Suma w roku: 

 
 
- 

 
 
- 

1,30 
13,10 

5 684,53 
4,10 

 
5 703,03 

S.C. Robót Publiczno-
Drogowych  

200301 
 
 

Suma w roku:  

- 

4 150,00 
 
 

4 150,00 

- 

     Składowisko odpadów w Wałczu 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej                   
ul. Budowlanych 9,           
78-600 Wałcz  
 

170101 
170102  
170380 
190801 
190802 
190902 
200301 
200302 
200202 
200303 

 
suma w roku: 

- 
87,00 
1,90 
53,00 
53,00 

444,00 
7265,00 
160,00 

- 
- 
 

8 063, 90  

331,00 
- 

44,40 
31,50 

- 
- 

8 163 ,20  
143,00 
28,90 
502,30 

 
9 244, 30  

- 
- 

18,14 
9,55 

- 
- 

8 289,87 
191,64 

- 
- 
 

8 509,20  
 

Opracowano wg informacji zawartych w bazie WSO 
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1.2.4. SKŁADOWISKO W WAŁCZU 
 

Składowisko zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 80/2 obręb Wałcz 112. Całkowity 
obszar składowiska odpadów wynosi 6,44 ha i jest położone na terenie Gminy Wiejskiej Wałcz, a jego 
wieczystym użytkownikiem jest Gmina Miejska Wałcz. Zarządzającym składowiskiem jest Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Wałczu przy ul. Budowlanych 9, który uzyskał pozwolenie zintegrowane na 
eksploatację składowiska z dnia 13 sierpnia 2007 roku nr K-SR-Ś-6/6619/40/07 wydane przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego na okres 10 lat. 
Rozpoczęcie eksploatacji składowiska jako obiektu inżynierskiego miało miejsce w 1994 roku. 
Na podstawie sporządzonej dokumentacji i udzielonego pozwolenia na budowę wybudowano nieckę 
składowania o powierzchni 1,80 ha dla kwatery nr I, z przewidywaną pojemnością deponowania 
dla całego składowiska 320. 000 m3. 
Parametry kwatery podlegającej obecnie eksploatacji:  

− powierzchnia dna 18 000, 0 m2 

− średnia głębokość 13,50 m,  
− średnia głębokość napełnienia to 9 warstw po 1,50 m  
− całkowita pojemność składowania 320 000 m3 

Izolacja dna i skarpy wykonana została z folii typu „AGRU”, klejonej.  
Dla uniemożliwienia przedostawania się odcieków z wysypiska do gruntu zaprojektowano                        
i wykonano: 

− drenaż odcieków,  
− układ odwodnienia powierzchniowego.  

 

Składowisko odpadów obejmuje następujące elementy infrastruktury technicznej: 
− kwatera „starego składowiska” o powierzchni ca. 1,80 ha  
− rzędna dna kwatery nr I 121,84 m n. p. m.  
− zbiornik retencyjny i przepompownia odcieków,  
− zaplecze techniczno – socjalne, 
− drogi i place utwardzone,  
− waga samochodowa WA 25-6/B 3m/6 m o nośności do 25 Mg, 
− droga dojazdowa.  

Do odprowadzania gazu składowiskowego zainstalowano 4 kominki odgazowujące. 
Oczyszczanie kół pojazdów opuszczających składowisko przy zastosowaniu wodnego roztworu 
substancji zawierających środki dezynfekcyjne odbywa się w brodziku dezynfekcyjnym. 
Ważenie odpadów przywożonych i wywożonych na składowisko odbywa się na wadze samochodowej 
WA-25-6/B o nośności do 25 Mg. 
W budynku techniczno – socjalnym, zlokalizowanym przy wjeździe na składowisko znajdują się: biuro, 
węzeł sanitarny, garaż. Woda do celów higieniczno – sanitarnych pobierana jest z wodociągu miejskiego.  
Ścieki sanitarne gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym.  
Drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz place manewrowe są utwardzone- nawierzchnia betonowa 
i żużlowa. Na wewnętrznej drodze dojazdowej znajduje się waga samochodowa. Wszystkie obiekty 
składowiska, drogi oraz place są oświetlone.  
Instalacja posiada zamknięty obieg wód technologicznych. Powstające w procesie składowania odpadów 
odcieki kierowane są do przepompowni, a następnie do zbiornika retencyjnego, skąd wywożone są do 
deszczowania na korpus składowiska, a nadmiar wywożony jest do oczyszczalni miejskiej. 
Selektywna zbiórka odpadów w rejonie obsługiwanym przez składowisko oraz bezpośrednie 
selekcjonowanie na terenie kwatery składowania, pozwala na wyselekcjonowanie takich odpadów jak: 
drewno, szkło, odpady tworzyw sztucznych, makulatura oraz metale. 
Na terenie składowiska odpadów w Wałczu znajdują się pojemniki, które pozwalają na czasowe 
magazynowanie odpadów odzyskanych frakcji odpadów. 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego termin zamknięcia składowiska w Wałczu określony został na lata 2009-2012.   
Załącznik nr 1. (str. 80) 

 
 

* Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki składowiska przedstawiono w  Załączniku nr 1. (str. 80) 
   Karta składowiska odpadów w gminie miejskiej Wałcz – stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 
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1.2.5. SKŁADOWISKO MIROSŁAWIEC 
 

Lokalizacja  
 

Składowisko Mirosławiec zlokalizowane jest na działce oznaczonej numerami ewidencyjnymi 11/2 
i 11/4 zlokalizowanych w Mirosławcu, gmina Mirosławiec. Właścicielem instalacji jest Gmina 
Mirosławiec. Zarządcą i eksploatatorem jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK” S.C. 
Jadwiga i Eugeniusz Fiuk, z siedzibą w Połczynie-Zdroju, ul. Świerczewskiego 2b. 

Zarządca zakładu posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na podstawie umowy 
zawartej z Urzędem Miasta i Gminy Mirosławiec nr ZP-3410/04/2008 z dnia 1 lipca 2008 r. umowa 
została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. 
Zarządca zakładu uzyskał w dniu 25 czerwca 2009r. decyzją nr 10/09 wydaną przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji. Decyzja 
ważna jest przez okres 10 lat. 
 

 
Charakterystyka instalacji i urządzeń  - stan aktualny  
 

W skład instalacji wchodzi kwatera do składowania odpadów oraz powiązane z nią obiekty infrastruktury 
technicznej: 
Kwatera składowania odpadów – podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne 
 

• powierzchnia składowania i dróg wewnętrznych  - 32180 m2 
• pojemność całkowita     - 390000 Mg 
• maksymalna rzędna korony obwałowań   - 143,80 m n.p.m. 
• minimalna rzędna dna kwatery    - 127,00 m n.p.m. 
• nachylenie skarp wewnętrznych    - 1:2,5 
• nachylenie skarp zewnętrznych    - 1:2,5 

 

Kwatera uszczelniona jest warstwą izolacyjną z gliny o łącznej grubości 0,75 m. 
 

Wyposażenie techniczne 
• Budynek socjalno – techniczny przeznaczony do obsługi składowiska o powierzchni 25 m2 , 
• Niecka dezynfekcyjna z przeznaczeniem na dezynfekcje pojazdów dostarczających odpady 

o powierzchni 15 m2, 
• Trafostacja słupowa, 
• Zbiornik bezodpływowy z przeznaczeniem na przyjmowanie ścieków socjalno-bytowych (10m3), 
• Instalacja do odgazowywania kwatery składowania – 9 studni odgazowujących, 
• Instalacja do odprowadzania odcieków do kanalizacji miejskiej, 
• Studnia ujęcia wody z przeznaczeniem na dostarczenie wody do celów technicznych 

i przeciwpożarowych, 
• Droga dojazdowa z placem manewrowym wykonana z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 

300 m2, 
• 4 boksy na surowce wtórne o powierzchni 100 m2, 
• Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, 
• Waga samochodowa 25 t, 
• Kompaktor 28 t. 
• Kontenery do gromadzenia odpadów ZSEE i odpadów niebezpiecznych. 

 

Możliwości techniczne instalacji 
 

Zakład może przyjmować odpady komunalne jak również przemysłowe. Posiada również 
możliwość przyjmowania odpadów niebezpiecznych. Obecną przepustowość instalacji szacuje się 
na 40 000 Mg rocznie. Odpady nadające się do recyklingu (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, 
drewno, metale, tekstylia, ZSEE - elektrozłom, gruz, ziemia) przekazywane są innym podmiotom 
i poddawane procesowi odzysku lub wykorzystywane na cele technologiczne. 
 
* Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki składowiska przedstawiono w  Załączniku nr 2. (str. 82) 
   Karta składowiska odpadów w Mirosławcu – stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 
 
 

 - 28 -



  Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego na lata: 2009-2012 
 

 
1.2.6. SKŁADOWISKO ODPADÓW W CZŁOPIE 
 

Składowisko zlokalizowane jest przy drodze krajowej Nr 22 Gorzów Wielkopolski – Gdańsk, 
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 271 Człopa–Bogdanki obręb Człopa 105. Właścicielem 
składowiska jest Miasto i Gmina Człopa, a Zarządcą Zakład Gospodarki Komunalnej – Zakład 
Budżetowy w Człopie. W dniu 06 czerwca 2006 roku Zarządca składowiska uzyskał zezwolenie Starosty 
Wałeckiego nr OS-7647-14/2006 na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. 
Rozpoczęcie eksploatacji składowiska nastąpiło w grudniu 1998 roku.  
Składowisko zaliczane jest do typu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.   
Bezpośrednie otoczenie składowiska stanowią tereny leśne i grunty orne. 
Dziennie składowisko przyjmuje poniżej 10 ton odpadów.   
Składowisko posiada 2 kwatery z których jedna jest w fazie eksploatacji a druga została zapełniona 
i zamknięta.  
Odcieki za pomocą systemu kanalizacyjnego gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 
150 m3 skąd wywożone są do deszczowania na korpus składowiska, a nadmiar wywożony jest 
do oczyszczalni miejskiej.   
Kwatera składowania odpadów – podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne: 
- powierzchnia całkowita składowiska – 6,1 ha 
- pojemność robocza kwater – 51 761 m3 
- powierzchnia robocza składowiska – 58 ha 
Na składowisko przyjmowane są odpady z terenu miasta i gminy Człopa oraz z terenu miasta i gminy 
Tuczno 
Teren składowiska jest ogrodzony siatką stalową i otoczony pasem zieleni. 
Przy wjeździe na teren składowiska obok budynku socjalno-technicznego zainstalowana jest 
elektroniczna waga samochodowa najazdowa do 25 Mg.  
Przy bramie wyjazdowej znajduje się brodzik dezynfekcyjny przez który przejeżdżają pojazdy 
dostarczające odpady. 
Odgazowanie złoża odpadów odbywa się za pomocą 3 studni odgazowujących.  
Odpady poddawane są wstępnej selekcji w trakcie której oddzielane są do pojemników odpady szklane 
i tworzywa sztuczne przeznaczone do recyklingu. 
 
 

* Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki składowiska przedstawiono w  Załączniku nr 3. (str. 84) 
   Karta składowiska odpadów w Człopie – stan na 31 grudnia 2008 roku 
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1.3. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz 
 unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne 
 
Tab. 19. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania 
odpadów innych niż niebezpieczne 
 

 

Lp. Firma Czas 
ważności rodzaj pozwolenia 

 

1. Firma Usługowo-Transportowa TECE-TRANS 78-600 Wałcz, 
Dolne Miasto 8/6 31.01.2019 transport 

2. PHU R-TRANS Bernadetta Radziun Kłębowiec k/Wałcza 15.03.2019 zbieranie i transport 

3. Przedsiębiorstwo Usługowe EKOMIRTECH Zdziabek i Wspólnicy 
SJ 78-650 Mirosławiec ul. 10 Lutego 14 30.09.2019 zbieranie i transport 

4. Porowski Mariusz Piotr 78-600 Wałcz ul. Nowomiejska 23 30.09.2019 zbieranie 

5. PPUH "ART.-MET" Mirosław Leszko ul. Bydgoska 72 w Wałczu 31.08.2019 zbieranie, transport  

6. Skup i Sprzedaż Złomu i Metali Kolorowych  
Siodłowski Krzysztof,  ul. Dworcowa 5, 78-640 Tuczno 31-12-2017 zbieranie, transport 

7. MAZ-BUD Mirosławiec, Helena Mazur, ul. Leśna 5,                      
78-650 Mirosławiec 30.06.2018 transport 

8. Zakład Usługowo Transportowy,   Edward Sabik, Łowicz Wałecki 9,  
78-650 Mirosławiec 30.06.2018 transport 

9. P.H.U. ANEL s.c. , Mirosławiec Górny, Osiedle XXX-lecia LLP 
37/14, 78-651 Mirosławiec 01.08.2018 transport 

10. Firma Usługowa Transport – Handl, Andrzej Narbut,  
Chrząstkowo 15,  78-600 Wałcz 14-10-2012 transport  

11. Gorzelnia JARPOL, Lucyna Jarosz,     ul. Parkowa 16/7,                 
78-650 Mirosławiec 31-10-2018 odzysk, zbieranie, 

transport 

12. „KOMUNAL-TRANSPORT” Andrzej Czarnecki,                
Krzysztof Czarnecki, 78-600 Wałcz 31.05.2017 zbieranie, transport 

13. Gorzelnia Karsibórz s.c. M. Jankowski, Z. Kozłowski                    
78-609 Karsibór 31.08.2011 zbieranie, odzysk, 

transport 

14. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKO-VIOLMED”           
78-600 Wałcz, ul. Obr. Westerplatte 13B/28,  ul. Pocztowa 15 21.10.2017 transport 

15. Market Przemysłowy Bracia Olejniczak S.C.  
64-500 Szamotuły     ul. Rzeczna 2 20.02.2016 zbieranie 

16. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy                   
ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa 31.05.2016 odzysk, 

unieszkodliwianie 

17. 
S.C. Robót Publiczno Drogowych Lucjan Romańczuk,               
Jerzy Wesołowski, Henryk Ciepiela 78-650 Mirosławiec                  
ul. Sprzymierzonych 62 

31.12.2014 Zbieranie, transport 
odzysk, unieszk. 

18. Grupy Kapitałowej „POL-DRÓG” Sp. z o.o.  Kłębowiec 90,         
78-600 Wałcz 30.09.2016 odzysk 

19. „U Małego” Roman Dukiewicz 64-920 Piła,                                      
al. Wojska Polskiego 52B/9 30.09.2016 zbieranie 

20.  „KTOMA” S.C. Mariusz Sokołowski, Tomasz Sokołowski,    
Roman Kucik - Drzonowo 12/5, 78-630 Człopa 30.09.2015 zbieranie transport 

21. PHU TRANSPORT Piotr Skrodzki ul. Kościelna 18,                       
78-611 Szwecja 31.12.2014 transport 

22. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe H&J Sp. z o.o.                     
ul. Garbary 64, 61-758 Poznań 31.08.2014 odzysk, zbieranie, 

transport 
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23. FENIKS JIJ Sp. Z o.o. ul. Zakopiańska 6, 64-920 Piła 07.07.2014 zbieranie 

24. PPHU „Eko-Stal” Marta Winiarz, Dolne Miasto 15/70                    
78-600 Wałcz 28.10.2014 zbieranie 

25 „OPTIMAL” Andrzej Kiełbasiewicz 87-100 Toruń, ul. Podgórska 14 14.11.2014 zbieranie 

26. BJ Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Wilcza 58, 78-600 Wałcz 16.11.2014 zbieranie 

27. Lewczuk Karolina "KAROL" Ostrowiec 15, 78-600 Wałcz 20.12.2013 transport 

28. PPUH "ART.-MET-WAŁCZ" Katarzyna Leszko, ul. Bydgoska 72, 
78-600 Wałczu 26.03.2013 zbieranie 

29. Hurt-Detal Art.. Rolno-Spożywcze i Przemysłowe Import-Exsport 
Ryszard Iłowiecki 23.04.2013 odzysk, zbieranie 

transport 

30. Eulalia Rybińska ul. Bydgoska 86 w Wałczu 31.12.2011 zbieranie 

31. Przedsiębiorstwo Handlowe "LIBRA" Jan Zaryło  Export-Import 
Hurt-Detal Al. Zdobywców Wału Pomorskiego. 11/4 30.11.2012 zbieranie, transport 

odzysk 

32. Zakład Usługowy "ANDEX" Andrzej Florczak Rudki 41 31.01.2013 zbieranie transport 
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2. SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI 
ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZYJĘTEGO 
W WOJEWÓDZKIM PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
SYSTEMU. 
 

2.1. Odpady Komunalne 
 

− Utworzenie  zakładów  gospodarowania  odpadami  o  przepustowości  wystarczającej  
do przyjmowania i przetwarzania odpadów z regionu gospodarowania odpadami zamieszkałego 
minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej 
dostępnej techniki z oferowanym minimalnym, następującym zakresem usług: 

 

• Mechaniczno-biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych. 
• Składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych. 
• Kompostowanie odpadów zielonych. 
• Sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

 (opcjonalnie w zależności od przyjętego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 w ramach regionu zagospodarowania odpadami). 

• Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie). 
• Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). 
 

− Utworzenie  instalacji  termicznego  przekształcania  odpadów  komunalnych  dla  aglomeracji 
lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców. 

 

− Selektywne  zbieranie i odbieranie  odpadów komunalnych, odpadów  opakowaniowych, odpadów 
ulegających biodegradacji, odpadów „wielkogabarytowych”, odpadów budowlanych 
i niebezpiecznych z gospodarstw domowych. 

 

− Tworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych tzw. GPZON 
i GPZOP w ramach utworzonych rejonów gospodarowania odpadami. 

 

− Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. 

 
2.2. Odpady  niebezpieczne 
 
− Selektywne zbieranie oraz odzysk odpadów niebezpiecznych. 
 

− Opracowanie w gminach i powiatach, w ramach planów gospodarki odpadami, programów usuwania 
azbestu,  zawierających pełną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. 

 

− Rozbudowa istniejących i budowa nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. 

 

− Modernizacja istniejących spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych pod kątem spełnienia 
aktualnych wymagań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

 

− Rekultywacja istniejącego w województwie składowiska odpadów niebezpiecznych oraz usunięcie 
z obszaru województwa magazynowanych odpadów niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu 
mieszkańców oraz środowiska. 

 

− Usunięcie z obszaru województwa do połowy 2010 roku wszystkich urządzeń i aparatów 
zawierających PCB. 

 

− Zagospodarowanie zanieczyszczonego urobku z pogłębiania (zanieczyszczonych refulatów), 
w procesach fizyko-chemicznych dających możliwość zagospodarowania powstałych materiałów 
w budownictwie i drogownictwie. 

 

− Stabilizacja gleby i ziemi zawierających substancje niebezpieczne, w miejscu wbudowania lub 
na terenie, na którym planowana jest wymiana gruntu (np. torfu). 

 

− Zagospodarowanie części olejów zużytych (po ich odwodnieniu), w procesie krakingu termicznego, 
do produkcji komponentów do paliw silnikowych (frakcja benzynowa) i oleju opałowego (frakcja 
średnia) oraz koksu do odzysku materiałowego lub energetycznego. 
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2.3. Odpady pozostałe 
 

− Selektywne  zbieranie  i  poddawanie  odzyskowi  odpadów  wytworzonych  w  podmiotach 
gospodarczych działających na obszarze województwa. 

− Uruchomienie  i  eksploatacja  instalacji  do  suszenia  i  termicznego  unieszkodliwiania 
komunalnych osadów ściekowych w ramach budowanej oczyszczalni ścieków komunalnych 
„Pomorzany” w Szczecinie. 

− Budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów poubojowych i pozostałych pochodzenia 
zwierzęcego z obszaru województwa zachodniopomorskiego. 

− Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów pochodzących z przemysłu. 
 

2.4. Regiony gospodarowania odpadami 
 

W celu usystematyzowania gospodarki odpadami podzielono województwo zachodniopomorskie 
na regiony gospodarowania odpadami: 
 

- Region Szczecińsko-Policki, 
- Region Środkowo-Pomorski, 
- Region Celowego Związku Gmin RXXI, 
- Region Stargardzko-Wałecki   
- Region Południowo-Zachodni 
 

Zaproponowany podział uwzględnia zarówno już istniejące międzygminne powiązania gospodarcze 
i uwarunkowania geograficzne województwa, jak również gęstość zaludnienia. Granice tej rejonizacji 
mogą ulec pewnym modyfikacjom w trakcie realizacji planu wraz z tworzeniem się międzygminnych 
struktur gospodarowania odpadami. Podział województwa na regiony gospodarowania odpadami 
uwzględnia w znacznym stopniu występujące w terenie więzi gospodarcze i ułatwi tym samym 
generowanie nowych projektów inwestycyjnych, dających szanse przy ich realizacji, na pozyskanie 
funduszy krajowych i zagranicznych, związanych z powstawaniem nowoczesnej gospodarki odpadami. 
W ramach rejonów gospodarki odpadami planuje się budowę dwóch obiektów termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych. Pierwszy dla regionu Szczecińsko- Polickiego o możliwości 
termicznego unieszkodliwienia około 150 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz reszty 
śmieciowej, drugi obiekt zlokalizowany w Koszalinie (region Środkowo-Pomorski) mogący 
unieszkodliwić maksymalnie około 120 tys. Mg odpadów uzyskanych z frakcji nadsitowej (tzw. „reszty 
śmieciowej”) uzyskanej po mechanicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych 
obejmującym rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, klasyfikację i separację na frakcję dającą się 
w całości lub w części wykorzystać materiałowo i energetycznie lub w zależności od przyjętej 
konstrukcji kotła paliwem formowanym otrzymywanym na bazie przetworzonych zmieszanych odpadów 
komunalnych. W ramach pozostałych regionów planuje się budowę jednej instalacji mechaniczno            
–biologicznego unieszkodliwiania odpadów składającej się z: linii sortowniczej, biogazowni, 
elektrociepłowni i linii produkcji peletów (region Stargardzko-Wałecki), rozbudowę lub budowę 
dwóch regionalnych zakładów gospodarki odpadami (RZGO) w regionie Południowo- Zachodnim 
i w regionie Celowego Związku Gmin RXXI, w skład których wejdą następujące obiekty: sortownia, 
kompostownia, składowisko odpadów i obiekty wyposażone do odzysku odpadów opakowaniowych, 
budowlanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Planowane 
regiony zakłady gospodarowania odpadami obsługiwać będą rejony o populacji powyżej100 tys. 
mieszkańców. Planowana pojemność składowisk odpadów wystarczy na co najmniej 15 letni okres ich 
eksploatacji. Przyjmuje się, że przy transporcie odpadów do przerobu w rzgo z odległości powyżej 30 km 
preferowane jest zastosowanie przeładunkowego systemu transportu z wykorzystaniem transportu 
samochodowego i ewentualnie kolejowego. W ramach realizacji obowiązków związanych 
z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych preferowane będzie 
tworzenie stacjonarnych i mobilnych Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 
zlokalizowanych dogodnie dla mieszkańców, w ilości co najmniej jednego w każdej gminie. Punkty 
te służyć będą do bezpiecznego zbierania przede wszystkim odpadów niebezpiecznych wydzielonych 
ze strumienia odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych takich jak: oleje 
odpadowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
leki, przeterminowane środki ochrony roślin. 
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Regiony gospodarowania odpadami wraz z istniejącymi instalacjami do unieszkodliwiania i odzysku 
odpadów komunalnych w województwie zachodniopomorskim*  
 

 
Wykaz planowanych  regionów gospodarowania odpadami w województwie zachodniopomorskim ** 

 

 
Lp. 

 
Nazwa regionu gospodarowania odpadami ludność 

    Odpady wytworzone 
                  [Mg] 

 

1.     Region Szczecińsko-Policki 473 853 169 024,8 
2.     Region Środkowo-Pomorski 507 071 143 669,0 
3.     Region CZG-RXXI 263 265 72 537,7 
4.     Region Stargardzko-Wałecki 261 895 73 584,1 
5.     Region Południowo-Zachodni 186 754 48 050,6 

 

RAZEM 1 692 838 506 866,2 
 
 
 
* wykorzystano załącznik graficzny opublikowany w  PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2013-2018). 
 

**  dane US 2007 za 2006 rok 
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3. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO REGIONU STARGARDZKO-WAŁECKIEGO 
 
3.1. Podstawowe dane 
 

Gminy wchodzące w skład regionu zagospodarowania odpadów: 
   

Stargard  Szczeciński,  Wałcz  Bierzwnik,   Choszczno,   Drawno,   Krzęcin,   Pełczyce,   Recz,   Kalisz   
Pomorski,   Goleniów, Dobrzany,  Dolice,  Ińsko,  Kobylanko,  Marianowo,  Stara  Dąbrowa,  Stargard  
Szczeciński, Suchań, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Warnice. 
 

Liczba ludności należącej do  Regionu Stargardzko-Wałeckiego: 261 895 
Odpady komunalne wytworzone w 2006 r.: 73 584,1 Mg 
 

Szacunkowe  moce przerobowe instalacji zapewniające osiągnięcie zakładanych poziomów 
składowania  odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok] 
 

MBUO Łęczyca: 65-72 tys. Mg/rok  ZOK 
ZZO Mirosławiec:  50 tys. Mg/rok  ZOK 
ZZO Stradzewo : (przesypownia) - 13  tys. Mg/rok  ZOK 
 
3.2. MBUO Łęczyca 
 

Na terenie MBUO Łęczyca realizowane będą procesy mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. Przy pomocy jednostkowych procesów mechaniczno-manualnych realizowane 
będą: segregacja mechaniczna odpadów niesegregowanych i doczyszczanie odpadów surowcowych 
pochodzących z selektywnej zbiórki. W ramach segregacji mechanicznej z odpadów zmieszanych 
wydzielane będą, między innymi frakcje przeznaczone do biologicznego  unieszkodliwiania oraz 
do odzysku surowcowego lub energetycznego (przewiduje się z części odpadów produkcje 
komponentów paliwa zastępczego lub paliwa alternatywnego z możliwością termicznego 
przekształcania w ZTPOK w Szczecinie). 
W części biologicznej instalacja realizować będzie sprawdzone i wydajne procesy biologicznej 
stabilizacji odpadów biologicznie rozkładalnych metodą beztlenową. Zakład będzie wyposażony 
w instalację do przygotowywania mechanicznie wydzielonych frakcji odpadów komunalnych 
do fermentacji oraz instalację fermentacji frakcji odpadów komunalnych bogatych w składniki 
biologicznie rozkładalne wraz z ujęciem biogazu oraz układ do końcowej przeróbki odpadów 
przefermentowanych. 
Ponadto przewiduje się realizację waloryzacji energetycznej biogazu stanowiącego produkt procesu 
składającą się m.in. z  instalacji transportu i magazynowania biogazu, instalacji spalania biogazu 
w kierunku produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz pochodni gazowej. 
Zakład wyposażony będzie w kompletną infrastrukturę (drogi, place, przyłącza energetyczne, 
doprowadzenie wody i odbiór ścieków) oraz obiekty pomocnicze, takie jak np.: waga wjazdowa,  
punkt dezynfekcji kół pojazdów, budynek socjalny, itp., niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu”. 
 
3.3. ZZO Mirosławiec 
 

Na terenie istniejącego składowiska w Mirosławcu, planowane jest utworzenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów. Rozbudowa składowiska ma na celu - zgodnie z założeniami zawartymi 
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - wdrożenie procesu mechaniczno-biologicznego 
z tlenową stabilizacją. Proces polegać będzie na mechanicznym  sortowaniu  zmieszanych  odpadów  
komunalnych  w  sicie  o  prześwicie  oczek 80/100 mm na 2 frakcje: 
- przesiew - frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej   stabilizacji (kompostowanie),        
a następnie   do   składowania   na   składowisku   odpadów   w   przypadku kompostu nie spełniającego 
wymagań środka wspomagającego uprawę roślin; 
- odsiew - frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm; kierowana do sortowania surowców oraz produkcji  
paliwa  zastępczego  („paliwa  alternatywnego”),  bez  wydzielania  papieru,  które przewidziane jest 
do termicznego unieszkodliwienia np. w ZTPOK w Koszalinie. 
 

 
 

 - 35 -



  Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego na lata: 2009-2012 
 
Tab. 20.  Prognoza ilości unieszkodliwionych odpadów biodegradowalnych 
 

 
 
 

Rok 

 
 
 

MBUO  
Łęczyca* 

 
 
 

ZZO Mirosławiec**

 
 
 

ZZO  
Stradzewo*** 

 

Szacowana ilość 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

unieszkodliwiona 
poza składowaniem 

     

     Szacowany % 
wykonania 

założonego celu 
obniżenia 

składowania OUB 

 

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 40700 20700 0.0 61400 111,1 

2018 60700 20700 0,0 81400 133,0 
 

 
 

* rozpoczęcie budowy MBUO Łęczyca w II półroczu 2010 r. 
** rozpoczęcie budowy ZZO Mirosławiec w  najpóźniej  w II półroczu 2010 r. 
***   ZZO Stradzewo przesypownia odpadów komunalnych 
 

Tab.  21.  Prognoza ilości wytwarzania odpadów komunalnych Regionie Stargardzko-Wałeckim 
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Prognoza zmian w zakresie 

Ilości odpadów do 
zagospodarowania 
poza składowaniem 
w tym zebranych 

selektywnie        
i ulegających 
biodegradacji 

Strumienia odpadów 
komunalnych        

do 
zagospodarowania 

włącznie           
ze składowaniem 

ogółem 
% udziału w 
ludności 
województwa

2010 2014 2018 
 
2010 

 
2014 2018 

 

   MBUO Łęczyca 
   ZZO Mirosławiec 
   ZZO Stradzewo 

 
 

261 895 
 

15,47 
 

73 584,1
 

32237
 

55250
 

61193 

 
 

50075 

 
 

29694
 

26407
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4. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami. 
 

Identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami dokonano w oparciu o analizę specyfiki 
powiatu uwzględniając zagadnienia zdefiniowane w programach nadrzędnych tj.:  w KPGO 2010 oraz 
PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2013-2018 

4.1. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi   
 

 brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza 
składowaniem), w tym w szczególności dla odpadów ulegających biodegradacji,                       
i w konsekwencji zbyt niskie ilości odpadów poddawanych procesom biologicznego 
i termicznego przekształcania, 

 

 niska aktywność części gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek 
organizacyjnych, które realizowałyby kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi, 

 

 zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów 
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

 

 brak właściwych instalacji  odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
 

 brak systematycznych badań morfologii odpadów komunalnych, 
 

 niska świadomość ekologiczna mieszkańców gmin i miast w stosunku do przedsięwzięć 
 inwestycyjnych służących poprawie gospodarki odpadami komunalnymi; 
 

 niska efektywność gmin w zakresie rozwijania systemu selektywnego zbierania odpadów 
opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych; 

 

 brak dostatecznej kontroli przez gminy umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. 

 

 niedostateczny stan świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
 

System gospodarowania odpadami. Identyfikacja problemów: 
 

 niewystarczający rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 
powstających w gospodarstwach domowych, 

 

 niedostateczna liczba instalacji oraz mocy przerobowych w przypadku niektórych rodzajów 
odpadów 

 

 
4.2. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

 

Analiza stanu aktualnego w zakresie wytwarzania i sposobów gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi oraz wydajności istniejących instalacji do ich odzysku i unieszkodliwiania wskazuje na 
następujące główne problemy w powiecie: 
 

 brak wzajemnej korelacji pomiędzy istniejącymi systemami zbierania odpadów niebezpiecznych 
ze źródeł rozproszonych, w tym również odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych, 

 

 brak  nowoczesnych instalacji bazujących na innowacyjnej technologii, 
 

 bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących 
przyczynić się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia ich 
odzysku, 

 

 niewystarczająca motywacja ekonomiczna do podejmowania działań proekologicznych, 
 

 przepisy wspólnotowe dotyczące ograniczenia możliwości udzielania pomocy publicznej 
przedsiębiorcom, 

 

 niewystarczający monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi w odniesieniu do sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie wytwarzających małe ilości odpadów 
niebezpiecznych (np. zakłady fotograficzne, poligraficzne i pracownie rentgenowskie), 

 

 niezadowalający poziom edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
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 zbyt  mała  ilość  utworzonych  na  obszarach  gmin  i  miast  punktów  zbierania  odpadów 

niebezpiecznych (GPZON); 
 

 brak  wyraźnego  postępu  w  rozwijaniu  selektywnego  zbierania  i  odbierania  odpadów 
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. 

 
 

 niewielkie lub brak zaangażowania gmin i producentów zajmujących się zbieraniem odpadów 
komunalnych  w zakresie tworzenia punktów zbierania odpadów niebezpiecznych 

 
 

Rozwiązanie wyżej wymienionych problemów zapewni wzrost masy odpadów niebezpiecznych 
poddanych procesom odzysku i eliminację nieprawidłowych praktyk w zakresie postępowania z tymi 
odpadami. 
 

Odpady zawierające PCB 
 

Identyfikacja problemów: 
- zbyt wolno przebiegający proces wycofywania z użytkowania urządzeń zawierających PCB. 
 

Oleje odpadowe 
 

Identyfikacja problemów: 
- brak wystarczająco rozwiniętego systemu zbierania olejów odpadowych z małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, 
 

Zużyte baterie i akumulatory 
 

Identyfikacja problemów: 
- niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych z małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, w tym w jednostkach handlu detalicznego, 
- brak ogólnodostępnych punktów zbierania baterii małogabarytowych. 
 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 
 

Identyfikacja problemów: 
- niska wiarygodność danych dotyczących ilości poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych 

na terenie placówek służby zdrowia i weterynaryjnych, 
- brak sprawnych systemów gospodarowania odpadami medycznymi oraz odpadami weterynaryjnymi, 
- brak systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych, 
- słabo rozwinięty system zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych. 
 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 

Identyfikacja problemów: 
- brak wiarygodnych i kompletnych informacji w zakresie ilości samochodów zarejestrowanych 

i wyrejestrowanych, 
- brak rzetelnych danych na temat ilości pojazdów poddanych demontażowi pomimo działającej już 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), 
- masowy import i wewnątrzwspólnotowe nabycie używanych (często w znacznej mierze 

wyeksploatowanych) pojazdów, 
- niekontrolowany demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontażu 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 

Identyfikacja problemów: 
- brak zakładów przetwarzania na terenie powiatu, 
- brak zorganizowanego wtórnego obiegu przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- zbyt mała liczba punktów zbierania w powiecie 
 

Odpady zawierające azbest 
 

Identyfikacja problemów: 
 

- brak zachęt ekonomicznych dla prywatnych posiadaczy do demontażu wyrobów zawierających 
 azbest (eternit), 
- niska świadomość społeczeństwa w zakresie sposobu postępowania z odpadami 
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Przeterminowane pestycydy 
 

Identyfikacja problemów 
- brak dostatecznej wiedzy o sposobie postępowania z odpadami opakowaniowymi przez 

użytkowników. 
 

Zużyte opony 
 

Identyfikacja problemów: 
- spalanie części zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu, 
- mieszanie tych odpadów z odpadami komunalnymi i ich składowanie na składowiskach odpadów. 
 

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

- odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich 
zagospodarowanie, 

- system zbierania odpadów nie obejmuje wszystkich wytwórców, 
- wysoki udział odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie, 
- brak instalacji przerobowych do ich odzysku 
 

Komunalne osady ściekowe 
 

Identyfikacja problemów: 
- wysoki odsetek składowanych osadów, 
- brak instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych, 
- brak instalacji do kompostowania. 
 

Odpady opakowaniowe 
 

Identyfikacja problemów: 
- niewystarczający rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 
 powstających w gospodarstwach domowych  
- niedostateczna liczba instalacji oraz mocy przerobowych, 
- zbyt duża ilość odpadów opakowaniowych jest deponowana na składowiskach, 
- brak przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem, odzyskiem, w tym recyklingiem, oraz 

unieszkodliwianiem odpadów opakowaniowych, 
 
 

4.3. PODSUMOWANIE: 
 
 

Identyfikacja głównych problemów w zakresie gospodarowania odpadami: 
 

- niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich podmiotów 
gospodarczych, 

- niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców odpadów, 
- nieprzestrzeganie narzuconych w aktach prawnych obowiązków dla wytwórców i innych posiadaczy 

odpadów, 
- niedostateczne wykorzystanie instrumentów i sankcji dla dyscyplinowania wytwórców odpadów 

i innych posiadaczy odpadów, 
- trudna sytuacja ekonomiczna wielu podmiotów gospodarczych i bariera kapitałowa przy 

wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących przyczynić się do minimalizacji 
ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia ich odzysku, 

- niski poziom pozyskiwania środków unijnych oraz z innych dostępnych źródeł finansowania przez 
podmioty gospodarcze, 

- niewystarczające zaangażowanie gmin w tworzeniu właściwego systemu odbioru poszczególnych 
odpadów 
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Rozdział III. PROGNOZA ZMIAN 
 
1. Prognozy demograficzne 
 

T  

ab. 22. Prognoza zmian liczebności ludności na obszarze powiatu 
 

Powiat wałecki 
Rok/ludność 

2006 2010 2014 2018 
    

54615 54267 53914 53524 
     

dane GUS 2007 

2. Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno - technologicznych 
 
 

Przewiduje się, że będzie następować: 
 

- rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi w związku 
z koniecznością wdrażania wymagań dyrektyw unijnych, 

- przyspieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych i gminnych systemów odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających 
biodegradacji, 

- budowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, obejmujących instalacje 
do biologicznego przekształcania odpadów (w zależności od wielkości regionu), 

- zmniejszenie się ilości składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne, na których 
składowane są odpady komunalne, ze względu na zamykanie składowisk niespełniających wymagań. 

 
3. Prognoza zmian w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych 
 

W celu zachowania spójności kierunków i działań programowych, prognozę zmian strumieni odpadów 
dla powiatu przyjęto opierając się na założeniach przedstawionych w PLANIE GOSPODARKI 
ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2009-2012 
Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2013-2018 – uwzględniającym wskaźniki prognostyczne 
zamieszczone w KPGO 2010. 
 

a) liniowy wskaźnik wzrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wzrastający o 1% 
rocznie, który w odniesieniu do mieszkańców województwa (powiatu), przy rzeczywistym 
wskaźniku odnotowanym w 2006 r. na poziomie 299 kg/mieszkańca/rok(GUS 2007) będzie 
wynosił: 

 

 - 311 kg/mieszk./rok w roku 2010 (+ 4% w stosunku do roku 2006) , 
  - 323 kg/mieszk. /rok w roku 2014 (+4% w stosunku do roku 2010), 
  - 336 kg/mieszk./rok w roku 2018 (+4% w stosunku do roku 2014), 
 

 w rozbiciu na ludność miejską i wiejską województwa przy rzeczywistym wskaźniku z roku 
 2006 r. - 371 kg/mieszk./rok (miasto), 140 kg/mieszk./rok (wieś) (GUS 2007) będzie on wynosił: 
 

 - 2010- 386/mieszk./rok (miasto), 146 kg/mieszk./rok (wieś)  
 - 2014- 401 kg/mieszk./rok(miasto), 151 kg/mieszk./rok (wieś) 
 - 2018-417 kg/mieszk./rok (miasto), 157 kg/mieszk./rok (wieś) 
 

b) wskaźnik wzrostu poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% (w stosunku do 
całości wytwarzanych odpadów komunalnych), do 10% w 2010 r., 15% w 2014 r. i 20% w 2018 
r., co spowoduje zmiany ilości odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie 
zawartość wysegregowanych: papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali. 

 

c)  wskaźnik redukcji poziomu składowania odpadów wytwarzanych z obecnego 95% w 2006 r. 
(GUS 2007) do poziomu: 

 

 2010-90% odpadów wytwarzanych, 
 2014-85% odpadów wytwarzanych, 
 2018-80% odpadów wytwarzanych. 
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Tab.23.  Prognoza zmian w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze powiatu 
 

Powiat wałecki 

 
 

Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych (Mg) 
 

2006 rok bazowy 
(GUS 2007) 2010 2014 2018 

    

16345,7 16877,0 17414,2 17984,1 
    

 
4. Prognoza zmian w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych 
 

W grupie nowo wytworzonych odpadów niebezpiecznych największy udział będą miały odpady 
zawierające azbest 
Odpady zawierające PCB. 
Z uwagi na konieczność całkowitego usunięcia urządzeń zawierających PCB do roku 2010 
przewidywany jest wzrost ilości odpadów z tej grupy, zwłaszcza bezpośrednio przed datą graniczną. 
 

Oleje odpadowe. 
Szacuje się wzrost ilości odpadów z tej grupy na poziomie 1% rocznie (Kpgo 2010). 
 

Zużyte baterie i akumulatory. 
Szacuje  się  nieznaczny  wzrost  wytwarzania  tej  grupy  odpadów  z  uwagi,  m.in.  na  wciąż niższy stopień 
zużycia baterii pierwotnych w porównaniu z Europą Zachodnią, 
 

Odpady medyczne i weterynaryjne. 
Z  uwagi  na  przemiany  demograficzne  oraz  przyrost  ilości  porad  medycznych  szacuje  się 1% roczny 
przyrost ilości  odpadów medycznych  i  weterynaryjnych  (wg  Kpgo  2010).   
 

Pojazdy wycofane z eksploatacji. 
 

Przyjmuje  się  5%  roczny  (wg  Kpgo  2010)  wzrost  ilości  zbieranych  odpadów  o  kodach: 
160104*  i  160106  przyjmując  za  bazowy  rok  2006.  W Planie wojewódzkim przyjęto dodatkową 
poprawkę prognostyczną uwzględniającą konsekwencje przygranicznego  położenia  województwa  
i wciąż  dużą  ilość  sprowadzanych  pojazdów używanych. Wskaźnik ten w województwie może ulec 
zwiększeniu.  
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 

Przyjmuje  się  wzrost  ilości  wytwarzanych  odpadów  tej  grupy  na  poziomie  3%  rocznie (Kpgo 2010). 
Od 2008 roku przyjmuje się osiągnięcie poziomu zbierania wynoszącego minimum 4 kg/mieszkańca/rok. 
 
Tab. 24. Prognozowany konieczny poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od roku 2008 
według KPGO 2010. 
 

   

Powiat wałecki 
Liczba ludności Prognozowany minimalny poziom 

zbierania od 2008 r. (Mg/rok)* 
  

54615 218,5 
   

 

*zgodnie z założeniem Kpgo 2010 – przyjęto wskaźnik min. 4 kg/mieszkańca/rok 
 
Odpady zawierające azbest 
 

Ze względu na fakt, że od 1997 roku obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.) głównym źródłem powstawania odpadów będzie 
usuwanie użytkowanych obecnie wyrobów azbestowych stosowanych w budownictwie. 
W załączniku do niniejszego Planu przedstawiono Program usuwania materiałów zawierających azbest 
na terenie powiatu wałeckiego w perspektywie do roku 2032. 
 
5. Prognoza zmian w zakresie wytwarzania pozostałych odpadów 
 

Komunalne osady ściekowe 
Według Kpgo 2010 ilość osadów ściekowych będzie rosła w następującym tempie: 

− do 2010 - 1,2% rocznie, 
− po 2010 - 2,5% rocznie, 
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Odpady zawierające substancje zubożające warstwę ozonową 
Prognozuje  się,  że  nadal  sprzęt  i  urządzenia  zawierające  czynniki  chłodnicze  zubożające 
warstwę ozonową będą w większym stopniu niż dotychczas zbierane przez podmioty wykonujące 
serwisowanie  tych  urządzeń.  Wobec  tego  prognozuje  się,  że  w  latach  2009-2012  nastąpi  dalszy 
stopniowy wzrost ilości wytwarzanych odpadów o kodzie 160211* w ilości około 3% rocznie. 

 

Opakowania i odpady opakowaniowe 
 

W  związku  z systematycznym  wzrostem  poziomu  segregacji  odpadów  ilość  składowanych  odpadów  
tej  grupy powinna  ulegać  zmniejszeniu. Przyjmuje się, że ilość odpadów opakowaniowych będzie 
Rosław powiecie w następujących tempie w stosunku do odpadów wytworzonych w 2006 roku: 
- do 2014 – 1,1 % rocznie, 
- po 2014 – 0,7 % rocznie 
 
6.  Prognozy wytwarzania ilości odpadów z sektora gospodarczego do 2018 roku w powiecie 

przedstawione w Planie gospodarki odpadami dla woj. zachodniopomorskiego  
 
Wśród odpadów z sektora gospodarczego przewiduje się, zgodnie z założeniami KPGO 2010 i obecną 
sytuacją rynkową: 
 
wzrost ilości wytwarzanych odpadów w następujących grupach: 
 

07  odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 
 organicznej; 

08  odpady z produkcji przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych, kitu, klejów, 
 szczeliw i farb drukarskich; 
10 odpady z procesów termicznych; 
19  odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 
 oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. 

 
spadek ilości wytwarzanych odpadów prognozuje się w grupach: 
 

02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 
 łowiectwa oraz przetwórstwa żywności; 
03  odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru                

i tektury; 
06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 
 nieorganicznej; 
11 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 
 sztucznych. 

 
Analizując prognozowane wskaźniki zmian w poszczególnych grupach odpadów należy założyć 
w niektórych gałęziach przemysłu zmiany profilu produkcji, które uzależnione są od panującej 
koniunktury gospodarczej w kraju i poza jego granicami. Zmienność ta wywierać będzie znaczny wpływ  
na wielkość i rodzaj  wytwarzanych odpadów. Ilość odpadów wytwarzanych w sektorze związanym 
z gospodarką rolno-spożywczą będzie miała raczej  tendencję spadkową, jeżeli nie nastąpi na rynku  
wzrost  zainteresowania  uprawami roślin wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i paliwowym. 
W sektorze przemysłowym szacuje się kilkuprocentowy wzrost ilości wytwarzanych odpadów, co będzie 
wynikiem niewielkiego wzrostu produkcji głównie w branży  metalowej oraz sektorze przetwórczym  
chemii organicznej i powolnym  wzroście  produkcji  w  sektorze  przemysłu drzewnego. 
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Rozdział IV.  
 

ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 
 
Cele i założenia przyjęto w oparciu o zidentyfikowane problemy, prognozy demograficzne, prognozy 
zmian strumieni odpadów oraz główne kierunki wynikające z obowiązujących programów nadrzędnych. 
Wymienione poniżej cele, oraz działania są w pełni zgodne z zapisami Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (Kpgo 2010) 
i zapewnią ochronę środowiska, zrównoważony rozwój powiatu i bezpieczeństwa ekologicznego. 
Osiągniecie ww. celów nadrzędnych będzie możliwe poprzez zapobieganie i minimalizację ilości 
wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych, a w następnej kolejności 
wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów 
nie będzie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie. 
 
1. Działania mierzące do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami – cele i kierunki. 
 

 

GŁÓWNE CELE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE WAŁECKIM 
 

 
 

1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego 
z wymaganiami ochrony środowiska 

 

2. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów 
 

3. Zwalczanie i eliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów 
 
 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

Zgodne z celami zawartymi w Planie gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego 
na lata 2009-2012 z uwzględnieniem powiatowych problemów 

 

 
 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI: 
 

 

1. Przystosowanie ZZO w Mirosławcu do realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami 
zgodnie z wytycznymi dla Regionu Stargardzko-Wałeckiego. 

 

2. Zbudowanie zamkniętego (kompletnego) systemu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem 
recyklingu wewnętrznego i wykorzystania odpadów, jako surowców wtórnych w ramach 
województwa i poza nim. 

 

3. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz 
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie. 

 

4. Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów 
celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami. 

 

5. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej 
w odpadach. 

 

6. Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości 
dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk 
niespełniających standardów prawa. 

 

7. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 

8. Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów. 
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Rozdział V 
 

ZADANIA POWIATU 
 
1. Grupa odpadów 
 
1.1. Odpady komunalne 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców 
najpóźniej do końca 2010 r. 

2. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, 
dla którego minimalne wymagania określono w Kpgo 2010, najpóźniej do końca 2010r. 

3. Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 90% odpadów 
wytwarzanych w 2010 r. 

4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, (mebli i innych 
dużych odpadów), budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw domowych. 

5. Dostosowywanie funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych do wymogów prawa 
z jednoczesnym zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów niespełniających wymagań 
ochrony środowiska, w ramach utworzonych zakładów zagospodarowania odpadów. 

6. Rozbudowa istniejącego składowiska w Mirosławcu zgodnie z przyjętymi założeniami 
dla Regionu  Stargardzko-Wałeckiego. 

7. Edukacja ekologiczna mieszkańców miast i gmin powiatu. 
 

Cele długookresowe na lata 2013 – 2020 
 

1. Rozwijanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. 
2. Kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem 

szkół i przedszkoli. 
3. Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85% odpadów 

wytwarzanych w 2014 r. i 80% wytwarzanych w 2018 roku. 
 
Odpady ulegające biodegradacji 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. 
2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r. 

3. Budowa instalacji prowadzących odzysk odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
4. Budowa systemu w zakresie przetwórstwa  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

 

Cele długookresowe na lata 2013 – 2020 
 

1. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. 

2. Zmniejszanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
na składowiska w 2013 i 2018 roku do : 

a. nie więcej niż 50% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku; 

b. nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 
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Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych w tworzonych gminnych punktach zbierania 
odpadów niebezpiecznych (GPZON) i gminnych punktach zbierania odpadów problemowych 
(GPZOP). 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w ramach gospodarowania 
odpadami w powiecie. 

 
1.2. Odpady niebezpieczne 
 
odpady zawierające PCB 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Całkowite usunięcie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz 
dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB do 30 czerwca 2010 r. 

 
oleje odpadowe 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Selektywne zbieranie i odzysk na poziomie, co najmniej 50%, a recyklingu (rozumianego jako 
regeneracja ) na poziomie, co najmniej 35%. 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku olejów odpadowych. 
 
zużyte baterie i akumulatory 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Selektywne zbieranie i odzysk zużytych baterii i akumulatorów. 
 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych 
w celu osiągnięcia poziomu zbierania w wysokości co najmniej 25% masy wprowadzonych do 
obrotu, a do dnia 26 września 2016 r. w wysokości co najmniej 45%. 

 
odpady medyczne i weterynaryjne 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Selektywne zbieranie i przekazywanie do unieszkodliwienia 
 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuacja - selektywne zbieranie i przekazywanie do unieszkodliwienia 
 
pojazdy wycofane z eksploatacji 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Zapewnienie pełnej skuteczności systemu w celu przekazywania wszystkich pojazdów 
wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów oraz odzysku 
w tym recyklingu odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Utrzymanie w pełnej skuteczności istniejącego systemu w celu kontynuowania przekazywania 
wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbierania 
pojazdów. 

 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w celu osiągnięcia w jak najkrótszym czasie założonego od 1 stycznia 2008 r. 
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poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw domowych województwa w wysokości co najmniej 
4 kg/mieszkańca/rok. 

2. Budowa nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
tworzenie nowych punktów zbierania sprzętu. 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. 

 
odpady zawierające azbest 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Sukcesywne usuwane z gospodarstw domowych i innych obiektów budowlanych, w oparciu 
o istniejące programy gminne i miejskie, wyrobów zawierających azbest. 

2. Stwarzanie możliwości częściowego finansowania przez fundusze ochrony środowiska kosztów 
związanych z usuwaniem azbestu z otoczenia. 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z otoczenia. 
2. Budowa w rejonach gospodarowania odpadami na składowiskach odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne wydzielonych kwater do unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest. 

 
odpady zawierające substancje niebezpieczne 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Tworzenie gminnych punktów selektywnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych.  
2. Zinwentaryzowanie i usunięcie odpadów niebezpiecznych i wybuchowych magazynowanych 

w obiektach powojskowych z miejsc graniczących z obszarami cennymi przyrodniczo 
(NATURA 2000). 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych. 
2. Usuwanie zinwentaryzowanych odpadów niebezpiecznych i wybuchowych zalegających 

w likwidowanych obiektach powojskowych, rozlokowanych na obszarze powiatu. 
 
odpady zawierające substancje zubożające warstwę ozonową 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców miast i gmin powiatu o możliwości 
legalnego, zgodnego z przepisami pozbywania się sprzętu zawierającego freony. 

2. Selektywne zbieranie odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu 
wyeliminowania unieszkodliwiania przez składowanie. 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie akcji informacyjnej wśród mieszkańców powiatu. 
2. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów urządzeń zawierających freony w celu 

osiągnięcia całkowitego odzysku substancji kontrolowanych lub ich mieszanin. 
 
1.3. Odpady pozostałe 
 
zużyte opony 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Selektywne zbieranie i przekazywanie od odzysku i recyklingu zużytych opon w celu osiągnięcia 
do roku 2010 – 85% odzysku i 15% recyklingu. 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania zużytych opon w celu osiągnięcia do 2018 roku 100% 
odzysku i 20% recyklingu. 
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odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
 
Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 

1. Rozbudowa systemów selektywnego zbieranie tego typu odpadów w oparciu o stacjonarne 
i mobilne punkty zbierania, w celu osiągnięcia do 2010 roku 50% odzysku. 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów w celu osiągnięcia w 2018 roku 
80% odzysku. 

 
komunalne osady ściekowe 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Wyeliminowanie składowania jako metody unieszkodliwiania komunalnych osadów 
ściekowych. 

2. Wprowadzanie kompostowania jako metody zagospodarowania osadów ściekowych 
 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Nadzór nad dalszym ograniczaniem składowania jako metody unieszkodliwiania komunalnych 
osadów ściekowych. 

2. Kontynuowanie stosowania metody kompostowania odpadów.  
 
odpady opakowaniowe 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 
 

1. Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesom odzysku 
i recyklingu. 

2. Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. 

3. Inicjowanie nowych technologii dotyczących wykorzystania odpadów opakowaniowych. 
 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu zapewnienia 
osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. 

2. Wzmożenie nadzoru administracyjnego na szczeblu powiatu nad procesem gospodarowania 
odpadami opakowaniowymi. 

 
odpady z przemysłu 
 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2013 
 

1. Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych minimalizujących ilości wytwarzanych 
odpadów. 

2. Odzysk wytworzonych odpadów. 
3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami u największych wytwórców. 

 

Cele długookresowe na lata 2013-2020 
 

1. Kontynuowanie minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów. 
2. Wspieranie nowych metod odzysku i unieszkodliwiania nagromadzonych odpadów z przemysłu. 
3. Dopuszcza się wybudowanie miejsc składowania odpadów niebezpiecznych 
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2.  KRÓTKO I DŁUGOOKRESOWE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZMIERZAJĄCE 
 DO OGRANICZENIA ILOŚCI POWSTAWANIA ODPADÓW. 

 
2.1. Działania w zakresie odpadów komunalnych. 

 
Tab. 25. Działania w zakresie odpadów komunalnych 

 
 

Lp. Rodzaj i zakres działań 

Jednostka 
administracyjna 

odpowiedzialna za 
realizację 

Lata 
realizacji działań

1. Prowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej Województwo, Gmina,  
Związek Gmin 

 
2009-2020 

2. 
Kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i podmiotów 
gospodarczych 

Wójt, Burmistrz,  2009-2020 

 

3. 
Koordynacja działań wdrażania systemu  - 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych 

Województwo, 
Związek Gmin, 

Gmina 
2009-2020 

 

4. 
Egzekucja i nadzór nad wykonaniem decyzji 
dotyczących dostosowania, zamykania i rekultywacji 
składowisk odpadów 

Marszałek Województwa, 
Starosta, WIOŚ 2009-2020 

 

5. 
Inicjowanie współpracy pomiędzy regionami 
gospodarowania odpadami na rzecz podniesienia 
efektywności systemu. 

Województwo, Gmina, 
Powiat 2009-2020 

 

6. Informowanie społeczności lokalnych o korzyściach 
przydomowego kompostowania odpadów 

Województwo, Związki 
Gmin, Gmina 2009-2020 

 

7. Inspirowanie do tworzenia Gminnych Punktów  
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych. 

Województwo, Powiat,  
Związek Gmin, Gmina 2009-2020 

 

8. 

 
Wsparcie kadrowe i techniczne jednostek administracji 
rządowej i samorządowej  zajmującej się gospodarką 
odpadami. 
 

 
Marszałek Województwa, 

Wójt, Burmistrz,  
 

2009-2020 
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2.2.   DZIAŁANIA W ZAKRESIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 

Tab. 26.  Działania jednostek administracyjnych w zakresie odpadów niebezpiecznych 
 

 

Lp. 
 

Rodzaj i zakres działań 
 

Realizują Lata realizacji  
 

1. 
 

Współdziałanie  w zakresie unieszkodliwienia 
urządzeń zawierających PCB 
 

Marszałek Województwa, 
Przedsiębiorca 2009-2010 

2. 

 

Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania 
olejów odpadowych od przedsiębiorców i gospodarstw 
domowych. 
 

Gmina, Związek Gmin, 
Przedsiębiorca 2009-2020 

3. 

 

Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania 
małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów 
z gospodarstw domowych 
 

Gmina, Związek Gmin,  
Organizacja Odzysku, 
Przedsiębiorca 

2009-2020 

4. 

 

Inicjowanie współpracy pomiędzy regionami 
gospodarowania odpadami na rzecz podniesienia 
efektywności systemu zbierania pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. 
 

Województwo 
Marszałek Województwa, 
Związek Gmin, Gmina 

2009-2020 

5. 

 

Współdziałanie na rzecz rozbudowy istniejących 
i budowy  nowych zakładów przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 

Województwo, Związki Gmin, 
Gmina, Przedsiębiorca 2009-2020 

 
6. 

 

Opracowanie programów usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenów gmin i miast 
województwa 
 

Marszałek Województwa, 
Powiaty, Gminy, Związki Gmin 
Przedsiębiorcy 

2009-2020 

7. 

 

Współdziałanie na rzecz bezpiecznego dla zdrowia ludzi 
i środowiska usuwania odpadów pestycydowych, 
wybuchowych i niebezpiecznych oraz odpadów 
zawierających substancje zubażające warstwę ozonową 
z obszaru województwa. 
 
 

Marszałek Województwa, 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, WIOŚ, 
Powiat, Wójt, Burmistrz, 
Prezydent Miasta. 

2009-2020 

 

 
 
2.3.  DZIAŁANIA W ZAKRESIE ODPADÓW POZOSTAŁYCH 

 

Tab. 27. Działania jednostek administracyjnych w zakresie odpadów pozostałych 
 

 

Lp. Rodzaj i zakres działań Realizują Lata realizacji
 

1. 
 

Współdziałanie  w zakresie pozyskiwania 
zużytych opon z gospodarstw domowych 
 

Gmina, Związek Gmin 
Przedsiębiorca 2009-2014 

 

2. 
Współdziałanie przy wdrażaniu systemów 
pozyskiwania odpadów z budowy  remontów       
i demontażu obiektów budowlanych. 

Gmina,  Związek Gmin, 
Przedsiębiorca 2009-2018 

 

3. 

 

Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych 
dotyczących selektywnego zbierania odpadów 
opakowaniowych 
 

Marszałek Województwa, Starosta, 
Gmina, Związek Gmin, Przedsiębiorca, 
Organizacja Odzysku 

2009-2014 

 

 
4. 

 

Egzekucja i nadzór nad wykonywaniem decyzji 
dotyczących zamykania i rekultywacji 
składowisk odpadów innych niż nieb. i obojętne. 
 

Marszałek Województwa, 
Województwo Związek 
Gmin, Gmina, Przedsiębiorca 

2009-2020 
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2.4. PLANOWANE DZIAŁANIA REDUKUJĄCE ILOŚĆ ODPADÓW ULEGAJACYCH 
BIODEGRADACJI ZAWARTYCH W ODPADACH KOMUNALNYCH  KIEROWANYCH        
NA SKŁADOWISKA 
 
 Ustawa  o  odpadach  nakłada   zapisem  art.  16a  obowiązkowe  zadania  własne  gmin  w zakresie   
gospodarki   odpadami   w   tym   również, odpadami   komunalnymi   ulegającymi biodegradacji. Gminy 
zobowiązane są,  zapewnić warunki ograniczenia masy tych odpadów kierowanych do składowania : 
 

 -  do   dnia  31  grudnia  2010  r.   do  nie  więcej  niż  75  %  wagowo  całkowitej  masy  odpadów 
 komunalnych ulegających biodegradacji 
 

 -  do  dnia  31  grudnia  2013  r.  do  nie  więcej  niż  50  %  wagowo  całkowitej  masy  odpadów 
 komunalnych ulegających biodegradacji, 
 

 -  do  dnia  31  grudnia  2020  r.  do  nie  więcej  niż  35  %  wagowo  całkowitej  masy  odpadów 
 komunalnych ulegających biodegradacji, 
 
Tab. 28. Działania jednostek administracji w zakresie odpadów ulegających biodegradacji przewidziane 
do realizacji na lata 2009-2020 w planie wojewódzkim 

 
 

Lp. Rodzaj i zakres działań Realizują Lata realizacji 
 

 

 
1. 

 

Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych 
dotyczących selektywnego zbierania odpadów 
ulegających biodegradacji 
 

Województwo, Gmina, Związek 
Gmin Przedsiębiorca 

 
2009-2020 

 

 
2. 

 

Wdrożenie efektywnych systemów zbierania 
i zagospodarowania odpadów ulegających 
biodegradacji. 
 

Gmina,  Związek Gmin, 
Przedsiębiorca 

 
2009-2019 

 

 
3. 

 

Współdziałanie przy budowie sieci 
kompostowni w ramach wydzielonych 
rejonów działania Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów 
 

Gmina, Związek Gmin, 
Przedsiębiorca 

 
2009-2019 

 

 
2.5. PLANOWANE DZIAŁANIA UNIESZKODLIWIENIA, DEKONTAMINACJI PCB ORAZ 
UNIESZKODLIWIENIA URZĄDZEŃ ZAWIERAJACYCH PCB 
 
Tab.  29. Działania  przewidziane  do  realizacji  w  zakresie  wyeliminowania  PCB  ze środowiska do 30.06.2010 r. 
 

 

Lp. Rodzaj i zakres działań Realizują Lata realizacji 
 

1. 

Kontynuacja  przejętych działań wojewody  
w zakresie akcji informacyjnych 
skierowanych do przedsiębiorców 
stosujących urządzenia zawierające PCB. 

Marszałek Województwa, 
Gmina, Przedsiębiorca 2009-2010 

 

2. 
Współdziałanie w zakresie prowadzenia 
przez przedsiębiorców usuwania PCB 
ze środowiska. 

Marszałek Województwa, 
Gmin, Przedsiębiorca 2009-2010 

 

3. Unieszkodliwianie lub dekontaminacja 
urządzeń lub instalacji zawierających PCB.  Przedsiębiorca 2009-2010 

 

4. Monitorowanie procesu usuwania PCB 
ze środowiska. 

Marszałek Województwa, 
Gmina, Przedsiębiorca 2009-2010 
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2.6. PLANOWANE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZBIERANIA I UNIESZKODLIWIANIA 
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ 
 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową określa  
zasady  używania oraz obrotu  substancjami  zubożającymi  warstwę  ozonową  oraz produktami, 
urządzeniami i instalacjami zawierającymi te  substancje. Określa również obowiązki podmiotów 
używających lub dokonujących obrotu tymi substancjami kontrolowanymi oraz produktami 
urządzeniami i instalacjami zwierającymi te substancje. 
 
Tab. 30.  Działania   przewidziane   do   realizacji   w   zakresie   unieszkodliwiania   odpadów zawierających  
substancje zubożające warstwę ozonową  do 2020 roku 

  
 

Lp. Rodzaj i zakres działań Jednostka administracyjna 
odpowiedzialna  za realizację 

Lata realizacji 
działań 

 
1. 

 

Prowadzenie  działań informacyjno- 
edukacyjnych skierowanych 
do posiadaczy wielkogabarytowych 
urządzeń gospodarstwa domowego. 

Gmina, Związek Gmin, 
Przedsiębiorcy 

 
2009-2020 

 
2. 

Selektywne zbieranie odpadów 
zawierających freony  w mobilnych 
i stacjonarnych GPZOP 

Gmin, Związek 
Gmin, Przedsiębiorca 

 
2009-2020 

 
3. 

Monitorowanie procesu usuwania wyrobów 
zawierających substancje zubożające 
warstwę ozonową. 

Marszałek Województwa, 
Gmina, Związek Gmin 

 
2009-2010 

 
4. 

Rozbudowa istniejących i budowa nowych 
zdolności przetwórczych zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego                      
w ramach funkcjonujących Zakładów 
Gospodarki Odpadami. 

Związek Gmin,  
Przedsiębiorcy 2009-2020 
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2.7. PLANOWANE DZIAŁANIA UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH         
AZBEST. 

 

Odpady zawierające azbest w większości przypadków, pochodzą głównie z rozbiórek i remontów 
zużytych obiektów budowlanych oraz wymiany poszyć dachowych i płyt elewacyjnych obiektów 
infrastruktury budowlanej. Procedury i wymagania formalno-prawne niezbędne przy usuwaniu 
azbestu określają przepisy prawne, a także przyjęty w 2002 r. przez Radę Ministrów „Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” na lata 2002 – 
2032. Program obejmuje działania polegające na całkowitym wyeliminowaniu ze stosowania 
wszystkich wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwieniu go do końca 2032 r. Według programu 
do końca 2018 r. usunięte powinno zostać ok. 60 % tej ilości. 

 
Tab. 31. Działania przewidziane do realizacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest  

 
 

 

Lp. 
 

Rodzaj i zakres działań realizację Lata realizacji 

1. 

 

Kontynuacja  przejętych działań  
wojewody  w zakresie akcji informacyjnej 
skierowanej do posiadaczy wyrobów 
zawierających azbest. 
 

 

 
Marszałek Województwa, 

Gmina, Związek Gmin 2009-2020 

 
2. 

 

Bieżąca aktualizacja bazy danych dotyczącej 
wyrobów zawierających azbest. 
 

 

Marszałek Województwa, 
Gmina, Przedsiębiorca 2009-2020 

 
3. 

 

Opracowywanie programów oczyszczania 
gmin, powiatów i województwa z wyrobów 
zawierających azbest w ramach planów 
gospodarki odpadami odpowiedniego szczebla. 
 

Marszałek Województwa, 
Powiat, Gmina, Związek 

Gmin 
2009-2020 

 
4. 

 

Monitorowanie procesu usuwania wyrobów 
zawierających azbest ze środowiska. 
 

 

 Marszałek Województwa, 
Gmina, Powiat 2009-2010 

 
5. 

 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest. 
 

 

Gmina, Związek Gmin, 
Przedsiębiorca, Mieszkańcy 

 

2009-2020 

 
6. 

 
 

Wskazywanie możliwości finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

Marszałek Województwa,  
Gmina, Związek Gmin 

Fundusze Ochrony Środowiska 
 

2009-2020 

 
7. 

 

Stworzenie możliwości unieszkodliwiania 
odpadów materiałów izolacyjnych oraz 
konstrukcyjnych zawierające azbest w ZGO 
 

 
Gmina, Związek Gmin, 

Przedsiębiorcy 
2009-2020 

 
2.7.1. Bilans wyrobów zawierających azbest w Powiecie Wałeckim 
 

Na podstawie informacji z poszczególnych gmin powiatu wałeckiego w 2007 roku dokonano 
szacunkowej inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na obiektach 
będących własnością osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości i wspólnot 
mieszkaniowych. Przedstawione poniżej dane szacunkowe nie odzwierciedlają stanu faktycznego, 
ponieważ nie wszyscy właściciele obiektów złożyli wójtowi/burmistrzom przedmiotową informację.  

 

Tab. 32. Wyniki szacunkowej inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach będących 
własnością osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. 
 
 

   

gmina Zajmowana powierzchnia [m2] Ilość odpadów [mb] 
   

Miasto Wałcz 7 639 - 
Gmina Wałcz 339 246 - 
Gmina i Miasto Mirosławiec 35 144 - 
Miasto i Gmina Tuczno 60 960 - 
Miasto i Gmina Człopa 21 240 600 
   

RAZEM: 464 229 600 
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Gminne programy usuwania azbestu  
 

Przyjęte dokumenty: 
 

UCHWAŁA NR XXXII/201/2008 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 31.12.2008 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta 
Mirosławiec na lata 2009-2032”. 
 

GMINNY PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST DLA GMINY 
WAŁCZ na lata 2009 – 2032. Załącznik do Uchwały nr XXXIV/185/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 
31 marca 2009. 
 

„PROGRAM USUWANIA AZBESTU ORAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
NA TERENIE GMINY TUCZNO”, uchwalony uchwałą Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Tucznie 
z dnia 26 października 2007 r. 

 

a) Zinwentaryzowana ilość wyrobów azbestowych w Gminie Wiejskiej Wałcz 
 

Rozdział opracowano na podstawie GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJACYCH AZBEST DLA GMINY WAŁCZ NA LATA 2009 – 2032 
 

Łącznie na terenie gminy zinwentaryzowano wszystkie posesje. Stwierdzono na jej terenie 3.731,9 Mg 
(ton) odpadów azbestowych.  
 
Tab. 33. Zestawienie wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Wiejskiej Wałcz 
 

 

L.p. Miejscowość ton L.p. Miejscowość ton 
 

1 Smoląg 0,0 30 Kłębowiec 134,2 
2   Gostomia  221,6 31 Rudnica 10,2 
3  Dzikowo 113,1 32 Karsibór 197,9 
4 Ługi Wałeckie 28,4 33 Glinki  61,3 
5 Brzezinki  108,3 34 Kołatnik  40,6 
6 Papowo 1,6 35 Pluskota  0,0 
7 Prusinowo 30,6 36 Kolno 28,5 
8 Prusinówko 73,9 37 Lubno 107,8 
9 Różewo 314,1 38 Omulno 22,6 
10 Popowo 79,4 39 Świętosław 17,6 
11 Strączno 244,6 40 Górnica 96,7 
12 Nagórze 59,8 41 Jeziorko 23,0 
13 Rutwica 148,6 42 Debołęka 160,2 
14 Nakielno 131,8 43 Boguszyn 37,8 
15 Witankowo 180,5 44 Kłosowo 37,2 
16 Chude 91,4 45 Laski Wałeckie 31,6 
17 Sitowo 8,8 46 Lipie 0,0 
18 Łąki 39,5 47 Rudki 122,6 
19 Przybkowo 70,9 48 Dobrzyca 39,4 
20 Czapla 1,0 49 Iłowiec 0,0 
21 Wiesiółka 25,2 50 Jarogniewo 11,8 
22 Bukowa Góra 0,0 51 Zdbice 58,2 
23 Dobrzyca Leśna 0,0 52 Wałcz Pierwszy 17,9 
24 Czechyń 31,4 53 Golce 32,5 
25 Głowaczewo 8,9 54 Piława 5,3 
26 Dobino 86,3 55  Dobrogoszcz 4,0 
27 Wałcz Drugi 95,3 56 Rudno 0,0 
28 Nowa Szwecja 7,5 57 Ostrowiec 41,8 
29 Szwecja 79,3 58 Chwiram 109,4 
 

RAZEM pozycje od do 58    3.731,9 
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Według informacji otrzymanych od Kierownika Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej z Kołatnika, 
na terenie gminy Wałcz występuje sieć wodociągowa azbestowo-cementowa. Jej zinwentaryzowana 
ilość to 8,2 km rur o średnicy 80 mm i 19,7 km rur o średnicy 100 mm. 
 
b) Zinwentaryzowana ilość wyrobów azbestowych w Gminie Tuczno 
 
Z zebranych danych wynika, że na terenie miasta i gminy występuje 917,760 Mg wyrobów 
azbestowych (dane bez podmiotów gospodarczych). Stan techniczny wyrobów azbestowych można 
ocenić jako dobry.   
Tab. 34. Ilość wyrobów azbestowo-cementowych występujących na terenie  gminy Tuczno w poszczególnych 
typach zabudowy 

 

Rodzaj obiektu Pokrycia dachowe (m2) Masa* [Mg] 
 

Zabudowa jednorodzinna (osoby fizyczne) 50 436 756,540 
Budynki Agencji NR 4 948 74,220 
Byłe PGR-y 5 800 87,00 
RAZEM  61 184 917,760 

 
 

* Średnia waga 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 15 kg.  
 
c) Zinwentaryzowana ilość wyrobów azbestowych w Gminie i Mieście Mirosławiec 
 

Inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy i miasta Mirosławiec 
została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w 2007 r.,  
 
Tab. 35.  Inwentaryzacja obiektów należących do osób fizycznych w Gminie i Mieście Mirosławiec.  
 

L.p. SOŁECTWO  

Liczba 
właścicieli 
obiektów 

zawierających 
azbest 

Liczba obiektów 
zawierających 

azbest 

Ilość m² płyt 
azbestowo-

cementowych 

Ilość kg płyt 
azbestowo-

cementowych 

1 Mirosławiec 50 70 7 000 105 000 

2 Bronikowo  18 31 2 832 42 480 

3 Hanki 26 33 2 416 36 240 

4 Jabłonkowo 2 26 2 550 38 250 

5 Jabłonowo 32 49 4 160 62 400 

6 Jadwiżyn 13 24 2 683 40 245 

7 Kalinówka 2 2 130 1 950 

8 Kolonia Hanki 9 9 687 10 305 

9 Kolonia Łowicz Wałecki  3 42 4 200 63 000 

10 Kosiakowo 1 1 180 2 700 

11 Łowicz Wałecki  17 20 1 520 22 800 

12 Orle 17 23 1 756 26 340 

13 Piecnik  18 37 3 350 50 250 

14 Próchnowo  11 13 1060 15 900 

15 Sadowo 4 4 350 5 250 

16 Toporzyk  2 3 270 4 050 

SUMA: 225 387 35 144 527,16 Mg 
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Inwentaryzacją objęto obiekty budowlane należące do osób fizycznych i przedsiębiorców. Uzyskane 
dzięki inwentaryzacji dane obejmują dane osobowe właścicieli obiektów i powierzchnię pokrycia 
dachowego. Powierzchnia pokryć dachowych nie była poddawana pomiarom, lecz określona 
szacunkowo. Można również przypuszczać, że inwentaryzacja nie uwzględniła wszystkich obiektów 
budowlanych w danej miejscowości.  
 
2.7.2. Stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym w powiecie 
 
Dane z systemu elektronicznego monitorowania realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest  stosowanych na terytorium Polski" - zatwierdzonego przez Radę Ministrów 
w maju 2002 roku. 
 
Tab. 36. Stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym w ujęciu sieci monitoringu 
 

 

Nr pkt. Gmina Miejscowość 
Stężenie włókien azbestu (wł/m3) 

wartości oszacowane 
średnie 95% pu 

 

262 Wałcz Wałcz 461 234-906 
263 Mirosławiec Mirosławiec 1241 746-2065 
264 Tuczno Marcinkowice 425 188-959 
265 Tuczno Tuczno 358 167-767 
266 Człopa Człopa 359 176-731 

 

 
Tab. 37. Stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym w gminach powiatu 
 

 

Gmina Liczba punktów 
pomiarowych 

Stężenie włókien azbestu* 
(wł/m3) 

średnia 95% pu 
 

Człopa 1 353 170-733 
Mirosławiec 1 1270 761-2117 
Tuczno 2 305 144-649 
Wałcz 1 459 230-917 
 

*oszacowane na podstawie modelu 
 
Opracowano na podstawie: http://azbest.ceramika.agh.edu.pl/html.pl?p=16#34 
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2.7.3. System zarządzania „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski”  
 
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANCYH 
NA TERYTORIUM POLSKI  przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 
2002 roku świetle działań szczebla administracji samorządowej 
 
Ryc. Schemat systemu zarządzania „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski” .  
 
 
 

   SEJM 
 

 
 Minister Środowiska, 
 Rada Ministrów Minister Zdrowia,  

Minister       
Infrastruktury 

 
 

 Poziom 
centralny   Minister Gospodarki 

 
 

 
 

Główny   Koordynator  Rada Programowa 

 
Instytuty 
Naukowe 

 Wojewoda  

 
Poziom 

województwa  
 Organizacje 

Samorząd terytorialny społeczne, 
       fundacje   

      Samorząd województwa    
       

        
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   SAMORZĄD POWIATOWY  Poziom lokalny 
      
          SAMORZĄD GMINY 
 

Właściciele 
obiektów Przedsiębiorstwa 

Media Lokalne 
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2.7.4. Szczegółowy zakres zadań samorządów realizowanych na poziomie lokalnym 
  
Rozdział opracowano na podstawie PROGRAMU USUWANIA AZBESTU, WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI – przyjętego Radę Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku. 
 
ZADANIA SAMORZĄDÓW NA POZIOMIE LOKALNYM  
    

   Zadania zarządu  powiatu: 
 

 
 sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „Programu...” na terenie  

 powiatu oraz ich przekazywanie samorządowi województwa, 
 

 inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, 
 

 współpraca z wojewodą, samorządem województwa oraz samorządem gminnym, w zakresie 
zadań wynikających z „Programu...”, 

 

 współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw 
społecznych i przedstawiania opinii, 

 

 współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Program...”,  
 

 uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiatowych planach 
gospodarki odpadami,  

 

 gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do przepisów 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r.  

 

 
 

Zadania rady powiatu: 
 

 
 nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,  

 

 
 

Zadania zarządu gminy:  
 

 
 uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach 

gospodarki odpadami,  
 

 współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń 
powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem, 

 

 przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego 
narażenia na ekspozycję azbestu, 

 

 przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu...”.  
 
 

Zadania rady gminy: 
 

 
 przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych zarządu gminy z realizacji zadań 

„Programu...”.  
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2.7.5.  Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” 
w latach 2003-2032 w powiecie 
 
Tab. 38.  Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” w latach 
2003-2032 w powiecie 
 
 

 

Lp. 
 Zadania Realizacja Nadzór 

Czas realizacji lata 

2003-2012 2013-2022  

2023-2032 

 Do 2006 Do 2012 

 

 
1 Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 
(płyty + rury) 

Właściciele 
obiektów 

Nadzór 
Budowlany 
i samorządy 
terytorialne  

 
 

 

2  
a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

realizacja zadań wg planu 
implementacyjnego 
Dyrektywy Rady 
75/442/EWG w sprawie 
odpadów  

• powiat 
• gmina  

Minister      
Środowiska  

 
 

 
 
 

opracowanie 
wojewódzkich 
powiatowych  i gminnych 
programów usuwania 
wyrobów zawierających 
azbest i programów 
ochrony przed 
szkodliwością azbestu 
oraz szkolenia 
pracowników  

• Gmina 
• powiat 
• samorząd 
• samorząd 
województwa 

Wojewodowie 

   

 
d) działalność informacyjno-

popularyzacyjna 
w mediach  

• Urzędy 
centralne 
• samorządy 
terytorialne 

Główny 
Koordynator 

   

 
e) 

tworzenie nowych miejsc 
pracy  Inwestorzy  Urzędy    Pracy  

współudział  
   

 
f) oczyszczenie miejsc 

publicznych i wspieranie 
inicjatyw społecznych  

Samorząd 
terytorialny 
i fundusze 
ekologiczne  

 
Minister 
Środowiska  

   

 

g) monitoring realizacji 
„Programu...” 

• wojewoda 
• samorząd 
terytorialny 

Główny 
Koordynator 

   

 
h) środki pochodzące 

z funduszu pracy  

Organy 
samorządu 
terytorialnego- 
urzędy pracy  

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej  
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2.7.6. Wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przygotowania planów 
gospodarki odpadami w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.  
 
Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 39, poz. 251              
ze zmianami) na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym opracowywane są plany 
gospodarki odpadami. Azbest oraz wyroby zawierające azbest zaliczane są do odpadów 
niebezpiecznych, dlatego też w w/w planach winny znajdować się stosowne zapisy dotyczące 
usuwania wyrobów zawierających azbest.  
 

Tab. 39. Zadania realizowane przez samorządy w ramach planów gospodarki odpadami w zakresie usuwania 
wyrobów zawierających azbest. 
 

 

 

Wyszczególnienie 
 

 

realizuje 
 

 

 Wypełnienie przez właścicieli obiektów budowlanych „arkuszy oceny stanu  
i możliwości bezpiecznego użytkowania ...” zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy 
szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych, 
jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury i tym 
podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia     
z zewnątrz i których oczyszczenie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności. 

 

 Sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ch 
grup pilności, jak w arkuszach ocen. 

 

 Przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru 
budowlanego w powiecie. 

 

 
 
 
 
 
 

Samorząd 
Gminy 

 

 

 

 Ustalenia ośrodka dyspozycyjno- kontrolnego do nadzoru realizacji programu           
na terenie powiatu oraz dla podejmowania, lub koordynacji decyzji strategicznych 
i finansowych., w tym decyzji szczegółowych, w zakresie wykonawczym oraz 
kontaktów z zainteresowanymi osobami prawnymi  i fizycznymi. Koordynacja 
działań gmin w powiecie  

 

 Opracowanie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających 
azbest na terenie powiatu i każdej gminy, w tym opracowanie załączników 
mapowych. 

 

 Sukcesywne dokonywanie przeglądu technicznego obiektów na terenie gmin 
stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r.  

 

 Ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi 
na koncentracje występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów 
zawierających azbest. 

 

 Wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu 
zagrożonych rejonów (obiektów) i ustalenia stopnia emisji pyłu i włókien azbestu 

 

 Przedstawienie wyników monitoringu na mapie powiatu. 
 

 Podejmowanie w miarę potrzeby odpowiednich działań administracyjnych 
w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych. 

 

 Opracowanie „Programu..” usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 
powiatu, w okresie założonych 30-tu lat, lub krótszym (w zależności od lokalnych 
możliwości i uwarunkowań). 

 

 Inicjowanie związków gmin dla budowy składowisk odpadów zawierających azbest 
wraz z wykazaniem ekonomicznych korzyści  

 

 Poszukiwanie inwestorów i podejmowanie inicjatyw lokalizacyjnych. 
 

 Współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest, prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat 
za składowanie odpadów zawierających azbest, szczególnie w stosunku do uboższych 
właścicieli obiektów.  

 

 Opracowanie i wydawanie odpowiednich zaleceń i wytycznych dla gmin, 
administracji osiedli mieszkaniowych i obiektów komunalnych dotyczących 
sposobów bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającego azbest. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samorząd  
Powiatowy 
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Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  w pierwszej 
kolejności jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych na konkretnych 
obiektach. Uzyskane dane powinny być gromadzone przez samorząd gminy, a następnie 
przekazywane do samorządu powiatowego celem opracowania „Programu...” stanowiącego integralną 
część z programem wojewódzkim. 
Tak więc niezbędnym jest rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o skutkach 
dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest, zorganizowanie 
fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przez samorządy gmin i powiatów przy 
wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r., 
przekazywanie informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy kredytowej  na modernizację 
obiektów, itp.  
 

Odpady azbestowe składowane będą na składowiskach odpadów niebezpiecznych 
lub na wydzielonych kwaterach na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych. 
Aktualnie, na terenie powiatu nie ma składowiska odpadów przystosowanego do składowania 
odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym odpady muszą być przewożone do składowania 
poza terenem powiatu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM 
PERSPEKTYWY 2013-2018 należy przewidzieć  w każdym z zakładów zagospodarowania odpadów 
wydzieloną kwaterę o pojemności, co najmniej 150 000 Mg przyjmującą w ciągu roku 
do unieszkodliwienia do 7 000 Mg odpadów azbestowych lub wyznaczyć jedno centralne składowisko 
dla odpadów z całego województwa 
 

 - 60 -



  Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego na lata: 2009-2012 

 

 
2.8. PLANOWANE DZIAŁANIA  DOTYCZĄCE ZAMYKANIA INSTALACJI SŁUŻĄCYCH 
DO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW METODĄ D5. 

 

Klasyfikacji dotyczącej daty zaprzestania  eksploatacji składowisk zamieszczonych w tabeli   
dokonano w oparciu o: przewidywaną na koniec 2007 roku pojemność do wykorzystania; daty 
zakończenia eksploatacji wyznaczonej posiadanymi pozwoleniami i decyzjami woli zamknięcia 
składowiska wyrażonej przez zarządzającego; 

 
Tab. 40. Składowiska odpadów komunalnych przewidziane do zamknięcia  wg stanu na dzień 31.XII.2007 r. 

 
 

Lp. 
Nazwa składowiska 

/ 
położenie 

Zarządca składowiska status

Składowiska przewidziane 

do zamknięcia w 
latach 

do dalszej 
eksploatacji 

2009 2009-12 Po 2012 
 

1. Wałcz II 
gm. Wałcz 

Zakład Gospodarki Komunalnej   
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 
60,  78-600  Wałcz 

czynne  Y   

 

 

Y - do zamknięcia do 2012 roku 
 
 
POŁOŻENIE SKŁADOWISK W POWIECIE WAŁECKIM ORAZ HARMONOGRAM LIKWIDACJI 
SKŁADOWISK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁANIA W ZKRESIE ODPADÓW POZOSTAŁYCH. 
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3. CELE I ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

3.1. Cele i zadania powiatu wynikające z powiatowego programu ochrony środowiska 
 

Tabela 41. Cele i zadania powiatu w ramach poprawy gospodarki odpadami 
 

 

 
 

Cele i zadania 
 

Finansowanie Realizacja  
 

1. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci  budżety gminne, WFOŚiGW JST 
2. Wdrażanie kompleksowej gosp. odp. komunalnymi  środki własne JST 

3. Promowanie systemu segregacji odpadów WFOŚiGW JST 

4. 
Koordynacja działań związanych z rekultywacją 
terenów po byłych wysypiskach 
 

środki własne JST 

5. 
 

Opracowanie powiatowych wytycznych usuwania 
azbestu i wyrobów azbestowych 
 

środki własne powiatu JST 

6. Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych 
odpadów oraz ich segregacji "u źródła" 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW,   JST 

7. Propagowanie indywidualnego kompostowania 
odpadów organicznych (gosp. domowe i rolne) 

środki własne gmin i powiatu, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW,  

JST, Gminy, 
użytk. środow. 

8. Propagowanie systemu zagospodarowania odpadów 
opakowaniowych i biodegradowalnych  

budżet gminy, starostwa 
środki zewnętrzne - fundusze Gminy 

9. Wspieranie kampanii edukacji ekologicznej 
w zakresie gospodarki odpadami  

WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki 
ZGKiM, środki PFOŚiGW  

JST, lokalne 
media 

 

 
3.2. Cele i zadania wynikające z programu ochrony środowiska woj. zachodniopomorskiego 
 

Tabela  42. Poprawa gospodarki odpadami - kierunki działań w latach 2009-2011. 
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DZIAŁANIA 
 

REALIZUJĄ 
 

 
a) zamknięcie wszystkich składowisk niespełniających standardów UE,  
oraz przeprowadzenie technicznego zamknięcia i rekultywacji składowisk, 
 
 

b) ograniczenia oddziaływania składowisk na środowisko, 
 
 

c) wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów, 
 

 
d) intensyfikacja działań w zakresie wdrażania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, 
 

e) zwiększenie udziału odzysku odpadów, w tym odzysku energii, 
 

f) kontynuacja prac nad systemem gromadzenia, odbioru i transportu, odzysku 
oraz recyklingu odpadów opakowaniowych, 
 
 

g) rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 
 

h) rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwianie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
 
i) rozwój systemu zbiórki i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  
oraz odzysku w tym recyklingu odpadów pochodzących z demontażu pojazdów 
 
j) poprawa dostępu do informacji o miejscach zbiórki odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów,  
 

k) kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających 
instalacje do unieszkodliwiania odpadów, 
 

l) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców oraz 
małych i średnich podmiotów gospodarczych. 

 
Podmioty eksploatujące 

składowiska 
 
Zarządzający składowiskami 

 

 

JST, 
PGL Lasy Państwowe 

 

JST 
JST, podmioty prowadzący 

instalacje 
 

JST 
 

 
JST, podmioty uczestniczące  
w systemie gosp. odpadami 

komunalnymi 
 
 

Podmioty gospodarcze, JST 
 

Podmioty gospodarcze, JST 
 

JST 
 
 

 
JST, WIOŚ 

 
JST, organizacje 

pozarządowe 

 

 

* Źródła finansowania: Budżet państwa, użytkowników środowiska, środki pomocowe Unii Europejskiej, NFOŚiGW,   
WFOŚiGW. 
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Tabela 43. Cel średniookresowy - poprawa gospodarki odpadami. 
 

  
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA REALIZUJĄ 

 
FINANSOWANIE 

1 

 
1. 

 
Poprawa 
gospodarki 
odpadami. 

 a) minimalizacja ilości wytwarzanych 
odpadów oraz prowadzenie 
nowoczesnego (zgodnego                    
ze standardami unijnymi) systemu 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

 b) zwiększenie udziału odzysku, w tym     
w szczególności odzysku energii           
z odpadów, zgodnego z wymogami 
ochrony środowiska, 

 c) zmniejszenie ilości odpadów 
kierowanych na składowiska,              
w tym w szczególności ulegających 
biodegradacji, 

 d)   kompleksowe rozwiązanie problemu 
unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, 

 

  e)  usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
azbestowych, 

 

   f)       unieszkodliwianie odpadów 
medycznych i weterynaryjnych, 

 

  g)  działania edukacyjne w zakresie 
gospodarki odpadami. 

 
 

Mieszkańcy, JST, 
podmioty gospodarcze 

 
 
 

Podmioty prowadzące 
instalacje, JST 

 
 

JST, podmioty 
gospodarcze 

 
 

JST, podmioty 
gospodarcze 

PGL Lasy Państwowe 
 

JST, podmioty 
gospodarcze 

 
JST 

 
podmioty gospodarcze 

JST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet państwa, 
użytkowników 
środowiska, 

środki 
pomocowe UE, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 
2. 

 
Utworzenie 
spójnego 
wojewódzkiego 
systemu 
gospodarowania 
odpadami. 

  
 a) tworzenie ponad gminnych struktur    

dla realizacji regionalnych zakładów 
zagospodarowania odpadów, 

 b) modernizacja i wprowadzanie nowych, 
niskoodpadowych procesów 
produkcyjnych, 

 c) wdrożenie wytycznych w zakresie 
zapobiegania powstawania odpadów 
oraz zalecanego postępowania                
z odpadami przez przedsiębiorców. 

 
 
 
 
 

JST, 
podmioty korzystające   

ze środowiska 
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Rozdział VI. 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I INSTRUMENTY 
FINANASOWE SŁUŻĄCE ICH REALIZACJI. 
 
Harmonogram   rzeczowo -  finansowy   planowanych   przedsięwzięć   obejmuje   oprócz nakładów 
finansowych niezbędnych do ich realizacji, także koszty rekultywacji i zamykania składowisk   
odpadów   lub   ich   wydzielonej   części.   Natomiast   realizacja   poszczególnych projektów 
gospodarowania odpadami możliwa będzie poprzez wykorzystanie między innymi: 
 

 środków publicznych pochodzących z budżetu związków międzygminnych lub gmin jak 
również pozabudżetowych środków publicznych; 

 środków własnych  inwestora; 
 środków publiczno-prywatnych. 

 
Przewiduje   także   następujące   formy   finansowania   proponowanych   w   planie   inwestycji 
ekologicznych: 
 

 udziały własne gmin i przedsiębiorstw; 
 zobowiązania kapitałowe takie jak: kredyty, pożyczki, obligacje lub leasing; 
 udziały kapitałowe poprzez akcje i udziały w spółkach; 
 dotacje pochodzące zazwyczaj z funduszy ochrony środowiska; 
 unijne źródła współfinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami: 

− Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności na lata 
2007-2013, 

− Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-201, 
− Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 z osi priorytetowej III Działanie 

„Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej (środki przeznaczone natworzenie 
systemu zbierania, segregacji, wywozu odpadów komunalnych). 

 
Tab. 44. Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych przedsięwzięć dla Regionu Stargardzko-Wałeckiego 
 

 
 
 
 

Planowane zadania 
 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe 
całkowite 

koszty inwestycji
[zł.] 

Źródła finansowania 

 
Region Stargardzko-Wałecki 
MBUO  Łęczyca 
ZZO  Mirosławiec 
SP Stradzewo 

 
 

 
Rekultywacja nieczynnych składowisk 
odpadów komunalnych 

2010-2012 
2011-2012 
2010-2012 

 
 
 

 
2010-2016 

87 500 000 
80 000 000 

2 500 000 
 
 
 

 
45 350 000 

 
Środki własne gminy             
i z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
pozyskane w ramach 
Funduszu Spójności,  środki 
własne przedsiębiorców,  
 
środki Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej oraz Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

* nakłady inwestycyjne nie obejmują kosztów związanych z budowa w każdym z regionów kwatery 
lub składowiska do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
 

Dane opracowano na podstawie PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2013-2018.   
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Tab. 45. Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych przedsięwzięć na terenie powiatu wałeckiego 
 
 

PLANOWANE ZADANIA Lata 
realizacji 

Szacunkowe 
całkowite 

koszty 
inwestycji  [zł] 

Źródła finansowania 

 

 

1. ZZO Mirosławiec:  
Poniżej przedstawiono planowane zadania do 
realizacji wskazane przez Zarządcę składowiska 
– PHU EKO-FIUK S.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 - 2012 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki własne gminy      
i z Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura               
i Środowisko 
pozyskane                   
w ramach Funduszu 
Spójności, środki 
własne 
przedsiębiorców 

- przebudowa drogi i placów wewnętrznych 300 000 
- budowa nowego budynku socjalno-     

technicznego 250 000 

- budowa nowej wagi samochodowej 80 000 
- budowa myjni do kół 50 000 
- hala sortowni o powierzchni 800 m ² 600 000 
- sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych  
 selektywnie 550 000 

- sito bębnowe lub wibracyjne do separacji 
  odpadów biodegradowalnych i mineralnych 450 000 

- separator metali 80 000 
- taśmociągi 150 000 
- prasa do belowania surowców wtórnych 80 000 
- stanowiska do rozbierania odpadów 
  wielkogabarytowych i ZSEE 50 000 

- udowa punktu przyjmowania odpadów 
  problemowych 50 000 

- zakup ładowarki czołowej 60 000 
- zdalny monitoring i systemy alarmowe 20 000 
- prace projektowe, koszty dokumentacji 80 000 

 
 

2. Rekultywacja składowiska w Wałczu 
 

2013 - 2018 3 960 000 
 

Środki własne gminy, 
Środki funduszy 
ochrony środowiska 
Ś  

rodki pomocowe UE    

 

 

3. Kontynuacja rekultywacji nieczynnego 
składowiska odpadów w Tucznie 

2010 - 2011 1 716 000 
 
 

4. Budowa gminnych punktów odpadów 
niebezpiecznych 

 

2010 - 2011 100 000 
 

Środki własne gminy 
WFOŚiGW 

 
 

5. Selektywna zbiórka odpadów 
 

2010 - 2018 1 500 000  
Środki własne gminy 
Przedsiębiorcy 
 

 

6. Organizowanie zbiorki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 2010 - 2018 100 000 

 

7. Organizowanie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych 2010 - 2018 400 000 

 

 

8. Odbiór odpadów biodegradowalnych 2010 - 2018 1 000 000 Środki własne gminy 
WFOŚiGW  

 

9. Usuwanie odpadów zawierających azbest 2010 - 2018 4 178 000 

Środki własne gminy 
Środki funduszy 
ochrony środowiska 
Środki pomocowe UE 

 
 

10. Rekultywacja „dzikich” składowisk odpadów  
 

2010 - 2018 120 000 Środki własne gminy 
 

11. Edukacja ekologiczna 2010 - 2018 150 000 

Środki własne gminy 
WFOŚiGW  
PFOŚiGW 
Środki pomocowe UE 
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PHU EKO-FIUK S.C. rozważa  możliwość trójstronnego sposobu zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych: 
 

 Przekazanie odpadów innemu przedsiębiorcy, posiadającemu instalację do unieszkodliwiania 
odpadów biodegradowalnych np. MPGO sp. z o.o. w Wardyniu Górnym,  

 Budowa kompostowni odpadów biodegradowanych wraz z zakupem maszyn i urządzeń 
(opcjonalnie) - koszt 1 100 000 zł 

 Budowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowanych i produkcji 
wysokogatunkowego nawozu organicznego z urządzeniami CAMSTAR ECO CLEANER - 
koszt 5 400 000 zł.  

 

Po wykonaniu inwestycji ZUO Mirosławiec będzie w stanie przyjąć 125 000 Mg odpadów w ciągu 
roku. Zakład będzie mógł przyjmować odpady komunalne i przemysłowe z terenu powiatów: 
wałeckiego, drawskiego, choszczeńskiego, łobeskiego, świdwińskiego, szczecineckiego. 
 

Prognozowane korzyści z wybudowania zakładu: 
 

 Zakład o zasięgu ponadregionalnym z możliwością zagospodarowania wszystkich odpadów 
komunalnych i większości odpadów przemysłowych, 

 Realizacja ponadregionalnego, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 
 Brak konieczności budowy nowego składowiska odpadów, 
 Zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za przyjmowanie do unieszkodliwiania 

odpadów, zmniejszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców regionu, 
 Niskie koszty budowy i eksploatacji zakładu, 
 Brak obciążeń finansowych przy realizacji inwestycji dla samorządów i mieszkańców, 
 Rezerwa terenowa pozwalająca na wybudowanie nowej kwatery składowania odpadów 

i rozwój zakładu, 
 Bliskość zakładu i dobre połączenie komunikacyjne pozwolą na obniżenie kosztów transportu 

odpadów, 
 Stworzenie nowych miejsc pracy, 
 Osiągnięty efekt ekologiczny w postaci ograniczania składowania odpadów komunalnych 

na korzyść odzysku i recyklingu, 
 Długofalowe rozwiązanie gospodarki odpadami dla samorządów, mieszkańców 

i przedsiębiorstw. 
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Rozdział VII 
SYSTEM  MONITORINGU  I  OCENY  REALIZACJI PLANU 
 
 

Zasadnicze elementy  monitoringu  i  oceny  realizacji  planu:   
 
 

Wskaźniki monitoringu są objęte sprawozdawczością zgodnie z terminarzem sprawozdań gminnych 
(ocena będzie dokonywana w 2011 r. według stanu  na  dzień 31  grudnia  2010  r.,  przy  czym  
niektóre  wskaźniki  są określane w skali rocznej). W sprawozdaniach z realizacji gminnych PGO 
należy uwzględnić tylko informacje ogólne oraz dotyczące odpadów komunalnych. 
W sprawozdaniach  z  realizacji  gminnych  planów  gospodarki odpadami,  zgodnie  z  wymaganiami  
określonymi  w  Kpgo  2010,  będą  zamieszczone  także wykazy instalacji do zagospodarowania 
odpadów komunalnych według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem: 

− kompostowni odpadów organicznych selektywnie zbieranych, 
− zakładów fermentacji, 
− zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
− sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, 

np.: papier, szkło), 
− sortowni zmieszanych odpadów komunalnych, 
− sortowni zarówno odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem 

sortowanych frakcji, np.: papier, szkło), jak i zmieszanych odpadów komunalnych, 
− legalnych  składowisk  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne,  na  których są 

umieszczane odpady komunalne, 
wraz  z  podaniem  co  najmniej  rodzaju  instalacji,  nazwy,  adresu,  zdolności  przerobowych,  a ponadto 
dla składowisk odpadów powinny zostać określone: niewypełnione pojemności poszczególnych 
składowisk i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Dla każdej  
instalacji zostanie dokonana ocena spełniania przez  nią wymagań prawnych i technicznych. 
W przypadku niespełnienia wymagań, zostaną wskazane wymagania, które nie zostały spełnione 
i sposób poprawy sytuacji. 
 

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie "Krajowego planu 
gospodarki odpadami 2010" (M.P. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Monitor Polski z 2006 r. Nr 90 poz. 946, 
w sprawozdaniach z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami będą zamieszczone wykazy 
wszystkich instalacji do zagospodarowania odpadów położonych na obszarze powiatu według stanu 
na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem wskazanych powyżej instalacji 
do zagospodarowania odpadów komunalnych, a ponadto: 

 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
 zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane 

odpady komunalne, 
 składowisk odpadów obojętnych, 
 składowisk odpadów niebezpiecznych, 
 składowisk odpadów niebezpiecznych, na których są składowane odpady zawierające azbest 

oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których wydzielono 
kwatery do składowania odpadów zawierających azbest, 

wraz z podaniem co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych, a ponadto 
dla składowisk odpadów zostaną określone: niewypełnione pojemności poszczególnych składowisk 
i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Dla każdej instalacji 
zostanie dokonana ocena spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych. W przypadku 
niespełnienia wymagań, zostaną wskazane wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy 
sytuacji.  
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Zgodnie z § 1 ust 6 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 
w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami (Dz.U.07.101.687) Marszałek województwa zobowiązany jest zapewnić 
Staroście dostęp do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania 
i gospodarowania odpadami, zwanej "wojewódzką bazą danych". Starosta uzyskuje dostęp do: 
 

 1) informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, na terenie danego powiatu, 
z podziałem na gminy; 

 2) informacji dotyczących zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu 
województwa; 

 3) informacji dotyczących posiadaczy odpadów działających na terenie danego powiatu. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 
 1) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych 

wytwórców odpadów na terenie danego powiatu, składających zbiorcze zestawienia danych 
o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

 2) sposobu gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danego powiatu, 
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

 3) gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danego powiatu; 
 4) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie 

województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów. 

 

Źródłem danych będą także dane gromadzone w istniejących bazach danych, zbieranych w ramach  
systemu  administracyjnego  i  badań  statystycznych (np. GUS). 
 

Wzór informacji o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie powiatu 
Wzór Informacji  o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie powiatu w ramach monitoringu  
opracowano w oparciu o system oceny realizacji PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM 
PERSPEKTYWY 2013-2018.  
Tab. 46. Wzór Informacji  o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie powiatu w ramach monitoringu   
 

L.p. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Jednostka 

 

Wartości 
2010 r 

 

2011 r.
 

 
 

Ogólne 
 

1. Masa odpadów wytworzonych – ogółem Mg   
2. Masa    odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez  recyklingu 

organicznego) Mg   

3. Odsetek  masy  odpadów  wytworzonych  poddanych  recyklingowi  (bez  recyklingu 
organicznego) %   

4. Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu Mg   
5. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu %   
6. Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi Mg   
7. Odsetek    masy    odpadów    wytworzonych    wykorzystanych    bezpośrednio    

na powierzchni ziemi %   

8. Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami 
biologicznymi Mg   

9. Odsetek  masy  odpadów  wytworzonych  poddanych  unieszkodliwianiu  metodami 
biologicznymi %   

10. Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami 
termicznymi Mg   

11. Odsetek  masy  odpadów  wytworzonych  poddanych  unieszkodliwianiu  metodami 
termicznymi %   

12. Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia Mg   
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13. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia %   
14. Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami szt.   
15. Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami %   
16. Liczba  decyzji  wydanych  przez  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  

w zakresie gospodarki odpadami szt.   

17. Liczba  decyzji  wydanych  przez  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast    
w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania    

18. Odsetek  decyzji  wydanych  przez  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast     
w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania %   

19. Liczba  decyzji  wydanych  przez  wójtów, burmistrzów miast w zakresie
gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym szt.   

20. Odsetek  decyzji  wydanych  przez  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast     
w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym %   

21. Liczba   decyzji   wydanych   przez   starostów   w   zakresie   gospodarki   odpadami, 
utrzymanych w postępowaniu odwoławczym szt.   

22. Odsetek  decyzji  wydanych  przez  starostów  w  zakresie  gospodarki  odpadami, 
utrzymanych w postępowaniu odwoławczym %   

23. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki 
odpadami – ogółem mln zł   

24. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki 
odpadami – z funduszy Unii Europejskiej mln zł   

25. Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami szt.   
26. Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami szt.   

 

Odpady komunalne 
 

27. Liczba mieszkańców powiatu ogółem    
28. Liczba mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania 

odpadów komunalnych    

29. Odsetek    mieszkańców  powiatu objętych  zorganizowanym  systemem zbierania 
odpadów komunalnych %   

30. Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem Mg   
31. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg   
32. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne Mg   
33. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu 

metodami mechaniczno-biologicznymi Mg   

34. Odsetek   masy   odpadów   komunalnych   zebranych   jako   zmieszane,   poddanych 
przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi %   

35. Masa   odpadów   komunalnych   zebranych   jako   zmieszane   odpady   komunalne 
składowanych bez przetwarzania Mg   

36. Odsetek    masy    odpadów    komunalnych    zebranych   jako   zmieszane    odpady 
komunalne składowanych bez przetwarzania %   

37. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez 
recyklingu organicznego) Mg   

38. Odsetek    masy    odpadów    komunalnych   zebranych   selektywnie  poddanych
recyklingowi (bez recyklingu organicznego) %   

39. Masa  odpadów  komunalnych  zebranych  selektywnie,  poddanych  recyklingowi 
organicznego Mg   

40. Odsetek    masy    odpadów    komunalnych    zebranych    selektywnie,    poddanych 
recyklingowi organicznego %   

41. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu
(poza składowaniem) Mg   

42. Odsetek    masy    odpadów    komunalnych    zebranych    selektywnie    poddanych 
unieszkodliwianiu (poza składowaniem) %   

43. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu Mg   
44. Odsetek    masy    odpadów    komunalnych    zebranych    selektywnie    poddanych 

składowaniu %   
45. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. Mg   
46. Masa    odpadów    komunalnych    ulegających    biodegradacji    składowanych    na 

składowiskach odpadów Mg   

47. Iloraz  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  składowanych  na 
składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. %   

48. Liczba   czynnych   składowisk   odpadów,   na   których   składowane   są   odpady szt.   
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komunalne – ogółem 
49. Liczba   czynnych   składowisk   odpadów,   na   których   składowane   są   odpady 

komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie szt.   

50. Pozostała   do   wypełnienia   pojemność   składowisk   odpadów,   na   których   są
składowane odpady komunalne – ogółem m3   

51. Pozostała   do   wypełnienia   pojemność   składowisk   odpadów,   na   których   są
składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie m3   

52. Liczba   instalacji   do   biologiczno-mechanicznego   przetwarzania   zmieszanych 
odpadów komunalnych szt.   

53. Moce    przerobowe    instalacji    do    biologiczno-mechanicznego    przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych mln Mg   

 

Odpady niebezpieczne 
 

54. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych tys. Mg   
55. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi tys. Mg   
56. Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi %   
57. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia tys. Mg   
58. Odsetek   masy   wytworzonych   odpadów   niebezpiecznych   składowanych   bez 

przetworzenia %   
59. Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych tys. Mg   
60. Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB tys. Mg   
61. Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów tys. Mg   
62. Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów tys. Mg   
63. Poziom  recyklingu  baterii  i  akumulatorów  kwasowo-ołowiowych            

(liczony  wg dyrektywy1)) %   

64. Poziom   recyklingu   baterii   i   akumulatorów   niklowo-kadmowych                
(liczony   wg dyrektywy1)) %   

65. Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy1)) %   
66. Ilość wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów2) szt.   
67. Ilość zebranych i przekazanych do odzysku baterii i akumulatorów2) szt.   
68. Ilość zebranych i przekazanych do recyklingu  baterii i akumulatorów2) szt.   
69. Poziom odzysku baterii i akumulatorów2) %   
70. Poziom recyklingu baterii i akumualtorów2) %   
71. Masa   pozostałych   zinwentaryzowanych   wyrobów   zawierających   azbest                 

–   do usunięcia i unieszkodliwienia mln Mg   
72. Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji szt.   
73. Liczba zlikwidowanych mogilników w danym okresie sprawozdawczym szt.   
74. Masa  szacunkowa  przeterminowanych  pestycydów  zawartych  w  pozostałych  

do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach tys. Mg   
75. Masa wprowadzonego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego tys. Mg   
76. Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem tys. Mg   
77. Masa  zebranego zużytego  sprzętu  elektrycznego i  elektronicznego  z  gospodarstw 

domowych tys. Mg   

78. Masa  zebranego zużytego  sprzętu  elektrycznego i  elektronicznego  z  gospodarstw 
domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca kg/mieszkańca   

79. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) %   
80. Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) %   
81. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) %   
82. Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) %   
83. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) %   
84. Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) %   
85. Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych %   
86. Liczba stacji demontażu 3) szt.   
87. Liczba punktów zbierania pojazdów 3) szt.   
88. Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) tys. Mg   
89. Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych %   
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z eksploatacji 3) 
90. Poziom    recyklingu    odpadów    pochodzących    z    demontowanych    pojazdów 

wycofanych z   eksploatacji 3) %   
 

Komunalne osady ściekowe 
 

91. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych tys. Mg   
92. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu 

metodami biologicznymi tys. Mg   
93. Odsetek   masy   wytworzonych   komunalnych  osadów  ściekowych  poddanych

przetwarzaniu metodami biologicznymi %   

94. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu 
metodami termicznymi tys. Mg   

95. Odsetek   masy   wytworzonych   komunalnych   osadów   ściekowych   poddanych 
przetwarzaniu metodami termicznymi %   

96. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio 
wykorzystywanych w rolnictwie    

97. Odsetek  masy   wytworzonych  komunalnych  osadów  ściekowych  bezpośrednio 
wykorzystywanych w rolnictwie %   

98. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio 
wykorzystywanych w innych zastosowaniach tys. Mg   

99. Odsetek  masy   wytworzonych  komunalnych  osadów  ściekowych  bezpośrednio 
wykorzystywanych w innych zastosowaniach %   

100. Masa   wytworzonych   komunalnych   osadów   ściekowych   składowanych   bez 
przetworzenia na składowiskach odpadów tys. Mg   

101. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez 
przetworzenia na składowiskach odpadów %   

 

Odpady opakowaniowe 
 

102. Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg   
103. Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg   
104. Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg   
105. Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg   
106. Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg   
107. Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg   
108. Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg   
109. Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych – ogółem %   
110. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych – ogółem %   
111. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła %   
112. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych %   
113. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury %   
114. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali %   
115. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium %   
116. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna %   

 

 
1)   –  dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2006/66/WE  z  dnia  6  września  2006  r.  w  sprawie  baterii  i  
akumulatorów  oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 
26.9.2006), 
2)  – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz   
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) 
3)  – według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 
180, poz.1495), 
 4)  – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 
202 i Nr175, poz. 1458). 
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Rozdział VIII  
 

WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU  NA ŚRODOWISKO 
 
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego  wyznacza kierunki w zakresie gospodarowania 
i postępowania z odpadami, przedstawia program rozwoju systemu oraz określa opcje rozwiązań 
systemowych w warunkach powiatu i powstał zgodnie z wymaganiami prawa polskiego w zgodności 
z wskazaniami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzenia planów gospodarki odpadami, które określa szczegółowy zakres, sposób oraz formę 
sporządzania przedmiotowego dokumentu. 
 
 

Rozwiązania przyjęte w tym dokumencie są zgodne z wytycznymi wskazanymi w opracowaniu 
szczebla wojewódzkiego zaakceptowanego Uchwałą Nr XXXI/343/09 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-
2018. Cele i zadania ujęte w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego wynikają 
bezpośrednio z założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2009 – 2012, dla którego opracowano prognozę oddziaływania na środowisko. Prognoza 
ta uwzględnia m.in. skutki realizacji zadań w zakresie  gospodarowania odpadami w Regionie 
Stargardzko-Wałeckim. Prognoza wskazuje także na możliwość wystąpienia negatywnych skutków 
realizacji zadań (głównie krótkotrwałych) oraz przedstawia zalecenia dotyczące ich minimalizacji oraz 
przeciwdziałania. Identyfikacja ewentualnych zagrożeń na wczesnym etapie opracowywania 
dokumentu pozwala na ich uwzględnienie w ostatecznej wersji dokumentu wspierając proces 
decyzyjny i procedury konsultacji planu. 
 

W Projekcie Planu Gospodarki Odpadami przyjęto zasadnicze założenie, że gospodarka odpadami 
w miastach i gminach powiatu będzie realizowana jako system zintegrowany, zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Zintegrowana gospodarka odpadami jest procesem systematycznego 
wdrażania rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i strategicznych, zapewniających 
minimalizacje wytwarzania odpadów oraz racjonalny odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich 
wytwarzanych odpadów przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska oraz minimalizacji 
całkowitych kosztów. W konstruowaniu Planu kierowano się zasadą, że w gospodarce odpadami 
podstawowym priorytetem jest prewencja, tj. zapobieganie powstawaniu odpadów. W praktyce 
zapobieganie powstawaniu wielu rodzajów odpadów jest niemożliwe, stąd należy minimalizować 
ich ilość i zmniejszać ich szkodliwość dla środowiska. W przypadku, gdy odpady już powstały, 
zalecano maksymalne wykorzystanie odzyskanych z nich surowców i materiałów – możliwie blisko 
miejsca ich powstawania (zasady bliskości i samowystarczalności). Celem tych zaleceń jest 
ograniczenie przewozu odpadów do minimum. Zasadę najbliższego otoczenia oraz 
samowystarczalności zastosowano jedynie do odpadów przeznaczonych do składowania, a nie 
do odzysku. Zasada najbliższego otoczenia sprzyja zwiększeniu poczucia odpowiedzialności 
na szczeblu lokalnym, a jej zastosowanie pozwoli zagospodarowywać odpady w miejscu ich 
wytworzenia. 
 

Konstrukcja planu opiera się na czterech fundamentach:  
 

1. Unikać wytwarzania odpadów 
2. Zmniejszać ilość wytwarzanych odpadów 
3. Dążyć do odzysku surowców zawartych w odpadach 
4. Dopiero po zastosowaniu wszystkich powyższych sposobów, pozostałe odpady należy 

unieszkodliwić w sposób bezpieczny dla środowiska 
 
Projektowany system gospodarki odpadami jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami. Celem wykonania prognozy oddziaływania na środowisko było ustalenie skutków 
realizacji priorytetowych  działań zapisanych w projekcie aktualizowanego planu. Zidentyfikowane 
w projekcie PPOŚ cele, priorytety ekologiczne oraz działania wpisują się w cele w zakresie ochrony 
środowiska, jakie zostały ustalone na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. 
Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w ramach projektu, bezpośrednie 
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oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny. W fazie realizacji pojawi się 
krótkotrwałe, negatywne oddziaływanie charakterystyczne np. dla etapu budowy lub rozruchu 
instalacji, natomiast w perspektywie długookresowej będzie wywierać pośrednio i bezpośrednio 
pozytywny wpływ na poszczególne komponenty środowiska.   Niekorzystne oddziaływania mogą być 
znacznie ograniczone np. poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz 
użytkowanie, sposób postępowania (np. usuwanie materiałów zawierających azbest). Zgodnie 
z przepisami, szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko realizowanych przedsięwzięć będzie 
przeprowadzana na etapie wydawania decyzji środowiskowej.  
 
Należy podkreślić, że konstrukcja powiatowego programu oparta jest na założeniach przyjętych 
w wojewódzkim programie ochrony środowiska, który podlegał ocenie oraz analizie skutków jego 
przyjęcia dla środowiska. Aktualizacja powiatowego programu jest opracowaniem podrzędnym 
w stosunku do planu wojewódzkiego i stanowi  rozwinięcie jego głównych założeń na poziomie 
samorządowym.  

 
Realizacja Planu będzie miała wpływ przede wszystkim na: 
 

 zwiększenie stopnia obsługi mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów zmieszanych 
i wyeliminowanie niekontrolowane usuwanie odpadów do środowiska; 

 zwiększenie ilości odzysku odpadów opakowaniowych uzyskanych poprzez system 
selektywnej zbiórki; 

 ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach 
zlokalizowanych w powiecie; 

 system zbiorki odpadów wielkogabarytowych przyczyni się do zmniejszenia liczby „dzikich 
wysypisk”, co w konsekwencji  przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi i wód; 

 usuwanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych pociągnie za sobą 
poprawę stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapewni ochronę powierzchni 
ziemi; 

 zmniejszenie negatywnego wpływu składowiska odpadów na środowisko, a w szczególności 
na wody gruntowe, powierzchniowe i powietrze atmosferyczne; 

 wprowadzenie zorganizowanego systemu usuwania odpadów budowlanych doprowadzi 
do poprawy stanu powierzchni ziemi 

 
Zaniechanie realizacji działań określonych w priorytetach ekologicznych aktualizowanego planu 
gospodarki odpadami prowadzić będzie do pogorszenia stanu środowiska i pogorszenia jakości życia 
mieszkańców.  
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Rozdział IX 
 

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego stanowi aktualizację Planu przejętego Uchwałą 

NR XII/98/2004 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2004 roku. Obejmuje okres lat 2010 – 

2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2018.  

W niniejszym planie przedstawiono sektor komunalny i gospodarczy, który obejmuje m.in.:                                   

- charakterystykę ogólną powiatu wałeckiego, 

- aktualny stan gospodarki odpadami, 

- instalacje w których następuje gospodarowanie odpadami, 

- analizę planowanego sytemu gospodarki odpadami dla Regionu Stargardzko-Wałeckiego, 

- prognozy zmian w zakresie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów,  

- harmonogram realizacji przedsięwzięcia,  

- system monitoringu i oceny wdrażania planu. 

Podstawowym celem w sektorze komunalnym jest uporządkowanie gospodarki komunalnej na terenie 

całego powiatu wałeckiego oraz aktywizacja jednostek zajmujących się gospodarowaniem odpadami.  

Gminy prowadzić będą system selektywnego zbierania i dążyć do zapewnienia odbioru odpadów               

od wszystkich mieszkańców. System selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie 

obejmował odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne i ulegające 

biodegradacji. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie 

wałeckim odbywać się będzie na terenie planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów                     

w  Mirosławcu, wchodzącego w skład Regionu Stargardzko-Wałeckiego.  

ZZO powstanie na terenie istniejącego składowiska odpadów w Mirosławcu, które docelowo 

przyjmować będzie odpady z całego terenu powiatu wałeckiego oraz z terenu gmin ościennych. 

Docelowo  ZZO Mirosławiec będzie wyposażony w sortownię mechaniczną przy pomocy której                     

z odpadów zmieszanych zostaną wyselekcjonowane poszczególne rodzaje odpadów przeznaczonych 

do dalszego wykorzystania. Do składowania przeznaczona zostanie tylko część odpadów, tzw. balast. 

W planie uwzględniono prognozę zmian w perspektywie do roku 2018 w zakresie wytwarzania 

odpadów, uwzględniając przy tym zmianę liczebności ludności w powiecie. Przedstawione zostały 

krótko i długookresowe działania administracji zmierzające do ograniczenia ilości powstawania 

odpadów w powiecie.  

Priorytetem działań gmin powinno być ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach.  

W planie jako osobny rozdział stanowią informacje dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest. Przedstawiony został harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych przedsięwzięć, który 

obejmuje oprócz nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji, także koszty rekultywacji 

składowisk odpadów. Opracowano system monitoringu i oceny realizacji planu, na podstawie którego 

sporządzana będzie sprawozdawczość z realizacji powyższego planu. 
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Skrócony wyciąg z przepisów prawa 

 
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  
wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U.07.39.251 j.t. ze zm. 
 
1. Obowiązkowe zadania własne gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
 
 1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania 
  wszystkich rodzajów odpadów komunalnych; 
 2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, aby było możliwe: 
a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 
c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; 

 3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub 
przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń 
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców; 

 4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania: 
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, 
b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, 
c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r; 

 5) (4) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania 
zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych 
w tym zakresie. 
 
Obowiązki posiadaczy odpadów  
 
Wytwórca odpadów jest obowiązany do: 
 

 1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli 
wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie; 

 2) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo 
powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. 

Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które 
powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów 
niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. 
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Słownik 
 
* Źródło: fragm. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t.). 
 

Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych 
w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach , których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub 
do ich pozbycia się jest obowiązany. 
 

Odpady niebezpieczne są to odpady: 
 

 1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy 
oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub 

 2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy 
i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz 
posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. 

 

 Ilekroć w planie jest mowa o: 
 

 1) gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami 
unieszkodliwiania odpadów; 

 2) komunalnych osadach ściekowych - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków 
osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych; 

 3) magazynowaniu odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie 
odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem; 

 4) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych; 

 5) odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie 
medycyny; 

 6) odpadach obojętnych - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom 
fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie 
ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna 
zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny 
stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi; 

 7) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

 8) odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, 
leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem 
badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach; 

 8a) odpadach z wypadków - rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia akcji 
ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub 
poważnej awarii przemysłowej; 

 9) odzysku - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia 
ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, 
lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, 
określone w załączniku nr 5 do ustawy; 

10) odzysku energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania 
energii; 

11) olejach odpadowych - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie 
nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności 
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zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin 
i oleje hydrauliczne; 

12) PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, 
monometylotetrachlorodifenylometan,monometylodichlorodifenylometan, 
monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji 
w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie; 

13) posiadaczu odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę 
odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem 
prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości; 

14) recyklingu - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu 
substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania 
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też 
recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii; 

15) recyklingu organicznym - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, 
lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach 
przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; 
składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny; 

16) składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania 
odpadów; 

17) spalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego 
przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące 
instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów 
wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, 
sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, 
wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego 
przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji 
otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych; 

18) staroście - rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu; 
19) stosowaniu komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie 

na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu 
ich wykorzystywania; 

20) termicznym przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to: 
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie, 
b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces 

plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania 
odpadów są następnie spalane; 

21) unieszkodliwianiu odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń 
biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu 
doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 
środowiska; 

21a) współspalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część, których głównym celem 
jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z paliwami są przekształcane termicznie 
odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące 
instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz 
z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem 
i monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym 
przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz 
instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku 
spalania i oczyszczania gazów odlotowych; 

22) wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje 
powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub 
inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów 
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, 
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czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który 
świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; 

23) zbieraniu odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w 
pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do 
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 
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Notatki 
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Załącznik nr 1 
Karta składowiska odpadów w gminie miejskiej Wałcz – stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 

 

Lp. 
 

Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

 

Zakres danych Informacje o składowisku 
odpadów 

 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa składowiska 

 

Składowisko odpadów 
komunalnych w Wałczu 

1.2. Gmina  Wałcz  
1.3. Powiat  wałecki  
1.4. Województwo  Zachodniopomorskie  

1.5. Typ składowiska Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

1.6. Nazwa i adres właściciela składowiska 
odpadów 

Jednostka samorządu 
terytorialnego Gmina Miejska Wałcz 

1.7. REGON   570791483 
1.8. NIP  7651602896 

1.9. Nazwa i adres właściciela gruntu                
pod składowiskiem odpadów 

Jednostka samorządu 
terytorialnego Gmina Miejska Wałcz 

1.10. REGON   570791483 
1.11. NIP  7651602896 
1.12. Nazwa i adres zarządzającego skład. Jednostka podległa gminie ZGK  Sp. z.o.o. w Wałczu 
1.13. REGON  

 

570017269 
1.14. NIP  7650006181 

1.15. Czy kierownik składowiska odpadów 
posiada wymagane kwalifikacje? Tak 

1.16. Liczba kwater [szt.] 1 
1.17. Liczba kwater eksploatowanych [szt.] 1 
1.18. Liczba kwater zamkniętych [szt.] Brak 
1.19. Czy składowisko jest w trakcie budowy? 

 

Nie dotyczy 
1.20. Czy skład. jest w trakcie eksploatacji? Tak 
1.21. Czy skład. jest w trakcie rekultywacji?  Nie 
1.22. Czy skład. jest w trakcie monitoringu? Nie 

1.23. Czy skład. jest w okresie po zakończeniu 
monitoringu? Nie 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. Decyzja lokalizacyjna  
Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Urząd Miasta  
- 08.05.1990 r. 
- 833/4/90 

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy                 
i zagospodarowania terenu  

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

Brak danych 

2.3. Pozwolenie na budowę 
Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Urząd Rejonowy 
- 01.09.1992 r. 
- GP.7351/16/92 

2.4. Pozwolenie na użytkowanie  - Brak danych 

2.5. 
Decyzja o wykonaniu przeglądu 
ekologicznego na podstawie  art. 33 ust.1 
ustawy wprowadzającej   

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Starosta Wałecki 
- 31.01.2002 r. 
- OS-7647-13/2002 

2.6. 
Decyzja o dostosowaniu                          
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
wprowadzającej  

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Wojewoda Zachodniopom. 
- 16.12.2003 r. 
-K-SR-Ś-S/6621/19/2003 
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2.10. Decyzja zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji składowiska 

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Starosta Wałecki  
- 03.01.2003 r. 
- OS-7647-100/02/03 

2.11. 
 
Pozwolenie zintegrowane  
 

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 
termin obowiązywania 

Wojewoda Zachodniopom. 
13.08.2007 r. 
K-SR-Ś-6/6619/40/07 
Sierpień 2017 r. 

2.12. Czy dla składowiska była wydana decyzja 
w sprawie wstrzymania działalności? 

 
 Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 
Czy składowisko jest ujęte                          
w wykazie zamieszczonym                          
w woj. planie gospodarki odpadami? 

 Tak 

3.2. Czy w woj. planie gosp. odp. określono 
termin zamknięcia składowiska?  Jeżeli tak to podać rok 2009 - 2012 

3.3. Czy składowisko jest ujęte                           
w woj. bazie o gospodarce odpadami? 

 

Tak 

3.4. Czy składowisko odpadów jest ujęte 
w bazie WIOŚ? Tak 

3.5. Czy składowisko jest ujęte w bazie WUS? Tak 

4. Wymagania techniczne 

4.1. Pojemność całkowita  [Mg] 69 000 
4.2. Pojemność zapełniona  [Mg] 69 854 
4.4. Powierzchnia w granicach korony  [m2] 18 000 

4.5. Uszczelnienie   Izolacja syntetyczna (materiał 
grubość) 

geomembrana  
PEHD gr. 2 mm 
Folia typu „AGRU” klejona 

4.6. Drenaż odcieków 

Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłuż kolektorów 
i w kierunku kolektorów) 

5 % 

Zewnętrzny system rowów Tak 

4.7. Gromadzenie odcieków  W specjalnych zbiornikach  
(pojemność, m3) 300 

4.8. Postępowanie z odciekami 

Rozdeszczowanie na 
powierzchni składowiska  Tak 

Nadmiar wywożony do 
oczyszczalni miejskiej  Tak 

4.9. Instalacja do odprowadzania gazu skład. Z emisją do atmosfery Tak 
4.10. Pas zieleni Szerokość pasa [m] 6 
4.11. Ogrodzenie  

 

Tak 
4.12. Rejestracja wjazdów Tak 
4.13. Ewidencja odpadów Tak 
4.14. Waga  Nie  
4.15. Urządzenia do mycia i dezynfekcji Tak 
4.16. Wykonywanie warstw przykr. odpady  Tak 

4.18. Monitoring w fazie eksploatacyjnej  

Opad atmosferyczny Tak 
Wody powierzchniowe Tak 
Wody podziemne Tak 
Gaz składowiskowy Tak 

6. Odpady 

6.1  Czy na składowisku odpadów                      
są deponowane odpady komunalne?  Tak 

6.2. Masa odpadów składowana w 2006 r. [Mg] 8176 
6.3. Masa odpadów składowana w 2007 r. [Mg] 10 400 
6.4. Masa odpadów składowana w 2008 r. [Mg] 8 995 
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Załącznik nr 2 
Karta składowiska odpadów w Mirosławcu – stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 

 

Lp. 
 

Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

 

Zakres danych Informacje o składowisku 
odpadów 

    

1. 
 

Ogólne informacje o obiekcie 
 

  
    

1.1. Nazwa składowiska 

 

Składowisko odpadów komunalnych     
w Mirosławcu 

1.2. Gmina  Mirosławiec 
1.3. Powiat  Wałecki 
1.4. Województwo  Zachodniopomorskie 

1.5. Typ składowiska Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 

1.6. Nazwa i adres właściciela składowiska 
odpadów 

Jednostka samorządu 
terytorialnego  

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec 
ul. Wolności 37 

1.7. REGON   570791508 
1.8. NIP  7651603418 

1.9. Nazwa i adres właściciela gruntu                
pod składowiskiem odpadów 

Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec 
ul. Wolności 37 

1.10. REGON  570791508 
1.11. NIP  7651603418 

1.12. Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

Przedsiębiorca 
prywatny 

PHU „EKO-FIUK” S.C.            
Jadwiga i Eugeniusz Fiuk 
78-320 Połczyn Zdrój,                       
ul. Świerczewskiego 2b 

1.13. REGON  

 

 
1.14. NIP   

1.15. Czy kierownik składowiska odpadów 
posiada wymagane kwalifikacje? Tak 

1.16. Liczba kwater [szt.] 1 
1.17. Liczba kwater eksploatowanych [szt.] 1 

1.18. Czy składowisko jest w trakcie 
eksploatacji? 

 

Tak 

1.19. Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji?  Nie 

1.20. Czy składowisko jest w trakcie 
monitoringu? Nie 

1.21. Czy składowisko jest w okresie                   
po zakończeniu monitoringu? Nie 

2. 
 

Decyzje administracyjne 
 

2.1. Decyzja lokalizacyjna  
Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Burmistrz Miasta Wałcza  
- 03.09.1993 r. 
- PPA/7331/93 

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy                  
i zagospodarowania terenu  

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

Brak danych 

2.3. Pozwolenie na budowę 
Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

-  Kierownik UR w Wałczu  
- 04.07.1997 r. 
- GPA/351/329/97 

2.4. Pozwolenie na użytkowanie  
Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Starosta Wałecki      
- 5.04.2001 r.  
- 135/2001 

2.5. 
Decyzja o wykonaniu przeglądu 
ekologicznego na podstawie art. 33 ust.1 
ustawy wprowadzającej  

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Starosta Wałecki 
- 30.01.2002 
- OS-7647-12/2002 
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2.6. 
Decyzja o dostosowaniu                         
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzającej  

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Starostwa Wałecki  
- 18.12.003 r. 
- OS-7647-74/2003 

2.7. 
Czy treść decyzji o dostosowaniu 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzającej została wykonana  

Tak 

2.8. Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 2005  

2.9. Decyzja zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji składowiska 

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Marszałek Woj. Zachod. 
- 18.11.2008 r. 
- WRiOŚ-III-BKoc/7711/7-3/08 

2.10. Pozwolenie zintegrowane  
Organ wydający  
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Marszałek Woj. Zachod. 
- 25.06.2009 r. 
- WRiOŚ-II-BKoc/7740/2-6/09 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 
Czy składowisko jest ujęte w wykazie 
zamieszczonym w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

 

Tak 

3.2. 
Czy w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami określono termin zamknięcia 
składowiska?  

Nie 

3.3. Czy składowisko jest ujęte w woj. bazie  
o gospodarce odpadami? Tak 

3.4. Czy składowisko odpadów jest ujęte          
w bazie WIOŚ ? Tak 

3.5. Czy składowisko jest ujęte  w bazie WUS Tak  
4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemność całkowita [Mg] 390 000 
4.2. Pojemność zapełniona  [Mg] 33 107  
4.4. Powierzchnia w granicach korony [m2] (wg WSO) 34 200  
4.5. Uszczelnienie  

 

Glina 75 cm, współcz. filtr. 10-8 m/s 
4.6. Drenaż odcieków Tak 
4.7. Gromadzenie odcieków  Nie  
4.8. Postępowanie z odciekami Odprowadzanie  do kan. miejskiej 
4.9. Instalacja do odprowadzania gazu skład. Emisja do atmosfery 
4.10. Pas zieleni Tak 
4.11. Ogrodzenie  Tak 
4.12. Rejestracja wjazdów Tak 
4.13. Ewidencja odpadów Tak 
4.14. Waga  Tak 
4.15. Urządzenia do mycia i dezynfekcji Tak 
4.16. Wykonywanie warstw przykr. odpady żwir/piasek 

4.17. Monitoring w fazie eksploatacyjnej  

Opad atmosferyczny Nie  
Wody powierzchniowe Nie  
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 
Gaz składowiskowy Tak 

5. Dofinansowanie 

5.1. 
Czy dostosowanie składowiska wymaga 
dodatkowych środków finansowych (poza 
środkami własnymi zarządzającego)?  

 Tak 

6. Odpady 
6.5. Masa odpadów składowana w 2006 r. [Mg] 5000 
 Masa odpadów składowana w 2007 r. [Mg] 4150 
6.7. Masa odpadów składowana w 2008 r.  [Mg] 4540 
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Załącznik nr 3. Karta składowiska odpadów w Człopie – stan na 31 grudnia 2008 roku 
  

 

Lp. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacja  o składowisku 

odpadów 
 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa składowiska 

 

Składowisko odpadów 
komunalnych w Człopie 

1.2. Gmina  Człopa 
1.3. Powiat  wałecki 
1.4. Województwo  Zachodniopomorskie 

1.5. Typ składowiska Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

1.6. Nazwa i adres właściciela składowiska 
odpadów 

Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Urząd Miasta i Gminy Człopa 
ul. Strzelecka 2, 78-630  

1.7. REGON   570791490 
1.8 NIP  7651602873 

1.9. Nazwa i adres właściciela gruntu              
pod składowiskiem odpadów 

Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Urząd Gminy Człopa 
ul. Strzelecka 2 w Człopie 

1.10. REGON  570791490 
1.11. NIP  7651602873 

1.12. Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

Jednostka podległa 
samorządowi terytorialnemu 

ZGK - Zakład Budżetowy       
w Człopie, ul. Kolejowa 17 
78 - 630 Człopa 

1.13. REGON  

 

004613047 
1.14. NIP  7650010573 

1.15. Czy kierownik składowiska odpadów 
posiada wymagane kwalifikacje? Tak 

1.16. Liczba kwater [szt.] 2 
1.17. Liczba kwater eksploatowanych [szt.] 1 
1.18. Liczba kwater zamkniętych [szt.] 1 
1.19. Czy skład. jest w trakcie eksploatacji?  Tak 
2. Decyzje administracyjne 

2.1. Decyzja lokalizacyjna  
Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Burmistrz M. i G. Człopa 
- 29. 11.1996 r. 
- 7330 / 26 / 94 

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy               
i zagospodarowania terenu  -   Brak danych 

2.3. Pozwolenie na budowę 
Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- UR w Wałczu   
- 03. 12. 1996 r.  
- GP 7351/497/96 

2.4. Pozwolenie na użytkowanie  
Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Urząd Rejonowy w Wałczu 
- 21.12.1998 r. 
- GP 7351/604/98 

2.5. 
Decyzja o wykonaniu przeglądu 
ekologicznego na podstawie art. 33 ust.1 
ustawy wprowadzającej  

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Starosta Wałecki 
- 29.01.2002 r. 
- OS-7647-11/2002 

2.6. 
Decyzja o dostosowaniu na podstawie 
art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
wprowadzającej 

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 
Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Starosta Wałecki 
- 18.12.2003 r. 
- OS-7647-73/2003 
- Starosta Wałecki 
- 19.10.2005 r. 
- OS-7647-70/2005 

2.7. 
Czy treść decyzji o dostosowaniu 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
wprowadzającej została wykonana 

 Tak (z wyłączeniem instalacji 
odgazowującej) 

2.8. Decyzja zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji składowiska 

Organ wydający 
data wydania decyzji 

- Starosta Wałecki 
- 25.04. 2003 r. 

 - 84 -



  Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego na lata: 2009-2012 

 - 85 -

znak decyzji - OS-7647-32/2003 

2.9. 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Organ wydający 
data wydania decyzji 
znak decyzji 

- Starosta Wałecki 
- 06.06.2006 r. 
- OS-7647-14/2006 

2.10. Czy skład. jest przewidziane do 
uzyskania pozw. zintegrowanego?  

 
 

Nie 

2.11. Czy dla skład. była wydana decyzja w 
sprawie wstrzymania działalności? Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 
Czy składowisko jest ujęte                         
w wykazie zamieszczonym                        
w woj. planie gospodarki odpadami? 

 

Tak 

3.2. Czy w woj. planie gosp. odp. określono 
termin zamknięcia składowiska?  po 2012 r. 

3.3. Czy składowisko jest ujęte                         
w woj. bazie o gospodarce odpadami? Tak 

3.4. Czy składowisko odpadów jest ujęte 
w bazie WIOŚ? Tak 

3.5. Czy skład. jest ujęte w bazie WUS? Tak 
4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemność całkowita [Mg] 23 000 
4.2. Pojemność zapełniona  [Mg] 10171 
4.4. Powierzchnia robocza [ha] 1,58 

4.5. Uszczelnienie  

Naturalna bariera geologiczna 
(miąższość, wsp. filtracji) 

Gliny piaszczyste                      
o miąższości 1,0 ÷ 1,5 m 

Sztuczna bariera geologiczna  
Izolacja syntetyczna (materiał 
grubość) 

geomembrana- (Bentomata) 
współcz.filt. m/s≤ 1x1010 

4.6. Drenaż odcieków  

Tak, z odpr. odcieków do 
zbiornika bezodpł.. Warstwa 
drenażowa położona na 
podsypce 45 cm i przykryta 
warstwą filtracyjną 25 cm. 

Zewnętrzny system rowów Tak 

4.7. Gromadzenie odcieków   Tak 
[m3] V = 150  

4.8. Postępowanie z odciekami  Wywóz do oczyszczalni m. 
4.9. Instalacja do odpr gazu skład. Z emisją do atmosfery Tak 
4.10. Pas zieleni Szerokość pasa [m] 5 
4.11. Ogrodzenie  

 

Tak 
4.12. Rejestracja wjazdów Tak 
4.13. Ewidencja odpadów Tak 
4.14. Waga  Tak 
4.15. Urządzenia do mycia i dezynfekcji Tak 

4.17. Monitoring w fazie eksploatacyjnej           
lub poeksploatacyjnej 

Opad atmosferyczny Tak 
Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 
Gaz składowiskowy Nie 

6. Odpady 

6.1  Czy na składowisku odpadów                   
są deponowane odpady komunalne?  Tak 

6.2. Masa odpadów składowana w 2006 r. [Mg] 1989 
6.3. Masa odpadów składowana w 2007 r. [Mg] 1902 
6.4. Masa odpadów składowana w 2008 r. [Mg] 1 940 
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I. CEL ORAZ METODYKA OPRACOWANIA PROGNOZY 
 
 

Głównym celem „Planu” jest określenie zakresu zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej 
gospodarki odpadami na terenie powiatu, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości 
technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych jak również z uwzględnieniem 
poziomu technicznego istniejącej infrastruktury. „Plan” określa działania, które zamierza podjąć 
powiat w ramach planowanego systemu gospodarki odpadami. Ponadto „Plan” określa harmonogram 
realizacji poszczególnych zadań (wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich wykonanie). 
Projekt Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami odpowiada założeniom przyjętym w Krajowym 
Planie Gospodarki Odpadami i Planie Gospodarki Odpadami dla Woj. Zachodniopomorskiego. Efekty 
realizacji „Planu” będą głównie zależały od stopnia zaangażowania władz gmin i powiatów oraz 
kierownictwa podmiotów gospodarczych.  
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego  wyznacza kierunki w zakresie gospodarowania 
i postępowania z odpadami, przedstawia program rozwoju systemu oraz określa opcje rozwiązań 
systemowych w warunkach powiatu i powstał zgodnie z wymaganiami prawa polskiego w zgodności 
z wskazaniami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzenia planów gospodarki odpadami, które określa szczegółowy zakres, sposób oraz formę 
sporządzania przedmiotowego opracowania. 
 

Informacje o przygotowanym projekcie Planu przekazano przedsiębiorcom świadczącym usługi 
zagospodarowywania odpadów, z prośbą o zapoznanie się i zajęcie stanowiska w odniesieniu 
do uczestnictwa w proponowanym systemie postępowania z odpadami na terenie powiatu. Projekt 
Planu zamieszczono na stronach internetowych Starostwa Powiatowego wraz z informacją 
o możliwości składania uwag, propozycji i wniosków. Umożliwiono zainteresowanym odniesienie się 
w formie elektronicznej do zagadnień ujętych w dokumencie określającym kierunki działań w sferze 
gospodarki odpadami dla powiatu. 
 

Rozwiązania przyjęte w tym dokumencie są zgodne z wytycznymi wskazanymi w opracowaniu 
szczebla wojewódzkiego zaakceptowanego Uchwałą Nr XXXI/343/09 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-
2018. Cele i zadania ujęte w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wałeckiego wynikają 
bezpośrednio z założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2009 – 2012, dla którego opracowano prognozę oddziaływania na środowisko. Prognoza 
ta uwzględnia m.in. skutki realizacji zadań w zakresie  gospodarowania odpadami w Regionie 
Stargardzko-Wałeckim. Prognoza wskazuje także na możliwość wystąpienia negatywnych skutków 
realizacji zadań (głównie krótkotrwałych) oraz przedstawia zalecenia dotyczące ich minimalizacji oraz 
przeciwdziałania. Identyfikacja ewentualnych zagrożeń na wczesnym etapie opracowywania 
dokumentu pozwala na ich uwzględnienie w ostatecznej wersji dokumentu, wspierając proces 
decyzyjny i procedury konsultacji planu. 
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących charakterystyki zasobów 
środowiska poddanych oddziaływaniu oraz analiz opartych na dostępnych danych. Analizie poddano 
aktualny i prognozowany stan gospodarki odpadami na terenie powiatu wałeckiego, jak również 
proponowane kierunki działań w tym zakresie.  
 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Wałeckiego przeprowadzona została w celu określenia wpływu na środowisko założonych w nim 
celów i zadań. Układ analizy opracowano zgodnie z przepisami Rozdziału 5 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.), prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ust. 2 przedmiotowej 
ustawy: 
 1) uwzględnia i zawiera: 

a) informacje o głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 
dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
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c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

 2) określa, analizuje i ocenia: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich 
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność 
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi 
elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 

 3) przedstawia: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań 
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

Zgodnie z art. 52. ww. ustawy informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 
opracowano stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowano do zawartości 
i stopnia szczegółowości projektowanego planu powiązanego m.in. z: 

 

 KRAJOWYM PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI 2010 (KPGO 2010) 
 

 PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO         
NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2013-2018 przyjęty 
Uchwałą Nr XXXI/343/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia: 16 czerwca 
2009 r. w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2009 - 2012. 

 

 PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI – przyjęty przez Radę Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku. 

 

Należy podkreślić, że konstrukcja powiatowego planu oparta jest na założeniach przyjętych 
w wojewódzkim planie ochrony środowiska, który podlegał ocenie oraz analizie skutków jego 
przyjęcia dla środowiska. Aktualizacja powiatowego programu jest opracowaniem podrzędnym 
w stosunku do planu wojewódzkiego i stanowi  rozwinięcie jego głównych założeń na poziomie 
samorządowym.  
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II. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 
 
Cele i założenia przyjęto w oparciu o zidentyfikowane problemy, prognozy demograficzne, prognozy 
zmian strumieni odpadów oraz główne kierunki wynikające z obowiązujących programów 
nadrzędnych. Wymienione poniżej cele, oraz działania są w pełni zgodne z zapisami Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami 2010 (Kpgo 2010) i zapewnią ochronę środowiska, zrównoważony rozwój powiatu 
i bezpieczeństwa ekologicznego. Osiągnięcie ww. celów nadrzędnych będzie możliwe poprzez 
zapobieganie i minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości 
niebezpiecznych, a w następnej kolejności wykorzystywanie właściwości materiałowych 
i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie będzie można poddać procesom odzysku 
lub ich unieszkodliwienie. 
 
1. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami - cele i kierunki. 
 

 

GŁÓWNE CELE POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  
 

 
 

1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego 
z wymaganiami ochrony środowiska 

 

2. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów 
 

3. Zwalczanie i eliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów 
 
 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

Zgodne z celami zawartymi w Planie gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego 
na lata 2009-2012 z uwzględnieniem powiatowych problemów 

 

 
 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI: 
 

 

1. Przystosowanie ZZO w Mirosławcu do realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami 
zgodnie z wytycznymi dla Regionu Stargardzko-Wałeckiego. 

 

2. Zbudowanie zamkniętego (kompletnego) systemu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem 
recyklingu wewnętrznego i wykorzystania odpadów, jako surowców wtórnych w ramach 
województwa i poza nim. 

 

3. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz 
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie. 

 

4. Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów 
celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami. 

 

5. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej 
w odpadach. 

 

6. Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie 
uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekultywacja 
składowisk niespełniających standardów prawa. 

 

7. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 

8. Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów. 
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W Projekcie Planu Gospodarki Odpadami przyjęto zasadnicze założenie, że gospodarka odpadami 
w miastach i gminach powiatu będzie realizowana jako system zintegrowany, zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Zintegrowana gospodarka odpadami jest procesem systematycznego 
wdrażania rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i strategicznych, zapewniających 
minimalizacje wytwarzania odpadów oraz racjonalny odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich 
wytwarzanych odpadów przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska oraz minimalizacji 
całkowitych kosztów. W konstruowaniu Planu kierowano się zasadą, że w gospodarce odpadami 
podstawowym priorytetem jest prewencja, tj. zapobieganie powstawaniu odpadów. W praktyce 
zapobieganie powstawaniu wielu rodzajów odpadów jest niemożliwe, stąd należy minimalizować 
ich ilość i zmniejszać ich szkodliwość dla środowiska. W przypadku, gdy odpady już powstały, 
zalecano maksymalne wykorzystanie odzyskanych z nich surowców i materiałów – możliwie blisko 
miejsca ich powstawania (zasady bliskości i samowystarczalności). Zasadę najbliższego otoczenia 
oraz samowystarczalności zastosowano jedynie do odpadów przeznaczonych do składowania, a nie 
do odzysku. Zasada najbliższego otoczenia sprzyja zwiększeniu poczucia odpowiedzialności 
na szczeblu lokalnym, a jej zastosowanie pozwoli zagospodarowywać odpady w miejscu 
ich wytworzenia. 
 
Konstrukcja planu opiera się na czterech fundamentach:  
 

1. Unikać wytwarzania odpadów 
2. Zmniejszać ilość wytwarzanych odpadów 
3. Dążyć do odzysku surowców zawartych w odpadach 
4. Dopiero po zastosowaniu wszystkich powyższych sposobów, pozostałe odpady należy 

unieszkodliwić w sposób bezpieczny dla środowiska 
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III. GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
 
1. Utworzenie REGIONU STARGARDZKO-WAŁECKIEGO 
 

Podstawowe dane: 
 

Gminy wchodzące w skład regionu zagospodarowania odpadów: 
   

Stargard  Szczeciński,  Wałcz  Bierzwnik,   Choszczno,   Drawno,   Krzęcin,   Pełczyce,   Recz,   Kalisz   
Pomorski,   Goleniów, Dobrzany,  Dolice,  Ińsko,  Kobylanko,  Marianowo,  Stara  Dąbrowa,  
Stargard  Szczeciński, Suchań, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Warnice. 
 

Liczba ludności należącej do  Regionu Stargardzko-Wałeckiego: 261 895 
Odpady komunalne wytworzone w 2006 r.: 73 584,1 Mg 
 

Szacunkowe  moce przerobowe instalacji zapewniające osiągnięcie zakładanych poziomów 
składowania  odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok] 
 

MBUO Łęczyca: 65-72 tys. Mg/rok  ZOK 
ZZO Mirosławiec:  50 tys. Mg/rok  ZOK 
ZZO Stradzewo : (przesypownia) - 13  tys. Mg/rok  ZOK 
 
MBUO Łęczyca 
 

Na terenie MBUO Łęczyca realizowane będą procesy mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. Przy pomocy jednostkowych procesów mechaniczno-manualnych 
realizowane będą: segregacja mechaniczna odpadów niesegregowanych i doczyszczanie odpadów 
surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki. W ramach segregacji mechanicznej z odpadów 
zmieszanych wydzielane będą, między innymi frakcje przeznaczone do biologicznego  
unieszkodliwiania oraz do odzysku surowcowego lub energetycznego (przewiduje się z części 
odpadów produkcje komponentów paliwa zastępczego lub paliwa alternatywnego z możliwością 
termicznego przekształcania w ZTPOK w Szczecinie). 
W części biologicznej instalacja realizować będzie sprawdzone i wydajne procesy biologicznej 
stabilizacji odpadów biologicznie rozkładalnych metodą beztlenową. Zakład będzie wyposażony 
w instalację do przygotowywania mechanicznie wydzielonych frakcji odpadów komunalnych 
do fermentacji oraz instalację fermentacji frakcji odpadów komunalnych bogatych w składniki 
biologicznie rozkładalne wraz z ujęciem biogazu oraz układ do końcowej przeróbki odpadów 
przefermentowanych. 
Ponadto przewiduje się realizację waloryzacji energetycznej biogazu stanowiącego produkt procesu 
składającą się m.in. z  instalacji transportu i magazynowania biogazu, instalacji spalania biogazu 
w kierunku produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz pochodni gazowej. 
Zakład wyposażony będzie w kompletną infrastrukturę (drogi, place, przyłącza energetyczne, 
doprowadzenie wody i odbiór ścieków) oraz obiekty pomocnicze, takie jak np.: waga wjazdowa,  
punkt dezynfekcji kół pojazdów, budynek socjalny, itp., niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
obiektu”. 
 
ZZO Mirosławiec 
 

Na terenie istniejącego składowiska w Mirosławcu, planowane jest utworzenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów. Rozbudowa składowiska ma na celu - zgodnie z założeniami zawartymi 
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - wdrożenie procesu mechaniczno-biologicznego 
z tlenową stabilizacją. Proces polegać będzie na mechanicznym  sortowaniu  zmieszanych  odpadów  
komunalnych  w  sicie  o  prześwicie  oczek 80/100 mm na 2 frakcje: 
- przesiew - frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej   stabilizacji (kompostowanie),   
a   następnie   do   składowania   na   składowisku   odpadów   w   przypadku kompostu nie spełniającego 
wymagań środka wspomagającego uprawę roślin; 
- odsiew - frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm; kierowana do sortowania surowców oraz 
produkcji  paliwa  zastępczego  („paliwa  alternatywnego”),  bez  wydzielania  papieru,  które 
przewidziane jest do termicznego unieszkodliwienia np. w ZTPOK w Koszalinie. 
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Szacowana ilość 
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biodegradacji 

unieszkodliwiona 
poza składowaniem 

     

     Szacowany % 
wykonania 

założonego celu 
obniżenia 

składowania OUB

 

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 40700 20700 0.0 61400 111,1 

2018 60700 20700 0,0 81400 133,0 
 

 
 

* rozpoczęcie budowy MBUO Łęczyca w II półroczu 2010 r. 
** rozpoczęcie budowy ZZO Mirosławiec w  najpóźniej  w II półroczu 2011 r. 
***   ZZO Stradzewo przesypownia odpadów komunalnych 
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włącznie           
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ludności 
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2010 

 
2014 2018 

 

   MBUO Łęczyca 
   ZZO Mirosławiec 
   ZZO Stradzewo 

 
 

261 895 
 

15,47 
 

73 584,1
 

32237
 

55250
 

61193 

 
 

50075 

 
 

29694 
 

26407

 

 
2. Planowane działania  dotyczące zamykania instalacji służących do unieszkodliwiania odpadów 
metodą D5. 
 

Klasyfikacji dotyczącej daty zaprzestania  eksploatacji składowisk zamieszczonych w tabeli   
dokonano w oparciu o: przewidywaną na koniec 2007 roku pojemność do wykorzystania; daty 
zakończenia eksploatacji wyznaczonej posiadanymi pozwoleniami i decyzjami woli zamknięcia 
składowiska wyrażonej przez zarządzającego; 

 
Składowiska odpadów komunalnych przewidziane do zamknięcia  wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. 

 
 

Lp. 
Nazwa składowiska 

/ 
położenie 

Zarządca składowiska status

Składowiska przewidziane 

do zamknięcia w 
latach 

do dalszej 
eksploatacji 

2009 2009-12 Po 2012 
 

1. Wałcz II 
gm. Wałcz 

Zakład Gospodarki Komunalnej   
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 
60,  78-600  Wałcz 

czynne  Y   
 

 

Y - do zamknięcia do 2012 roku 
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3. Składowisko odpadów w Mirosławcu - planowane inwestycje 
 

Inwestor PHU EKO-FIUK S.C. planuje budowę zakładu zagospodarowania odpadów w oparciu 
o istniejącą instalację. W skład zakładu wchodzić będą/planowane działania: 
 

 Istniejąca kwatera składowania odpadów o powierzchni 3,14 ha i pojemności 390 000 Mg, 
 Przebudowa dróg i placów wewnętrznych, 
 Budowa nowego budynku socjalno-technicznego 
 Budowa nowej wagi samochodowej 
 Budowa myjni do kół  

 

Budowa sortowni odpadów: 
 Hala sortowni o powierzchni 800 m2 
 Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie 
 Sito bębnowe lub wibracyjne do separacji odpadów biodegradowalnych i mineralnych  
 Separator metali 
 Taśmociągi 
 Prasa do belowania surowców wtórnych 
 Stanowiska do rozbierania odpadów wielkogabarytowych i ZSEE 
 Budowa punktu przyjmowania odpadów problemowych 
 Zakup ładowarki czołowej 
 Zdalny monitoring i systemy alarmowe 
 Prace projektowe, koszty dokumentacji 

Inwestor rozważa  możliwość trójstronnego sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych: 
 
 

 Przekazanie odpadów innemu przedsiębiorcy, posiadającemu instalację do unieszkodliwiania 
odpadów biodegradowalnych np. MPGO sp. z o.o. w Wardyniu Górnym,  

 Budowa kompostowni odpadów biodegradowanych wraz z zakupem maszyn i urządzeń 
(opcjonalnie), 

 Budowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowanych i produkcji 
wysokogatunkowego nawozu organicznego z urządzeniami CAMSTAR ECO CLEANER.,  

 Po zrealizowaniu inwestycji ZUO Mirosławiec będzie w stanie przyjąć 125 000 Mg odpadów 
w ciągu roku. Zakład będzie mógł przyjmować odpady komunalne i przemysłowe z terenu 
powiatów: wałeckiego, drawskiego, choszczeńskiego, łobeskiego, świdwińskiego, 
szczecineckiego. 

 

Prognozowane korzyści z wybudowania zakładu: 
 

 Zakład o zasięgu ponadregionalnym z możliwością zagospodarowania wszystkich odpadów 
komunalnych i większości odpadów przemysłowych, 

 Realizacja ponadregionalnego, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 
 Brak konieczności budowy nowego składowiska odpadów, 
 Zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za przyjmowanie do unieszkodliwiania 

odpadów, zmniejszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców regionu, 
 Niskie koszty budowy i eksploatacji zakładu, 
 Brak obciążeń finansowych przy realizacji inwestycji dla samorządów i mieszkańców, 
 Rezerwa terenowa pozwalająca na wybudowanie nowej kwatery składowania odpadów 

i rozwój zakładu, 
 Położenie zakładu wpłynie na obniżenie kosztów transportu odpadów, 
 Stworzenie nowych miejsc pracy, 
 Osiągnięty efekt ekologiczny w postaci ograniczania składowania odpadów komunalnych 

na korzyść odzysku i recyklingu, 
 Długofalowe rozwiązanie problematyki gospodarki odpadami dla samorządów, mieszkańców 

i przedsiębiorstw.         
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IV. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REALIZACJI GŁÓWNYCH 
ZAŁOŻEŃ POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
 

1. Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska  
 

Lp. 

Główne kierunki działań 

R
óżnorodność 
biologiczna 

ludzie 

zw
ierzęta 

rośliny 

W
ody 

pow
ietrze 

Pow
ierzchnia ziem

i 

krajobraz 

klim
at 

Zasoby naturalne 

zabytki 

D
obra m

aterialne 

1. Objęcie  mieszkańców zorganizowanym 
systemem zbiórki odpadów, z szerokim 
wachlarzem selektywnej zbiórki odpadów, 
pozwalającej na odzysk surowców wtórnych 
oraz wydzielanie odpadów niebezpiecznych      
ze strumienia odpadów komunalnych  

(+) + (+) (+) + + + + + (+) (+) (+)

2. Rozbudowa i obsługa systemów zbierania 
odpadów komunalnych w tym: 
wielkogabarytowych, niebezpiecznych, 
opakowaniowych, do recyklingu 

+ + + + + + + + + + 0 0 

3. Region Stargardzko-Wałecki. Utworzenie 
regionu gospodarowania odpadami, 
obsługujących kompleksowo populacje nie 
mniejsze niż 150 tys. mieszkańców.  

+ + + + + + + + + + + + 

4. Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych 
Wałcz II (gm. Wałcz)   (do 2012 roku)  (+) + (+) + + + + + + + (+) + 

5. Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów 
komunalnych (2010-2016) (+) + + (+) + + + + + (+) (+) + 

6. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów    
w Mirosławcu na bazie istniejącego składowiska 
odpadów. Inwestor PHU EKO-FIUK S.C. 

(+) + (+) (+) + + + (+) (+) (+) (+) (+)

7. Poprawa systemu zbierania odpadów ze źródeł 
rozproszonych, w tym również odpadów 
niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych  

+ + + + + + + + + + + + 

8. 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 biochem. ich przekształcenia  

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

9. Całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska 
poprzez kontrolowane unieszkodliwianie oraz 
dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń 
zawierających PCB  

+ + + + + + + + + + (+) + 

10. Prowadzenie skutecznego sposobu zbiórki 
olejów odpadowych  + + + + + + + + + + (+) + 

11. Promocja selektywnej zbiórki baterii + + + + + + + + + + (+) (+)
12. Wzmocnienie kontroli zbierania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych i sposobów 
postępowania z nimi 

+ + + + + + + + + + 0 0 
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13. Ograniczenie masy odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania      
na składowiskach odpadów 

(+) + (+) (+) + + + + + + + + 

14. Stworzenie systemu zbierania i demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji  + + + + + (+) + + (+) + 0 + 

15. Rozbudowa systemu zbierania, odzysku               
i unieszkodliwiania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego  

+ + + + + + + + + + 0 + 

16. Sukcesywne usuwanie odpadów zawierających 
azbest i budowa składowiska odpadów 
azbestowych ,rozbudowa istniejących, budowa 
nowej kwatery na odpady azbestowe (1) 

+ + + + + + + + + + 0 + 

17. Rozbudowa systemu zbierania zużytych opon + + + + + + + + + + 0 + 
18. Rozbudowa systemu zbiórki i postępowania z 

odpadami opakowaniowymi  w celu osiągnięcia   
rocznych poziomów odzysku i recyklingu 

(+) + (+) (+) + + + + + + 0 + 

19. Skuteczny odbiór odpadów z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej zarówno od osób 
indywidualnych jak i od podmiotów gospod. 

(+) + + + + + + + + + 0 (+)

20. Uwzględnienie metod termicznych                    
do unieszkodliwiania osadów ściekowych          
w procesie projektowania budowy/modernizacji 
oczyszczalni ścieków 

+ + + + + + + (+) + (+) 0 (+)

21. Tworzenie gminnych punktów selektywnego 
zbierania odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych 

(+) + + + + + + 0 (+) 0 0 0 

22. Propagowanie przydomowego kompostowania 
odpadów na terenach wiejskich i miejskich         
z zabudową jednorodzinną 

(+) + + + (+) (-) + 0 (+) 0 0 0 

23. Prowadzenie kampanii informacyjnych  (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
24. Zamykanie składowisk odpadów nie 

spełniających standardów środowiskowych lub 
w wyniku ich zapełniania się, oraz reaktywacja 

(+) + + + + + + + (+) (+) 0 + 

25. Usuwanie odpadów z miejsc na ten cel 
nieprzeznaczonych z tzw. „dzikich składowisk” (+) + + + + + + + 0 0  (+)

26. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
(demontaż, wywóz, unieszkodliwianie) 0 + + (+) 0 + (-) 0 0 0 0 + 

27. Kontrola podmiotów gospodarczych 
wytwarzających i gospodarujących odpadami + + + + + + + 0 0 + 0 0 

28. Wspieranie wdrażania nowych technologii 
ograniczających ilości wytwarzanych odpadów + + + + + + + + + + 0 0 

29. Edukacja + + + + + + + + + + + + 
 

wskaźniki oceny: 
 

+  oddziaływanie dodatnie;   
(+) oddziaływanie dodatnie warunkowe lub b. słabe; 
0 brak oddziaływania; 
- oddziaływanie negatywne;   
(-) oddziaływanie negatywne warunkowe lub b. słabe. 
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(1) Wyroby z azbestem stanowią zagrożenie dla komponentów środowiska zwłaszcza podczas prac  
związanych z ich niewłaściwym usuwaniem (m.in. kruszeniem, łamaniem, zrzucaniem) czego 
konsekwencją jest uwalnianie włókien azbestowych do powietrza. Prace związane z usuwaniem 
azbestu, muszą być prowadzone metoda „na mokro”. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.04.71.649) określa: 

 1) obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest; 

 2) sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest; 
 3) warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest 

do miejsca ich składowania; 
 4) wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest. 
 

Metody zabezpieczania lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest regulują 
także przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  
(Dz.U.05.216.1824). 

 
 
2. Ocena potencjalnych zmian stanu środowiska wynikająca z realizacji ustaleń Projektu 
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami  
 
Wpływ na powierzchnię ziemi 
 

Realizacja zadań  wpłynie na poprawę stanu środowiska, ograniczenie negatywnego wpływu 
powstających odpadów na powierzchnię ziemi. Kontynuowanie segregacji odpadów, w tym także 
eliminowanie ze strumienia odpadów, odpadów niebezpiecznych spowoduje ograniczenie ich 
agresywności. Wszystkie zadania sygnalizowane w Projekcie Planu, jeżeli zostaną wykonane, będą 
miały pozytywny wpływ na powierzchnię ziemi pozbawiając ją negatywnego wpływu np. od dzikich 
wysypisk śmieci. Budowa nowych urządzeń na terenie obiektów unieszkodliwiania odpadów nie 
będzie stanowiła obciążenia powierzchni ziemi. Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów, może 
spowodować zmniejszenie powierzchni wyłączonych pod składowanie odpadów. Jednocześnie, 
rozbudowa składowiska wiązać się będzie z zabudową nowych terenów. Wpływ realizacji zadań 
na strukturę użytkowania gruntów oraz przebieg procesów erozyjnych – ze względu na skalę określa 
się jako nieistotny. 
 
Wpływ na środowisko gruntowo-wodne 
 

Realizacja Planu pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ odpadów na środowisko gruntowowodne, 
Zwiększenie ilości odpadów zbieranych i unieszkodliwianych będzie miało pozytywny wpływ 
na środowisko gruntowo-wodne. Brak zdecydowanych działań w zakresie np. likwidacji dzikich 
wysypisk, w zależności od ich lokalizacji oraz kategorii „składowanych” odpadów mogą stanowić 
poważne zagrożenie zakażeń wywoływanych przez chorobotwórcze pałeczki durowe i paradurowi 
z rodzaju Salmonella oraz pałeczki czerwonki z rodzaju Shigella. (również Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus sp.). Promocja selektywnej zbiórki zużytych baterii (zawierają metale 
ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit) może zapobiec zwiększeniu skali  skażenia gleby i wód. 
Dla przykładu jedna bateria z zegarka elektronicznego jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 l 
wody dlatego konieczne jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i przekazywanie 
praktycznej wiedzy z zakresu postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są m.in. zużyte 
baterie i akumulatory małogabarytowe.  
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Wpływ na powietrze atmosferyczne 
 

Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami wpłynie pozytywnie na poprawę stanu czystości 
atmosfery. Wyeliminowanie ze strumienia odpadów frakcji biologicznych w znaczny sposób 
spowoduje ograniczenie do atmosfery emisji gazów składowiskowych. Ważnym elementem, który 
należy uwzględnić analizując wpływ gospodarki na jakość powietrza atmosferycznego jest pośrednie 
oddziaływanie racjonalnie prowadzonej gospodarki odpadami na jakość powietrza. Warto w tym 
miejscu wskazać na realny brak metod walki z procederem spalania odpadów w domowych 
instalacjach (piecach). Spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach 
lub współspalarniach odpadów, spełniających wszystkie określone w przepisach wymagania 
dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, umożliwiające osiągnięcie takiego poziomu 
termicznego przekształcenia, przy którym ilość i szkodliwość odpadów i innych emisji powstających 
wskutek termicznego przekształcania odpadów (pozostałości z termicznego przekształcania odpadów) 
dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, będzie jak najmniejsza. Wymagania te nie tylko określają 
minimalne wartości temperatury podczas prowadzenia procesu, ale także m. in. wymagania techniczne 
urządzeń, dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz sposób postępowania 
w przypadku np. awarii urządzeń. Wymagania te mają na celu w szczególności ograniczenie 
negatywnego oddziaływania tych instalacji na środowisko.  
 
Wpływ na przyrodę ożywioną 
 

Realizacja zadań wymienionych w planie ograniczy występowanie miejsc, nielegalnego gromadzenia 
odpadów. Przełoży się to pośrednio na poprawę stanu przyrody ożywionej. Zmniejszenie powierzchni 
terenów wyłączonych dla rozwoju naturalnych biocenoz może wpłynąć na odbudowę nisz 
ekologicznych, zahamować niekorzystne procesy synantropizacji flory i rozprzestrzeniania się 
gatunków ubikwistycznych. 
 
Wpływ na pozostałe ekosystemy 
 

Oddziaływanie funkcjonujących i planowanych obiektów w zakresie gospodarki odpadami na litosferę 
sprowadza się do potencjalnego oddziaływania składowisk odpadów wokół których mogą występować 
niekorzystne zmiany w wyniku pylenia i penetracji gleb przez odcieki i migrujący gaz wysypiskowy. 
Wpływ innych funkcjonujących i planowanych obiektów na litosferę związany będzie natomiast 
z unoszeniem pyłów oraz możliwością miejscowych zanieczyszczeń (rozlania niebezpiecznych 
substancji) podczas procesów magazynowania, przeładunku i transportu odpadów w stanie 
rozdrobnionym i pylistym.  
Prowadzenie segregacji odpadów oraz ich odzysk celem ponownego wykorzystania lub przetworzenia 
i ponownego wykorzystania spowoduje, że w skali makro, będzie się wydobywać mniej surowców lub 
wykorzystywać mniej dóbr naturalnych środowiska. Tożsame z tym będzie wytworzenie mniejszej 
ilości energii potrzebnej do przetwarzania surowców i mniejsze zużycie wody do wytworzenia 
nowych produktów. Wprowadzenie systemów racjonalnego gospodarowania odpadami pozwoli 
uniknąć niekorzystnych zjawisk związanych z brakiem informacji o powstających 
i unieszkodliwianych odpadach. Segregacja i recykling odpadów pozwala na: 
 

• przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, 
• oszczędzanie miejsca na składowanie, 
• ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, 
• ograniczenie zużycia surowca naturalnego, 
• oszczędzanie zużycia energii, 
• ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery 
 

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, 
z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce 
naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. 
ograniczenie ilości odpadów i ścieków. 
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Oddziaływanie na krajobraz 
 

Oddziaływanie funkcjonujących i planowanych obiektów w zakresie gospodarki odpadami 
na krajobraz będzie w znacznym stopniu ograniczone ze względu na ich małoobszarowość oraz fakt 
ich lokalizacji na obszarach użytkowanych przemysłowo, w których obecnie prowadzona jest już 
działalność związana z gospodarką odpadami. Likwidacja nielegalnych dzikich składowisk wpłynie 
pozytywnie na poprawę krajobrazu. Składowiska odpadów jako obiekty negatywnie eksponujące się 
w krajobrazie, powinny być lokalizowane nie tylko z uwzględnieniem kryteriów przyrodniczych, 
ale także musza być brane pod uwagę podlegające ochronie elementy środowiska kulturowego, łącznie 
z harmonijnym krajobrazem kulturowym. Problemem staja się tzw. dzikie wysypiska powstające 
szczególnie na obrzeżach miast, w sąsiedztwie osiedli domków jednorodzinnych, w pobliżu mało 
uczęszczanych dróg, na skraju lasów czy w zadrzewieniach śródpolnych. 
 
Wymiar ekonomiczny 
 
 

W Polsce selektywnie zbiera się poniżej 5 proc. masy odpadów komunalnych. Utrzymanie się 
negatywnych tendencji  w konsekwencji wiązać się będzie z nakładaniem przez Komisję Europejską 
kar finansowych. Polska wstępując UE została zobowiązana do osiągnięcia określonych poziomów 
odzysku odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska. 
Poziomy te zostały określone procentowo: do 31 grudnia 2010r. - nie więcej niż 75 proc, do 31 
grudnia 2013r. - nie więcej niż 50 proc, do 31 grudnia 2020r. - nie więcej niż 35 proc. całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do tych wytworzonych w Polsce 
w 1995 r. Ponadto unijna dyrektywa wymaga urealnienia kosztów składowania odpadów. Oznacza to, 
że należy zrównoważyć koszty składowania odpadów z kosztami innych metod 
ich zagospodarowania. Dotyczy to w szczególności recyklingu materiałowego i energetycznego, 
kompostowania i spalania. Urealnianie kosztów następuje głównie poprzez sukcesywne podnoszenie 
stawek opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów. Nadal jednak brak jest 
innych skutecznych instrumentów prawno-ekonomicznych, które umożliwiłyby rozwój instalacji 
do zagospodarowania odpadów. 
 
V. PROPOZYCJE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
 
System  monitoringu  i  oceny  realizacji planu 
 

Zasadnicze elementy  monitoringu  i  oceny  realizacji  planu:   
 

Wskaźniki monitoringu są objęte sprawozdawczością zgodnie z terminarzem sprawozdań gminnych 
(ocena będzie dokonywana w 2011 r. według stanu  na  dzień 31  grudnia  2010  r.,  przy  czym  
niektóre  wskaźniki  są określane w skali rocznej). W sprawozdaniach z realizacji gminnych PGO 
należy uwzględnić tylko informacje ogólne oraz dotyczące odpadów komunalnych. 
 

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie "Krajowego planu 
gospodarki odpadami 2010" (Monitor Polski z 2006 r. Nr 90 poz. 946), w sprawozdaniach z realizacji 
powiatowych planów gospodarki odpadami będą zamieszczone wykazy wszystkich instalacji 
do zagospodarowania odpadów położonych na obszarze powiatu według stanu na ostatni dzień okresu 
sprawozdawczego, z wydzieleniem instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, a ponadto: 

 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
 zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane 

odpady komunalne, 
 składowisk odpadów obojętnych, 
 składowisk odpadów niebezpiecznych, 
 składowisk odpadów niebezpiecznych, na których są składowane odpady zawierające azbest 

oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których wydzielono 
kwatery do składowania odpadów zawierających azbest, 

wraz z podaniem co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych, a ponadto 
dla składowisk odpadów zostaną określone: niewypełnione pojemności poszczególnych składowisk 
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i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Dla każdej instalacji 
zostanie dokonana ocena spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych. W przypadku 
niespełnienia wymagań, zostaną wskazane wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy 
sytuacji.  
 

Zgodnie z § 1 ust 6 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 
w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami (Dz.U.07.101.687) Marszałek Województwa zobowiązany jest zapewnić 
Staroście dostęp do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania 
i gospodarowania odpadami, zwanej "wojewódzką bazą danych". Starosta uzyskuje dostęp do: 
 

 1) informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami w powiecie oraz  gminach; 
 2) informacji dotyczących zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu 

danego województwa; 
 3) informacji dotyczących posiadaczy odpadów działających na terenie powiatu. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 
 1) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych 

wytwórców odpadów na terenie danego powiatu, składających zbiorcze zestawienia danych 
o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

 2) sposobu gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danego powiatu, 
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

 3) gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danego powiatu; 
 4) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyodrębnieniem 

składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 
 

 
Źródłem danych będą także dane gromadzone w istniejących bazach danych, zbieranych w ramach  
systemu  administracyjnego  i  badań  statystycznych (np. GUS). 
 

Tabelaryczny wzór informacji  o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie powiatu 
w ramach monitoringu  opracowano w oparciu o system oceny realizacji PLANU GOSPODARKI 
ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2009-2012 
Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2013-2018.  
 
Zakres monitoringu składowisk odpadów (w tym fazy przedeksploatacyjnej, eksploatacji 
i poeksploatacyjnej), określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie 
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. 
(Dz.U.02.220.1858). 

 - 14 -



           Prognoza oddziaływania na środowisko Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami  na lata 2009-2012    
z  uwzględnieniem perspektywy 2013-2018 

 

 - 15 -

 
VI. PODSUMOWANIE 
 
Projektowany system gospodarki odpadami jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu Gospodarki 

Odpadami oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami. Celem wykonania prognozy oddziaływania na środowisko było ustalenie skutków 

realizacji priorytetowych  działań zapisanych w projekcie aktualizowanego planu. Zidentyfikowane 

w projekcie PPOŚ cele, priorytety ekologiczne oraz działania wpisują się w cele w zakresie ochrony 

środowiska, jakie zostały ustalone na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. 

Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w ramach projektu, bezpośrednie 

oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny. W fazie realizacji pojawi się 

krótkotrwałe, negatywne oddziaływanie charakterystyczne np. dla etapu budowy lub rozruchu 

instalacji, natomiast w perspektywie długookresowej będzie wywierać pośrednio i bezpośrednio 

pozytywny wpływ na poszczególne komponenty środowiska.   Niekorzystne oddziaływania mogą być 

znacznie ograniczone np. poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz 

użytkowanie, sposób postępowania (np. usuwanie materiałów zawierających azbest). Należy 

podkreślić, że zgodnie z przepisami, szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko realizowanych 

przedsięwzięć będzie przeprowadzana na etapie wydawania decyzji środowiskowej. Bezdyskusyjnie, 

zaniechanie realizacji działań określonych w priorytetach ekologicznych prowadzić będzie 

do pogorszenia stanu środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców.  

 
Realizacja Planu będzie miała wpływ przede wszystkim na: 
 

 zwiększenie stopnia obsługi mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów zmieszanych 

i wyeliminowanie niekontrolowane usuwanie odpadów do środowiska; 

 zwiększenie ilości odzysku odpadów opakowaniowych uzyskanych poprzez system 

selektywnej zbiórki; 

 ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach 

zlokalizowanych w powiecie; 

 system zbiorki odpadów wielkogabarytowych przyczyni się do zmniejszenia liczby „dzikich 

wysypisk”, co w konsekwencji  przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi i wód; 

 usuwanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych pociągnie za sobą 

poprawę stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapewni ochronę powierzchni 

ziemi; 

 zmniejszenie negatywnego wpływu składowiska odpadów na środowisko, a w szczególności 

na wody gruntowe, powierzchniowe i powietrze atmosferyczne; 

 wprowadzenie zorganizowanego systemu usuwania odpadów budowlanych doprowadzi 

do poprawy stanu powierzchni ziemi  
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Program usuwania azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu Powiatu Wałeckiego na lata 2009-2032 
                                                    

 
 
 

1. Wprowadzenie 
 

Azbest i wyroby zawierające azbest stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących produkcji                        
i stosowania wyrobów zawierających ten minerał oraz nakazujących usunięcie wyrobów            
już istniejących.  

Dnia 14 maja 2002 roku Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła 
długofalowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie całej 
Polski”, którego podstawowym celem jest usunięcie z terytorium całego kraju azbestu                        
i wyrobów zawierających azbest. 
        Na świecie znanych jest ponad 5 tysięcy wyrobów, do produkcji których używano 
azbestu. Są to głównie wyroby stosowane w budownictwie, przy produkcji sprzętu 
gospodarstwa domowego, a także do produkcji farb, smarów, płytek, klejów i wykładzin 
podłogowych, koców gaśniczych itd.  

Z uwagi na brak w Polsce złóż azbestu nadających się do eksploatacji, surowiec 
importowano głównie z ZSRR i Kanady. W latach 70-tych ubiegłego wieku sprowadzano              
do Polski ok. 100 tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywano przede wszystkim                
do wyrobu materiałów budowlanych, pokryć dachowych oraz elewacji budynków.  

Szacuje się, że na dachach i fasadach budynków oraz w obiektach przemysłowych 
zamontowanych jest blisko 1.350 mln. m2 płyt azbestowych, z czego blisko 90 % stanowią 
dachowe płyty faliste, zwane popularnie eternitem. W 1980 r. z płyt azbestowo-cementowych 
wykonanych było ok. 45 % pokryć dachowych i fasadowych. Po 15 latach udział tych płyt      
w nowobudowanych pokryciach dachowych, zmniejszył się o 30 %. Znaczącą pozycję              
w bilansie wyrobów azbestowych stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury 
azbestowo-cementowe (ok. 600 tys. ton).  

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest w 1998 roku zakończono w Polsce produkcję wyrobów zawierających 
ten komponent. Wyjątek stanowi azbest włóknisty i wyroby zawierające azbest                        
nie posiadające dotąd zamienników. Ponadto minerał ten obok PCB został zakwalifikowany 
przez Prawo ochrony środowiska do substancji stwarzających szczególne zagrożenie                    
dla środowiska.  

Te i wiele innych aktów prawnych nakłada na posiadaczy tych wyrobów obowiązek                        
ich inwentaryzowania oraz przestrzegania specjalnych procedur podczas usuwania, transportu             
i składowania.  

W związku z postępującym zużyciem tych materiałów, rosnącą świadomością                  
o zagrożeniu, jakie stwarza azbest dla środowiska oraz zwiększającymi się potrzebami 
podnoszenia estetyki wykończenia obiektów budowlanych mamy obecnie do czynienia               
z coraz częstszym usuwaniem pokryć cementowo - azbestowych i wymianą ich na inne. 
Proces usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z przyjętym:  „Programem usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” określono na okres               
30 lat. Przebieg wymiany jest uzależniony od stopnia zamożności właścicieli obiektów             
oraz możliwości dofinansowania tych działań przez Państwo.  
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2. Cele i zadania programu 
  
2.1. Celem programu jest: 

- inwentaryzacja ilości azbestu na terenie poszczególnych gmin powiatu wałeckiego, 
- oczyszczenie obszaru powiatu wałeckiego z azbestu oraz usunięcie stosowanych              

od dawna wyrobów zawierających azbest, 
- zainicjowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko                       

i doprowadzenie, w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska, 
- stworzenie odpowiednich warunków do wdrążenia przepisów prawnych oraz norm 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 
- wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na mieszkańców skutków zdrowotnych 

spowodowanych przez azbest oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 
- pomoc mieszkańcom powiatu wałeckiego w realizacji kosztownej wymiany płyt 

azbestowo-cementowych zgodnie z przepisami prawa. 
 
2.2. Zadaniem programu jest: 
 
określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W programie 
zostały zawarte: 

- oszacowane ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie w poszczególnych 
gminach powiatu wałeckiego, 

- szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych oraz płyt 
azbestowo-cementowych, wg stawek na dzień 01.01.2008 r., 

- propozycje odnośnie udzielania pomocy finansowej mieszkańcom powiatu                      
w usuwaniu odpadów zawierających azbest, 

- edukacji mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego                
ich usuwania oraz unieszkodliwiania. 

 
3. Zagrożenia związane z azbestem 

3.1. Charakterystyka azbestu 

3.1.1. Rodzaje azbestu  
 

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę 
serpentynów (chryzotyli) i grupę azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy 
tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy (biały), wydobywany i stosowany                    
w największych ilościach. Stosowany był w około 90 % wyrobów zawierających azbest, 
wykorzystywanych na terenie Polski. Tworzy on cienkie żyły w serpentynitach, o giętkich 
włóknach, odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz 
ścieranie. Charakteryzuje go zła przewodność ciepła i elektryczności. 

W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie mają dwie odmiany: azbest 
amozytowy (azbest brązowy) i krokidolitowy (azbest niebieski) wydobywane głównie                  
w Afryce i w Australii. Stanowią one pozostałe 10% importu azbestu w Europie Wschodniej. 
W niewielkich ilościach stosowany był również antofil, którego używano do produkcji filtrów 
z uwagi na wyjątkowo dużą odporność chemiczną. 
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Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowały w czasie mierzonym okresami 
geologicznymi w szczelinach w ultra zasadowych skałach w wyniku oddziaływań 
hydrotermalnych. Proces krystalizacji wytworzył postacie bardzo cienkich, wydłużonych 
monokryształów, których długość dochodzi niekiedy do kilkudziesięciu centymetrów. 

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów: 
a) wyroby miękkie (łamliwe, kruche), 
b) wyroby twarde (niekruche, sztywne) 

 
Ad. a) 
 
Wyroby miękkie o gęstości < 1000 kg/m3.  
 
Charakteryzują się dużym procentowym udziałem azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom, 
powodując duże emisje pyłu azbestowego. Najczęściej spotykane są w obiektach 
przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na oddziaływanie ich pyłów                     
są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnienia urządzeń z udziałem azbestu. 
Wyroby miękkie to m.in.: 
- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu), 
- płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie na złączach 

rur, zaworów z gorącą wodą lub parą, 
- płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie, 
- płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ogniochronnych), 
- płyty ogniochronne, zawierające ok. 30 – 50 % azbestu (służą do okładzin ogniochronnych 

konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, 
także jako materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych), 

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ogniochronne zabezpieczenie 
stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej.  

 
Ad. b) 
 
Wyroby twarde o gęstości > 1000 kg/m3.  
 
Są to najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. 
Charakteryzują się dużym stopniem zwięzłości, dużym udziałem spoiwa (którym jest 
cement), niską zawartością azbestu ok. 5 % płytach płaskich lignocementowych 
modyfikowanych, 12 – 13 % zawartości azbestu w płytach płaskich i falistych azbestowo-
cementowych i ok. 20 % zawartości w rurach azbestowo-cementowych). W przeciwieństwie 
do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami emitującymi małe ilości pyłu 
azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne w użytkowaniu oraz podczas prac 
remontowych od wyrobów miękkich, w konsekwencji powoduje powstanie mniej groźnych 
odpadów.  Emisja pyłu azbestu może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych np. przy 
piłowaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi 
w miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji               
np. emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez 
czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej w wyniku czego  
zanieczyszczony może zostać również grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny 
odprowadzające wodę opadową. Do wyrobów twardych można zaliczyć min.:  

- płyty azbestowo-cementowe faliste, 
- płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane, 
- płyty azbestowo-cementowe KARO, 
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- płyty warstwowe PW3/A i podobne, 
- rury azbestowo-cementowe, 
- złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu, 
- płaszcze azbestowo-cementowe  w izolacji rur w ciepłownictwie. 
 

3.1.2. Budowa azbestu  

  Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem 
chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, wapnia, żelaza i sodu. Azbest, jako 
specyficzna odmiana amfiboli i serpentynów może współwystępować z innymi minerałami, 
takimi jak: mika, talk, kalcyt, dolomit, magnezyt. Azbest często zawiera domieszki 
pierwiastków śladowych, takich jak: Ni, Cr, V itd. Barwa azbestu zależy od zawartego w nim 
żelaza.                                                                                                                                     
Włókna azbestu należą do jednych z najcieńszych naturalnych włókien występujących                
w przyrodzie. Obserwowane makroskopowo włókna są wiązkami zbudowanymi z dużej 
liczby włókien elementarnych, dochodzącej nawet do kilkudziesięciu tysięcy. W tych 
wiązkach pojedyncze kryształy włókna azbestu są w różnym stopniu ze sobą zespolone                  
i splątane. Substancją spajającą kryształy azbestu jest najczęściej węglan wapnia.                
Jego obecność sprawia, że rozwłóknianie (pocienianie wiązek) jest utrudnione, a włókna stają                     
się sztywne. Taki azbest  w handlowej nomenklaturze nazywany jest twardym.  

WZORY CHEMICZNE 
 
– chryzotyl Mg6[(OH)8Si4O10] 
– krokidolit Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2 
– amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2 
– antofyllit (Mg,Fe)[(OH)Si4O11]2 
– tremolit Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2 
– aktynolit Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2 
 

3.1.2. Zamienniki azbestu  
 

Sztuczne włókna mineralne wprowadzane są na coraz szerszą skalę jako zamienniki 
azbestu. Wyroby oferowane są w postaci luźnej, jak również w postaci mat, płyt, taśm, 
szczeliw, sznurów, tektury i papieru. Wyroby te charakteryzują dobre właściwości 
izolacyjnymi (termicznymi, elektrycznymi i akustycznymi) oraz odpornością chemiczną.  
Dostępne zamienniki azbestu to: 

- erionit (K2Na2MgCa)4[Al8Si28O72]·28 H2O – zaliczany do grupy obejmującej ponad             
30 naturalnie występujących krystalicznych glikokrzemianów, których włókna               
pod względem wymiarów są podobne do włókien minerałów azbestowych, 

- wollastonit Ca 3[Si3O9]– należy do grupy krzemianów włóknistych i jest brany              
pod uwagę jako jeden z potencjalnych mineralnych zamienników azbestu, 

- attapulgit (Mg, Al)2 [OH/Si4O10]2 · 2 H2O + 2 H2O – jest to minerał o strukturze 
łańcuchowo – wstęgowej zbliżonej do montmorillonitu, który ma wygląd pustych 
rurek lub prętów (jest to odmiana pałygorskitu), 

- sepiolit – Mg 4[(OH)2/Si6O15] · 2H2O + 2 H2O – minerał ten zaliczany                        
jest do minerałów ilastych, które mogą występować zarówno w postaci włókien,              
jak i kłaczków.  
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3.2. Zastosowanie azbestu 
 

Właściwości minerałów azbestowych sprawiły, że znalazły one szerokie zastosowanie  
w wielu dziedzinach gospodarki na świecie, w tym również w naszym kraju.  
Azbest wykorzystywany był na szeroką skalę przez ostatnie sto lat, znajdując zastosowanie  
w ok. 3-5 tys. (wg różnych źródeł) wyrobach, z czego masowo (około 85% całkowitego 
wykorzystania gospodarczego) w produkcji materiałów budowlanych. Zasadniczymi 
materiałami budowlanymi zawierającymi azbest są wyroby azbestowo-cementowe w postaci 
płyt dachowych i elewacyjnych, przewodów kominowych i zsypów oraz rur do budowy 
wodociągów i kanalizacji sanitarnej. 
 Duże ilości azbestu występują przy wytwarzaniu wyrobów przemysłu 
motoryzacyjnego, elektromaszynowego, artykułów gospodarstwa domowego, jak również              
w energetyce, hutnictwie, przemyśle stoczniowym, chemicznym, lotniczym, w kolejnictwie. 
 Azbest wykorzystywany był między innymi przy produkcji sprzętu gospodarstwa 
domowego, np. kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, suszarek                 
do włosów oraz siatek azbestowych. Surowca tego używano także do produkcji farb, 
pokostów, klejów, smarów, płytek i wykładzin  podłogowych oraz koców gaśniczych.   
 Zawartość azbestu w poszczególnych wyrobach przedstawia się następująco: 
- kompozycje azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, jak np. azbestocement, 

płyty azbestowo-cementowe (eternit), wielkogabarytowe rury kanalizacyjne i wodociągowe,  
które zawierają 10-15 % wag. azbestu, 

- ogniotrwałe i odporne na działanie czynników chemicznych płyty, tynki izolacyjne                
itp. - 25-40 % wag., 

- izolacyjne połączenia i płyty azbestowo-kauczukowe do wyrobu uszczelek - 25-85 % wag., 
- materiały cierne (głównie okładziny hamulcowe i sprzęgłowe) - do 70% wag., 
- winylo-azbestowe płytki i wykładziny podłogowe - do 7,5 % wag., 
- papier, tektura azbestowa i wojłok, -  25-98 % wag., 
- przędza i tkaniny izolacyjne (ubrania ochronne, rękawice, osłony przeciwogniowe i izolacje 

elektryczne) -  25-98 %. 
W latach 80-tych zużywano w Polsce około 100.000 Mg azbestu rocznie.                      

Od 1997 roku produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest 
na terenie Rzeczpospolitej Polski jest zabroniona pod odpowiedzialnością karną (kara 
grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat) na podstawie ustawy 
z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 
 
3.3. Wpływ azbestu na organizm ludzki 
 

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym (nieuszkodzone) oraz 
odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 
Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości 
uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej                  
w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej (np. łamanie, 
kruszenie, cięcie), jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej 
naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników 
atmosferycznych (korozja).  

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających              
na Ziemi, w związku z tym, znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym 
działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi 
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poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych 
na wdychanie jego włókien.  

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, 
które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostają                     
się z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość 
nie większą niż 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niż 3 : 1. Włókna            
te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe działanie 
może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci następujących schorzeń:  

• pylicy płuc (azbestoza) to jedna z częstszych chorób zawodowych (szczególnie                  
u górników i mieszkańców dużych miast przemysłowych), spowodowana 
przewlekłym wdychaniem pyłów. Skutkiem jest rozwój tkanki łącznej włóknistej               
w obrębie miąższu płuc (w postaci siatkowo-guzkowatych tworów), co prowadzi             
do niewydolności oddechowej, rozwoju nadciśnienia płucnego i niewydolności 
krążenia prawokomorowego (zespół serca płucnego). Objawem są częste stany 
zapalne oskrzeli, duszność, kaszel z odpluwaniem plwociny (zabarwionej                   
np. na czarno w przypadku pylicy węglowej), rozedma płuc i niewydolność krążenia 
prawokomorowa. Pylice usposabiają do gruźlicy, a pylica azbestowa do raka płuc.             
Do najczęstszych pylic należą: węglowa, krzemowa i azbestowa.  

• międzybłoniak opłucnej - rzadko występujący nowotwór złośliwy. Około 80 % 
frakcji etiologicznej (zespołu przyczyn, składających się na powstanie choroby)  
międzybłoniaka opłucnej, związane jest z ekspozycją na pył azbestu. Główną rolę 
odgrywa w tej chorobie azbest niebieski (krokidolit), znacznie mniejszą amosyt                  
i tremolit. Nowotwory te charakteryzują się wysoką śmiertelnością oraz krótką 
przeżywalnością wynoszącą około jednego roku od momentu wystąpienia 
najczęstszych objawów klinicznych w postaci trudności oddechowych, bólów w klatce 
piersiowej, kaszlu, wysięku w jamie opłucnej. Międzybłoniaki są nowotworami 
występującymi na ogół powyżej 65 roku życia, a więc dotyczą ich wszystkie trudności 
związane z ustalaniem i klasyfikacją przyczyn zgonu u osób w starszym wieku.  

• rak płuc jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym powodowanym przez 
azbest. Nowotwory płuca powodowane przez azbest nie różnią się od nowotworów 
występujących spontanicznie w populacji generalnej. Według niektórych autorów 
wśród raków płuca powodowanych azbestem przeważają gruczolakoraki. Azbestowe 
zmiany nowotworowe mają tendencję do umiejscawiania się w dolnej części płuca,         
w przeciwieństwie do innych nowotworów, których 2/3 umiejscawia się w górnej 
części pola płucnego. Występujące jednocześnie procesy zwłóknieniowe tkanki 
płucnej związane z długotrwałym narażeniem na pył azbestu, są czynnikiem 
pogarszającym rokowanie w tej grupie chorych. Pojedyncze nowotwory związane             
z narażeniem na azbest zaobserwować można już po 10-14 latach, przyjmuje              
się, że największe ryzyko zgonu występuje w okresie 20-35 lat od pierwszej 
ekspozycji, jednak odnotowano w piśmiennictwie skrócenie okresu latencji do 16 lat, 
a nawet do 5-14 lat. 

• doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również 
związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika 
oraz chłoniaków - najprawdopodobniej na skutek przenoszenia wraz z azbestem 
innych kancerogennych pierwiastków. Zwiększenie ryzyka w tych grupach 
nowotworów nie jest wystarczająco pewne, ze względu na rozbieżność wyników            
w różnych badaniach można je określać jedynie jako prawdopodobne. 

 
Aktualnie brak jest dowodów zwiększania się zapadalności na zależne od azbestu 

nowotwory w następstwie ekspozycji środowiskowej, ale nie można wykluczyć wzrostu 
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ryzyka związanego z tą ekspozycją. Obecnie dostępne dowody nie pozwalają na wskazanie 
progowego poziomu stężenia azbestu, poniżej którego nowotwory nigdy nie wystąpią.  

Oficjalna statystyka w Polsce wykazuje ok. 120 przypadków zgonów z powodu 
międzybłoniaka opłucnej rocznie, co stawia Polskę wśród krajów o bardzo niskim 
współczynniku zapadalności. Jeżeli dane te uznane zostałyby za wiarygodne, należałoby 
traktować je jako wskaźnik bardzo niskiego narażenia na pył azbestu populacji generalnej              
w naszym kraju. Należy jednocześnie zaznaczyć, że dane te, ze względu na długi okres 
latencji, odzwierciedlają sytuację z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.  

Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy            
dla zdrowia. Zarówno raport WHO jak i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny z dnia 
30.06.2000 roku są w tej sprawie jednoznacznie. Zastąpienie rur azbestowo-cementowych               
w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno nastąpić sukcesywnie, w miarę 
technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.  
 
 

4. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z wyrobami                     
i odpadami zawierającymi azbest  

  
Sposób postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg 

przepisów prawa min. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                  
(t.j. z 2008 roku Nr 25, poz. 150), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. z 2007 r. 
Dz. U Nr 39, poz. 251 ze zmianami), ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 
wyrobów zawierających azbest (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 3, poz. 20 ze zmianami), oraz wydane 
na ich podstawie rozporządzenia wykonawcze. Wykaz aktów prawnych przedstawiono 
poniżej.  
 
4.1. Regulacje ustawowe  
 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 roku           
Nr 25, poz. 150 ze zmianami),   

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. z 2007 roku Dz. U. Nr 39,            
poz. 251 ze zmianami), 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr 156, 
poz. 1118 ze zmianami), 

4. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 3, poz. 20 ze zmianami), 

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym                       
(t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 ze zmianami), 

6. Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 ze zmianami); 

7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. z 1998 roku Dz. U. Nr 21, 
poz. 94 ze zmianami); 

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085,                      
ze zmianami) 
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4.2. Akty wykonawcze  
 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). Określa obowiązki pracodawcy 
zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów                    
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest          
(Dz. U. Nr 71, poz. 649).  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów  (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), które zamieszcza rodzaje odpadów zawierających 
azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach                    
z przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 

    
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy 
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu 
10 11 81* - odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła) 
10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo- 

azbestowych 
 

15 01 11* - opakowania z metali  zawierające  niebezpieczne, porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie  
z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

 
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest 

 
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest 
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest 
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

                       
     * odpady niebezpieczne 
 
4.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu 

przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175,                   
poz. 1439). Określa terminy, sposoby przedkładania wojewodzie przez organa władz 
samorządowych informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz 
wyrobów zawierających azbest. 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia                   
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami), które określa najwyższe 
dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest: 

a)  pyły zawierające azbest chryzotyl   -  1,0 mg/m3 
 włókna respirabilne                          -  0,2 włókien w cm3 

b)  pyły zawierające azbest krokidolit  -  0,5 mg/m3 
  włókna respirabilne      -  0,2 włókien w cm3 
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6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12                    
z późn. zm.). Zgodnie z w/w aktem wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m3) 
wynosi uśredniona 2350 μg/m3  w ciągu godziny i  250 μg/m3  dla roku kalendarzowego.    

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                        
23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania                        
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,                    
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Rozporządzenie 
ustala obowiązki właścicieli wszystkich miejsc, gdzie były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest, a także wprowadza obowiązek inwentaryzacji tych wyrobów 
oraz corocznej sprawozdawczości. 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu    
i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów                      
(Dz. U. Nr 220, poz. 1858)., 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu  
i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych             
(Dz. U. Nr 236, poz. 1986), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa 
dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, 
poz. 2011 z późn. zm.), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia               
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. 
zmianami), 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61 poz. 549), 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 ze zmianami), 

 
 
4.3. Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest  
 

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania 
wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z  dnia 19 czerwca 1997 
roku  o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20                
z późn. zmian.). W latach następnych wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw 
i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz zawierają rozdziały 4.1. i 4.2 . 

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów 
zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. Przepisy określające zasady bezpiecznego postępowania            
z wyrobami i odpadami zwierającymi azbest narzuciły szereg obowiązków zarówno                     
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na właścicieli obiektów i urządzeń, gdzie został użyty azbest, jak i na prowadzących 
wszelkiego rodzaju prace związane z  usuwaniem bądź transportem czy unieszkodliwianiem 
na składowisku wyrobów i odpadów zawierających azbest. 

4.3.1. Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami 
zawierającymi azbest. 
 
W przypadku stwierdzenia przez osobę fizyczną lub prawną, że w obiektach                   

lub urządzeniach, którymi włada znajdują się wyroby zawierające azbest, zgodnie                     
z obowiązującymi przepisami należy podjąć poniższe działania:  
 
I. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez wykonanie 
    spisu z natury zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania                        
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,               
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz.1876 ze zmianami). 
 
II. Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
      zawierających azbest”  
Wzór oceny podano w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).  
W wyniku przeprowadzonej „Oceny…” otrzymuje się informacje o: 

- terminie usunięcia wyrobów zawierających azbest (wyroby, które posiadają duże  
i widoczne uszkodzenia, powinny zostać bezzwłocznie usunięte), 

- terminie wykonania następnej oceny (po 5-ciu latach jeżeli wyroby zawierające azbest 
są w dobrym stanie technicznym i po 1-dnym roku, jeżeli w wyrobach zauważono 
duże uszkodzenia, obejmujące ponad 3% powierzchni wyrobu). 

Przed przystąpieniem do prac związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest właściciel lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić te prace 
do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.  
Wyżej cytowane rozporządzenie nakłada obowiązek: 

- usunięcia wyrobów zawierające azbest, zakwalifikowanych wskutek przeprowadzonej 
„Oceny…” do wymiany, 

- zastąpienia usuwanych wyrobów zawierających azbest wyrobami nie zawierającymi 
tego surowca. 

 
III. Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje zawierające 
       azbest i zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsca z wyrobami 
       zawierającymi azbest 

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany 
azbest lub wyroby zawierające azbest ma obowiązek oznakować z sposób zgodny                        
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 
2003 r. „w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu          
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których                        
był lub jest wykorzystywany azbest” (Dz. U. Nr 192 poz. 1876 ze zmianami). 
W przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji                      
lub urządzeniu zawierającym azbest lub wyroby zawierające azbest, oznakowanie umieszcza 
się w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie 
się znajduje, dodając ostrzeżenie "Pomieszczenie zawiera azbest". Ponadto właściciel, 
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zarządca lub użytkownik, na terenie którego znajdują się instalacje lub urządzenia 
zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, zaznacza w planach sytuacyjnych miejsca 
występowania tych wyrobów. Jeśli wyrób zawiera krokidolit, stosowany na oznakowaniu 
zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest 
niebieski".  
Zgodnie z zał. Nr 1 do cytowanego wcześniej Rozporządzenia, oznakowanie powinno mieć 
formę etykiety, trwale przytwierdzonej do opakowania, lub bezpośredniego nadruku                 
na opakowaniu. Oznakowanie powinno spełniać następujące wymagania:  

a) wysokość znaku powinna wynosić co najmniej 5 cm, a szerokość 2,5 cm, 
b) oznakowanie powinno składać się z dwóch części: 
- części górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle, 
- części dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym 

kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny, 
c) jeśli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" 

powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski 
Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe (nie ulegające zniszczeniu, 
zwłaszcza pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych). 
 
IV. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń 

zwierających azbest 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których                        
był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz.1876 ze zmianami) dla każdego 
pomieszczenia,            w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub 
wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza corocznie plan 
kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W przypadku przekroczenia 
najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, 
stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli, dalsze wykorzystywanie instalacji lub 
urządzenia jest niedopuszczalne i konieczne jest jej oczyszczenie poprzez usunięcie wyrobów 
zawierających azbest lub ich wymianę 
 
V. Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczeń              

z wyrobami zawierającymi azbest 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia            
23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest  
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz.1876) właściciel, zarządca lub użytkownik 
pomieszczeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, 
umieszcza w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznego postępowania z istniejącymi              
w danym pomieszczeniu wyrobami zawierającymi azbest. 

4.3.2. Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów przy usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest 

 
Przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów, 

pomieszczeń bądź urządzeń na właścicielach i zarządcach ciążą obowiązki przedstawione 
poniżej. 
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I. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione 

laboratorium 
 

Z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                     
2 kwietnia 2004 r. „w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. Nr 71, poz. 649) wynika, iż przed przystąpieniem           
do prac związanych z  usuwaniem azbestu należy zidentyfikować jego rodzaj.                       
Do identyfikacji rodzaju azbestu jest obowiązany wykonawca prac polegających                        
na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie udokumentowanej 
informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań 
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. 
 
II. Dokonanie zgłoszenia prac właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu 
 

Z cytowanej wcześniej ustawy Prawo budowlane (t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr 156, poz. 
1118 ze zmianami) wynika obowiązek poinformowania o chęci przystąpienia do usuwania 
wyrobów zwierających azbest na 30-ści dni przed rozpoczęciem prac właściwego organu 
architektoniczno-budowlanego. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem 
przepisów wynikających z art. 31 ust. 3 pkt 2 oraz art. 36 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo 
budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą 
przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje odpowiedzialnością prawną. 
 
III. Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza 
 

Z § 8 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                  
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) wynika, iż po wykonaniu prac 
polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac ma obowiązek 
złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia 
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego 
oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 
Oświadczenie to właściciel lub zarządca obiektu przechowuje się przez okres co najmniej             
5 lat. 
 

4.3.3. Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów zwierających                        
azbest 

 
W związku z tym, że odpady zawierające azbest zaliczane do odpadów 

niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach      
(t.j. z 2007 roku Dz. U. z 2007 roku,  Nr 39, poz. 251 ze zmianami) postępowanie z nimi 
podporządkowane jest przepisom tej ustawy.  
Wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach może być: 
- właściciel lub zarządzający obiektem, który we własnym zakresie wykonuje prace 

zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, a do wykonania firmom 
zewnętrznym zleca tylko część robót, 

- świadczący usługę polegająca na pracach remontowo-budowlanych związanych                   
z zabezpieczaniem bądź usuwaniem wyrobów zawierających  azbest. 
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Przed przystąpieniem do prac, w wyniku których będą powstawały odpady niebezpieczne 
wytwórca odpadów powinien: 
- złożyć organowi ochrony środowiska (wojewodzie/staroście) informację o wytwarzanych 

odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi, jeżeli roczna ilość wytworzonego odpadu 
niebezpiecznego nie przekroczy 0,1 Mg, 

- opracować program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i uzyskać 
jego zatwierdzenie przez organ ochrony środowiska  (wojewodę/starostę), jeżeli roczna 
ilość wytworzonego odpadu jest większa niż 0,1 Mg, 

- uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów od organu ochrony środowiska 
(wojewody/starosty), jeżeli roczna ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych, 
powstających w związku z eksploatacją instalacji, jest większa niż 1 Mg rocznie.  

Obrót powstającymi w trakcie prac remontowych odpadami niebezpiecznymi zawierającymi 
azbest odbywa się na podstawie „Karty przekazania odpadów”, a ich ewidencja                        
jest prowadzone na „Karcie ewidencji odpadów”. Następnie wykonawca prac polegających         
na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zobowiązany                        
jest do opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 
zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 
a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 

udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie 
badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem                  

na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza. 
Ponadto wykonawca ma obowiązek opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
obejmujący między innymi: 
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót                        

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas wystąpienia, 
- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagrożenia, 
- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu robotników, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia               
lub w ich sąsiedztwie.  

Wykonawca prac ma także obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną instytucję 
zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające                     
na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa              
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur 
dotyczących bezpiecznego postępowania. Przed przystąpieniem do prac związanych                       
z zabezpieczaniem lub usuwaniem azbestu wykonawca prac zgłasza ich rozpoczęcie                    
do właściwego organu nadzoru budowlanego i okręgowego inspektora pracy. W trakcie 
prowadzenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest należy pamiętać 
o przygotowaniu miejsca tymczasowego magazynowania odpadów zawierających azbest. 
Miejsce takie powinno być wydzielone, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich                    
i odpowiednio oznakowane (np. „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”                      
czy „Uwaga! Azbest!”). Same odpady powinny być zabezpieczone przed możliwością pylenia 
poprzez ich szczelne opakowanie. Przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających 
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azbest należy także odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia prac. Należy 
zabezpieczyć sam obiekt, będący miejscem wykonywania przedmiotowych prac jak i teren 
wokół niego. Ogrodzenie terenu powinno następować z zachowaniem bezpiecznej odległości 
od traktów komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon. Teren 
prac należy ogrodzić poprzez znakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze                       
biało-czerwonym i umieszczenia tablic ostrzegawczych „Uwaga! Zagrożenie azbestem” bądź 
„Uwaga! Zagrożenie azbestem krokidolitem!” bądź „Osobom nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony”. Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny 
zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a wewnątrz kurtyny wyłożony dodatkową folią,  
aby po każdej zmianie można było go łatwo oczyścić. Ogólne zasady postępowania                 
przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest zostały podane w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów                   
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest                
(Dz. U. Nr 71, poz. 649), w którym określono następujące wymagania techniczne: 
- tam, gdzie jest to możliwe stosowanie demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek),             

bez ich uszkadzania czy kruszenia, 
- stosowanie do odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem narzędzi ręcznych               

lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w odciągi miejscowe, 
- nawilżenie wodą wyrobów zawierających azbest przed przystąpieniem do usuwania                    

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 
- w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu przekraczających dopuszczalne wartości       

dla miejsca pracy prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, 
- po każdej zmianie roboczej składowanie szczelnie opakowanych odpadów zawierających 

azbest w miejscu ich tymczasowego magazynowania, 
- codzienne staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz 

maszyn i urządzeń – z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego 
(niedopuszczalne jest zamiatanie na sucho czy używanie sprężonego powietrza). 

Rygory te ulegają zaostrzeniu jeżeli prace prowadzone są z wyrobami azbestowo-
cementowymi,  których gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000 kg/m3 lub gdy wyrób 
zawiera krokidolit, a także przy widocznych uszkodzeniach i zniszczeniach powierzchni 
wyrobów zawierających azbest. 
Po zakończeniu ww. prac na ich wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego oczyszczenia 
strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez 
zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem                        
lub na mokro. Następnie wykonawca przedstawia właścicielowi bądź zarządcy obiektu, 
będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego rzetelność ich wykonania                    
i oczyszczenia z azbestu. Jeżeli prace prowadzone są z wyrobami azbestowo-cementowymi, 
których gęstość objętościowa wynosiła mniej niż 1000 kg/m3 lub gdy wyrób zawierał 
krokidolit, lub prace były prowadzone w pomieszczeniu zamkniętym wykonawca prac ma 
obowiązek przedstawienia wyników pomiarów powietrza przeprowadzonych przez 
uprawnione laboratorium bądź instytucję. Wszystkie powyżej opisane procedury 
postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest mają na celu eliminację bądź 
przynajmniej minimalizację ryzyka związanego z emisją włókien azbestu do otoczenia. 
 

4.3.4. Zasady postępowania przy transporcie odpadów zawierających azbest 
 

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu 
odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie starosty, właściwego ze względu na siedzibę 
firmy lub adres posiadacza odpadów, na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie                        
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na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane               
w drodze decyzji, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 
Do obowiązków prowadzącego transport odpadów niebezpiecznych należy: 

- potwierdzenie przejęcia odpadu poprzez „Kartę przekazania odpadu”, 
- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem odpadów niebezpiecznych, 
- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych, 
- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego              

dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, 
- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi, 
- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu, 
- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”, 
- sprawdzenie umocowania przesyłki z odpadami w pojeździe. 

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy prowadzić z zachowaniem 
przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Odpady zwierające azbest 
pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne 
zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do grupy 9 – różne materiały                        
i przedmioty niebezpieczne – to kryterium klasyfikacyjne narzuca określone wymagania              
przy transporcie. Należą do nich: 

- używanie samochodów ciężarowych z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy             
lub z jedną przyczepą, 

- zaopatrzenie pojazdu w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów 
niebezpiecznych (wydaje je Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego                   
na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgowa stację 
kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór 
Techniczny), 

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończonym kursie dokształcającym 
(prowadzą je podmioty na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka 
województwa), 

- oznakowanie pojazdu, którym przewożone są odpady zawierające azbest dwiema 
odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi (prostokątna tablica o wymiarach                     
30 x 40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczona czarnym paskiem                     
o szer. < 15 mm), 

- czyszczenie pojazdu przed każdym załadunkiem, w szczególności z ostrych 
przedmiotów typu gwoździ, śrub itp., 

- prowadzenie załadunku w sposób zapobiegający uszkodzeniu opakowań, w których 
znajdują się odpady zawierające azbest, 

- zabezpieczenie ładunku na czas przewozu przed możliwością jego uszkodzenia 
(dodatkowa folia, plandeka itp.), 

- dokładne oczyszczanie pojazdu po rozładunku. 
 

4.3.5. Zasady unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
 

Odpady zawierające azbest, z uwagi na zakaz stosowania azbestu nie mogą                    
być poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu i muszą być w sposób bezpieczny             
dla zdrowia ludzi oraz środowiska unieszkodliwiane przez składowanie. Zasady składowania 
tych odpadów regulowane są ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. Odpady 
zawierające azbest umieszczać należy na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Jeżeli 
umieszczenie odpadów zawierających azbest na składowiskach odpadów niebezpiecznych nie 
jest możliwe, to odpady te mogą być deponowane na wydzielonych częściach składowisk 
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innych niż niebezpieczne i obojętne. Na wydzielenie części składowiska na potrzeby 
deponowania odpadów zawierających azbest wymagane jest uzyskanie zezwolenia marszałka 
lub starosty właściwych ze względu na miejsce składowania odpadów. Zgodnie z zapisem § 
19 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 
składowisk odpadów ( Dz. U. Nr 61, poz. 549 ze zmianami), odpady pochodzące z budowy, 
remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej o kodach:              
17 06 01* (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05* (materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest) mogą być deponowane  na składowiskach lub wydzielonych kwaterach   
na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów, 
urządzonych w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu, ze ścianami bocznymi 
zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Składowanie odpadów zawierających azbest 
powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, następnie 
należy składowisko wypełnić ziemią do poziomu terenu. 
Odpady zawierające azbest powinny być składowane selektywnie, w izolacji od innych,                  
a miejsce składowania musi być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym 
składowiska. Prace związane ze składowaniem odpadów zawierających azbest należy 
prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, zatem 
podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do uszkodzenia (rozszczelnienia) opakowań 
odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń 
dźwigowych i ostrożnie układać warstwami w kwaterze składowiska. Powierzchnia 
składowanych odpadów (w opakowaniach) powinna być zabezpieczana przed emisją pyłów 
przez przykrycie folią lub warstwą gruntu, każdorazowo po złożeniu odpadów.                        
Po wypełnieniu odpadami zawierającymi azbest wydzielonej kwatery składowiska, należy 
przykryć ją warstwą gruntu, a następnie zrekultywować zgodnie z wymaganiami określonymi 
w decyzji o pozwoleniu na budowę składowiska. Niedopuszczalne jest zagęszczanie odpadów 
zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni 
składowanych odpadów. Zarządzający składowiskiem  zobowiązany jest do prowadzenia 
ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przy 
wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu (w oparciu o wzory 
dokumentów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia                  
14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów). 
 
 

5. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zwierającym azbest                     
w powiecie wałeckim 

 
5.1. Charakterystyka powiatu 

 
Powiat wałecki leży w południowo-wschodniej części województwa 

zachodniopomorskiego w centrum Pojezierza Wałeckiego. Graniczy on z województwem 
wielkopolskim (powiaty złotowski, pilski i czarnkowsko-trzcianeckim), województwem 
lubuskim (powiat strzelecko-drezdenecki) oraz z powiatami drawskim i choszczeńskim 
województwa zachodniopomorskiego.  Obszar powiatu wałeckiego wynosi 1414,94 km2,             
a zamieszkuje go ok. 54 615 osób, co stanowi 39 osób na 1 km2.  Powiat tworzy 5 jednostek 
administracyjnych: miasto Wałcz (gmina miejska), Gmina Wałcz (gmina wiejska), 
Mirosławiec, Tuczno i Człopa (gminy miejsko-wiejskie). Na terenie powiatu znajdują                
się 62 sołectwa i 116 miejscowości. Siedzibą powiatu jest miasto Wałcz, będące jednoczenie 
największym miastem powiatu o powierzchni ok. 8 815 ha i liczbie mieszkańców  26 500. 
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Dużym atutem Ziemi Wałeckiej jest położenie geograficzne powiatu, który znajduje                     
się pomiędzy trzema dużymi ośrodkami miejskimi: Szczecinem, Poznaniem i Bydgoszczą. 
Przez teren powiatu przebiegają szlaki komunikacyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki: 
drogi krajowe Nr 10 (przejście graniczne w Lubieszyn – Szczecin – Bydgoszcz – Warszawa 
oraz droga krajowa Nr 22 (przejście graniczne Kostrzyń nad Odrą – Elbląg – Gdańsk – 
Kaliningrad. 
 Walory środowiska naturalnego, położenie geograficzne w układzie pogranicza                        
z województwami Lubuskim i Wielkopolskim oraz usytuowanie na przecięciu dwu dróg 
krajowych Nr 10 i 22, stanowią dogodne warunki  dla wypoczynku i rekreacji licznej liczby 
turystów krajowych i zagranicznych. W powiecie znajdują się doskonałe warunki                        
na turystykę specjalistyczną związaną z myślistwem, sportami wodnymi i wędkarstwem. 
Powiat wałecki ma charakter rolniczo – przemysłowo - usługowy. Ważnym elementem 
gospodarczym jest rolnictwo, leśnictwo i przemysł drzewny.   
 
 
5.2. Bilans wyrobów zawierających azbest w powiecie wałeckim 
 

Na podstawie informacji z poszczególnych gmin powiatu wałeckiego dokonano 
szacunkowej inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących                   
się na obiektach będących własnością osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli 
nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. Przedstawione poniżej dane nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, ponieważ nie wszyscy właściciele obiektów złożyli wójtowi/burmistrzom 
przedmiotową informację. Stąd jest to inwentaryzacja szacowana. 

 
Wyniki z przeprowadzonej inwentaryzacji zawiera poniższa tabela. 

 
Gmina Zajmowana 

powierzchnia [m2] 
Ilość odpadów 

[mb] 
Ilość odpadów 

[Mg] 
Miasto Wałcz 7 639 0 114,585 
Gmina Wałcz 339 246 0 5 088,690 
Gmina i Miasto Mirosławiec 35 144 0 527,160 
Miasto i Gmina Tuczno 60 960 0 914,400 
Miasto i Gmina Człopa 21 240 600 327,600 
RAZEM: 464 229 600 6 972,435 
(dane z gmin) 
 
Dla pokryć dachowych z eternitu (płyty faliste) przyjęto przelicznik 1m2 = 15 kg.   
Mają one posłużyć ocenie problemu oraz szacunkowemu przybliżeniu kosztów.  

 
5.3. Metody realizacji programu i harmonogram rzeczowy 
 

Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie procesem 
długofalowym i zależeć będzie od możliwości finansowych mieszkańców głównie                  
w kontekście zastąpienia płyt azbestowych nowym pokryciem dachowym. Program                    
jest elastyczny i otwarty, a informacja o programie będzie ogólnie dostępna. Uczestnicy                        
i realizatorzy programu będą stale informowani o przebiegu programu w następujący sposób: 

- informacje o „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Powiatu Wałeckiego na lata 2009 – 2032”, które będą zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Wałeckiego, 

- informacje zamieszczone na stronie internetowej powiatu wałeckiego, 
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- informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Wałeckiego i poszczególnych 
gmin powiatu. 

 
 

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań: 
 

 

Lp. Nazwa zadania Ustawowy termin 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest 

Pierwsza inwentaryzacja 
powinna być 

przeprowadzona          
6 miesięcy od dnia 

wejścia rozporządzenia w 
życie (Dz. U. z 2003 r. Nr 
192, poz. 1876 ), czyli do 

dnia 6.11.2004 r.  

Urzędy Gmin 
Powiatu Wałeckiego 

2. 
 
Opracowanie gminnych programów 
usuwania wyrobów zawierających azbest  
 

do  2010 Gminy Powiatu 
Wałeckiego 

3. 

Wydawanie zezwoleń dla firm, które 
zamierzają świadczyć usługi w zakresie 
zabezpieczania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest 
 

2009-2032 Starostwo 
Powiatowe 

4. 

Opracowanie zasad pomocy finansowej         
przy usuwaniu odpadów zawierających 
azbest (regulaminu udzielania 
dofinansowania)  

2010 

Starostwo 
Powiatowe                  
we współpracy           
z Urzędami Gmin 
Powiatu Wałeckiego 

5. 

Działalność informacyjna i edukacyjna 
skierowana do właścicieli, zarządców            
i użytkowników budynków, budowli             
i instalacji zawierających azbest                      
o szkodliwości azbestu, o sposobie 
bezpiecznego ich użytkowania lub 
bezpiecznego usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest: 

- przygotowanie  stałej informacji        
na stronach internetowych SP Wałcz 

- akty prawne dotyczące obowiązków 
postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest w tym 
usuwania i unieszkodliwiania, 

- wykaz wyspecjalizowanych firm 
posiadających zezwolenia                    
na demontaż i transport wyrobów 
zawierających azbest (materiały 
dostępne będą na stronie 
internetowej urzędu) 

2009-2032 

Powiat Wałecki          
we współpracy            
z Gminami Powiatu 
Wałeckiego 
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6. Przygotowanie powiatowej bazy danych       
o wyrobach zawierających azbest 2009-2010 

Starostwo 
Powiatowe                  
we współpracy           
z Urzędami Gmin 
Powiatu Wałeckiego 

7. Coroczna aktualizacja bazy danych              
o obiektach zawierających azbest 2009- 2032 

Urzędy Gmin 
Powiatu Wałeckiego,
Starostwo 
Powiatowe 

8. 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest                       
z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych przy dofinansowaniu           
z budżetu gminy  i powiatu  

2009 - 2032 

Urzędy Gmin 
Powiatu Wałeckiego,
Starostwo 
Powiatowe   
WFOŚiGW 
Fundusze 
Strukturalne         

9. 

 
Monitoring i ocena realizacji programu 
w ramach Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami 
 

2009 - 2032 

Starostwo 
Powiatowe 

 
 
„Program usuwania azbestu ..” zakłada, że w pierwszej kolejności powinny być eliminowane 
pokrycia dachowe, które wymagają bezzwłocznego usunięcia. W następnych latach                    
aż do 2032 roku zlikwidowane zostaną kolejne pokrycia, których stopień pilności                      
jest mniejszy.   
 
Wykaz podmiotów, które uzyskały decyzję Starosty Wałeckiego w sprawie możliwości 
wytwarzania odpadów zawierających azbest i sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami znajduje się w załączniku nr 1. 
 
5.4. Koszty realizacji programu 
 
Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Koszt zadania 

1. 

 
Inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest 
 

- - 

2. 

 
Opracowanie gminnych programów 
usuwania wyrobów zawierających azbest  
 

2009 - 2010 30 000 

3. 

 
Wydawanie zezwoleń dla firm, które 
zamierzają świadczyć usługi w zakresie 
zabezpieczania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

2009-2032 - 

4. 

 
Opracowanie zasad pomocy finansowej         
przy usuwaniu odpadów zawierających 
azbest 
 

2010 - 
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5. 

 
Działalność informacyjna i edukacyjna 
skierowana do właścicieli, zarządców            
i użytkowników budynków, budowli              
i instalacji zawierających azbest                     
o szkodliwości azbestu, o sposobie 
bezpiecznego ich użytkowania                      
lub bezpiecznego usuwania                             
i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest: 

- przygotowanie  stałej informacji na 
stronach internetowych SP Wałcz  

- akty prawne dotyczące obowiązków 
postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest w tym 
usuwania i unieszkodliwiania, 

- wykaz wyspecjalizowanych firm 
posiadających zezwolenia na 
demontaż i transport wyrobów 
zawierających azbest (materiały 
dostępne będą na stronie 
internetowej urzędu) 

 

2009-2032 10 000 

6. 

 
Przygotowanie powiatowej bazy danych        
o wyrobach zawierających azbest 
 

2010-2011 1 000 

7. 

 
Coroczna aktualizacja bazy danych              
o obiektach zawierających azbest 
 

2010- 2032 - 

8. 

 
Demontaż, transport i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest                    
z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych przy dofinansowaniu           
z budżetu gminy  i powiatu 
 

2010 - 2032 
15 zł/m2  

szacunkowy  koszt 
unieszkodliwienia 

9. 

 
Monitoring i ocena realizacji programu         
w ramach Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami 
 

2009 - 2032 

 
5 000 

 
Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto koszty brutto 
wykonania usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych – 15 zł  
(dla płyt falistych – eternitu). Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach 
pochodzących od firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych                     
i transportu odpadów azbestowych, posiadających zezwolenie Starosty Wałeckiego                       
na działania związane z pracami przy azbeście. Informacje te porównywano do kosztów                  
w innych gminach i powiatach, realizujących podobne programy. W kolejnych latach koszt 
ten winien być urealniany w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe. Należy zaznaczyć,               
że z analizy ofert wynika duża rozbieżność cenowa za kompleksową usługę związaną                        
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z demontażem, transportem i utylizacją płyt azbestowo-cementowych. Biorąc jednak pod 
uwagę dbałość o środki publiczne przy ustalaniu kosztów wzięto pod uwagę oferty najniższe. 
Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, polegającego                       
na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wałeckiego przyjęto 
następujące założenia: 
      1. Ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie powiatu –                     

ok. 6 972,435 Mg  
2. Średni koszt demontażu, transportu i składowania 1 m2 eternitowych płyt falistych 

waha się w granicach 15 zł  
Dane te zostały podane po przeprowadzeniu analizy rynku firm i przedsiębiorstw zajmujących 
się usuwaniem, utylizacją, transportem i zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest. 
Koszty demontażu i utylizacji mogą ulegać wahaniom w zależności od cennika firmy, 
warunków realizacji prac oraz kosztów samego składowania. 
 

 
6. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane           

z usuwaniem azbestu z terenu powiatu oraz składowaniem odpadów 
zawierających azbest.  

 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych              

jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Konieczne jest zatem 
pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych            
z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest. 

W „Programie usuwania azbestu z terenu Powiatu Wałeckiego” założono, że usuwanie 
wyrobów zawierających azbest będzie odbywało się ze wsparciem finansowym ze środków 
publicznych – budżetów gminy i powiatu. Wsparcie będzie dotyczyło sfinansowania kosztów: 
demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych. 
Wysokość udziału finansowego gmin i powiatu zależna będzie od możliwości finansowych     
w danym roku budżetowym oraz od ilości złożonych wniosków i corocznie będzie określana 
przez Radę Powiatu i Radę Gminy. Szczegółowe warunki i procedury udzielania pomocy 
finansowej dla właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych 
zostaną określone w opracowanym osobno „Regulaminie udzielania dofinansowania”. 
 
Ogólnopolskie instrumenty wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów 
zawierających azbest: 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
• Bank Ochrony Środowiska SA, 
• Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. 

 
Realizatorzy programu: 
 
Program realizowany i monitorowany będzie przez pracowników Starostwa Powiatowego          
i Urzędów Gmin Powiatu Wałeckiego oraz przy współpracy z Radnymi Powiatu i Gmin. 
 
 
 
 

 22



Program usuwania azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu Powiatu Wałeckiego na lata 2009-2032 
                                                    

Załącznik Nr 1 
 
Wykaz podmiotów posiadających pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
wytwarzania odpadów zawierających azbest na terenie powiatu wałeckiego, zgodnie z art. 17 
ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zmianami) i świadczący usługi w tym 
zakresie – stan na 29 lutego 2008 roku 
 

 
L.p. Nazwa firmy Adres Nr decyzji 

Pozwolenie 
ważne do 

dnia 
1. Zakład Ogólnobudowlany Dariusz 

Nowakowski               
ul. Podgórna 12/3                  
73-155 Węgorzyno OS-7647-35/2009 30.06.2019 r. 

2. DACHY Grzegorz Krupa  ul. Sosnowa 4a                        
78-600 Wałcz OS-7647-81/2008 30.09.2018 r. 

3. T.K.J.  Matuszewski Sp.Jawna  ul. Por. Krzycha 5              
86-300 Grudziądz  OS-7647-68/2008 30.09.2018 r. 

4. Zakład Ogólnobudowlany Lin-Dach 
Jerzy Lipkowski 

Ul. Dębowa 
89-300 Wyrzysk OS-7647-49/2008 31.07.2017 r. 

4. Hydrogeotechnika Sp. z o.o.  ul. Ściegiennego 262 A            
25-116 Kielce OS-7647-26/2008 31.12.2017 r. 

6. Zakład Produkcyjno Usługowy 
Blacharsko-Dekarski Blach-Bud W.R. 
Kałamaja  

ul. Kołobrzeska 6,               
78-600 Walcz OS-7647-11/2008 31.03.2018 r. 

7. Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew 
Borejszo 

ul. Połczyńska 12              
78-600 Wałcz,                         OS-7647-6/2008 31.03.2018 r. 

8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe „MIRTECH” 
Miron Skrzeczkowski 

Sarbka 2,  
64-700 Czarnków OS-7647-1/2008 31.12.2017 r. 

9. „STALMET-PREMO” ul. Północna 8,  
73-110 Stargard Szczeciński OS-7647-26/2007 21.05.2017 r. 

10. „FIRMA” Tomasz Jackiewicz ul. Mostowa 5 
64-600 Oborniki                  OS-7647-32/2007 31.05.2017 r. 

11. Usługi Remontowo-Budowlane s.c. 
Ireneusz  Krystyna Dzida  

ul. Kaszubska 5/23 
78-600 Wałcz OS-7647-37/2007 31.08.2017 r. 

12. Zakład ogólnobudowlany „Lin-Dach” 
Jerzy Lipkowski  

ul. Dębowa 54 
89-300 Wyrzysk OS-7647-49/2007 31.08.2017 r. 

13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Techbud” Jan Kozera  

ul. Bogusławskiego 40 
64-920 Piła OS-7647-51/2007 31.08.2007 r. 

14. Firma Handlowo - Usługowa 
„DRAWKAR” Stanisław Karaś 

ul. Sikorskiego 15/1 
78-500 Drawsko Pomorskie OS-7647-60/2007 15.11.2017 r. 

15. „Spe Bau” Sp. z o.o.   ul. Grabiszyńska 163,  
53-439 Wrocław OS-7647-6/2006 31.03.2016 r. 

16. „Kanrod” Dariusz Dorna ul. Mężykowska 2B/5, 64-
735 Miały    OS-7647-12/2006 29.05.2016 r. 

17. „Gajawi” PPHU Gabriel Rogut   ul. Kopernika 56/60 
90-553 Łódź OS-7647-64/2006 31.01.2017 r.  

18. E-PIK Usługi Ekologiczne Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 269/1 
61-616 Poznań  OS-7647-4/2005 28.02.2015 r. 

19. AM Trans Progres Sp. z o.o.      ul. Sarmacka 7,                       
61-616 Poznań    OS-7647-2/2005 28.02.2015 r.  

20. Usługi Remontowo-Budowlane Roman 
Dębicki   

ul. Słoneczna 4,                  
66-450 Bogdaniec                OS-7647-19/2005 30.04.2015 r.  

21. PPHU Eko-Mix                  ul. Grabiszyńska 163   
 50-950 Wrocław                     OS-7647-24/2005 30.04.2015 r.  

22. Zakład Remontowo-Budowlany 
„Ambroży” SJ   

ul. Meissnera 1/3 lok. 22          
03-982 Warszawa OS-7647-25a/05 30.04.2015 r. 

23. „Maxmed”  Zakład Usługowo ul. Źródlana 4  OS-7647-32/2005 31.05.2015 r. 
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Handlowy Marcin Murzyn 84-230 Rumia 
24. PPHU „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o ul. St. Moniuszki 11/13 

87-100 Toruń OS-7647-44/2005 30.06.2015 r. 

25. „ALBEKO” Siegier Sp. Jawna 87-510 Kotowy  
gm. Skrwilno  OS-7647-50/2005 11.08.2015 r. 

27. 
„Algader Hofman” Sp. z o.o.   

ul. Wólczyńska 133, 
budynek 11b  
01-919 Warszawa 

OS-7647-59/2005 31.08.2015 r. 

28. „Transport-Metalurgia”  Sp. z o.o. ul. Reymonta 62  
97-500 Radomsko OS-7647-60/2005 23.10.2015 r. 

29. „Wysoccy“ Spółka Jawna    ul. Zakładowa 4 
89-600 Chojnice OS7647-67/2005 30.10.2015 r.  

30. Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Usługowe „LECHBUD” Sp. z o.o.  

ul. Andrzeja Struga 82 B, 70-
777 Szczecin OS-7647-79/2005 29.12.2015 r.  

31. Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe „Juko” Jerzy Szczukowski  

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Zamurowa 8 OS-7647-78/2005 25.01.2005 r. 

32. Przedsiębiorstwo Usługowo- 
Produkcyjne Handlowe „BUDMAR” 

ul. Na Skarpie 17 
 75-343 Koszalin OS-7647-18/2004 07.04.2014 r. 

33. Firma Usługowo-Handlowa WOD-
PRZEM” 

ul. Sokola 34  
87-100 Toruń OS-7647-47/2004 15.04.2014 r. 

34. Centrum Gospodarki Odpadami 
Azbestu i Recyklingu „CARO”  

ul. Zamoyskiego 51 
22-400 Zamość  OS-7647-75/2003 08.02.2014 r. 

35. Przedsiębiorstwo Robót 
Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych 
„Termoexport”  

ul. Żurawia 24/7 
00-515 Warszawa OS-7647-54/2003 16.11.2013 r. 
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