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UCHWAŁA NR XLI/266/10
RADY MIASTA I GMINY BŁASZKI

z dnia 11 listopada 2010 r.

w sprawie: aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2013 
z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji planu 

gospodarki odpadami Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017. 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz 675, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 
14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 i Nr 203, poz. 1351) 
Rada Gminy i Miasta Błaszki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć "Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2013 
z perspektywą na lata 2014-2017" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji planu 
gospodarki odpadami Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017". 

§ 2. 1. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2013 z perspektywą na 
lata 2014-2017 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami Gminy i Miasta 
Błaszki na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
i Miasta Błaszki 

Agnieszka Bieńkowska
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PLAN GOSPODARKI ODPADAMI — aktualizacja
gmina BŁASZKI


Podstawą niniejszego  opracowania  Aktualizacji  Programu  ochrony  środowiska  jest 


Umowa Nr ORG 166/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. zawarta pomiędzy Urzędem Gminy 


i Miasta  Błaszki  z  siedzibą  w Błaszkach  98-235  Plac  Niepodległości  13,  a firmą 


EKOTON  Usługi  techniczne  w zakresie  ochrony  środowiska  Łódź  90-447, 


ul. Piotrkowska 183/25.


Aktualizowany  Plan  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  i  Miasta  Błaszki  został 


opracowany w roku 2004 przez Biuro Projektów „WARTA” Sp. z o.o. w Sieradzu ul.  


Wojska Polskiego 70. Program został uzgodniony pismem zarządu Powiatu w Sieradzu 


z dnia 25.10.2004 r., znak RS.7635/156/04.


Autor: Juliusz Sumorek


Program Ochrony Środowiska został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/109/04 Rady Gminy 


i Miasta Błaszki z dnia 28 października 2004 r.
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1. Wstęp


1.1. Podstawa opracowania


Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Błaszki została opracowana zgodnie 
z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity:  Dz.U. z 2007 r. 
Nr39, poz.  251) i  stanowi część Programu Ochrony Środowiska dla gminy Błaszki  oraz 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) wraz z pakietem rozporządzeń wykonawczych 
stanowiących w skali kraju system prawny ochrony środowiska.
Dokument uwzględnia również Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. 
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 65, poz. 620 ze zmianami).
Plan  Gospodarki  Odpadami  dla  gminy  i  miasta  Błaszki  został  opracowany  w  2004  r. 
i uzgodniony  przez  Zarząd  Powiatu  Sieradzkiego  pismem  z  dnia  18  X  2004  r.,  znak 
RS.7635/163/04 (Zał. 1).
Plan  gospodarki  odpadami  został  zatwierdzony  Uchwałą  Nr  XVIII/109/04  Rady  Gminy 
i Miasta Błaszki z dnia 28.10.2004 r.
Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  gminy  i  miasta 
Błaszki za lata 2004–2006 zostało opracowane w maju 2007 r. 
Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla gminy i miasta Błaszki 
jest plan gospodarki odpadami: Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2011  
z uwzględnieniem lat 2012–2015 i Powiatowy plan gospodarki odpadami. Zakres gminnego 
planu gospodarki odpadami określa w/w Rozporządzenie Ministra Środowiska: 


• Aktualny stan gospodarki odpadami, 
• Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
• Działanie zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
• Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
• System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,
oraz w szczególności


• Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku 
lub unieszkodliwieniu,


• Rozmieszczenie  istniejących  instalacji  i  urządzeń  do  odzysku  lub  unieszkodliwienia 
odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,


• Działania  zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości 
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępo-
wania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych 
w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,


• Projektowany system gospodarki odpadami.
Gminny plan gospodarki odpadami określa ponadto:


• Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,
• Harmonogram uruchomienia środków finansowych i ich źródła.
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Zgodnie  z  art.  15.7 ustawy o  odpadach,  który wskazuje  zakres  opracowania  krajowego, 
wojewódzkiego  i  powiatowego  obejmuje  wszystkie  rodzaje  odpadów powstających  oraz 
przywożonych  na  jego  teren,  a  w  szczególności  odpady  komunalne  z  uwzględnieniem 
odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowań, odpady budowlane, wraki samocho-
dowe, opony oraz odpady niebezpieczne w tym odpady medyczne i  weterynaryjne,  oleje 
odpadowe, baterie i akumulatory.
Zgodnie z art. 14. ust. 13 pkt sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ 
wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu.
Zgodnie z art. 14.14 plany podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66 poz. 620 z późn. zm.) gminny plan 
gospodarki  odpadami  obejmuje  wszystkie  rodzaje  odpadów,  w  szczególności  odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowań oraz odpady niebezpieczne zawarte 
w odpadach komunalnych.
Przy  konstruowaniu  wszelkich  planów  i  zamierzeń  w  zakresie  gospodarki  odpadami, 
zarówno komunalnymi jak i przemysłowymi, medycznymi i weterynaryjnymi, osadami ście-
kowymi,  zarówno niebezpiecznymi  jak  i  innymi  niż  niebezpieczne,  należy  kierować  się 
przyjętą hierarchią celów. Są to:
• unikanie powstawania odpadów,
• selektywna zbiórka i recykling materiałów z powstających odpadów,
• recykling energetyczny odpadów (spalanie z odzyskiem energii),
• ostateczne składowanie na odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych składowiskach.
Rada Gminy i  Miasta  Błaszki  zgodnie  z  art.  10 ust.  1  ustawy z  dnia 29 lipca  2005 r.  
o  zmianie  ustawy  o  odpadach  oraz  zmianie  niektórych  ustaw,  uchwaliła  regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą 
Nr     /192/2006.


Spis skrótów


GPZO gminne punkty zbiórki odpadów,
GUS Główny Urząd Statystyczny,
KPGO 2010 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,
PGOWŁ 2011 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, 


z uwzględnieniem lat 2012 do 2016
MPZO Mobilny punkt zbiórki odpadów,
NOŚ nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
PET opakowanie z politereftalanu etylenu,
PKB produkt krajowy brutto,
SIGOP System Informatyczny Gospodarki Odpadami Przemysłowymi,
UE Unia Europejska
ZZO Zakład Zagospodarowania Odpadów
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GFOŚiGW Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
RPO WŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.
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1.2. Podstawowe akty prawne


Plan  gospodarki  odpadami  dla  gminy  i  miasta  Błaszki  opracowany  został  na  podstawie 
następujących aktów prawnych:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 


z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, 


poz. 251 z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, 


ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z póź-
niejszymi zmianami),


• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. Nr 1990 poz. 95).
• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  


(Dz.U. Nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 


Nr 180, poz. 1495),
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  


jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 


ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  oraz  ocen oddziaływania  na  środowisko 
(Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227),


• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  9  kwietnia  2003  r.  w  sprawie  sporządzania 
planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620 z późniejszymi zmianami),


• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206),


• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140 z późniejszymi zmianami),


• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 
1595),


• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1858),


• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryte-
riów oraz procedur  dopuszczenia  odpadów do składowania  na składowisku odpadów 
danego typu.


•  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),


• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyro-
bów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zmianami),
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• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie 
działań w zakresie technologii bezpiecznych  dla  środowiska stosowanych w produkcji 
i zagospodarowaniu odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1708),


•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, 
poz. 1858),


• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553).


• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 46, poz. 333),


• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49, poz. 356),


• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodza-
jów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednost-
kom  organizacyjnym  niebędącym  przedsiębiorcami,  oraz  dopuszczalnych  metod  ich 
odzysku (Dz.U. Nr 75, poz. 527).


• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych 
rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz.U. Nr 235, poz. 1613).


1.3. Materiały wyjściowe


1. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2011 r. z uwzględnieniem lat 2012–
2015


2. Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i  miasta 
Błaszki.


1.4. Wnioski wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami


Główne  zadania  polityki  państwa  w  zakresie  gospodarki  odpadami  zostały  określone 
w KPGO 2010 przyjętym Uchwałą Rady Ministrów nr 233 z 29 grudnia 2006 roku. 


Cele główne wskazane z KPGO 2010:
• utrzymanie  tendencji  oddzielenia  wzrostu  ilości  wytwarzanych  odpadów  od  wzrostu 


gospodarczego kraju wyrażonego w PKB;


• Zwiększenie  udziału  odzysku,  w  tym  w  szczególności  odzysku  energii  z  odpadów, 
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;


• Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów;
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• Zamknięcie  do  końca  2009  roku  wszystkich  krajowych  składowisk  niespełniających 
wymagań technicznych;


• Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;


• Stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospo-
darce odpadami w Polsce.


Cele nadrzędne wskazane w KPGO 2010 dotyczące gospodarowania odpadami 
komunalnymi:
• Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkań-


ców, najpóźniej do 2007 roku;
• Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpa-


dów, najpóźniej do końca 2007 roku;
• Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 


składowiska odpadów: do 2010 roku nie więcej niż 75%, do 2013 roku nie więcej niż 
50% oraz do 2020 roku nie więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 
roku;


• Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych 
odpadów do końca 2014 roku;


• Zredukowanie  liczby  składowisk  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne,  na 
których są składowane odpady komunalne do końca 2014 roku. 


Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami wskazane 
w KPGO 2010:
•  Intensyfikacja  edukacji  ekologicznej  promującej  właściwe postępowanie  z  odpadami 


oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie;
• Wypracowanie  i  monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania  i  morfologii 


odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami;
• Wspieranie  wdrażania  efektywnych  ekonomicznie  i  ekologicznie  technologii  odzysku 


i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalającej na odzyskiwanie energii 
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania;


• Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie 
uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekulty-
wacja składowisk niespełniających wymogów prawa;


• Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, trans-
portu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;


• Wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie 
gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jed-
nostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków;


• Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów;
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Główne zadania polityki województwa w zakresie gospodarki odpadami zostały określone 
w Planie  Gospodarki  Odpadami  Województwa  Łódzkiego  2011  przyjętym  Uchwałą 
nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku.


Cele główne wskazane z PGOWŁ 2011 w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi:
• Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkań-


ców województwa do końca 2009 roku;
• Objęcie mieszkańców (głównie z terenów miejskich) systemem selektywnego zbierania 


odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do roku 2010;
• Zmniejszenie  ilości  wszystkich  rodzajów  odpadów  kierowanych  na  składowiska, 


a szczególnie ulegających biodegradacji;
• Zwiększenie  wykorzystywania  odpadów  pochodzenia  roślinnego  i  zwierzęcego  jako 


źródła  energii  odnawialnej  (szczególnie  przy  zastępowaniu  paliw  kopalnych)  w  celu 
osiągnięcia limitów wykorzystania energii odnawialnej;


• Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów opakowa-
niowych do roku 2009;


• Zwiększenie ilości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze selektywnego 
zbierania poprzez poprawę systemu zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych 
powstających w gospodarstwach domowych;


• Objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych do roku 2009;


• Skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;


• Sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska do roku 2032;


• Ograniczenie składowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów;


• Zwiększenie  ilości  komunalnych  osadów  ściekowych  przekształcanych  metodami 
termicznymi.


1.5. Wnioski wynikające z polityki ekologicznej państwa na lata 
2007–2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011–2014


Kierunki działań na lata 2007–2010 w zakresie gospodarki odpadami:
• Wspieranie  działań  podejmowanych  przez  instytucje  publiczne  i  podmioty  prywatne 


przyczyniających się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększające 
ilości odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi i zmniejszeniu ilości odpa-
dów kierowanych na składowiska;


• Sukcesywne  zwiększanie  stawek  opłat  za  składowanie  odpadów,  w  szczególności 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, 
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które można  poddać  procesom odzysku,  w tym recyklingu,  a  także  brak możliwości 
rekultywacji składowisk tego typu odpadami;


• Kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania 
i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenia ich negatywnego oddziaływa-
nia na środowisko;


• Wspieranie  wprowadzania  niskoodpadowych  technologii  produkcji,  zapewniających 
wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców;


• Intensyfikacja  edukacji  ekologicznej  promującej  minimalizację  powstawania odpadów 
i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-
edukacyjnej w tym zakresie;


• Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia i morfologii 
odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami;


• Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów oraz 
zapewnienie przepływu strumienia odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 
odpadami;


• Wspieranie  wdrażania efektywnych ekonomicznie  i  ekologicznie technologii  odzyski-
wania i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie 
energii  zawartej  w  odpadach  w  procesach  termicznego  i  biotermicznego  ich 
przekształcania;


• Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie 
uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym zamykanie i rekul-
tywacja składowisk niespełniających wymogów prawa;


• Wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów 
posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;


• Wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie 
gospodarki  odpadami  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  dyscyplinujących 
samorządy w zakresie wykonywania przez nie tych obowiązków. 


Ponadto podejmowane będą działania w celu stworzenia systemu efektywnego egzekwowa-
nia przepisów w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzaniu i wdrażaniu instrumen-
tów finansowych umożliwiających realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. 


Cele średniookresowe (do roku 2014) w zakresie gospodarki odpadami:
• Utrzymanie  tendencji  oddzielenia  wzrostu  ilości  wytwarzanych  odpadów od  wzrostu 


gospodarczego kraju;


• Zwiększenie udziału odzysku, w tym odzyskanej energii z odpadów, zgodnego z wyma-
ganiami ochrony środowiska;


• Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, z ogra-
niczeniem  do  2013  roku  ilości  składowanych  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji do nie więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku;


• Zamknięcie  do końca  2009 roku wszystkich  składowisk  niespełniających  standardów 
Unii Europejskiej;
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• Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;


•  Całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do 2010 roku;


• Rozbudowa  systemu  odzysku  i  unieszkodliwiania  zużytego  sprzętu  elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite 
wyeliminowanie ich składowania;


• Zapewnienie skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na 
rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.


1.6. Wnioski wynikające z Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko — Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–
2013”


Zgodnie z priorytetem II dotyczącym gospodarki odpadami i ochroną powierzchni ziemi, 
którego  głównym  celem  jest  zwiększenie  korzyści  gospodarczych  poprzez  zmniejszenie 
udziału  odpadów  komunalnych  składowanych  i  rekultywację  terenów  zdegradowanych 
należy:
• Zredukować ilość składowanych  odpadów komunalnych  i  zwiększyć  udział  odpadów 


komunalnych  poddanych  odzyskowi  i  unieszkodliwieniu  innymi  metodami  niż 
składowanie;


• Zwiększyć  ilość  terenów  przywróconych  do  właściwego  stanu  poprzez  rekultywację 
terenów zdegradowanych i składowisk na cele przyrodnicze. 


Przewidywanymi efektami realizacji Priorytetu mają być:
• Zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki;


• Wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania 
odpadów  komunalnych,  a  także  likwidacji  zagrożeń  wynikających  ze  składowania 
odpadów;


• Kompleksowe rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;


• Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia oraz poprawa jakości życia ludności.


1.7.   Istniejący  stan formalno-prawny.


W  obecnym  stanie  prawnym   składowisko  Chabierów   nie  jest  wpisane   do  Planu 
Gospodarki  Odpadami Województwa  Łódzkiego (PGOWŁ) 2011 z uwzględnieniem lat 
2012  -2015.  Pismo  Urzędu  Marszałkowskiego  w Łodzi  nr  RO.II-BK-0724/19/10  z  dnia 
23.03.2010 r.   ( załącznik nr 1) wskazuje na możliwość umieszczenia  Zakładu Gospodarki 
Odpadami  (ZGO) w Chabierowie, gmina Błaszki  w nowelizacji PGOWŁ 2011, która  musi 
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zostać  przygotowana  do  31.12.2011  r.  Warunkowe  umieszczenie   ZGO  w Chabierowie 
w  aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami  Gminy i Miasta Błaszki  na lata 2010 – 2013 z 
perspektywą na lata 2014 -2017, daje podstawę   do uwzględnienia go przy opracowaniu 
aktualizacji Planu Gospodarki  Odpadami Województwa Łódzkiego 2011. 
Aktualizacja  Planu Gospodarki Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010 -2013 z perspektywą 
na lata 2014 -2017 została  pozytywnie zaopiniowana przez : 
• Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego   w  Łodzi  pismem  PWIS-NS 


-OZNS-072/231/10 z dnia 05.11.2010 r. ( załącznik nr 2);
• Zarząd Województwa Łódzkiego pismem RO.II.KS/7614/37-1/09/10z dnia 12.08.2010 r. 


( załącznik nr 3).;
• Starostę Sieradzkiego pismem RS.7635 -75/2010 z dnia 15.09.2010 r. ( załącznik nr 4).


W chwili obecnej  składowisko jest nieczynne, a od 2000 r. nie przyjmuje odpadów.


2. Charakterystyka gminy i miasta Błaszki 


Gmina i miasto  Błaszki jest jedną z 11 gmin powiatu sieradzkiego, jedną z 3 gmin  miejsko-
wiejskich w tym powiecie. Położona jest w zachodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: 
na północy — Goszczanów, na wschodzie — Warta, Wróblew, na  południu — Brąszewice, 
na  zachodzie jej granice wyznacza granica woj. wielkopolskiego. 


Gmina  zajmuje  powierzchnię  20 163  ha.  Ludność  gminy  i  miasta  Błaszki  liczy  15 263 
mieszkańców na koniec 2008 r., ilość mieszkańców miasta Błaszki 2454 osób.
Miasto Błaszki znajduje się w odległości 21 km od Sieradza i 30 km od Kalisza. Posiada po-
wiązania komunikacyjne autobusowe i kolejowe z Sieradzem i Kaliszem. Najbliższa stacja 
kolejowa znajduje się 3,5 km od miasta
Odległość z Błaszek do wybranych miast Polski wynosi: Łódź — 79 km, Wrocław — 127 km, 
Poznań — 156 km,  Warszawa — 208 km. 
Gmina i  Miasto Błaszki  położona jest  w środkowej części  Wysoczyzny Kaliskiej.  Teren 
gminy w przeważającej części jest płasko-równinny. Większa część terenu zajmuje stosun-
kowo wyrównana  Wysoczyzna,  położona  na wysokości  150–155 m n.p.m.  Południkowa 
asymetryczna  Dolina  Rzeki  Trojanówki  oraz  cieki  do  niej  wchodzące,  rozcinają  obszar 
Wysoczyzny na oddzielne wzniesienia.
Spadki w obrębie Wysoczyzny nie przekraczają 4%. Jedynie powierzchnie stokowe dolin 
rzecznych  mają  spadki   przekraczające  4%. Gmina położona jest  na zachodnim obrzeżu 
Kredowej Niecki Łódzkiej, w rejonie gdzie według Samsonowicza utwory trzeciorzędowe 
i czwartorzędowe  występować  powinny  bezpośrednio  na  wapieniach  górnojurajskich. 
Utwory kredowe rozpoczynają  się  od  głębokości  143 m wykształcone  w postaci  piasku 
pylastego  z  iłem  marglistym,  margla  wapnisto-ilastego,  piaskowca  średnio-ziarnistego 
i wapienia białego twardego. Pod względem litologicznym utwory powierzchniowe są mało 
zróżnicowane. 
Na ogólną powierzchnię 20 163 ha użytki rolne stanowią 16 684 ha, tj. ok. 83%. Gmina 
i Miasto Błaszki jest mało zasobna w wodę, posiada tylko nieliczne stawy. Przez jej tery-
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torium przepływają  cztery  małe  rzeki:  Trojanówka,  Swędra,  Jamnica  i  Struga  Grzyma-
czewska, które uchodzą do Prosny w  rejonie  Kalisza.  Lasy  obejmują  1 990 ha,  tj. 9,8% 
powierzchni  gminy  i  miasta.
Na terenie gminy znajdują się: leśny rezerwat przyrody „Wrząca” o powierzchni 59,1 ha 
oraz część Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zajmująca 2206 ha.
Zasoby surowcowe gminy obejmują czwartorzędowe złoża piasku i piasku ze żwirem. Złoża 
występują w rejonie Chabierowa.  Zasoby  piasku  w tym złożu  wynoszą — 160 630 ton.
Działalność  gospodarcza  na  terenie  miasta  i  gminy  jest  rozwinięta  w  średnim  stopniu, 
a gospodarcze  wykorzystanie  zasobów  gminy  oparte  jest  na  działalności  prowadzonej 
w gospodarstwach indywidualnych.
Główne gałęzie gospodarki w gminie:
1. rolnictwo 93,25%
2. przemysł 4,00%
3. hodowla 2,50%
4. agroturystyka 0,25%


Na terenie gminy i miasta zarejestrowane jest około 800 podmiotów gospodarczych z tego 
ponad  95% są  to  firmy jednoosobowe,  nie  wszystkie  mają  uregulowany  stan  formalno-
prawny w zakresie gospodarowania odpadami.
Gmina zwodociągowana jest w 98%, posiada 310 km  sieci wodociągowej. Posiada osim 
ujęć  wód  podziemnych  wraz  ze  stacjami  uzdatniania.  Są  to  Borysławiec,  Kamienna, 
Gzików, Wojków, Gruszczyce, Równa, Kalinowa, Chabierów.
Na terenie gminy znajdują się następujące oczyszczalnie ścieków komunalnych:
1. Borysławice,  oczyszczalnia  mechaniczno-biologiczna  o wydajności  maks.  1,066 m3/d 


pracująca na 40% możliwości czyli około 417,4 m3/d. Osady wywożone są na składowis-
ko odpadów „Orli  staw” gm. Ceków do czasu wybudowania projektowanego składo-
wiska w Chabierowie. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Trojanówki.


2. Kalinowa,  oczyszczalnia  mechaniczno-biologiczna  o  wydajności  maks.  102,0  m3/d 
a faktycznej  27,16  m3/d.  Osad  wywożony  jest  na  składowisko  opadów  EKO-Kalisz, 
ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego.


Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy i miasta wynosi 17,4 km co stanowi 
18% skanalizowania. Kanalizacja deszczowa liczy łącznie 3 km.
Na terenie gminy i miasta nie znajduje się obecnie żadna instalacja unieszkodliwiania lub 
odzysku odpadów. Odpady komunalne składowane są w następujących miejscach:
1. Mostki k/Zduńskiej Woli
2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gm. Ceków.
3. Składowisko „SATER” Kamieńsk Sp. z o.o.
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Podstawowym  przedsięwzięciem  gospodarki  odpadami  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Błaszki  jest  budowa Zakładu Gospodarowania Odpadami innymi niż  niebezpieczne 
i obojętne w Chabierowie przez firmę „EKOTEKNO” Sp. z o.o. w Częstochowie.


3. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy i miasta 
Błaszki


3.1. Odpady komunalne (kod 20 03 01)


Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, definicja odpadów komunalnych 
jest następująca:
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie 
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które 
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospo-
darstwach domowych.
Źródłem powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych są skupiska ludzkie, obiekty 
użyteczności  publicznej  oraz zakłady produkcyjno-usługowo-handlowe.  Istotnym elemen-
tem  wpływającym  na  skład  oraz  jakość  odpadów  komunalnych  jest  charakter  danego 
obszaru.  Tereny  wiejskie  wykazują  odpady  z  mniejszym  udziałem  materii  organicznej, 
papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Jako że oma-
wiany teren ma w dużej mierze charakter wiejski,  częstokroć odpady organiczne,  papier, 
tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne potrzeby.
Na terenie powiatu sieradzkiego można wyróżnić obszary rolnicze, sadownicze, turystyczno-
rekreacyjne,  leśne  i  zurbanizowane.  Ma  to  wpływ  na  strukturę  odpadów  komunalnych 
trafiających na składowiska.
Z uwagi na fakt, że w kraju w większości gmin nie jest prowadzona ewidencja wytwarza-
nych  odpadów  komunalnych  (poza  sprawozdawczością  firm  zajmujących  się  wywozem 
odpadów) — dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów powstających w sekto-
rze komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe.
Biorąc pod uwagę wyżej  przedstawione źródła wytwarzania  odpadów komunalnych  oraz 
analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych, związanych z odzys-
kiem i  unieszkodliwianiem odpadów,  dla  potrzeb  niniejszego  planu  wyodrębniono  niżej 
wymienione strumienie odpadów:
• odpady komunalne segregowane, 
• odpady zielone z ogrodów, parków i balkonów,
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym:


– odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
– odpady zielone,
– papier i tektura,
– opakowania wielomateriałowe,
– tworzywa sztuczne,
– szkło,
– metale,
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– odzież i tekstylia,
– odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych,
– odpady mineralne w tym frakcje popiołowe,
– drewno,


• odpady z targowisk,
• odpady z oczyszczania ulic i placów,
• odpady wielkogabarytowe.
W obecnym roku 2010 r.  w gminie i  mieście  Błaszki  zostało zawartych  2247 umów na 
wywóz odpadów — co stanowi około 57% (ogólną liczbe gospodarstw przyjęto 3939).
Wykaz  firm  posiadających  zezwolenie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Błaszki  na  odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy i miasta Błaszki
• Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz,


• VEOLIA Usługi  dla  środowiska,  Oddział  w  Tomaszowie  Mazowieckim,  ul. Majowa 
87/89, 98-200 Tomaszów Mazowiecki, 


• Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Sp. Jawna Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz, 
ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz,


• PHU „JUKO” Jerzy Szczukocki ul. 1 Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski.


• Usługi asenizacyjne „KONTENERY” Waldemar Dec, Tymianek 21, 62-840 Koźmirek.


Zezwolenia  dotyczą  następujących  rodzajów  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości:
• kuchennych ulegających biodegradacji
• zielonych np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,
• papieru i tektury nieopakowaniowych,
• opakowań z papieru i tektury,
• opakowań wielomateriałowych,
• tworzyw sztucznych nieopakowywanych,
• opakowań z tworzyw sztucznych,
• tekstyliów,
• szkła,
• metali,
• drobnej frakcji popiołowej,
• wielkogabarytowych np. mebli, sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
• budowlanych.


Ogólna ilość odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Błaszki wyliczona według 
wskaźników  generowania  ilości  odpadów  komunalnych  zawartych  według  Instytutu 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. 
Przyjęto  następujące  założenia  dotyczące  ilości  wytworzonych  odpadów  komunalnych 
w ciągu roku kalendarzowego w kilogramach w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Dla  terenów  wiejskich  —  170  kg/m/rok  w  tym  140  kg/m/rok  odpadów  pochodzących 
z gospodarstw domowych i 30 kg kg/m/rok pochodzących z obiektów infrastruktury
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Tak więc w gminie i mięście Błaszki w roku 2008 wytworzono:
15236 mieszkańców × 170 kg × 1,02 = 2646,36 Mg.


Tabela 1
Bilans odpadów komunalnych wytwarzanych w roku 2008 na terenie gminy i miasta 
Błaszki (według PGOWŁ 2011)


Lp. Nazwa Bilans na rok 2006
[Mg]


1 Odpady komunalne segregowane 54,25


2 Odpady zielone z ogrodów i parków 72,77


3 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne, w tym: 2335,41


3.1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 420,37
3.2 Odpady zielone 93,42
3.3 Papier i tektura 280,25
3.4 Opakowania wielomateriałowe 70,06
3.5 Tworzywa sztuczne 280,25


3.6 Szkło 186,83
3.7 Metale 116,53
3.8 Odzież i tekstylia 23,35
3.9 Drewno 46,70
3.10 Odpady niebezpieczne 23,35
3.11 Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa 794,04


4 Odpady z targowisk 25,66


5 Odpady z oczyszczania ulic i placów 56,28


6. Odpady wielkogabarytowe 101,99


Razem 2646,36


Według  sprawozdania  z  realizacji  planu  gospodarki  odpadami  za  2006  r.  ilość  i  rodzaj 
odpadów komunalnych odebranych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Sieradzu w latach 
2004–2006. Szczegółowe zestawienie przedstawiają tabele nr 2 i 3.


Tabela 2 
Ilość i rodzaj zebranych odpadów komunalnych 


Kod odpadu
2004 r. 2006 r.


masa (Mg) masa (Mg)


20 03 01 (odpady niesegregowane) 1650,95 1018,59
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Tabela 3
Ilość i rodzaj odpadów komunalnych selektywnie zebranych i poddanych procesowi 
odzysku i recyklingu


Kod odpadu
2004 r. 2006 r.


masa (Mg) masa (Mg)


20 01 02 (szkło) 2,70 10,00


20 01 39 (tworzywa sztuczne) 0,30 1,00


20 01 01 (papier i tektura) 1,80 4,40


Metody postępowania z odpadami komunalnymi – stan obecny.


Odzysk odpadów w całości bądź w ich części stanowi pierwszy i najważniejszy po unikaniu 
ich  powstawania  element  systemu  gospodarki  odpadami.  W  Gminie  i  Mieście  Błaszki 
w zakresie  gospodarki  odpadami  wprowadzony  został  system  bezpośredniego  usuwania 
odpadów tzn. oparty o regularną usługę zbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego 
sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów. Stosowany jest system „umowny” polegający 
na przekazaniu obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przedsiębior-
com  posiadającym stosowne zezwolenia. Systemem usuwania odpadów został objęty cały 
teren Gminy.
Sposób zbiórki odpadów zmieszanych jest typowy dla warunków polskich i nie odbiega pod 
względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych 
w krajach Unii Europejskiej. Na terenach Gminy i Miasta Błaszki stosowane są do zbierania 
odpadów najczęściej pojemniki 0,12 m3, 0,24 m3 i 1,0 m3 rozmieszczone w dogodnych do 
ich odbioru miejscach, lub na posesjach prywatnych.
Zbiórka surowców wtórnych prowadzona powinna być systemem pojemnikowym („na dono-
szenie”). Do tego celu wykorzystywane są pojemniki o wszystkich dostępnych pojemnoś-
ciach od 0,15 m3 do 2,5 m3. Pojemniki ustawiane są w zestawach na różne surowce, w sta-
łych łatwo dostępnych dla mieszkańców punktach.
Innym również stosowanym systemem może być wykorzystanie worków z tworzyw sztucz-
nych. System ten z reguły występuje na terenach z zabudową indywidualną. Otrzymywane 
w tym systemie frakcje charakteryzują się małym stopniem zanieczyszczenia.
Na terenie Gminy i Miasta Błaszki wyznaczono siedem punktów dla selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych tj. plastik, szkło i papier. 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sposób zorganizowany odbywa się sporadycznie, 
Powszechne jest, tak jak w całym kraju wystawianie przez mieszkańców zużytych urządzeń 
przy  pojemnikach  na  odpady.  Powoduje  to,  że  osoby  trzecie  demontują  pozostawione 
urządzenia  dla  pozyskania  surowców wtórnych,  a  do  środowiska  często  przedostają  się 
substancje niebezpieczne (freony, oleje).
Kluczem do prowadzenia odzysku odpadów komunalnych jest prowadzenie selektywnej ich 
zbiórki  oraz  sortowanie  odpadów  w  specjalnych  punktach.  Tymczasem  główną  metodą 
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zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie i Mieście Błaszki jest ich składowanie 
na składowiskach:
• Mostki k/Zduńskiej Woli
• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gm. Ceków
• Sater Kamieńsk.
Odpady komunalne z indywidualnych posesji, z terenu gminy wywożone są przez specjali-
styczne firmy zajmujące się wywozem odpadów. Firmy te muszą posiadać zezwolenia na 
zbieranie i wywóz odpadów komunalnych zgodnie z art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie.
Odpady  komunalne  wywożone  są  w  cyklu  miesięcznym,  segregowane  w  cyklu 
dwumiesięcznym.
Innym zagadnieniem są odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych z Obsza-
rów wiejskich takie jak:
• farby, kleje, lepiszcze i żywice (Kod 20 01 12)
• rozpuszczalniki (Kod 20 01 13)
• pestycydy, herbicydy itp. środki (Kod 20 01 19) również opakowania
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (Kod 20 01 21)
• baterie i akumulatory ołowiowe (Kod 16 06 01).
Ze  strumienia  odpadów  poszczególne  frakcje  mogą  być  wydzielone  jedynie  poprzez 
segregację u źródła do osobnych różnokolorowych pojemników (worków), jednak wymaga 
to również zmiany świadomości mieszkańców. Odbiór ich będzie prowadzony przez licen-
cjonowanych odbiorców.
Na terenie  miasta  i  gminy Błaszki  jest  wiele  gospodarstw zwłaszcza  wiejskich  zamiesz-
kiwanych przez ludzi w podeszłym wieku, którzy nie mają nawyku zbierania odpadów oraz 
zbierania  selektywnego  odpadów komunalnych.  Wchodzi  tu  również  czynnik  finansowy 
opłaty  za  wywóz  odpadów.  W  celu  zapewnienia  prawidłowej  gospodarki  odpadami 
komunalnymi należy objąć systemem kontroli przez sołtysów aktualność umów na odbiór 
odpadów komunalnych, dla najuboższych stworzyć system dopłat.


3.2. Odpady ulegające biodegradacji 


Do odpadów biodegradowalnych należą:


• Odpady zielone (z ogrodów i parków) — 72,77 Mg
• Odpady ulegające  biodegradacji  wchodzące  w strumień  mieszanych  odpadów komu-


nalnych — 420,37 Mg
• Odpady z targowisk (części ulegające biodegradacji) — 25,66 Mg
• Papier i tektura — 280,25 Mg
• Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) — 23,35 Mg.
Zawartość  odpadów  tego  typu  w  całej  masie  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  na 
terenach wiejskich wynosi około 50% masy odpadów. 
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Na terenie gminy i miasta Błaszki wytwarzanych jest ok. 822,40 Mg odpadów ulegających 
biodegradacji, na podstawie danych za rok 2008.
Trzeba zaznaczyć, że część wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów ulegają-
cych  biodegradacji  jest  wykorzystywana  we  własnym  zakresie,  na  tzw.  przydomowych 
kompostowniach.  Szacuje się  że na terenie  gminy i  miasta  Błaszki  w ten sposób wyko-
rzystywanych jest około 70% wytworzonych odpadów biodegradowalnych.


3.3. Opady inne niż niebezpieczne


Na terenie gminy  i miasta Błaszki zarejestrowane są 64 podmioty gospodarcze.  Firmy te 
mają podpisane umowy na odbiór odpadów z różnorodnymi odbiorcami.


3.4. Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 
(Kod 18 01) i weterynaryjnej (Kod 1802)


Dane  z  licznych  pozycji  literaturowych  wykazują,  że  najczęściej  w  składzie  odpadów 
powstających w placówkach medycznych występują:
• w 60% będące zwykłymi odpadami komunalnymi,
• w 30% odpady stanowiące grupę specyficzną dla działalności tego typu obiektów,
• w 10% odpady wymagające specjalnego nadzoru, w tym 3% odpady zainfekowane.
Odpady medyczne generowane są przez ośrodki służby zdrowia, placówki weterynaryjne, 
badawcze,  laboratoria  i  zakłady  farmakologiczne.  Odpady  infekcyjne  powstają  również 
w wielu prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych, ambulatoriach, instytucjach 
i laboratoriach badawczych i analitycznych, zakładach kosmetycznych. Do tej grupy zalicza 
się  również  pozostałości  z  domowego  leczenia  (dializy,  podawanie  insuliny,  opatrunki, 
farmaceutyki itp.).
Z toksykologicznego punktu widzenia odpady medyczne mogą być niebezpieczne dla zdro-
wia i życia człowieka, głównie ze względu na zawartość w nich chorobotwórczych drob-
noustrojów: bakterii,  prątków, wirusów, grzybów i pasożytów. W wyniku tego mogą one 
być źródłem infekcji (zakażeń tak wewnątrzszpitalnych, jak i poza szpitalem) i w związku 
z tym problem ich bezpiecznego unieszkodliwiania jest bardzo istotny.


Odpady medyczne wytworzone na terenie miasta i gminy Błaszki:
 
Lp. Nazwa firmy Rodzaj odpadów Ilość Mg


1. Apteka
Gruszczyce gm.  Błaszki


Leki cytostatyki cytotoksyczne
18 01 08


0,015


2. Apteki w Błaszkach: Plac Niepodle-
głości 5 „Arnika”, Sieradzka 4, 
Sieradzka 59


Leki cytostatyki cytotoksyczne
18 01 08


0,02


3. Punkt Apteczny „Retiro” Przeterminowane i wycofane 0,010
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Błaszki ul. Kalinowa 107 ze stosowania chemikaliów
18 01 05


4. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „PRZYCHODNIA” 
w Błaszkach


Odpady z diagnozowania, leczenia 
i profilaktyki medycznej
18 01 03


0,650


5. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 
„Centromed” w Błaszkach, 
ul. Krótka 2


Przeterminowane i wycofane 
ze stosowania lekarstwa i leki
18 01 05


0,005


6. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „CLINICA” 
w Gruszczycach


Odpady z diagnozowania, leczenia 
i profilaktyki medycznej
18 01 03
Przeterminowane i wycofane ze 
stosowania lekarstwa i leki
18 01 05


0,0950


0,005


7. NZOZ „Ośrodek Zdrowia” 
w Kalinowej, Błaszki 
ul. Kalinowa 107


Odpady z diagnozowania, leczenia 
i profilaktyki medycznej
18 01 03
Przeterminowane i wycofane 
ze stosowania lekarstwa i leki
18 01 05


0,499


0,005


8. Gabinety Stomatologiczne w ilości 
czterech


Przeterminowane i wycofane 
ze stosowania lekarstwa i leki
18 01 05


0,001


Odpady weterynaryjne wytworzone na terenie miasta i gminy Błaszki


Lp. Nazwa firmy Rodzaj odpadów Ilość Mg


1.


2.


3.


4.


Lecznica zwierząt 
Lubanów 18a  gm. Błaszki
Gabinet weterynaryjny 
Krzysztof Meler
ul. Sieradzka 36
Gabinet weterynaryjny 
Wiesław Noweta
Borysławice 76
Rogoziński Usługi 
Weterynaryjne
Błaszki, ul. Kościuszki 18


Odpady z diagnozowania, leczenia 
i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 03
18 02 01
18 02 02


0,070


Przeterminowane i wycofane ze stosowania 
lekarstwa i leki
18 02 08
Leki cytostatyczne i cytotoksyczne
18 02 07


0,001


0,001


Zbieraniem i wywozem odpadów medycznych i weterynaryjnych zajmują się firmy:


21







PLAN GOSPODARKI ODPADAMI — aktualizacja
gmina BŁASZKI


• Polvet Centromed Hurtownia Łask
• „Eko-Met” – Kalisz                  
Odpady te utylizowane są w spalarni odpadów w ZOZ w Łasku w ilości ok. 0,25 Mg.
Zgodnie  z  pismem  Okręgowej  Izby  Aptekarskiej  w  Łodzi  z  dnia  23.06.2008  r.  znak 
OiA/213/08 do starostw powiatowych zalecone jest ustawianie w aptekach pojemników do 
zbioru leków w ramach programu redukcji odpadów niebezpiecznych.


3.5. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (Kod 19 08 05)


Przez komunalne osady ściekowe rozumie się osad pochodzący z komór fermentacyjnych 
oczyszczalni ścieków i innych instalacji wchodzących w skład oczyszczalni ścieków.
Na terenie gminy i miasta Błaszki zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków:
1.  Borysławiec,  oczyszczalnia  mechaniczno-biologiczna  o  wydajności  maks.  1066  m3/d 


pracująca na 40% możliwości, czyli około 417,4 m3/d. Ścieki oczyszczone odprowadzane 
są do rzeki Trojanówki.


2.  Kalinowa,  oczyszczalnia  mechaniczno-biologiczna  o  wydajności  maks.  102,0  m3/d  a 
obecnie  oczyszczającej  27,16  m3/d.  Ścieki  odprowadzane  są  odpowiednio  do  rowu 
melioracyjnego.


3. Przydomowe oczyszczalnie.


Osady ściekowe w wyniku prac w/w oczyszczalni o masie 24,5 Mg wywożone są do Zakła-
du Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gm. Ceków. Zawartość piaskow-
ników 0,15 Mg, skratki 4,85 Mg. Nie przewiduje się obecnie budów nowych oczyszczalni.
Osady  ściekowe  z  opróżnienia  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości 
ciekłych  zgodnie  z zezwoleniem burmistrza  gminy i  miasta  Błaszki  Nr 292/06 z  dn.  14 
czerwca 2006 r. prowadzony jest przez następujące firmy:
1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz
2. Usługi asenizacyjne „KONTENERY” Waldemar Dec, Tymianek 21 
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B,
4. Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Miasta  „EKO”  Sp.  Jawna  Jerzy  Rudowicz,  Sławomir 


Rudowicz, ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz.
5. Stefan Malewski zam. Staw ul. Kaliska 3, 62-868 Szczytniki,
6. Jacek Kotowski Handel–Transport,  Wywóz Nieczystości  Taxi  Osobowe — Smardzew 


38, 98-285 Wróblew.
7. Firma  Transportowo-Usługowo-Handlowa Szczepan  Jarantowski  ul.  Zakopiańska  12,  


62-800 Kalisz.


Kompostowanie osadów
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Kompostowanie przekształca konsystencje osadu do postaci ziemistej  o strukturze gruzeł-
kowej oraz sanituje produkt pod względem biologicznym i zapachowym, mineralizuje część 
osadowej substancji organicznej. Kompostowanie bez udziału masy roślinnej nie pomniejsza 
zawartości  metali  ciężkich.  Stan  biologicznej  sanitacji  zależy  od wysokości  temperatury 
procesu kompostowania i dojrzałości produktu. Kompostowanie samego osadu nie wytwarza 
temperatury niezbędnej do zniszczenia chorobotwórczych organizmów. Niezbędna tempera-
tura może być jednak stworzona technicznie.
Kompostowanie osadów ściekowych w odpowiednich proporcjach z masą roślinną tworzy 
warunki termiczne niezbędne do biologicznej sanitacji produktu. Równocześnie pomniejsza 
koncentrację metali ciężkich w kompoście. Przydatność osadów ściekowych do produkcji 
kompostu, stanowiącego nawóz organiczny, kwalifikuje się według tych samych poziomów 
zawartości metali ciężkich jak do użytkowania rolniczego. Biologiczno-sanitarne wskaźniki 
są mniej istotne niż w nawozowym użytkowaniu osadu, ponieważ w procesie komposto-
wania (zwłaszcza termicznego) zostaną zniszczone chorobotwórcze organizmy.
Agrotechniczne  kompostowanie  osadu  (zwane  też  agrotechnicznym  przetwarzaniem  na 
kompost) polega na tym, że osad ściekowy stanowi podłoże intensywnego wzrostu roślin 
korzystających z obfitości składników pokarmowych i wody. Jednym ze sposobów agrotech-
nicznego przetwarzania osadów na kompost jest stosowanie ich (przez wiele lat) do inten-
sywnej produkcji masy roślinnej na różnego rodzaju nieużytkach.


3.6. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych i infrastruktury drogowej (Kod 17 01)


Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych, w drogownictwie, 
w budownictwie przemysłowym i rolniczym i to zarówno w trakcie budowy jak i rozbiórki 
różnych obiektów budowlanych. Różnorodność typów i rodzajów odpadów z tego sektora 
oraz to, że powstają one w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w prze-
myśle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych, powodują znaczne rozpro-
szenie źródeł wytwarzających te odpady i trudności w prawidłowym zbilansowaniu posz-
czególnych strumieni odpadów.
Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów i demontażu obiektów budo-
wlanych tworzą:
• materiały  i  elementy  budowlane  o  charakterze  ceramicznym,  takie  jak  beton,  cegły, 


tynki, płyty itp. a także podobne odpady z remontów i przebudowy dróg,
• odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,


• odpadowe asfalty, smoły, papa,


• gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania,


• złom stalowy i metali kolorowych oraz stopów metali,


• odpady elementów budowlanych zawierających azbest (odpady niebezpieczne).


Według wskaźników z KPGO, dla Gminy i Miasta Błaszki  można przyjąć na 40  kg/M/rok 
tego typu odpadów.
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Przy założeniu powyższych wskaźników ilość odpadów budowlanych w sektorze komunal-
nym w gminie i mięście będzie wynosiła. 610,50 Mg/rok.


Skład tych odpadów można oszacować następująco:


Wyszczególnienie % udział Ilość odpadów w Mg/rok
Ilość odpadów budowlanych razem: 100 % ≈ 610,50
– cegła 40% 244,2
– beton 20% 122,1
– tworzywo sztuczne 1% 6,10
– bitumiczna powierzchnia dróg 8% 48,80
– drewno 7% 42,70
– metale 5% 30,50
– piasek 15% 91,60
– inne 4% 24,50


Odpady  z  infrastruktury  drogowej  winny  być  w  gestii  wykonawcy  robót  drogowych. 
Odpady z obiektów budowlanych ze względu na charakter rolniczy gminy Błaszki, zwykle 
są  wykorzystywane  indywidualnie  przez  rolników np.  do  utwardzania  dróg  polnych  lub 
w nowopowstających obiektach budowlanych. Tylko ich niewielka część trafia na składo-
wisko odpadów na indywidualne zgłoszenie w przeznaczonych do tego kontenerach przez 
uprawniony podmiot — firmę odbierającą odpady komunalne.


3.7. Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, zużyte 
opony


3.7.1. Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
(Kod 16 01 06)


Rozwój  motoryzacji  powoduje  niekorzystne  skutki  środowiskowe.  Jednym  z  poważniej-
szych problemów jest  w tym zakresie zagadnienie unieszkodliwiania i zagospodarowania 
wraków samochodowych i zużytych opon samochodowych. 
Przyjmuje się, że 85% masy samochodu nadaje się do recyklingu. Ilość pojazdów złomo-
wanych na terenie gminy można określić jedynie bardzo szacunkowo na 50 szt. rocznie, co 
przy masie jednego pojazdu około 940 kg, można obliczyć masę złomu samochodowego na 
47 Mg/rok.
Wraki  samochodów  zawierają  złom  stalowy,  ale  także:  zużyte  oleje,  płyny  chłodnicze, 
zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów 
można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny.
Na  terenie  gminy  i  miasta  Błaszki  nie  planuje  się  obecnie  powstania  przedsiębiorstwa 
zajmującego się demontażem samochodów. Należy również pamiętać o zawartych w nich 
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olejach smarowych i hydraulicznych, które są odbierane przez Przedsiębiorstwo Chemiczne 
„Cheman” w Warszawie-Centrum Dyst. z/s Domaniew. 


3.7.2. Zużyte opony (Kod 16 01 03)


W  celu  eliminacji  lub  ograniczenia  ilości  odpadów  składowanych  na  składowisku  (lub 
porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospo-
darki  tymi  odpadami.  Z  dotychczasowych  badań  i  doświadczeń  wynika,  że  wycofane 
z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:
• bieżnikowanie,
• zagospodarowanie całych opon,
• wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,
• spalanie z wykorzystaniem energii.
Należy jednak podkreślić,  że  bieżnikowanie  opon wydłuża jedynie  czas ich eksploatacji, 
więc po pewnym czasie i tak należy je unieszkodliwić w inny sposób np. jedną z w/w metod 
(spalenie, przetworzenie na granulat).
Dla gminy i  miasta  Blaszki  można przyjąć wielkość wycofanych z eksploatacji  opon na 
10 do 15 Mg/rok.


3.8. Odpady niebezpieczne


Źródłem  odpadów  niebezpiecznych  są  procesy  przemysłowe,  rolnictwo,  a  także  część 
odpadów komunalnych.
Źródła  odpadów niebezpiecznych  mają charakter  rozproszony,  co stwarza trudności  przy 
sporządzaniu bilansu i ich zbiórce.
Poniżej przedstawiono szacunkowo maksymalne możliwe ilości poszczególnych rodzajów 
odpadów  niebezpiecznych  [Mg],  które  można  wysegregować  ze  strumienia  odpadów 
komunalnych.


Kod 
odpadu Rodzaj odpadu


Procentowa zawartość 
odpadu w strumieniu 


odpadów komunalnych


Ilość odpadów 
niebezpiecznych 


w strumieniu odpadów 
komunalnych [Mg]


20 01 33 Baterie i akumulatory 12 3,6
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20 01 29 Detergenty zawierające 
substancje, niebezpieczne 5 1,5


20 01 17 Odczynniki fotograficzne 2 0,6


20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcza 35 10,5


20 01 14
20 01 15 Kwasy i alkalia 1 0,3


20 01 13 Rozpuszczalniki 3 0,9


20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zaw. Hg 5 1,5


20 01 31 Leki cytotoksyczne 
i cytostatyczne 4 1,2


20 01 26 Oleje i tłuszcze 10 3


20 01 19 Środki ochrony roślin (pesty-
cydy, herbicydy i insektycydy) 5 1,5


20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne 10 3


20 01 37 Drewno zawierające 
substancje, niebezpieczne 5 1,5


20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3 0,9


Razem: 30
Dla  gminy  i  miasta  Błaszki  szacunkowa  ilość  odpadów  niebezpiecznych  w  strumieniu 
odpadów komunalnych, które można wysegregować wynosi w przybliżeniu 30 Mg.


Odpady niebezpieczne  inne  niż  medyczne  i  weterynaryjne  pozostające  na  terenie  gminy 
i miasta Błaszki przekładane przez podmioty gospodarcze gminy i miasta.


Lp. Nazwa firmy Rodzaj odpadów Ilość Mg
1. Gospodarstwo Rolne – Marcin 


Gajewski  Gruszyczce gm. Błaszki
Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy 
16 02 13


0,020


2. „ AGROSAD”
Równa 28, gm. Błaszki


Oleje odpadowe, silnikowe, 
przekładniowe i smarowe
13 02 06
Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 01


0,005


0,150


3. Przedsiębiorstwo Chemiczne 
„CHEMAN” S.A. Domaniew


Oleje odpadowe i odpady z ciekłych 
paliw
13 02 08
Odpady z odwadniania olejów 


0,300


0,200
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w separatorach
13 05 02
Odpady z rozpuszczalników 
organicznych, chłodziw i 
propelentów
14 06 05


0,200


4. Piekarnia Rzemieślnicza
Gruszczyce 20 gm. Błaszki


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21


0,001


5. Piekarnia Rzemieślnicza
Plac Niepodległości 2  Błaszki


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
18 08 21


0,003


6. „Cukiernictwo-Piekarnictwo” 
Produkcja i Sprzedaż
ul. Przemysłowa 5 Błaszki


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21


0,002


7. Szkoła Podstawowa 
ul. Szkolna 1  Błaszki


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21


0,034


8. Szkoła Podstawowa
Gruszyczce gm. Błaszki


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21


0,007


9. Urząd Gminy i Miasta Błaszki
Plac Niepodległości 13


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21


0,010


10. „ ALMA” firma handlowa
Cienia 11  gm. Błaszki


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21
Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 01
oleje odpadowe i smarowe bez PCB
13 02 02


0,015


0,150


0,040


11. „Zaopatrzenie Ogrodnicze” Hurt – 
Detal
ul. Kościuszki 28   Błaszki


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21
Odpady agrochemikaliów
02 01 05
Płyny hamulcowe
13 01 08
Oleje smarowe zawierające PCB
13 02 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 01
Pestycydy, herbicydy, insektycydy
16 08 19


0,005


0,002


0,002


0,030


0,100


0,002
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12. P.P.H.U. „ERJOX”
Równa 20  gm.  Błaszki


Odpadowe oleje silnikowe
Filtry olejowe
Płyny hamulcowe
Baterie i akumulatory ołowiowe
Lampy fluoroscencyjne


0, 030
0,001
0,010
0,030
0.005


13. Apteka
Gruszczyce gm.  Błaszki


Lampy fluorescencyjne, monitory
16 02 13


0,001


14. PKN „ ORLEN”
Błaszki Plac Niepodległości 1


Zużyty sorbent
15 02 02


0,040


15. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Warcie 
Apteka „ARNIKA” w Błaszkach


Lampy fluoroscencyjne, monitory 
16 02 13


0,001


16. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „PRZYCHODNIA” 
w Błaszkach


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21


0,010


17. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „CLINICA” 
w Gruszczycach


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21


0,005


18. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia 
„KALINOWA”


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21


0,005


19. Lecznica zwierząt Lubanów 18a  gm. 
Błaszki


Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć
16 08 21


0,003


20. „ FU CERES” Kociołki 
gm. Błaszki


Odpady urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych
16 02 13


0,010


21. „ GRANUM”  Lubanów 
gm. Błaszki


Odpady urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych
16 02 13
Oleje odpadowe, silnikowe, 
przekładniowe i smarowe
13 02 06
Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 01


0,005


0,004


0,015


22. PPH S. i A. Pietrucha
ul. Przemysłowa 10 
98-235 Błaszki


Lampy fluorescencyjne
16 02 13


0,001


23. Sebastian Siwiak Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „TMS”


Lampy fluorescencyjne, monitory
16 02 13


0,001


24. Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Błaszkach, Plac 
Niepodległości 13B 


Lampy fluorescencyjne
16 02 13


0,001
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98-235 Błaszki
25. Henryk Mocny 


Zakład Budowlany
ul. Polna 29, 98-235 Błaszki


Lampy fluorescencyjne, monitory
16 02 13


0,002


26. „AD-Truck” Adam Wiśniowski
ul. Kamienna 48, 
98-235 Błaszki


Lampy fluorescencyjne, monitory
16 02 13


0,002


27. Bar „Smakosz” Józefa Bartczak
ul. Sieradzka 65, 98-235 Błaszki


Lampy fluorescencyjne
16 02 13


0,001


28. „Agat” Marciniak Spółka Jawna
Sędzimirowice 16
98-235 Błaszki


Lampy fluorescencyjne
16 02 13


0,001


29. Market „Biedronka” firma JMD 
S.A., ul Sieradzka 98-235 Błaszki


Lampy fluorescencyjne
16 02 13


0,001


30. „DROG-BRUK” A.P. Szczerek 
Spółka Jawna


Lampy fluorescencyjne
16 02 13


0,001


31. Stacja Paliw Płynnych w Grusz-
czycach Krystyna Filipowska


Filtry olejowe
16 01 07


0,005


Odpady niebezpieczne zebrane na terenie gminy i miasta Błaszki


Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Roczna ilość 
w Mg


1. 20 01 33 Baterie i akumulatory


w roku 2004
3,15


w roku 2006
3,52


2. 16 02 13
Zużyte urządzenia zawierające elementy 
niebezpieczne inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 
02 12 świetlówki 16 08 21


w roku 2006
1,86


Razem 5,01
Unieszkodliwiane przez:
1. Firmę ZAP-Serwis w Łodzi
2. Firmę GRENE w Koninie
3. „FERRIS” Sp. z o.o. w Łodzi


3.9. Azbest i wyroby zawierające azbest (Kod 17 01 05 i 17 06 01)


Do tego typu odpadów zaliczone zostały płyty falowane azbestowo-cementowe oraz rury 
azbestowo-cementowe.
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Gmina  i  miasto  Błaszki  przeprowadziła  inwentaryzację  płyt  falowanych  azbestowo-
cementowych stosowanych w pokryciach budynków mieszkalnych i inwentarskich oraz rur 
azbestowo-cementowych.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy i miasta Błaszki znajduje się 
508.412 m2 płyt falistych oraz 1400 mb rur azbestowo-cementowych.
Obecnie  przeprowadzana  jest  inwentaryzacja  w  terenie,  która  określa  ostateczną  ilość 
azbestu na naszym terenie.
Wpływ władz gminy na rozbiórkę takich obiektów lub wymiana elementów budowlanych 
zawierających azbest jest niewielki ze względu na fakt występowania azbestu w obiektach 
należących do indywidualnych mieszkańców gminy, którzy nie zamierzają w najbliższym 
czasie go wymieniać na inny materiał ze względów finansowych. Z uwagi na brak wystar-
czających środków finansowych nie udzielono w tym zakresie żadnego wsparcia finanso-
wego. Jednak biorąc pod uwagę szkodliwość tych elementów, które mogą dostawać się do 
środowiska należy zorganizować taki punkt odbioru na terenie powiatu.


Wykaz specjalistycznych firm posiadających zezwolenia starosty na zbieranie 
i transport odpadów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Blaszki  


stan na dzień 29.02.2008 r.


1. Zakład Remontowo-Budowlany, Stanisław Karolczak, ul. Przełajowa 10/56, Łódź


2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SKORTECH”, Marek Skoraczyński, 


ul. Hubala 4/38, Łódź


3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARK-BUD” Sp. z o.o., 


ul. Paderewskiego 2a, Sieradz


4. Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO” ul Bohaterów Monte 


Cassino 4/12, Zamość


5. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „BUDOMAL”, Artur Leśniak, 


al. Włókniarzy 221/225, Łódź


6. P.P.H.U. „PROJNAD” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 73, Sieradz


7. Usługi Ogólnobudowlane Blacharsko-Dekarskie, Wacław Jeżak, ul. Widawska 19, 


Sieradz


8. SONTAG-POLSKA Sp. z o.o. — joint venture, ul. Armii Krajowej 86, 


Warszawa-Wesoła
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9. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ — Sp. z o.o., ul. Graniczna 6, 


Michałowice


10. „GAJAWI” – P.P.H.U. Gabriel Rogut, ul. M. Kopernika 56/60, Łódź


11. Zakład P.H.U. oraz Remontowo-Budowlany, Nowy Janów 40, Kluki


12. ALGADER-HOFMAN – Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133/11b, Warszawa


13. P.P.H.U. „ABBA-EKOMED” ul. Moniuszki 11/13, Toruń


14. Zakład Blacharsko-Ślusarski, Piotr Muszyński, ul. Główna 6, Zduńska Wola 


15. Transport-Metalurgia Sp. z o.o., ul. Reymonta 62, Radomsko


16. Zakład Remontowo Budowlany „AM-BROŻY” Spółka Jawna, Wiesława Śliwińska 


Kazimierz Ambroży, ul. Meissnera 1/3/222, Warszawa


17. RAMID Mirosław Dec, ul. A. Kowalskiego 1/54, Warszawa


18. Zakład Usług Komunalnych „HAK”, Stanisław Burczyński, ul. A. Próchnika 25, 


Piotrków Tryb.


19. WIKI — Firma Handlowo-Usługowa, Agnieszka Majda, ul. Sobieszowska 10a, 


Jelenia Góra


20. ALTER-TECTUM Zakład Remontowo-Budowlany, Marek Niewola, ul. Kostki 


Napierskiego 3/36, Łódź


21. RM Plettac sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, Ostrzeszów


22. Firma Remontowo-Budowlana„UTIL”, Stanisław Zasłona, ul. Dolna 8, 


Ryczówek Klucze


23. Blacharstwo-Dekarstwo Wideofilmowanie, Jacek Mikołajczyk, ul. Reymonta 95, 


Sieradz


24. SPE-BAU Sp. z o.o., ul. Mielecka 21/1, Wrocław


25. P.H.U. „EKO-GRUZ” Maciej Trojanowski, ul. Ketlinga 25/38, Łódź


26. P.P.H.U. „EKO-MIX” Konstanty Andrzej Sperek, ul. Grabiszyńska 163, Wrocław


27. Firma Handlowo-Budowlana „POL-BUD” Andrzej Podsiadły, ul. Braterstwa Broni 


14/4, Sieradz


28. P.P.U. TEMTPOL Sp. z o.o., ul. Konduktorska 42, Katowice
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29. Firma Handlowo-Usługowa „PROJEKT-BUD” Edyta Psut, ul. Podwale 17, 


Warszawa


30. Przedsiębiorstwo „EL-IN” Tomasz Wach i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Kościuszki 


8, Skierniewice


31. „CLIMBEX” Karczmarek, Kantorski, 46-021 Brzezie


32. P.W. TAKO Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 2, Tarnowskie Góry


33. Jacek Sroka, ul. Zuchów 10, Ostrzeszów


34. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, Sieradz


35. POLONICA Sp. z o.o., ul. I Maja 191, Kielce


36. Centrum Ekologiczne „HYDRO-GEO-PLAST”, ul. Łódzka 40, Opatówek


37. INFINITY POLAND Sp. z o.o., pl. J. H. Dąbrowskiego 1, Warszawa


38. BUDOMAL Rafał Leśniak, al. Włókniarzy 221/225 Łódź
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4. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi


4.1. Zmiany demograficzne


Do prognozy zmian demograficznych ludności gminy i miasta Błaszki w latach: 2008, 2012 
i 2016 wykorzystano prognozy demograficzne sporządzone przez GUS.


Jako bazę przyjęto rok 2006 z liczbą mieszkańców 15.326.


Tabela 4
Prognoza zmian liczby ludności Błaszki w latach 2008–2016


Lata Prognozowana 
liczba ludności


Wskaźnik liczby ludności 
w stosunku do 2008 r. [%]


2008 15.326 100


2012 15.103 54


2016 14.943 97,5


4.2. Prognozy ilości wytwarzanych odpadów komunalnych


Do obliczeń  prognozy  ilości  wytwarzanych  odpadów komunalnych  przyjęto  następujące 
założenia:


• Nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów 
komunalnych;


•  Wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca wsi 
kształtował się będzie na poziomie 0,5% w skali roku;


• Wzrost  poziomu  selektywnego  zbierania  odpadów,  z  obecnych  1% (w  stosunku  do 
całości wytworzonych odpadów) do 10% w 2010 roku i 20% w roku 2018;


• Ilość  pozostałych  odpadów komunalnych  z  grupy  20  wzrastać  będzie  średnio  o  1% 
w skali roku.


Na  prognozowane  ilości  wytwarzanych  odpadów  komunalnych  wpływać  będzie  liczba 
mieszkańców gminy, zmiany w poziomie dochodów ludności oraz zmiany jednostkowych 
wskaźników emisji  odpadów. Prognozę zmiany wskaźników emisji  wykonano w oparciu 
o wskaźniki zamieszczone w PGOWŁ 2011. Założono roczne zmiany emisji  poszczegól-
nych wskaźników na poziomie 1%.
Prognozowane ilości odpadów komunalnych w latach 2008, 2011 i 2015 zostały obliczone 
na podstawie zamieszczonych w opracowaniu procentowych wskaźników zmian ludności 
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przy uwzględnieniu rocznych wskaźników zmiany emisji odpadów. Jako bazę przyjęto rok 
2006.
• 2008 r. 0,9958 × 2605,42 × 1,02 = 2646,36 Mg
• 2012 r. 0,9854 × 2646,36 × 1,04 = 2712,03 Mg
• 2016 r. 0,9750 × 2712,03 × 1,04 = 2750,00 Mg


Tabela nr 5
Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy miasta Błaszki 
(według PGOWŁ 2011)


Lp. Nazwa 2008 2012 2016


1. Odpady komunalne segregowane 54,25 55,60 56,37


2. Odpady zielone z ogrodów i parków 72,77 74,58 75,63


3. Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne, 


w tym:


2335,41 2393,37 2426,87


3.1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 420,37 430,80 436,83
3.2 Odpady zielone 93,42 95,73 97,07
3.3 Papier i tektura 280,25 287,20 291,22
3.4 Opakowania wielomateriałowe 70,06 71,80 72,81
3.5 Tworzywa sztuczne 280,25 287,20 291,22
3.6 Szkło 186,83 191,46 194,15
3.7 Metale 116,53 119,66 121,37
3.8 Odzież i tekstylia 23,35 23,93 24,26
3.9 Drewno 46,70 47,86 48,52
3.10 Odpady niebezpieczne 23,35 23,93 24,26
3.11 Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa 794,04 808,04 825,13


4. Odpady z targowisk 25,66 26,31 26,25


5. Odpady z oczyszczania ulic i placów 56,28 57,49 58,30


6. Odpady wielkogabarytowe 101,99 104,68 106,62


Razem 2646,36 2712,03 2750,00
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4.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających 
biodegradacji 


Tabela 6
Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji


Lp. Składniki odpadów
Ilość odpadów w Mg


2008 rok 2011 rok 2015 rok


1 Odpady ulegające biodegradacji 1.323 1.346 1.375


Według  Krajowego  planu  gospodarki  odpadami  2010  w  gminnym  planie  gospodarki 
odpadami, do obliczenia bazowej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych 
komunalnych 1995 roku, przyjmując, że na terenach wiejskich odpadów tych wytwarzanych 
było 47 kg/mieszkańca rocznie oraz liczbę mieszkańców w danej jednostce organizacyjnej 
w tym roku
Gminę  i  miasto  Błaszki  w  roku  1995  zamieszkiwało  ok.  15653  osób  (www.gov.pl  — 
archiwum).
Uwzględniając powyższe dane, można określić,  że ilość wytworzonych na terenie  gminy 
i miasta Błaszki odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995 wynosiła 735,69 Mg.
Do  31  grudnia  2013  roku  należy  ograniczyć  ilość  składowanych  odpadów  ulegających 
biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995 tak, więc na terenie gminy i miasta Blaszki 
masa tych odpadów wynosiła będzie 367,84 Mg.
Do 31 grudnia 2020 roku natomiast można składować nie więcej niż 35% wagowo całko-
witej  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji,  która  dla  gminy  i  miasta 
Błaszki wynosi 257,49 Mg.
Na terenie gminy i miasta Blaszki nie planuje się budowy kompostowni odpadów.


Cele dla gminy i miasta Błaszki:
• Objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegają-


cych  biodegradacji  do  roku  2013  tak  w  systemie  kompostowni  przydomowych  jak 
i w systemie kompostowania w zorganizowanych, zbiorowych kompostowniach;


• Zmniejszenie  ilości  wszystkich  rodzajów  odpadów  kierowanych  na  składowiska, 
a szczególnie ulegających biodegradacji zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
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5. Plan systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 
i mieście Błaszki


W planie gospodarki odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę kierunki działań wynika-
jące z polityki ekologicznej państwa, KPGO oraz Planu gospodarki odpadami województwa 
łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 i 2015, a mianowicie:
• konieczność unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji,
• zwiększenie stopnia odzysku substancji, materiałów i energii z odpadów,
• wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, 
• wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych,
• wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.


5.1. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (poza składowaniem)


Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, 
że  ilości  odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych  do składowania 
powinny wynosić wagowo:
• w 2010 roku – 75%
• w 2013 roku – 50% 
• w 2020 roku – 35%
Możliwości  unieszkodliwiania  (poza  składowaniem)  tych  odpadów uzależnione  będą  od 
warunków lokalnych, a także możliwości finansowych gminy.
Do głównych instrumentów służących promowaniu procesów unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych  ulegających  biodegradacji  jako  alternatywie  dla  ich  składowania,  należy 
zaliczyć  politykę opłat  za składowanie.  Cena za przyjmowanie odpadów do składowania 
powinna być na takim poziomie, aby było uzasadnione ekonomicznie poddawanie odpadów 
ulęgających biodegradacji procesom odzysku (kompostowanie).
W celu osiągnięcia w/w limitów w sferze odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
należy wdrażać rozwiązania związane z recyklingiem tych odpadów.
W planie gospodarki odpadami na szczeblu gminy należy zaproponować (stosować) szcze-
gółowe  przedsięwzięcia  związane  z  unieszkodliwianiem  (poza  składowaniem)  odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji.
Rozpatrując  możliwe  do zastosowania  technologie  unieszkodliwiania  odpadów komunal-
nych trzeba brać pod uwagę następujące uwarunkowania i bariery ograniczające ich wyko-
rzystanie, a mianowicie:
• bariera ilościowa,
• bariera wartości opałowej,
• bariera finansowa,
• bariera akceptacji społecznej.
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Na terenie  Gminy  i  Miasta  Błaszki  w pierwszej  fazie  proponuje  się  rozpowszechnienie 
kompostowania odpadów w urządzeniach przydomowych. Po przeprowadzeniu akcji eduka-
cyjnej należy rozpatrzyć możliwość refundacji części kosztów ponoszonych przez nich na 
zainstalowanie odpowiedniego pojemnika, bądź wybrać system mniej kosztowny np. skrzy-
nie  kompostową.  Edukacja  winna  być  połączona  z  systemem  zachęt  materialnych  (np. 
konkursy), przysporzy to na pewno coraz więcej chętnych do zajęcia się systemem przydo-
mowym.  Przed rozpoczęciem prowadzenia prawidłowego kompostowania przydomowego 
należy przeprowadzić cykl pogadanek, których prelegentami będą specjaliści z tej dziedziny 
np. przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Odpady organiczne (kuchenne oraz odpady zielone z ogródków) proponuje się składować 
w skrzyniach,  przysypując  je  słomą lub  trocinami.  Odpady te  należy  okresowo mieszać. 
Przeprowadzone  badania  nie  stwierdziły  występowania  w  otoczeniu  takich  kompostow-
ników odorów. Mieszkańcy mogą wykorzystać powstały kompost pod uprawy w ogródkach 
przydomowych.
Docelowo należy  przeprowadzić  rozmowy z organizacjami  rolników bądź mieszkańcami 
poszczególnych  sołectw  w  celu  urządzenia  lokalnych  kompostowni,  w  postaci  płyt 
o powierzchni utwardzonej, z doprowadzeniem energii elektrycznej i kanalizacją odcieków. 
Kompostownie  te  przyjmować  będą  odpady  zielone  z  rolnictwa  oraz  odpady  ulegające 
biodegradacji  z  odpadów  domowych  oraz  ewentualnie  osady  ściekowe  z  oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanych na terenie gminy.
Kompostownie te docelowo obsługiwane będą przewoźnym sprzętem dostarczanym przez 
firmę obsługującą kompostownie, Powstały kompost wykorzystywany będzie również przez 
rolników na własne potrzeby.
Opisane systemy gwarantują  pozyskiwanie  bardzo wysokiej  jakości  kompostu,  ponieważ 
sami mieszkańcy są zainteresowani „czystością ekologiczną” kompostu. Istnieje, zatem małe 
prawdopodobieństwo zanieczyszczenia kompostu metalami ciężkimi, czy choćby balastem 
mineralnym jak: szkło, kamienie, ceramika.


Celem gminy i miasta Błaszki winno być:
• propagowanie  na  terenie  gminy  Błaszki  stosowania  metod  kompostowania  odpadów 


ulegających  biodegradacji  we  własnym  zakresie  z  użyciem  kompostowników 
indywidualnych,


• prowadzenie  edukacji  wśród mieszkańców  gminy  w zakresie  budowy i  prowadzenia 
przydomowych kompostowni,


5.2. Odpady opakowaniowe


Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami opakowaniowymi w gminie i mieście Błaszki 
do roku 2012 to:
• ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach poprzez


ewidencję  odpadów  opakowaniowych  deponowanych  na  składowiskach  odpadów, 
doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródeł” oraz doskonalenie systemu odbio-
ru odpadów,
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• utworzenie bazy danych odnośnie odzysku poszczególnych odpadów opakowaniowych 
i doskonalenie systemu monitoringu oddziaływania opakowań oraz odpadów opakowa-
niowych na środowisko,


• działania informacyjno-edukacyjne w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.


Tabela 7
Oszacowana ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w gminie Błaszki 
w roku 2008


Rodzaj odpadu opakowaniowego % udziału w odpadach 
komunalnych


Ilość wytworzona
(Mg)


Z papieru i tektury 8,40 23,54


Z tworzyw sztucznych 3,70 10,36


Ze szkła 7,30 13,64


Z blachy stalowej + aluminium 1,25 1,46


Wielomateriałowe 0,95 6,65


Razem odpady opakowaniowe 21,50 55,65


Plan działań w obszarze gospodarki odpadami opakowaniowymi, który należy 
sukcesywnie starać się wdrażać w gminie i mieście Blaszki 


Odpady z papieru i tektury 
Przemysł celulozowo-papierniczy w Polsce jest technologicznie przygotowany celem osiąg-
nięcia 48% poziom recyklingu odpadów opakowaniowych. Stwarza to korzystne perspek-
tywy dla zbytu materiałów wtórnych pochodzących z odzysku odpadów z papieru i tektury. 
W związku  z  tym działania  w zakresie  odpadów z  papieru  i  tektury  przewiduje  się,  że 
w powiecie sieradzkim powinny być ukierunkowane na:
• zwiększenie efektywności i rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki lub skupu (zwięk-


szenie ilości pojemników i objęcie  zbiórką większej liczby mieszkańców, przeprowa-
dzenie kampanii informacyjnej propagującej celowość segregacji makulatury opakowa-
niowej w gospodarstwach domowych, jednostkach gospodarczych i handlowych itd.),


• przeprowadzanie właściwej segregacji odpadów na znormalizowane gatunki makulatury 
(poprawa bazy technicznej firm usług komunalnych w zakresie segregacji),


• zwiększenia zapotrzebowania na wyroby celulozowo-papiernicze z udziałem makulatury 
(propagowanie stosowania tych wyrobów).


Natomiast dla gminy Błaszki należy:
• zapoczątkować i rozszerzać sukcesywnie zbiórkę tych odpadów połączoną z kampanią 


reklamującą i propagującą jej celowość (segregacja makulatury w domach),
• propagowanie  stosowania  wyrobów celulozowo-papierniczych  z  udziałem makulatury 


w tym wytypowanie miejsc z pojemnikami, np. przy szkołach,
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• zapewnienie odbioru zgromadzonych odpadów przez zakłady przetwórcze do dalszego 
przerobu.


Szklana stłuczka opakowaniowa
Generalnie  w Polsce obserwuje się znaczący deficyt  surowca w tej  grupie materiałowej. 
Wprowadzony został  w polskich uregulowaniach prawnych 40-procentowy poziom recy-
klingu dla opakowań szklanych w roku 2007.
Zwiększenie przetwórstwa stłuczki opakowaniowej jest jednak związane z:
• poprawą efektywności i rozszerzeniem zakresu selektywnej zbiórki/skupu (zwiększenie 


ilości  pojemników  i  objęcie  zbiórką  większej  liczby  mieszkańców,  wprowadzaniu 
pojemników na różne kolory szkła (bezbarwne i kolorowe), przeprowadzanie kampanii 
informacyjnej propagującej celowość segregacji na poziomie gospodarstwa domowego, 
zakładu, jednostki handlowej itd.),


• prowadzeniem właściwej segregacji stłuczki przez przedsiębiorstwa odbierające odpady 
(brak zanieczyszczeń obcego pochodzenia),


• rozbudową zaplecza technicznego do uzdatniania stłuczki.


Zadania dla gminy powinny obejmować:
• zorganizowanie selektywnej zbiórki tego odpadu wraz z kampanią propagującą celowość 


segregacji na poziomie gospodarstwa domowego, jednostki handlowe itd.,
• prowadzenie  segregacji  stłuczki  przez  przedsiębiorstwa  odbierające  odpady  (obecnie 


siedem punktów dla selektywnej zbiórki odpadów szklanych po dwa pojemniki na szkło 
białe i kolorowe),


• zapewnienie odbioru zgromadzonych odpadów przez zakłady przetwórcze, w tym wyty-
powanie miejsc z pojemnikami.


Odpady z tworzyw sztucznych
W KPGO zakłada się, że w odniesieniu do odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucz-
nych powinien być rozbudowywany przede wszystkim recykling materiałowy, głównie dla 
odpadów  jednorodnych  polimerowo  (PE,  PP,  PET),  z  których  można  uzyskać  surowce 
wtórne o odpowiednich standardach jakościowych, znajdujące zbyt na rynku. Przy obecnie 
utrzymującej się tendencji wysokich cen tworzyw pierwotnych przewidywany jest wzrost 
popytu na surowce wtórne.
Nie  zakłada  się  stosowania  na  dużą  skalę  recyklingu  chemicznego,  który  jest  znacznie 
droższy i  wymagałby kosztownych inwestycji  technologicznych,  co może nie  być  realne 
w obecnych warunkach gospodarczych kraju.
Plan działań w gospodarowaniu odpadami z tworzyw sztucznych opiera się na:
• wprowadzeniu dla producentów i użytkowników opakowań wymogu przeprowadzania 


analizy stosowanych opakowań lub systemów pakowania pod kątem przydatności  do 
recyklingu,  a  także  certyfikację  opakowań w tym zakresie  (na szczeblu  centralnym), 
określeniu  rodzajów  opakowań  przydatnych  do  recyklingu,  dla  których  zbiórka  ma 
ekonomiczne uzasadnienie (na szczeblu ponadlokalnym),
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• zwiększeniu efektywności zakresu selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych 
(zwiększenie ilości pojemników i objęcie zbiórką większej liczby mieszkańców, inicjo-
wać działania informacyjne propagujące celowość segregacji odpadów na poszczególne 
polimery),


• poprawie bazy technicznej przedsiębiorstw odbierających odpady w zakresie segregacji 
odpadów  na  poszczególne  polimery  i  przygotowanie  ich  do  przetwórstwa  zgodnie 
z warunkami odbioru technicznego określonymi przez zakłady przetwórcze,


• promocji działań prowadzących do zwiększenia zapotrzebowania na wyroby z udziałem 
surowców wtórnych (akcje informacyjne propagujące wyroby wytwarzane z udziałem 
tworzyw wtórnych).


Na szczeblu gminy Błaszki należy analogicznie jak przy innych odpadach (obecnie siedem 
pojemników na zbiórkę opakowań typu PET i tworzyw sztucznych):
• zorganizować zbiórkę odpadów, w tym dalsze wytypowanie miejsc na pojemniki,


• przeprowadzić kampanie propagujące celowość segregacji, 


• zapewnić odbiór zgromadzonych odpadów do dalszego przetwarzania.


Odpady metalowe 
Odpady z blachy stalowej  stosunkowo łatwo mogą być oddzielane od pozostałych odpadów 
w sortowniach, składowiskach i kompostowniach za pomocą separatorów magnetycznych, 
a następnie  wykorzystane  w  hutach  jako  złom.  Polskie  huty  nie  dysponują  jednak 
technologią odcynowania blachy stalowej i w związku z tym opakowania wykonane z takiej 
blachy mogą być dodawane w ograniczonych ilościach jako złom przy wytopie gorszych 
gatunków wyrobów metalurgicznych.
W roku 2007 zakłada się  20-procentowy poziom recyklingu odpadów metalowych  i  40-
procentowy recykling odpadów aluminiowych. Opakowaniowe odpady aluminiowe (puszki 
do napojów, pojemniki aerozolowe, tuby itd.) po oczyszczeniu są wartościowym surowcem 
do produkcji  różnych  wyrobów aluminiowych.  Obecnie  najbardziej  efektywne  jest  prze-
twórstwo puszek po napojach natomiast  opakowania  aerozolowe,  jako pojemniki  ciśnie-
niowe, wymagają wprowadzenia odrębnej zbiórki prowadzonej przez specjalistyczne firmy 
posiadające uprawnienia w tym zakresie.
Plan działań w gospodarowaniu odpadami metalowymi zakłada:
• doprowadzenie do rozbudowy linii segregacji złomu opakowaniowego w sortowniach, 


kompostowniach i składowiskach odpadów komunalnych (uzupełnienie w urządzenia do 
prasowania złomu),


• propagowanie recyklingu aluminium z innych niż puszki napojowe opakowań.


W gminie plan powinien przewidywać:
• zorganizowanie selektywnej zbiórki tych odpadów do odpowiednich pojemników,
• propagowanie działań zbiórki odpadów w tym recyklingu.
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5.3. Odpady budowlane


Odpady  z  budowy,  remontów  i  demontażu  obiektów  budowlanych  oraz  infrastruktury 
drogowej mogą być cennym surowcem w procesie recyklingu.
Na terenie gminy Błaszki, odpady budowlane, które nie będą wykorzystywane we własnym 
zakresie np. do utwardzania dróg śródpolnych, czy dojazdów do pól (działania dopuszczone 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie 
listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 
lub jednostką  organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami,  oraz dopuszczalnych  metod 
ich odzysku (Dz.U. Nr 75, poz. 527 z 4 maja 2006 roku) trafiać powinny do podstawionych 
kontenerów na tego typu odpady.


5.4. Odpady wielkogabarytowe


Odpady  wielkogabarytowe  wytwarzane  przez  mieszkańców gminy  Błaszki  powinny być 
odbierane przez projektowany obwoźny punkt zbiórki w tzw. systemie świątecznym, czyli  
w marcu i listopadzie każdego roku.


5.5. Odpady niebezpieczne


Przy  zbiórce  odpadów  niebezpiecznych  wytwarzanych  w  grupie  odpadów  komunalnych 
zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
• regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów). 


Do  tego  celu  stosowany  będzie  specjalny  samochód  z  pojemnikami  objeżdżający 
w określone dni teren Gminy (średnio dwa razy w roku). Przy zebraniu mniejszej ilości 
odpadów niebezpiecznych, odpady czasowo magazynowane będą w punkcie na terenie 
Gminy. Zgodnie  z  przepisami  ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach 
oraz opracowanym dla gminy Błaszki  regulaminem utrzymania  czystości  1 porządku 
firmy świadczące  usługi  w zakresie  odbioru odpadów komunalnych  mają  obowiązek 
obsługiwać ten system zbiórki odpadów niebezpiecznych;


• zbiórkę przez punkty sprzedaży środków ochrony roślin — opakowań po środkach oraz 
samych np. przeterminowanych środków. Na terenach wiejskich duży problem stwarzają 
opakowania po środkach ochrony roślin. Głównym problemem jest brak usystematyzo-
wanego miejsca  ich  zbiórki.  Dlatego też  ważnym elementem Planu jest  zapewnienie 
dostępności do miejsc ich oddawania.
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6.  System zbierania odpadów


Dla Powiatu Sieradzkiego w tym również Gminy i Miasta Błaszki proponuje się następujący 
kompleksowy system gospodarki odpadami obejmujący:


• selektywne gromadzenie odpadów w  systemie wielopojemnikowym (w tym workowy) 
z zastosowaniem systemu „u źródła” i kompostowania przydomowego jako podstawo-
wego sposobu gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,


• eliminowanie ze strumienia odpadów ich składników niebezpiecznych i poddawanie ich 
oddzielnej procedurze unieszkodliwiania bądź utylizacji,


• kompostowanie wydzielonej frakcji organicznej i odpadów zielonych,


• segregowanie strumienia odpadów suchych,


• kontrolowane deponowanie pozostałości na składowisku.


7. Harmonogram realizacji prac


7.1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami


W poniższych  tablicach  zestawiono  zadania  Programu  ochrony środowiska  i  gospodarki 
odpadami  wraz  z  szacunkowymi  kosztami  oraz  wskazaniem  źródeł  ich  finansowania. 
W tabeli oznaczono:


W zadania własne (realizatorem jest Gmina — pozycja musi być zapisana w budżecie 
gminy, Gmina ponosi koszty ewentualnie występuje o zewnętrzne dofinansowanie),


Ws zadania wspierane (Gmina uczestniczy finansowo w miarę możliwości, lecz nie jest 
podmiotem odpowiedzialnym za realizację wspólnie z partnerami),


K zadania koordynowane (Gmina jest współrealizatorem, ale nie finansuje zadań),
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8. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami


Podstawowe kierunki dotyczące gospodarki odpadami przyjęte w „II Polityce Ekologicznej 
Państwa”,  „Strategii  Rozwoju  Województwa  Łódzkiego”,  „Polityce  Ekologicznej  Woje-
wództwa Łódzkiego” krajowym planie gospodarki odpadami oraz w VI Programie Ochrony 
Środowiska Unii Europejskiej są następujące:


• ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% (w stosunku do ilości z 1990 roku) 
i tym samym ograniczenie ilości powstających opadów przemysłowych,


• wycofanie z produkcji i  użytkowania materiałów niebezpiecznych, ograniczenie ilości 
powstających odpadów niebezpiecznych o 20%,


• wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, między innymi w celu ogranicze-
nia ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie maksimum 300 kg/MK/rok


• likwidacja „dzikich” składowisk śmieci,


• likwidacja odpadów azbestu,


• kompleksowe  wprowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  oraz  recyklingu  w  celu 
uzyskania co najmniej 15% recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz 
25% recyklingu materiałów opakowaniowych,


• ograniczenie ilości składowanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji — 
docelowo o 65% w stosunku do roku 1995 (rysunek poniżej),


• wprowadzenie do eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunal-
nych oraz osadów ściekowych, w szczególności w dużych miastach oraz kompostowania 
odpadów komunalnych  oraz  osadów ściekowych  na  terenach  wiejskich  oraz  małych 
miast.


Ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania w przyjętych przedziałach czasowych 


według Dyrektywy 1999/31/EC
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Należy oczekiwać, że w najbliższych latach najpoważniejszym problemem będzie rozwój 
sieci selektywnej zbiórki odpadów i ich recyklingu oraz uzyskanie akceptacji społecznej dla 
budowy nowych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności dla budowy 
spalarni odpadów, kompostowni oraz składowisk. Na terenie gminy nie ma budownictwa 
z wielkiej płyty. Należy zdecydowanie przyjąć, że składowanie odpadów niewykorzystanych 
to ostateczność.


Na podstawie dokonanej analizy źródeł powstawania i metod zagospodarowania (zbiórki, 
odzysku,  unieszkodliwiania)  odpadów  na  terenie  gminy  można  stwierdzić,  że   aktualna 
sytuacja jest dostateczna.
W chwili  obecnej  przeważająca  większość  odpadów komunalnych  na terenie  gminy jest 
wywożona i składowana na składowiskach:
1. Mostki gm. Zduńska Wola
2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw” gm. Ceków
3. Składowisko „Sater” Kamieńsk Sp. z o.o.
Szczegółowe  propozycje  działań  inwestycyjnych  związanych  z  gospodarką  odpadami 
powinny  powstawać  na  poziomie  gminnym  i  być  zgodne  z  planem  zagospodarowania 
przestrzennego  i  gminnym  programem  gospodarki  odpadami,  a  działania  koordynacyjne 
powiatu  polegać  będą  na  opiniowaniu  i  wydawaniu  decyzji  administracyjnych.  W  tych 
działaniach winny znaleźć się następujące zagadnienia:
• wszystkie zakłady powinny mieć zatwierdzone programy gospodarki odpadami,


• wskazanie przez gminę miejsc selektywnej zbiórki odpadów,


• wskazanie,  kto  powinien  mieć  opracowany  i  zatwierdzony  program  gospodarki 
odpadami,


• wypropagowanie informacyjne w gminie gdzie i jakie odpady można składować. Gmina 
powinna podać rodzaj odpadów (te najpowszechniejsze), ich kod i możliwość składo-
wania zgodnie z prawem lapidarnie i zachęcająco (również graficznie),


• edukacja  ekologiczna  w  postaci  informacji  o  zagrożeniach,  skutkach  niewłaściwego 
postępowania również w odniesieniu do jednostki indywidualnie,


• przesłanie edukacji ekologicznej w formie folderu do każdego członka gminy, a przynaj-
mniej instytucji i gospodarstwa,


• wskazanie,  jakie  mogą  grozić  również  sankcje  karne  z  tytułu  nie  stosowania  się 
(dobrowolnego wynikającego ze świadomości ludzkiej i społecznej) do obowiązującego 
prawa i normatywów w zakresie gospodarki odpadami,


• zaproponowanie zorganizowania okresowej zbiórki odpadów z terenów wiejskich.
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  kwietnia  2003r.  w  sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.), 
założone  cele  do  osiągnięcia  w  gospodarce  odpadami  przedstawiono  w  odniesieniu  do 
dwóch czteroletnich okresów czasu:
• 2008–2012 cele krótkoterminowe,
• 2013–2016 cele długoterminowe.
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8.1. Przyjęte działania w gminie w sektorze odpadów komunalnych


CELE KRÓTKOTERMINOWE: 2010–2013
• wyeliminowanie  niekontrolowanego  wprowadzania  odpadów  komunalnych  do  środo-


wiska poprzez objęcie wszystkich mieszkańców gmin zorganizowaną zbiórką odpadów;
• podniesienie  skuteczności  selektywnej  zbiórki  odpadów w tym szczególnie  odpadów 


komunalnych ulegających biodegradacji,
• rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  budowlanych,  wielkogabarytowych  i  odpadów 


niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,
• podnoszenia świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców gmin.


CELE DŁUGOTERMINOWE: 2014–2017
• doskonalenie organizacji lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,


• dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,


• dalszy rozwój świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców gminy,


• dalszy rozwój odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 
i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych na terenie gminy,


faza 1: wytwarzanie odpadów komunalnych
Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki 
w gospodarce  odpadami  Unii  Europejskiej.  W tym  celu  można  stosować  wiele  różnych 
metod i zachęt do redukowania ilości produkowanych odpadów w gminie.
Działania te obejmować mogą między innymi:
• kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 


zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograniczania 
ilości odpadów,


• edukację  społeczną  prowadzoną  w  celu  zachęcania  społeczeństwa  do  ograniczania 
wytwarzanych odpadów.


Faza 2: zbiórka i transport odpadów
Istnieje  ścisły  związek  pomiędzy  planowanymi  na  danym  obszarze  metodami  unieszko-
dliwiania odpadów a systemem zbiórki odpadów. Decyzja o przyjęciu systemu selektywnej 
zbiórki odpadów w gminie Błaszki powinno zostać na szczebli lokalnym (gminy w oparciu 
o  porozumienie gminne).
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8.2. Uwarunkowania techniczne
Dostosowanie  gospodarki  odpadami  do  standardów UE wymagać  będzie  w najbliższych 
latach  przede  wszystkim intensyfikacji  działań  związanych  unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji. Spełnienie wymogu Polityki Ekologicznej Państwa 
oraz Dyrektywy Rady 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 
związane  będzie  ze  znaczną  redukcją  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 
kierowanych do składowania.  Oznacza to konieczność rozwoju metod unieszkodliwiania, 
w tym recyklingu organicznego, a także odzysku energii poprzez wprowadzanie termicznego 
przekształcania odpadów.
Na  terenie  gminy  należy  dążyć  do  rozwoju  lokalnych  przydomowych  kompostowni 
wykorzystujących selektywnie zbierane odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady 
zielone. Istotne będzie wspieranie przez władze lokalne na szczeblu gminy kompostowania 
odpadów we własnym zakresie, głównie przez mieszkańców wsi.
Możliwości  rozwiązań  technicznych  w  zakresie  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów 
zamieszczono w poniższej tabeli.


Tabela 9
Możliwości techniczne w zakresie odzysku unieszkodliwiania 


odpadów komunalnych


Odpady komunalne ulegające 
biodegradacji


Opcje unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (poza składowaniem)


1 2 3 4 5 6 7 8


Odpady mieszane * * * *
Paliwo z odpadów * * *
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji * *
Odpady zielone * *
Papier * * * * * *
Odpady tekstylne * * * *
Drewno * * * *


Legenda:


1. Spalanie
2. Zgazowanie
3. Piroliza
4. Mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych
5. Kompostowanie
6. Fermentacja
7. Recykling
8. Ręczne lub mechaniczne sortowanie
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Na terenie  gminy  brak  jest  instalacji  do  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  w  inny 
sposób, niż przez ich składowanie na składowiskach poza terenem gminy:
• odpady  komunalne  —  w  chwili  obecnej  brak  kompostowni  odpadów  ulegających 


biodegradacji. W przyszłości planuje się powstawanie lokalnych kompostowni na tere-
nach wsi gm. Błaszki oraz Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) we wsi Chabierów;


• odpady przemysłowe — brak spalarni odpadów przemysłowych;


• odpady medyczne i weterynaryjne — brak jest specjalistycznej instalacji do prowadze-
nia procesów unieszkodliwiania np. poprzez termiczne przekształcenia.


Obecnie  Plan  gospodarki  odpadami  województwa  łódzkiego  2011  proponuje  podział 
województwa na dziesięć rejonów obsługi z zakładami zagospodarowania odpadów. Gmina 
Błaszki  włączona  została  do  rejonu  III  z  proponowanym  Zakładem  Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych w m. Mostki gm, Zduńska Wola.
Podjęte działania wskazują na słuszność powstania takiego ZGO. Składają się na to pozy-
tywne  opinie  Starostwa  Powiatowego  w Sieradzu  oraz  stanowisko  Urzędu  Marszałkow-
skiego w Łodzi, który określa zasadność wprowadzania do aktualizowanego Planu Gospo-
darki Odpadami Województwa Łódzkiego przedmiotowego Zakładu Gospodarki Odpadami 
w Chabierowie.
Celowość  jego  powstania  potwierdzają  również  deklaracje  gmin  Poddębice,  Sieradz, 
Burzenin, Złoczew, Kraszewice, Klonowa, Brzeźno, Brąszewice, Pęczniew, które kierując 
się względami ekonomicznymi i regułą bliskości, wyrażają chęć kierowania odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne do ZGO w Chabierowie.
Jednak warunkiem podstawowym dającym możliwość powstania ZGO w Chabierowie 
jest umieszczenie go w aktualizowanych : Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami 
dla Powiatu Sieradzkiego oraz  Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 
na lata 2012-2015 ( aktualizowanym do końca 2011r.).


8.3. Uwarunkowanie społeczne
Akceptacja społeczna dla procesów budowy nowych systemów gospodarki odpadami komu-
nalnymi wśród społeczności lokalnych jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia oczekiwa-
nych rezultatów. W związku z tym występuje potrzeba prowadzenia szerokich akcji pod-
noszenia świadomości społecznej i ekologicznej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 
metod i środków, szczególnie na szczeblu gminy.
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9. Część opisowa dotycząca Zakładu Gospodarowania 
Odpadami w Chabierowie


(Warunkowo — możliwość powstania jedynie po umieszczeniu w aktualizowanym Planie 
Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2012–2015)


Stan istniejący.


Obecnie teren składowiska  na działce nr ew. 230 obręb Chabierów  nie przyjmuje odpadów 
i nie jest ono eksploatowane  od 2000 r. Wokół  nieczynnego składowiska  znajdują się :  
czynna kopalnia  kruszywa ( piasku),  Chabierów IV, nieużytki   i  tereny rolnicze.  Obszar 
porośnięty  jest jedynie trawą ( rysunek nr 1). Odległość od drogi  powiatowej Warta – 
Błaszki  ok.  100m,  natomiast  od  miejscowości  Chabierów  ok.  1  km.   Lokalizację 
składowiska  pokazano na rysunku nr 2. 


Obszar zajęty przez nieczynne składowisko wynosi ok. 2 5 ha. Obszar przewidywany pod 
Zakład Gospodarki Opadami  ok. 6 ha. Zagospodarowanie terenu przez ZGO pozwoli na 
uporządkowanie  pod względem  ochrony środowiska  nieczynne składowisko. Natomiast 
pozostawienie go w stanie  istniejącym stwarza zagrożenie dla wód podziemnych  poprzez 
infiltrację do nich odcieków ze składowiska, oraz  stanowi potencjalne miejsce pod „dzikie 
wysypisko”.  


Inwestor
EKOTEKNO Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 51/53


Teren objęty opracowaniem
Część  działki  o  numerze  ew.  230 w Chabierowie,  gmina  Błaszki,  powiat  Sieradz  (patrz 
załączona mapka).


Stan własnościowy terenu
Teren pod składowisko położony jest  na terenie  części  działki  nr  230,  w województwie 
łódzkim,  powiecie  sieradzkim,  jednostce  ewidencyjnej  Błaszki  obszar  wiejski,  obręb 
Chabierów.  Właścicielami  gruntu  według  wypisu  ze  skróconego  wypisu  ze  skorowidza 
działek  jest  Jan król  zamieszkały Kawęczynek  13 i  Aleksander  Leśniczak.  Powierzchnia 
całej działki nr 230 wynosi 16,85 ha.


Stan formalno-prawny
Teren  stanowi  miejsce  wyrobiska  po  eksploatacji  piasku.  Zachodnia  część  rozległego 
wyrobiska poeksploatacyjnego została wykorzystana na składowanie odpadów z Kaliskich 
Zakładów  Przetwórczych  „Winiary”.  Zgodnie  z  ustaleniami  nieobowiązującego  planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Błaszki, zatwierdzonego uchwała Rady 
Gminy i Miasta Błaszki nr XXVII/154/93 z dnia 02.045.1993 teren ten przeznaczony był 
pod tereny urządzeń usuwania i przeróbki nieczystości.  Zgodnie z kierunkami w studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Błaszki — Uchwała Rady Gminy 
i Miasta Błaszki z 29 lutego 2000 r. teren posiada warunki gospodarki odpadami
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Zgodnie z uchwałą nr XVII/112/08 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie Zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego, 
teren  posiada  kierunek o symbolu  NUPG — projektowane składowisko odpadów, złoża 
kopalin.
W dniu 29.08.2008 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego wystąpił inwestor — EKOETNO Sp. z o.o. z Częstochowy.
Decyzja  nr  1/09  znak  GRB/14P/08  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego 
została  wydana  przez  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Błaszki  31.03.2009  r..  W decyzji  tej 
określono:  miejsce  składowania  odpadów,  obiekty  kubaturowe  (portiernia,  budynek 
socjalno-biurowy,  sortownia,  budynek  techniczny,  wiata,  boksy  na  wyselekcjonowane 
odpady,  magazyn  odpadów niebezpiecznych,  infrastruktura  techniczna  (waga najazdowa, 
brodzik,  szambo o poj.  10 m3,  zbiornik  wody na cele  socjalne,  stacja transformatorowa, 
stanowisko  mycia  pojazdów,  kompostownia,  drogi  wewnętrzne,  ogrodzenie)  uzbrojenie 
sieciowe (szczelny zbiornik na wody do celów ppoż., zbiornik na odcieki, podczyszczania, 
pompownia, odgazowanie odpadów, oświetlenie terenu. w/w decyzję wydano w uzgodnieniu 
z  Marszałkiem  województwa  łódzkiego,  Wojewódzkim  Urzędem  Ochrony  Zabytków  
w Łodzi, Delegatura w Sieradzu, Starostą Sieradzkim.


Istniejące elementy na terenie działki
Projektowane składowisko jest rozbudowa istniejącego na tym terenie składowiska, czasowo 
nieczynnego,  które  po  zaprojektowaniu  spełniać  będzie  wszystkie  wymagania  dotyczące 
budowy i eksploatacji jakimi powinny odpowiadać poszczególne typy odpadów (Rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. Dz. U. z dnia 10.04.2003 r.).


Podstawa opracowania
Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)


Woda i kanalizacja
• woda  do  celów  sanitarnych  i  woda  do  celów  pitnych  —  z  gminnego  wodociągu 


znajdującego się w drodze dojazdowej do składowiska,
• kanalizacja sanitarna — zbiornik bezodpływowy,
• kanalizacja deszczowa:


– wód  opadowych  z  dróg  wewnętrznych  —  po  podczyszczeniu,  zbiornik  szczelny 
odparowywany (alternatywnie studnie chłonne),


– odcieków — zbiorniki szczelne na odcieki 2÷3  szt. (z ewentualną przepompownią).


Odpady
Przewiduje  się,  że  na  składowisko przyjmowane  będzie  ok.  250 Mg dziennie  odpadów. 
Pojemność składowiska 1.200.000 m3.
Odpady wytwarzane na terenie składowiska inne  niż  niebezpieczne (komunalne) przekazy-
wane będą bezpośrednio na składowisko, natomiast odpady niebezpieczne wytworzone na 
składowisku i  wyselekcjonowane  w sortowni  odbierane  będą  na  podstawie  umów przez 
wyspecjalizowane firmy.


Określenie planowanej budowy
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Na terenie planowanej inwestycji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
przewiduje się następujące obiekty budowlane:
• portiernia,
• brodzik dezynfekcyjny — waga najazdowa,
• budynek socjalno-biurowy,
• zbiornik bezodpływowy (szambo) na ścieki sanitarne,
• zbiornik wody na cele socjalne.
• sortownia odpadów,
• stacja transformatorowa,
• stanowisko  mycia  pojazdów  wraz  z  niezbędną infrastrukturą (separatory, zbiorniki, 


dezynfekcja)
• budynek techniczny (wiata),
• boks na wyselekcjonowane odpady z dróg wewnętrznych i parkingów,
• magazyn odpadów niebezpiecznych,
• zbiornik na wody odpadowe,
• podczyszczania,
• zbiorniki na odcieki,
• przepompownia,
• infrastruktura techniczna:


– kanalizacja,
– odgazowanie,
– oświetlenie terenu,
– ogrodzenie terenu,


• wjazd-wyjazd,
• drogi wewnętrzne i technologiczne,
• miejsce czasowego magazynowania odpadów.


Analiza zabudowy
Projektowane składowisko będzie kontynuacja istniejącego, czasowo nieczynnego, składo-
wiska o podobnym charakterze.  Wokół składowiska znajdują się tereny rolnicze.  Przewi-
dywane rozwiązania projektowe spowodują, że nowe składowisko spełniać będzie wszystkie 
wymagania przepisów unijnych i krajowych poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
technicznych:
• dno nowych kwater  oraz czasza istniejącego składowiska uszczelnione zostaną odpo-


wiednimi warstwami (glina, geomembrana, geowłóknina), co zabezpieczy przed przedo-
staniem się wód opadowych do wód poziemnych,


• zastosowanie drenażu spowoduje odprowadzanie wód opadowych z terenu składowiska 
(odcieków) do szczelnego zbiornika,


• zastosowanie pasa ochronnego zieleni spowoduje odizolowanie składowiska od otacza-
jących go terenów,


• sortownia odpadów pozwoli na prawidłowe wyselekcjonowanie przywożonych odpadów 
i składowanie tylko takiej części, która jest najmniej szkodliwa dla środowiska.
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Kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Koncepcję budowy nowej kwatery składowiska wykonano uwzględniając mapę sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:1000, przeprowadzoną wizję w terenie, dokumentacje wymienione 
w podstawach opracowania, plan zagospodarowania, załączniki.
Budowa składowiska  musi  spełniać  wszystkie  wymagania  techniczne  tak,  aby zapewnić 
bezpieczeństwo dla zdrowia  ludzi i środowiska, a w szczególności zapobiegać zanieczysz-
czeniu wód podziemnych, powierzchniowych gleby, ziemi i powietrza.
Nowa  kwatera  dla  składowania  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  powinna 
odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku „w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących budowy, eksploatacji i  zamknięcia,  jakim powinny 
odpowiadać  poszczególne  typy  składowisk  odpadów” i  Rozporządzeniu  Ministra  Środo-
wiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającego w/w rozporządzenie.


Sortownia odpadów
Każda instalacja  do odzysku odpadów powinna być  wyposażona w urządzenia do sorto-
wania odpadów oraz przygotowania ich do końcowej utylizacji — (sprzedaż). Uzyskiwana 
cena  ze zbytu  surowców + wpłaty od organizacji  gromadzących  opłaty od producentów 
opakowań zależy od jakości przekazywanych „produktów”.
Gromadzone selektywnie przez mieszkańców odpady i odpady trafiające na sortownię mogą 
być niejednorodne pod względem surowcowym i wymagają doczyszczenia i doprowadzenia 
do parametrów (wielkość paczki) oczekiwanej przez odbiorcę.
Z tego powody niezbędny jest proces doczyszczania zgromadzonych surowców z podziałem 
na gatunki oraz spakowanie ich do wielkości transportowych. Stanowiska sortowania wraz z 
taśmą sortowniczą umieszczone powinny być w kabinie sortowniczej, izolowanej cieplnie i 
wyposażonej  w  nawiew  powietrza,  które  w  okresie  zimowym  jest  ogrzewane.  W  obu 
ścianach  szczytowych  kabiny  znajdują  się  przepusty  na  przenośnik  przechodzący  przez 
kabinę.
Stanowisko sortownicze wyposażone w zrzutnię do pojemnika 1,1 m3.
Kabina sortownicza umieszczona jest na pomoście o wysokości umożliwiającej ustawienie 
pod nim pojemników do odbioru wysortowanych odpadów o pojemności 1,1 m3. Pojemniki 
tego typu są stosowane ze względu na ich łatwą dostępność oraz możliwość przemieszczania 
na  własnych  kołach.  Ich  wielkość  jest  dostosowana  do  wielkości  zsypu  do  urządzeń 
rozdrabniających i zagęszczających.
Odpady na przenośnik sortowniczy podawane są przez przenośnik wznoszący posiadający 
na początku lej zasypowy. Na przenośniku wznoszącym zainstalowany może być rozrywa cz 
worków oraz elektromagnes do wydzielenia odpadów ferromagnetycznych.
Na linii sortowniczej sortowane będą cztery podstawowe grupy surowców wtórnych:
• makulatura, opakowania papierowe,
• opakowania z tworzyw sztucznych,
• opakowania szklane,
• opakowania metalowe oraz złom.
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Dostęp do drogi publicznej
Wjazdy i wyjazdy na teren składowiska odbywać się będą z istniejącej drogi gminnej połą-
czonej z drogą powiatową Blaszki-Warta.


Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych
Na terenie  składowiska znajdują się  grunty oznaczone R i  N. Grunty oznaczone jako R 
(rolne) wymagać będą wyłączenia z produkcji rolniczej.


Podsumowanie.


W procesie opracowywania dokumentacji  uwzględniono obowiązujące i przewidywane w 
najbliższym czasie  przepisy zarówno polskie, jak i unii europejskiej  w zakresie budowy 
składowisk służące ochronie środowiska, jak :
• uszczelnienie podłoża ( dna) i ścian bocznych składowiska;
• sortowanie odpadów stwarzające możliwość ich wtórnego wykorzystania;
• kompostowanie  wyselekcjonowanych   odpadów  dające  możliwość  ich  sprzedaży  w 


formie nawozu  ( kompost)  lub składowania na składowisku  ( składowanych będzie 
50 ÷60%  przywożonych odpadów );


• prawidłowy monitoring  wód podziemnych  poprzez sieć piezometrów;
• właściwe przygotowania składowiska  do rekultywacji. 
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Lista kodów odpadów, które będą przyjmowane 
na składowisko w Chabierowie


Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1 2


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


02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa
 i rybołówstwa


02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia  


zwierzęcego
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpa-


dy pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożo-
wych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa  
tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermen-
tacji melasy (z wyłączeniem 02 07)


02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 02 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 
02 04 80 Wysłodki
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem  


kawy, herbaty i kakao)
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa 
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02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary


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


03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z 


mechanicznej separacji
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99 Inne nie wymienione odpady


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


08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym 
materiałów ceramicznych)


08 02 01  Odpady proszków powlekających
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej  


(wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03 Cząstki i pyły
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce 


termicznej)
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) 


oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 80 Odpady z produkcji cementu
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
10 13 82 Wybrakowane wyroby


12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni 
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metali i tworzyw sztucznych
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali


 i tworzyw sztucznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 13 Odpady spawalnicze


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


15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi  
odpadami opakowaniowymi)


15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 


ochronne inne niż wymienione w 15 02 02


16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15


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


17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek 


z pogłębiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 


01, 17 09 02 i 17 09 03
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, 


z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych


19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, \sortowania,  


zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
19 12 01 Papier i tektura
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
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19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 


odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03


20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura 
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 08 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 


20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
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10. Możliwości dofinansowania zewnętrznego Planu 
Gospodarki Odpadami


Wszystkie opisane zadania wymagać będą znacznych nakładów finansowych. Koszt reali-
zacji jest w chwili obecnej bardzo trudny do oszacowania, ze względu na brak szczegóło-
wych harmonogramów i kosztorysów realizacji. Należy przyjąć, że większość z wymienio-
nych zadań finansowana będzie z następujących źródeł:
• fundusze własne gmin,
• pożyczki z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• dotacje w ramach Ekofunduszu,
• dotacje w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.
• kredyty bankowe


Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i prefe-
rencyjnych pożyczek dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na 
to:  ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze,  warunki  udostępniania  środków 
finansowych  pożyczkobiorcom  oraz  procedury  dochodzenia  do  uzyskania  finansowego 
wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) 
ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.
Najkorzystniejszą formułą dla działań w sferze ekologii  jest powiatowy fundusz ochrony 
środowiska oferujący rzeczywistą pomoc w formie dotacji.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą 
w Polsce instytucją  finansującą przedsięwzięcia  z dziedziny ochrony środowiska.  Zakres 
działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasię-
gu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.
Podstawowymi  formami  finansowania  zadań  proekologicznych  przez  NFOŚiGW  są 
preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do 
preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w 
bankach  czy  zaangażowanie  kapitałowe  w  spółkach  prawa  handlowego.  NFOŚiGW 
administruje  również  środkami  zagranicznymi  przeznaczonymi  na  ochronę  środowiska 
w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.
Dotacje udzielane są przede wszystkim na: 
• edukację ekologiczną, 


• przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych techno-
logii o  dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter,


• monitoring, 


• ochronę przyrody, 
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• ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzą-
cych w skład leśnych kompleksów promocyjnych, 


• ochronę przed powodzią, 


• ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projekto-
we i studialne, 


• zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, 


• utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych


• profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.
Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środo-
wiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także 
wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na pod-
stawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Celem działania Funduszu jest udzielanie pomocy finansowej na realizację zadań związa-
nych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
Pomoc finansowa Funduszu przeznaczona jest dla podmiotów realizujących zadania proeko-
logiczne ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, ich związ-
ków, fundacji i stowarzyszeń.
Fundusz  może  przeznaczać  posiadane  środki  na  udzielanie  preferencyjnych  pożyczek, 
dotacji oraz dopłat do kredytów komercyjnych przyznawanych przez banki.
Środki Funduszu stanowią uzupełnienie środków własnych Wnioskodawcy. Dofinansowanie 
zadań w formie pożyczki nie może przekroczyć 70%, a w przypadku dotacji 50% wysokości 
kosztów realizacji zadania, określonych przez Fundusz na podstawie dokumentów dostar-
czonych przez Wnioskodawcę. 
W przypadku zadań z zakresu:
• promocji i edukacji ekologicznej o zasięgu wojewódzkim,


• ochrony przyrody i  krajobrazu oraz edukacji  ekologicznej,  realizowanych na terenach 
chronionych w parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody i in. oraz obiektach pro-
ponowanych do ochrony,


• działalności wydawniczej propagującej ochronę przyrody,
Fundusz, może obniżyć udział własny Wnioskodawcy do wysokości 20% wartości kosztory-
sowej zadania.
Fundusz przyznaje dofinansowanie w formie dotacji, w szczególności na:
• zadania z zakresu  edukacji  ekologicznej  oraz  propagowania działań  proekologicznych 


i zasady zrównoważonego rozwoju,
• monitoring środowiska,


• ochronę  przyrody  i  krajobrazu  oraz  na  zadania  związane  ze  zwiększeniem lesistości 
województwa,


• ochronę przed powodzią, retencję, budowle hydrotechniczne,
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• ekspertyzy, badania naukowe, upowszechniania ich wyników w zakresie ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej,


• działania polegające na zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii.


Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Powiatowe  fundusze  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  (PFOŚIGW)  utworzone 
zostały na początku roku 1999 wraz  z  utworzeniem powiatowego szczebla  administracji 
państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej. 
Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:
• opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z prze-


pisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),
• opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych 


kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew 
i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).


Dochody PFOŚiGW przekazywane  są  na  rachunek starostwa,  w budżecie  powiatu  mają 
charakter działu celowego.
Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z poś, art. 407) przeznacza się na wspoma-
gania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację 
przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę 
powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowa-
żonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.


Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na dochód GFOŚiGW składa się:
• całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów,


• 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy,


• 20%  wpływów  z  opłat  i  kar  z  terenu  gminy  za  pozostałe  rodzaje  gospodarczego 
korzystania  ze środowiska i  wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie 
z wód i urządzeń wodnych.


Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:
• dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie 


środowiska,
• realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów,


• wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawia-
nia  radzie  gminy  (miasta)  oraz  zatwierdzania  zestawienia  przychodów  i  wydatków  tego 
funduszu.
Gminne  fundusze  nie  są  prawnie  wydzielone  ze  struktury organizacyjnej  gminy,  a  więc 
podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem 
działania  GFOŚIGW  jest  dofinansowywanie  przedsięwzięć  proekologicznych  na  terenie 
własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.
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Istnieje duże prawdopodobieństwo, że fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
przestaną funkcjonować w najbliższych latach.


Ekofundusz
Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące 
wierzycielami  Polski,  podjął  decyzję  o redukcji  polskiego długu o 50%, pod warunkiem 
spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą, 10% redukcję 
długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zapropo-
nował, aby te dodatkowe 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w 
ochronie  środowiska.  Zgodnie  ze  statutem środki  Ekofunduszu (www.ekofundusz.org.pl) 
mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. 
Są nimi:
• zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplar-


nianych),
• ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium 


Polski,
• zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,


• zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.
Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospo-
darka  odpadami.  Fundacja  wspiera  najbardziej  efektywne  i  nowatorskie  przedsięwzięcia 
związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.
Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły 
wynosi ona 10–30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest 
instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie 
przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa — nawet 80%.


Banki
Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środo-
wiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozsze-
rzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia 
proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finan-
sowe w ochronie  środowiska  (fundacje,  międzynarodowe instytucje  finansowe).  Kredyty 
preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze 
ochrony środowiska i  gospodarki wodnej udzielają  dopłat do wysokości  oprocentowania. 
W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. 
Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej i innych instytucji.
Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony 
Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie prefe-
rencyjnych  kredytów i  dysponuje  zróżnicowaną  ofertą  dla  prywatnych  i  samorządowych 
inwestorów, a także osób fizycznych.
Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe  instytucje 
finansowe,  a  w  szczególności  Bank  Światowy  (www.worldbank.org)  i  Europejski  Bank 
Odbudowy i Rozwoju 
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Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i  potencjalnie  ważny segment  rynku finansowego 
ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść także wiedzę menedżerską, 
doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych 
funduszy  inwestycyjnych  (green  equity  funds)  na  rynek  finansowy ochrony  środowiska, 
może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz 
integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. 
Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być 
przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu 
gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie 
dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menedżerska. Ich zainteresowanie nowy-
mi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.


Fundusze Unii Europejskiej
W  maju  2004  roku  Polska  stała  się  członkiem  Unii  Europejskiej  i  będzie  wspierana 
finansowo środkami z Funduszy Strukturalnych i z Funduszu Spójności. Ze względu na dużo 
niższy niż w UE poziom rozwoju ekonomicznego (PKB wynoszące dużo poniżej średniej 
unijnej) wszystkie województwa i regiony naszego kraju będą kwalifikowały się do pomocy 
w  ramach  tzw.  celu  I  polityki  strukturalnej  UE.  Celem  tym  jest  wspieranie  rozwoju 
i dostosowania strukturalnego regionów słabiej rozwiniętych.
Kraj, który chce wykorzystać środki funduszy unijnych, jest zobowiązany do przedstawienia 
Komisji Europejskiej kompletu dokumentów programowych, które opisują ramy i systemy 
wykorzystania instrumentów strukturalnych. W styczniu 2003 r. Rada Ministrów RP przy-
jęła Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006 (NPR) będący kompleksowym dokumentem, okre-
ślającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w UE. 
Dokument ten określa wielkość pomocy przyznanej Polsce jako krajowi członkowskiemu 
UE  na realizację  celów  określonych  w  NPR  oraz  wielkość  środków  krajowych  na 
współfinansowanie. 
Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonują cztery fundusze strukturalne:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) — został on powołany w 1975 r. 


w celu niwelowania różnic w rozwoju regionów o słabszej infrastrukturze gospodarczej 
lub obszarów wymagających restrukturyzacji gospodarczej.


• Europejski Fundusz Społeczny (ESF) — został on utworzony w 1957 roku jako instru-
ment  wspólnotowej  polityki  społecznej.  Zakres  jego działań  obejmuje  m.in.:  wzmoc-
nienie systemów edukacyjnych  i  szkoleniowych,  wspieranie  równych szans  na rynku 
pracy, integracje zawodową młodzieży i osób zagrożonych wyłączeniem z rynku pracy, 
itp.  Jest  to  mechanizm  dosyć  elastycznego  finansowania  tam,  gdzie  powstają  nowe 
miejsca pracy.


• Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) — został utworzony 
w 1962 r. jako narzędzie polityki rolnej EWG. Działania funduszu obejmują m.in.: pod-
trzymanie opłacalności gospodarstw rolnych na terenach górskich i mniej dogodnych, 
początkową pomoc dla młodych rolników, poprawę efektywności produkcji i optymali-
zację  wielkości  gospodarstw  rolnych,  agroturystykę,  rozwój  i eksploatację  terenów 
leśnych i tzw. inżynierię finansową na terenach wiejskich. 
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Fundusze strukturalne będą wdrażane wyłącznie na poziomie krajowym, w oparciu o Pro-
gramy operacyjne i dokumenty, stanowiące szczegółowe do nich uzupełnienia, tzw. Uzupeł-
nienia Programów. Uzupełnienia Programów Operacyjnych będą stanowiły najistotniejsze 
dokumenty, z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych, gdyż 
określają m.in. szczegółowe zasady wdrażania priorytetów, w tym rodzaje inwestycji, jakie 
będą mogły starać się o dofinansowanie, typy beneficjentów oraz procedurę wyboru projek-
tów.  W ramach  Narodowego Planu Rozwoju  zostały  opracowane szczegółowe Programy 
Operacyjne oraz wskazano instytucje nimi zarządzające. W Polsce instytucją koordynującą 
wykorzystanie  środków  pomocowych  UE  w zakresie  ochrony  środowiska  będzie  Mini-
sterstwo Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  a Instytucją  Płatniczą  — Ministerstwo 
Finansów.
Kwestie  ochrony  środowiska  w  Unii  Europejskiej  traktuje  się  horyzontalnie,  a  aspekty 
oddziaływania na środowisko muszą być uwzględnione w każdej podejmowanej inicjatywie 
czy  projektowanej  inwestycji.  Ze  względu  na  tę  zasadę,  przy  programowaniu  środków 
strukturalnych nie powstał oddzielny sektorowy program ochrony środowiska. 
Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinanso-
wania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego głównym zada-
niem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do 
UE. Drugim ważnym instrumentem finansowym Unii  jest  Fundusz Spójności,  z  którego 
środków finansowane są duże projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz 
transeuropejskich sieci transportowych.  


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje m.in. inicjatywy w zakresie inwestycji związa-
nych  z ochroną  środowiska.  Priorytety  środowiskowe  współfinansowane  w  ramach  tego 
funduszu zapisane zostały w dwóch programach operacyjnych: 
• Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, 
• Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Celem  SPO  „Wzrost  Konkurencyjności  Przedsiębiorstw”  jest  wsparcie  działań  (także 
proekologicznych)  prowadzących  do  wzrostu  konkurencyjności  polskiej  gospodarki  
i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. Wsparcie 
w  ramach  programu  adresowane  jest  do  dużych,  średnich  i  małych  przedsiębiorstw 
z wyłączeniem przedsiębiorstw komunalnych. Program ten nie jest kierowany do podmiotów 
publicznych.
Celem Zintegrowanego  Programu Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego jest  zapewnienie 
wszystkim regionom w Polsce,  w  powiązaniu  z  działaniami  podejmowanymi  w  ramach 
innych programów operacyjnych,  udziału  w procesach rozwojowych  i  modernizacyjnych 
gospodarki  poprzez  tworzenie  warunków wzrostu konkurencyjności  regionów oraz  prze-
ciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Program będzie finansowany ze środków 
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  i  Europejskiego  Funduszu  Społecznego 
oraz ze środków krajowych. Ogółem na ten program operacyjny w latach 2004–2006 prze-
znaczone będzie 4 385,2 mln euro, w tym z funduszy strukturalnych — 2 896,5 mln euro, 
krajowy wkład publiczny — 1 127,0 mln euro, wkład prywatny 388,7 mln euro. 
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Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego bazuje na czterech priorytetach:
• rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  służącej  wzmocnieniu  konkurencyjności 


regionów,
• wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,


• rozwój lokalny, 


• pomoc techniczna.
Działanie „Infrastruktura ochrony środowiska” ma na celu ograniczenie ilości zanieczysz-
czeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciw-
powodziowego,  zwiększenie  wykorzystania  energii  pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych, 
a także poprawę zarządzania środowiskiem. 
W ramach działania  „Rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą projekty infrastruktu-
ralne, realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 25 tys. mieszkańców), 
wynikające  z  Programów  Rozwoju  Lokalnego,  realizowanych  na  obszarach  wiejskich 
w rejonach  występowania  przemysłów  tradycyjnych,  objętych  programami  restrukturyza-
cyjnymi. Projekty te powinny być komplementarne z innymi działaniami gminy.
Celem działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” jest zachęcenie do rozwijania 
nowych  form  aktywności  gospodarczej,  generujących  miejsca  pracy  poprzez  oferowane 
infrastruktury  do  prowadzenia  działalności,  dostosowanej  do  potrzeb  nowych  przedsię-
biorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego, warunkującego 
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. 
Poziom dofinansowania  projektów z  ERDF może wynosić  maksymalnie  75% kwalifiku-
jącego się kosztu inwestycji. Dodatkowo na projekty realizowane w gminach lub powiatach 
o najniższych dochodach własnych, zapewniono możliwość dofinansowania 10% inwestycji 
z budżetu państwa. 


Procedura aplikacyjna
Instytucją  przyjmującą  wnioski  o  dofinansowanie  zadań  z  funduszu  ERDF  są  Urzędy 
Marszałkowskie  (odpowiednie  dla  każdego  z  województw).  Na  podstawie  rekomendacji 
Regionalnego  Komitetu  Sterującego,  Zarząd  Województwa  będzie  podejmował  decyzję 
o wyborze  projektów  z  określoną  kwotą  dofinansowania.  Wybrane  projekty  zostaną 
następnie przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Po formalnej ocenie zgodności projektów 
z zapisami  ZPORR oraz Uzupełnienia Programu, wydanej przez Ministerstwo Gospodarki, 
Pracy  i Polityki  Społecznej,  Wojewoda  podpisuje  umowy  finansowe  z  beneficjentami 
końcowymi. Cała procedura przygotowania, oceny, wyboru i wdrażania projektów będzie 
się zatem odbywała na poziomie regionalnym, a władze samorządowe będą odpowiedzialne 
za umiejętne wykorzystanie dostępnych środków.
Beneficjentami końcowymi pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego  są  przede  wszystkim województwa,  powiaty,  gminy,  związki  gmin  i  powiatów, 
instytucje  naukowe,  instytucje  rynku  pracy,  agencje  rozwoju  regionalnego  i  instytucje 
wspierania  przedsiębiorczości,  a za  ich  pośrednictwem przedsiębiorstwa,  w  tym  głównie 
małe i średnie.
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Fundusz Spójności
Fundusz Spójności zaczął działać w 1993 roku jako dodatkowe narzędzie finansowe polityki 
strukturalnej  Unii Europejskiej. Pomoc z tego funduszu przeznaczana jest głównie na duże 
inwestycje (powyżej  10 mln euro), mogące przyczynić  się do rozwiązywania problemów 
infrastrukturalnych  w  skali  całego  kraju  z  zakresu  transportu  i  ochrony  środowiska. 
Obejmuje on kraje, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej, co 
oznacza,  że Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej zostanie objęta działaniem tego 
funduszu. 
Fundusz Spójności — w przeciwieństwie do funduszy strukturalnych — finansuje konkretne 
projekty,  a  nie  programy  operacyjne.  Ponadto,  różni  się  on  od  funduszy  strukturalnych 
głównie  krajowym,  a  nie  regionalnym  zasięgiem  pomocy  oraz  podejmowaniem  decyzji 
finalnej o przyznaniu środków przez Komitet Zarządzający Funduszem przy Komisji Euro-
pejskiej.  Środki  z Funduszu Spójności  kierowane są najpierw do państw członkowskich, 
a następnie przekazywane są na realizację projektów do poszczególnych regionów potrze-
bujących wsparcia. 
Beneficjentami  Funduszu  Spójności  są  podmioty  publiczne,  czyli  jednostki  samorządu 
terytorialnego, związki gmin oraz przedsiębiorstwa publiczne (komunalne). Ze względu na 
wielkość budżetu, Fundusz Spójności będzie zatem stanowić dla Polski najważniejsze źródło 
finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska. 
Poszczególne  przedsięwzięcia  będą  mogły  uzyskać  wsparcie  tylko  jednego  funduszu 
europejskiego. Przedsięwzięcia wspierane przez Fundusz Spójności powinny być efektywnie 
ekonomiczne,  co nie jest tożsame z opłacalnością finansową. Projekty,  które mają szansę 
uzyskać wsparcie z tego funduszu, nie muszą być opłacalne finansowo bez subwencji ze 
źródeł  publicznych.  Jednakże  przy  uwzględnieniu  subwencji  wskaźniki  finansowe  (IRR 
i NPV)  dla  inwestora  powinny  przekroczyć  próg  opłacalności,  co  jest  warunkiem 
koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Należy też wykazać płynność 
finansową projektu  w  okresie  eksploatacji   albo  udokumentować,  że  inwestor  będzie  w 
stanie sfinansować ewentualne deficyty przepływów pieniężnych. Zbyt wysoka rentowność 
finansowa  przedsięwzięcia  z  punktu  widzenia  inwestora  może  spowodować  odrzucenie 
projektu  lub  zmniejszenie  subwencji  z Funduszu  Spójności,  gdyż  będzie  oznaczała,  że 
projekt  może  być  sfinansowany  ze  źródeł  komercyjnych.  W  każdym  przypadku  będzie 
analizowana zdolność przedsięwzięcia do generowania przychodów. 
Pomoc  Funduszu  Spójności  może  wynosić  80–85%  kosztów  kwalifikowanych  danej 
inwestycji (projekty przynoszące dochód mogą uzyskać niższy wskaźnik pomocy). Pozostałe 
co najmniej 15 % kosztów inwestycji musi zostać pokryte przez samych wnioskodawców. 
Zarezerwowanie takiej kwoty w budżecie gminy może być trudne, dlatego w tym zakresie 
będzie można uzyskać dodatkową pomoc w formie dotacji i subwencjonowanych pożyczek 
z Narodowego  i  Wojewódzkich  Funduszy  Ochrony  Środowiska.  W przypadku  przedsię-
biorstw  komunalnych  część  wydatków  inwestycyjnych  może  pochodzić  z  zysków  lub 
funduszy  amortyzacyjnych.  Możliwe  jest  również  uzyskanie  wsparcia  z  niezależnych 
instytucji  finansowych tj.: Banku Ochrony Środowiska, Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. 
Zgodnie  z  zaleceniami  Komisji  Europejskiej  oraz  przyjętą  „Strategią  wykorzystania 
Funduszu Spójności”, pomoc z tego Funduszu w sektorze środowiska ma być nakierowana 
głównie na wspomaganie wypełnienia przez Polskę zobowiązań negocjacyjnych w obszarze 
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„ochrona   środowiska”.  Priorytety  środowiskowe proponowane  do  wsparcia  z  Funduszu 
Spójności w ramach NPR 2004-2006 zostały ujęte w czterech obszarach: 
• poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej,
• racjonalizacja gospodarki odpadami,
• poprawa jakości powietrza,
• ochrona powierzchni ziemi.


Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej.
Jednym z głównych celów realizacji  części  „środowiskowej” Funduszu Spójności będzie 
wsparcie  dla  budowy,  rozbudowy  i/lub  modernizacji  systemów  kanalizacji  zbiorczej 
i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach. Władze samorządowe muszą zatem przywiązywać 
szczególne  znaczenie  do  inwestycji  w  największych  miastach,  gdzie  efekt  ekologiczny 
i ekonomiczny  tych  inwestycji  będzie  największy.  Dopuszcza  się  jednak,  że  również 
mniejsze aglomeracje będą objęte wsparciem w  ramach projektów grupowych, szczególnie 
na obszarach, gdzie jakość wody jest niezadowalająca. Najpilniejszym kierunkiem działania, 
wspieranym  przez  Fundusz  Spójności  w zakresie  gospodarki  wodno-ściekowej  będzie 
osiągnięcie  poprawy  czystości  wód  powierzchniowych  ujmowanych  przez  wodociągi. 
Poważnym  problemem  w  Polsce,  szczególnie  w ostatnich  latach,  jest  zagrożenie  powo-
dziowe na znacznych obszarach dolin rzecznych, dlatego dopuszczono również możliwość 
wsparcia ze środków Funduszu Spójności działań przeciwpowodziowych. 


Racjonalizacja gospodarki odpadami
Celem nadrzędnym polskiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami jest 
zapobieganie powstawaniu odpadów, rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, podda-
wanie odpadów odzyskowi, w tym recyklingowi, a także bezpieczne dla środowiska uniesz-
kodliwienie odpadów, jeżeli nie udało się ich poddać odzyskowi. Zgodnie z dyrektywami 
UE postulowanym kierunkiem działania jest dążenie do zastąpienia małych,  niespełniają-
cych wymogów składowisk, dużymi składowiskami o charakterze regionalnym. 


Poprawa jakości powietrza
Głównym zadaniem władz samorządowych jest ograniczenie tzw. niskiej emisji w miastach. 
Dofinansowanie z Funduszu Spójności będą więc mogły uzyskać  inwestycje  wspierające 
działania  ochronne  w  najbardziej  zanieczyszczonych  aglomeracjach  miejsko-przemysło-
wych. Chodzi tu zwłaszcza o instalacje ochronne w miejskich przedsiębiorstwach ciepłow-
niczych i energetycznych, służące ograniczeniu dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz innych 
szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń.  


Ochrona powierzchni ziemi
Działania  w ramach  tego  priorytetu  powinny koncentrować  się  na  rekultywacji  terenów 
zdegradowanych.  Głównymi  przyczynami  zanieczyszczenia  gruntów  są:  górnictwo  oraz 
oddziaływanie gazów i pyłów emitowanych przez przemysł i źródła mobilne. Najtrudniejsza 
sytuacja w tym zakresie występuje na obszarach silnie rozwiniętego przemysłu i o wysokim 
stopniu  jego  koncentracji.  Zanieczyszczenia  metalami  ciężkimi  występują  w  otoczeniu 
zakładów  przemysłowych,  na  terenach  miast  i  aglomeracji,  w  pobliżu  dużych  ciągów 
komunikacyjnych  oraz  w rejonach  składowisk  odpadów komunalnych  i  przemysłowych. 
W celu  poprawienia  tej  sytuacji  samorządy  terytorialne  i  przedsiębiorstwa  komunalne 
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powinny przygotować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu rekultywacji terenów 
zdegradowanych.


Procedura aplikacyjna
Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności najpierw trzeba 
skontaktować się z właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, gdzie należy wypełnić i złożyć wniosek wstępny w postaci tzw. karty 
potencjalnego przedsięwzięcia. Po jego formalnej akceptacji wniosek przekazywany jest do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który — na podstawie kryteriów szczegóło-
wych — przeprowadza dalszą ocenę projektu. Lista najlepszych projektów do finansowania 
z Funduszu  Spójności  będzie  tworzona  przez  Ministerstwo  Środowiska  we  współpracy 
z NFOŚiGW. Przy Ministrze Środowiska powołany został Komitet Sterujący, który będzie 
rekomendował  najlepsze  projekty  do  przygotowania  Aplikacji  do  Funduszu  Spójności. 
Ze środków Funduszu będzie można pokryć koszty przygotowania niektórych opracowań 
i analiz załączanych do Aplikacji. Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy finansowej na 
dane przedsięwzięcie podejmowana jest przez Komisję Europejską. Opinie na temat naszych 
projektów będą  wyrażać  kolejne  Dyrekcje  Generalne,  w tym najistotniejsze  będą  oceny 
dwóch:  Dyrekcji  Generalnej  ds.  Środowiska  oraz  Dyrekcji  Generalnej  ds.  Rozwoju 
Regionalnego. 


Inne fundacje
• Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,
• Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counter-par Fund w Warszawie,
• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
• Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
• Program Małych Dotacji GEF,
• Projekt Umbrella.


11.  Działania wspomagające prawidłowe postępowanie 
z odpadami w zakresie zbiórki, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania


Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (art. 5 i 74), jak 
i sektorowych  uregulowaniach prawnych,  przede  wszystkim w ustawach:  Prawo ochrony 
środowiska, o ochronie przyrody i o systemie oświaty.
Zapisy dotyczące zasady uspołeczniania polityki ekologicznej poprzez stworzenie warunków 
do  udziału  obywateli,  grup  społecznych  i  organizacji  w  procesie  kształtowania  modelu 
zrównoważonego rozwoju znalazły się w II Polityce Ekologicznej Państwa, przyjętej przez 
Sejm RP w 2001 r.
Także w wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 powstał w 2000 r. dokument stworzony przez 
Ministerstwo Edukacji  Narodowej (MEN) i  Ministerstwo Ochrony Środowiska,  Zasobów 
Naturalnych  i  Leśnictwa  (MOŚZNiL),  pn.  Narodowa  Strategia  Edukacji  Ekologicznej. 
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Zostały  w  nim  określone  cele,  z  których  do  podstawowych  należą  między  innymi, 
upowszechnianie  idei  ekorozwoju  we  wszystkich  sferach  życia  oraz  wdrożenie  edukacji 
ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej. Na podstawie postanowień tego dokumentu 
powinna być realizowana edukacja ekologiczna na obszarach jednostek samorządowych.


Potrzeba edukacji ekologicznej
Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania 
społeczeństwa  w  duchu  poszanowania  środowiska  przyrodniczego  zgodnie  z  hasłem 
„myśleć globalnie, działać lokalnie". Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej 
z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi.
Obejmuje  ona  przedstawianie  we  wszystkich  działaniach  tematyki  z  zakresu  ochrony 
i kształtowania środowiska.  Musi docierać do wszystkich grup wiekowych i społecznych. 
W związku  z  tym  ważne  jest  znalezienie  odpowiednich  środków  przekazu  tak,  aby 
w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną. 
Uwzględniając  konieczne  zróżnicowanie  form i  treści  przekazu,  można  przyjąć   podział 
mieszkańców na cztery główne grupy, do których trafiać będą odpowiednio przygotowane 
formy edukacyjne:
• pracowników samorządowych gminy (burmistrz i pracownicy urzędów, sołectwa),
• dziennikarzy i nauczycieli,
• dzieci i młodzieży,
• dorosłych mieszkańców.


Należy równocześnie wyznaczyć  cele  i  efekty z  zakresu gospodarki  odpadami,  jakie  ma 
przynieść prowadzona akcja edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim:
• dające  się  zmierzyć  ograniczenie  masy  odpadów  wytwarzanych  przez gospodarstwa 


domowe, a tym samym wydłużenie okresu wykorzystania składowiska odpadów;
• zwiększenie ilości odzyskiwanych i przetwarzanych surowców wtórnych;


• likwidacje dzikich wysypisk odpadów;


• powstanie  trwałych  grup  mieszkańców,  współpracujących  z  samorządem  lokalnym; 
podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej;


• zwiększenie  przychylnego  nastawienia  społeczności  lokalnej  do  zagadnień  właściwej 
gospodarki odpadami. 


Prowadzone działania edukacyjne powinny objąć trzy zasadnicze segmenty:
• edukację  ekologiczną  obejmującą  decydentów  (pracowników samorządowych:  wójta, 


sołtysów i  radnych),  oraz osoby mające  przekazywać informacje  pozostałym grupom 
społecznym (nauczycieli, dziennikarzy, pracowników służb komunalnych),


• edukację  ekologiczną  dzieci  i  młodzieży  opartą  na  ścisłej  współpracy z  placówkami 
oświaty,


• edukację ekologiczną dorosłych członków społeczności lokalnych, realizowaną między 
innymi  przez  politykę  medialną  oraz  prowadzenie  okresowych  akcji  ekologicznych 
obejmujących  wszystkich  mieszkańców  np.  sprzątanie  świata,  wystawy,  konkursy, 
festyny.
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12. Cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami


Podstawowym sposobem postępowania z odpadami na terenie Gminy i Miasta Błaszki jest 
ich  unieszkodliwianie  na  składowisku  odpadów  innych  niż niebezpieczne  i  obojętnych 
w Bartochowie  (aktualnie).  Gmina  w  małym  stopniu  prowadzi  praktycznie  rzecz  biorąc 
selektywną  zbiórkę  odpadów.  Powoduje  to  szybkie  zapełnianie  istniejącego  składowiska 
oraz  wzrost jego negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Z punktu widzenia założeń Wojewódzkiego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, 
które  uwzględniają  instytucjonalne,  ekonomiczne,  społeczne  i  środowiskowe  aspekty 
gospodarki odpadami, funkcjonujący system na terenie gminy powinien ulec modyfikacji. 
W tym celu konieczne jest ustalenie głównych zasad gminnej polityki odpadowej w odnie-
sieniu do poszczególnych jej elementów. Wymaga to wyznaczenia: 


• strategicznych celów — cel,  po osiągnięciu którego ma nastąpić poprawa w zakresie 
zagospodarowania odpadów i zmniejszenie  ich negatywnego oddziaływania  na środo-
wisko, a tym samym stanowiący ostateczny efekt podejmowanych działań;


• zadań realizacyjnych — konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczo-
nych kierunków, a tym samym celów ekologicznych. 


Biorąc pod uwagę powyższe oraz wykazane w analizie główne problemy,  określono cele 
strategiczne oraz przedsięwzięcia dot. gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Błaszki.
Zapobieganie powstawaniu odpadów: opracowanie zasad funkcjonowania oraz stworzenie 
systemu  gosp. odpadami umożliwiającego realizację przyjętych założeń;


• prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat zasad i efektów funkcjonowa-
nia  systemu  gospodarki  odpadami  w  gminie  oraz  możliwości  ograniczania  ilości 
powstających w gospodarstwach domowych odpadów;


• promowanie wśród podmiotów gospodarczych zastosowania technologii małoodpado-
wych oraz wprowadzenie instrumentów prawno-finansowych zachęcających do podej-
mowania tego typu działań;


• ewidencjonowanie odpadów oraz bieżący nadzór nad przestrzeganiem zezwoleń Doty-
czących wytwarzania i unieszkodliwiania odpadów;


Selektywna zbiórka odpadów:
• organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych,


• organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych,


• organizacja  systemu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji,


• organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych,


• organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych,


• organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych.
Odzysk  i  recykling powstających  odpadów  ze  wskazaniem  na  recykling  materiałowy 
i organiczny: właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów;
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Unieszkodliwianie  odpadów,  których  nie  udało  się  poddać  odzyskowi  i recyklingowi: 
właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania;
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych: przekazy-
wanie zebranych na terenie gminy odpadów niebezpiecznych do specjalistycznych jednostek 
zajmujących się ich unieszkodliwianiem;
Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji:
• prowadzenie działań skłaniających do ograniczania wytwarzania odpadów,


• organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy,


• wyłączenie z masy odpadowej poszczególnych frakcji odpadów zgodnie ze wskazanymi 
limitami odzysku,


• zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.


13. Sposób monitoringu i ocena wdrażania planu


Plan gospodarki odpadami dla gminy winien być skoordynowany z powiatowym i woje-
wódzkim PGO oraz z całym systemem planowania na określonym obszarze zwłaszcza z:


• programem ochrony środowiska
• planem zagospodarowania przestrzennego
Szczególnie istotna jest zgodność PGO z planem zagospodarowani przestrzennego gminy, 
który określa przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.
Zgodnie z ustawa o odpadach projekt planu gminnego będzie zaopiniowany przez Starostwo 
Powiatu Sieradz. Gminy przygotowują co dwa lata sprawozdanie z realizacji PGO i składają 
je radzie gminy.
Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji 
—  winno  być  przeprowadzone  stosowne  postępowanie  przed  upływem  wyznaczonych 
ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy jest 
dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na 
środowisko, także na wskaźnikach świadomości społecznej. W tabeli poniżej zaproponowa-
no istotne wskaźniki monitorowania Planu w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi.


Tabela 10
Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi gminy Błaszki 


Lp. Wskaźnik Jednostka


A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji 
na środowisko


1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok Mg/M/rok
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2. Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na 1 mieszkańca na rok Mg/M/rok


3. Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok Mg/M/rok


4. Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów %


5. Ilość zebranych selektywnie odpadów (w stosunku do ilości 
wytworzonych odpadów)


%


6. Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji 
(w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)


%


7. Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji %


8. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komu-
nalnych (w stosunku do ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych)


%


9. Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwianych przez 
składowanie


%


10. Ilość selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych ze strumienia 
odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)


%


11. Ilość selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych z podziałem 
na poszczególne frakcje


Mg/rok


12. Ilość wytworzonych osadów ściekowych Mg. s. m.


13. Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie %


14. Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze Mg. s. m.


15. Ilość „dzikich” wysypisk odpadów szt.


16. Powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów ha


17. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami zł/rok


B. Wskaźniki świadomości społecznej


1. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki 
odpadami według oceny jakościowej


%


2. Ilość  i  jakość  interwencji  (wniosków zgłaszanych  przez  mieszkańców 
(np. „dzikie” wysypiska śmieci)


liczba/opis


3. Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnej liczba/opis


W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności 
realizacji „Planu gospodarki odpadami” a w oparciu o tę ocenę — aktualizacja planu.


14. Monitoring społeczny


Efekty  realizacji  Planu  gospodarki  odpadami  w  największej  mierze  zależą  od  stopnia 
zaangażowania wykonawców tj. władz gmin oraz kierownictwa podmiotów gospodarczych. 
Ocenę postaw realizatorów wykonuje Wójt Gminy równolegle z coroczną realizacją planu 
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działań.  Coroczne  oceny  realizacji  zadań  są  podstawowymi  formami  sprawozdawczości 
z realizacji „Planu…”. Treść sprawozdań winna być podana do wiadomości publicznej.
W Gminnym Planie Gospodarki Opadami gminy i miasta Błaszki założono, że monitoring 
skutków jego realizacji prowadzony będzie poprzez ocenę:
• Osiągnięcia celów ekologicznych,
• Stopnia realizacji przyjętych zadań,
• Oceny podstaw poszczególnych realizatorów zadań.
Okres czterech lat jest zbyt krótkim okresem by zmiany w w/w zakresie były znaczące dla 
oceny skutków realizacji Planu. 


15. Ocena realizacji obowiązującego planu gospodarki 
odpadami


Plan gospodarki dla gminy i miasta Błaszki sporządzony został w roku 2004 i obejmuje lata 
2005–2007. Plan został podzielony na przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne. Lata 
realizacji 2005–2007 r. czasokresie wykonania to zadanie ciągłe w w/w okresie.


Podstawowe zadania inwestycyjne w planie:
• Zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów do 100% 


w roku 2008. W roku 2010 ilość ta wynosi 5790,
• Rozszerzenie segregacji odpadów u źródła. Obecnie na terenie gminy i miasta istnieje 


siedem punktów gdzie rozstawione są pojemniki do segregacji odpadów tj. plastik, szkło, 
papier.


• Organizowanie  punktu  zbiórki  i  odbioru  odpadów  niebezpiecznych.  Odpady  niebez-
pieczne  zbierane  są  na  terenie  gminy  w aptekach  (przeterminowane  lekarstwa)  oraz 
sołectwach (zużyte baterie i akumulatory).


• Dotowanie usuwania azbestowych pokryć dachowych — gmina jedynie wspomaga takie 
działania.


• Likwidacja dzikich wysypisk odpadów — nie stwierdzono.
• Dotowanie usuwania padłych zwierząt — gmina jedynie wspomaga takie działania.


Podstawowe zadania nieinwestycyjne
• Wspieranie  i  koordynacja  działań  dotyczących  rozwoju  ponadgminnego  systemu 


gospodarki odpadami — projektuje się stworzenie nowego rejonu gospodarki odpadami, 
gdzie rolę ZZO będzie pełnić projektowana inwestycja w Chabierowie.


• Działania  uświadamiające  (selektywna  zbiórka  surowców  wtórnych,  kompostowanie 
przydomowe) — omawianie tego zagadnienia na terenach sołectw.


• Przygotowanie  i  rozprowadzanie  materiałów  dotyczących  celowości  wprowadzenia 
segregacji  odpadów  w  gospodarstwach  domowych  oraz  minimalizacji  produkcji 
odpadów miarę potrzeb np. likwidacji azbestu.
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• Organizowanie szkoleń i konferencji dotyczących gospodarki odpadami — pracownicy 
gminy biorą udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących gospodarki odpadami.


• Prowadzenie  w  przedszkolach  i  szkołach  podstawowych  pogadanek  nt.  segregacji 
odpadów  w  gospodarstwie  domowym  —  prowadzone  są  pogadanki  w  szkołach 
i przedszkolach.


• Promowanie  dobrych  przykładów  segregacji  odpadów  u  źródła  — powstało  siedem 
punktów z pojemnikami do segregacji odpadów.


• Propagowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców 
we własnym zakresie — dotyczy to przede wszystkim tzw. odpadów zielonych.


• Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia w zorganizowanym odbiorze odpadów — 
przez współpracę z firmami odbierającymi odpady.


• Opracowanie programu likwidacji odpadów niebezpiecznych (zawierających PCB) — na 
terenie miasta i gminy nie występują.


• Zbadanie jakości osadów ściekowych celem określenia możliwości ich wykorzystania do 
celów rolniczych — wykonał Zarząd oczyszczalni.


• Zgłaszanie do WIOŚ przypadków nieprzestrzegania właściwego składowania odpadów 
przemysłowych — brak takiego przypadku.


• Zintensyfikowanie kontroli  realizacji  programów gospodarki odpadami w jednostkach 
prowadzących działalność gospodarczą — współpraca z WIOŚ.


Działalność gminy i miasta Błaszki w zakresie gospodarki odpadami nie odbiega od pozio-
mu innych gmin w powiecie  sieradzkim. Zostanie  ona zintensyfikowana po zakończeniu 
budowy  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  innymi  niż  niebezpieczne  w  miejscowości 
Chabierów.


16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym


Plan Gospodarki Odpadami Gminy i Miasta Błaszki zawiera w pierwszym rozdziale krótką 
charakterystykę gminy.  położenie, obszar, strukturę demograficzną i społeczno-zawodowa 
ludności, oraz gospodarkę wodno-ściekową.
Następnie na podstawie wskaźników oszacowano ilość odpadów jaka może być produko-
wana na terenie gminy. Po przeanalizowaniu danych z firm zajmujących się wywożeniem 
odpadów z terenu gminy okazało się, że tylko około 30% odpadów jest zagospodarowywana 
w profesjonalny i zgodny z zasadami sposób. Pozostała „ciemna liczba” trafia na  „dzikie” 
wysypiska lub jest  utylizowana w inny sposób np. spalana w kotłach centralnego ogrze-
wania.  Stąd  pierwszym  i  podstawowym  zadaniem  jest  objęcie  wszystkich  mieszkańców 
gminy zbiórką odpadów. 
Następnie  omówiono sposoby postępowania  z  odpadami  w gminie,  oraz prognozę  ilości 
odpadów do 2013  roku.  Kolejnym  etapem pracy  jest  przedstawienie  kierunków i  zasad 
postępowania  z  odpadami  wynikających  z  krajowego,  wojewódzkiego oraz powiatowego 
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Planu Gospodarki Odpadami. Plany te ściśle związane są z uregulowaniami Unii Europej-
skiej w tej dziedzinie stąd następnie przedstawiono Dyrektywy Unii związane z odpadami.
Kolejne punkty pracy mówią o tym jak należy dochodzić do zaplanowanych wskaźników ze 
szczególnym  uwzględnieniem  roli  edukacji  ekologicznej,  oraz  przedstawiono  konkretne 
zadania dla gminy, ich harmonogram i szacunkowe koszty.
Podstawowymi  kierunkami  będzie  wprowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów,  kompo-
stowanie  odpadów  ulegających  biodegradacji,  prawidłowe  postępowanie  z  odpadami 
niebezpiecznymi.
Ważnym zadaniem jest likwidacja dzikich wysypisk oraz ochrona wód podziemnych przed 
przedostawaniem się do nich odcieków z takich wysypisk i z produkcji rolnej. 
Na końcu omówiono sposoby kontrolowania postępów planu. Należy podkreślić, że plan jest 
dokumentem otwartym, który musi być stale aktualizowany i dostosowany do zmieniających 
się warunków z zachowaniem zasadniczych kierunków jego realizacji.
Ważnym  zadaniem  jest  przebudowa  istniejącego  i  czasowo  nieczynnego  składowiska 
w Chabierowie na terenie  gminy.  Uruchomienie  do roku 2014 roku Zakładu Gospodarki 
Odpadami  pozwoli  gminie  na  uniezależnienie  się  od  składowiska  w  miejscowości 
Bartochowa i składania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych na składowisku na 
terenie gminy.


17. Załączniki i rysunki.
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PROGNOZA
oddziaływania  na środowisko projektu aktualizacji 


„Planu gospodarki odpadami  Gminy i Miasta Błaszki 
na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017”


lipiec 2009







1. Wstęp


1.1. Zakres opracowania prognozy


• Art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505).


• Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16.04.2009 r. znak 
RDOŚ-10-WOOS/6617/700/09 oj dot. stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozach oddziaływania na środowisko (Zał. 1).


• Pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dn. 09.04.2009 r. 
znak PWIS-NS-OZNS-072/86/09440 dot. uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w programie oddziaływania na środowisko dla projektowanej 
aktualizacji (Zał. 2).


1.2. Podstawa prawna opracowania prognozy


Prognoza dla aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla gminy i miasta Błaszki” sporzą-
dzona została na podstawie następujących aktów prawnych:


• Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  (z  późniejszymi 
zmianami),


• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, 


ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw,
• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw,
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 


ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenie oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227),


• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  września  2002  r.  w  sprawie  rodzajów 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych 
przepisów związanych kwalifikowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko,


• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  lipca  2002  r.  w  sprawie  rodzajów 
instalacji  mogących  sprawić  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych  elementów 
przyrodniczych lub środowiska jako całości,


• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów,


• Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczególnych 
wymagań dotyczących, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 
poszczególne typy składowisk odpadów,
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• Koncepcja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i zapleczem socjalno-biurowym w Chabierowie, gmina Błaszki, 
powiat Sieradz (działka nr ew. 230),


• 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  szczególnych  wymagań doty-
czących, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne 
typy składowisk odpadów,


• Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane,


• Ustawa Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów,


• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada w sprawie stwierdzenie kwali-
fikacji w zakresie gospodarowania odpadami,


• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Błaszki,


• Koncepcja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczna i zapleczem socjalno-biurowym w Chabierowie, gmina Błaszki, 
powiat Sieradz (działka nr ew. 230).


1.3.   Istniejący  stan formalno-prawny.


W  obecnym  stanie  prawnym   składowisko  Chabierów   nie  jest  wpisane   do  Planu 
Gospodarki  Odpadami Województwa  Łódzkiego (PGOWŁ) 2011 z uwzględnieniem lat 
2012  -2015.  Pismo  Urzędu  Marszałkowskiego  w Łodzi  nr  RO.II-BK-0724/19/10  z  dnia 
23.03.2010 r.   ( załącznik nr 1) wskazuje na możliwość umieszczenia  Zakładu Gospodarki 
Odpadami  (ZGO) w Chabierowie, gmina Błaszki  w nowelizacji PGOWŁ 2011, która  musi 
zostać  przygotowana  do  31.12.2011  r.  Warunkowe  umieszczenie   ZGO  w Chabierowie 
w  aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami  Gminy i Miasta Błaszki  na lata 2010 – 2013 z 
perspektywą na lata 2014 -2017, daje podstawę   do uwzględnienia go przy opracowaniu 
aktualizacji Planu Gospodarki  Odpadami Województwa Łódzkiego 2011. 
Aktualizacja  Planu Gospodarki Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010 -2013 z perspektywą 
na lata 2014 -2017 została  pozytywnie zaopiniowana przez : 


• Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego   w  Łodzi  pismem  PWIS-NS 
-OZNS-072/231/10 z dnia 05.11.2010 r. ( załącznik nr 2);


• Zarząd Województwa Łódzkiego pismem RO.II.KS/7614/37-1/09/10z dnia 12.08.2010 r. 
( załącznik nr 3).;


• Starostę Sieradzkiego pismem RS.7635 -75/2010 z dnia 15.09.2010 r. ( załącznik nr 4).


W chwili obecnej  składowisko jest nieczynne, a od 2000 r. nie przyjmuje odpadów.
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1.4. Charakterystyka gminy i miasta Błaszki


Gmina i miasto  Błaszki jest jedną z 11 gmin powiatu sieradzkiego, jedną z 3 gmin  miejsko-
wiejskich w tym powiecie. Położona jest w zachodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: 
na północy — Goszczanów, na wschodzie — Warta, Wróblew, na  południu — Brąszewice, 
na  zachodzie jej granice wyznacza granica woj. wielkopolskiego. 
Gmina zajmuje powierzchnię 20 163 ha. Ludność liczy 15 263 mieszkańców na koniec 2008 r. 
Ilość mieszkańców gminy 12818 osób, ilość mieszkańców miasta Błaszki 2454 osób.
Miasto Błaszki znajduje się w odległości 21 km od Sieradza i 30 km od Kalisza. Posiada po-
wiązania komunikacyjne autobusowe i kolejowe z Sieradzem i Kaliszem. Najbliższa stacja 
kolejowa znajduje się 3,5 km od miasta.
Odległość z Błaszek do wybranych miast Polski wynosi: Łódź — 79 km, Wrocław — 127 km, 
Poznań — 156 km,  Warszawa — 208 km. 
Gmina i  Miasto Błaszki  położona jest  w środkowej części  Wysoczyzny Kaliskiej.  Teren 
gminy w przeważającej części jest płasko-równinny. Większa część terenu zajmuje stosun-
kowo wyrównana  Wysoczyzna,  położona  na  wysokości  150–155  m.n.p.m.  Południkowa 
asymetryczna  Dolina  Rzeki  Trojanówki  oraz  cieki  do  niej  wchodzące,  rozcinają  obszar 
Wysoczyzny na oddzielne wzniesienia.
Spadki w obrębie Wysoczyzny nie przekraczają 4%. Jedynie powierzchnie stokowe dolin 
rzecznych  mają  spadki   przekraczające  4%. Gmina położona jest  na zachodnim obrzeżu 
Kredowej Niecki Łódzkiej, w rejonie gdzie według Samsonowicza utwory trzeciorzędowe 
i czwartorzędowe  występować  powinny  bezpośrednio  na  wapieniach  górnojurajskich. 
Utwory kredowe rozpoczynają  się  od  głębokości  143 m wykształcone  w postaci  piasku 
pylastego  z  iłem  marglistym,  margla  wapnisto-ilastego,  piaskowca  średnio-ziarnistego 
i wapienia białego twardego. Pod względem litologicznym utwory powierzchniowe są mało 
zróżnicowane. 
Na ogólną powierzchnię 20 163 ha użytki rolne stanowią 16 684 ha, tj. ok. 83%. Gmina 
i Miasto Błaszki jest mało zasobna w wodę, posiada tylko nieliczne stawy. Przez jej teryto-
rium przepływają cztery małe rzeki: Trojanówka, Swędra, Jamnica i Struga Grzymaczewska, 
które uchodzą do Prosny w rejonie Kalisza. Lasy obejmują 1 990 ha, tj. 9,8% powierzchni 
gminy i miasta.
Na terenie gminy znajdują się: leśny rezerwat przyrody „Wrząca” o powierzchni 59,1 ha 
oraz część Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zajmująca 2206 ha.
Zasoby surowcowe gminy obejmują czwartorzędowe złoża piasku i piasku ze żwirem. Złoża 
występują w rejonie Chabierowa. Zasoby piasku w tym złożu wynoszą — 160 630 ton.
Działalność  gospodarcza  na  terenie  miasta  i  gminy  jest  rozwinięta  w  średnim  stopniu, 
a gospodarcze  wykorzystanie  zasobów  gminy  oparte  jest  na  działalności  prowadzonej 
w gospodarstwach indywidualnych.
Główne gałęzie gospodarki w gminie:
1. rolnictwo 93,25%
2. przemysł 4,00%
3. hodowla 2,50%
4. agroturystyka 0,25%
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Na terenie gminy i miasta zarejestrowane jest około 800 podmiotów gospodarczych z tego 
ponad  95% są  to  firmy jednoosobowe,  nie  wszystkie  mają  uregulowany  stan  formalno-
prawny w zakresie gospodarowania odpadami.
Gmina zwodociągowana jest w 98%, posiada 310 km  sieci wodociągowej. Posiada osim 
ujęć  wód  podziemnych  wraz  ze  stacjami  uzdatniania.  Są  to  Borysławiec,  Kamienna, 
Gzików, Wojków, Gruszczyce, Równa, Kalinowa, Chabierów.
Na terenie gminy znajdują się następujące oczyszczalnie ścieków komunalnych:
1. Borysławice,  oczyszczalnia  mechaniczno-biologiczna  o wydajności  maks.  1,066 m3/d 


pracująca na 40% możliwości czyli około 417,4 m3/d. Osady wywożone są na składo-
wisko odpadów. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Trojanówki.


2. Kalinowa,  oczyszczalnia  mechaniczno-biologiczna  o  wydajności  maks.  102,0  m3/d 
a faktycznej  27,16  m3/d.  Osad  wywożony  jest  na  składowisko  opadów  EKO-Kalisz, 
ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego.


Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy i miasta wynosi 17,4 km co stanowi 
18% skanalizowania. Kanalizacja deszczowa liczy łącznie 3 km.
Na terenie gminy i miasta nie znajduje się obecnie żadna instalacja unieszkodliwiania lub 
odzysku odpadów. Odpady komunalne składowane są w następujących miejscach:
1. Mostki, gm. Zduńska Wola
2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gm. Ceków.
3. Składowisko „SATER” Kamieńsk Sp. o.o.
Podstawowym przedsięwzięciem gospodarki odpadami na terenie gminy i miasta  Błaszki 
(aktualizacja) jest budowa Zakładu Gospodarki Odpadami ze składowiskiem wysegregowa-
nych  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  wraz  z niezbędną  infrastrukturą 
techniczną i zapleczem socjalno-biurowym w Chabierowie (działka nr ew. 230).
Inwestor: „EKOTEKNO” Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 51/53.


2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji 
„Planu gospodarki odpadami dla gminy i miasta Błaszki na lata 
2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017”


2.1. Informacja o zawartości, głównych celach projektowych dokumentu 
oraz powiązanie z innymi dokumentami


Aktualizowany Gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Błaszki zawiera:


• aktualny stan gospodarki,
• prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
• działanie zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
• instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
• system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów


oraz w szczególności:
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• rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku 
lub unieszkodliwieniu,


• rozmieszczenie  istniejących  instalacji  i  urządzeń  do  odzysku  lub  unieszkodliwienia 
odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,


• działania  zmierzające  do  zapobiegania  powstawaniu  odpadów lub  ograniczenia  ilości 
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępo-
wania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych 
w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,


• projektowany system gospodarki odpadami.


Gminny plan gospodarki odpadami określa ponadto:


• rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,
• harmonogram uruchomienia środków finansowych i ich źródła.


Zgodnie z ustawą o odpadach gminy aktualizowany plan gospodarki odpadami obejmuje 
wszystkie  rodzaje  odpadów powstających  oraz  przywożonych  na  jego teren,  a  w szcze-
gólności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady 
opakowań,  odpady  budowlane,  wraki  samochodowe,  opony  oraz  odpady  niebezpieczne 
zawarte w odpadach komunalnych, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpado-
we, baterie i akumulatory.


Plan  gospodarki  odpadami  dla  gminy  i  miasta  Błaszki  (aktualizacja)  przewiduje 
budowę Zakładu Gospodarki Odpadami ze składowiskiem wysegregowanych odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zaple-
czem socjalno-biurowym w Chabierowie  o  pojemności  1.200.000 m3.  Przewidywana 
ilość przyjmowanych dziennie odpadów to 250 Mg. Budowa składowiska w miejsco-
wości Chabierów może mieć wpływ na środowisko na terenie gminy.


Przy konstruowaniu wszelkich planów i zamierzeń w zakresie gospodarki odpadami zarów-
no komunalnymi jak i przemysłowymi, medycznymi i weterynaryjnymi, osadami ściekowy-
mi, zarówno niebezpiecznymi jak i innymi niż niebezpieczne, należy kierować się przyjętą 
hierarchią celów. Są to:


• unikanie powstawania odpadów,
• selektywna zbiórka i recykling materiałów z powstających odpadów,
• recykling energetyczny odpadów (spalanie z odzyskiem energii),
• ostateczne składowanie na odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych składowiskach.


Powiązanie z innymi dokumentami:


• Krajowy plan  gospodarki  odpadami  oraz  plan  ochrony środowiska  dla  województwa 
łódzkiego,


• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Błaszki.


Cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami
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Celem  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  jest  zapobieganie  powstawaniu  odpadów 
poprzez  opracowanie  zasad  funkcjonowania  oraz  stworzenie  systemu  gospodarowania 
odpadami umożliwiającego realizację przyjętych założeń:


• prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat zasad i efektów funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami w gminie oraz możliwości  ograniczania  ilości  powsta-
jących w gospodarstwach domowych odpadów;


• promowanie  wśród podmiotów gospodarczych  zastosowania  technologii  małoodpado-
wych oraz wprowadzenie instrumentów prawno-finansowych zachęcających do podej-
mowania tego typu działań;


• ewidencjonowanie odpadów oraz bieżący nadzór nad przestrzeganiem zezwoleń doty-
czących wytwarzania i unieszkodliwiania odpadów;


Selektywna zbiórka odpadów:
• organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych,
• organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych,
• organizacja  systemu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  ulegających 


biodegradacji,
• organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych,
• organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
• organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych.


Odzysk  i  recykling powstających  odpadów  ze  wskazaniem  na  recykling  materiałowy 
i organiczny: właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów;


Unieszkodliwianie  odpadów,  których  nie  udało  się  poddać  odzyskowi  i recyklingowi: 
właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania;


Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych: przekazy-
wanie zebranych na terenie gminy odpadów niebezpiecznych do specjalistycznych jednostek 
zajmujących się ich unieszkodliwianiem;


Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji:


• prowadzenie działań skłaniających do ograniczania wytwarzania odpadów,


• organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy,


• wyłączenie z masy odpadowej poszczególnych frakcji odpadów zgodnie ze wskazanymi 
limitami odzysku,


• zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.


Prognozy na temat odpadów na okres do 2017 roku
Strumień wytwarzanych odpadów niewątpliwie zależy od zmian tempa wzrostu gospodar-
czego,  wzrostu  konsumpcji  ludności,  tempa  wzrostu  zaopatrzenia  w  ciepło  ze  źródeł 
centralnych, a także ze zmianami zużycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych itp. 
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Drugim czynnikiem wpływającym na  ilość  odpadów są  procesy demograficzne.  Według 
prognoz wieloletnich GUS wskaźnik przyrostu liczby ludności dla terenów wiejskich będzie 
wynosił minus 0,1 % w skali roku. Stąd można przyjąć, że będzie następował systematyczny 
spadek liczby mieszkańców. Należy też wziąć pod uwagę sezonowe zmiany liczby ludności 
związane z ruchem turystycznym.
Znacznie trudniej jest prognozować wskaźniki makroekonomiczne, które też mają wpływ na 
jakość i ilość odpadów. Doświadczenia innych krajów pokazują jednak, że w miarę wzrostu 
dochodu  narodowego  i  poziomu  życia  systematycznie  będzie  rosła  ilość  powstających 
odpadów komunalnych szczególnie opakowaniowych a malała ilość odpadów ulegających 
biodegradacji.
Można poczynić następujące założenia odnośnie przewidywanego wzrostu ilości odpadów 
na podstawie danych zaczerpniętych z literatury:


• wzrost wagowej ilości odpadów odbywa się liniowo;


• tempo wzrostu wskaźnika wagowego utrzymuje się średnio na poziomie 1,0% w skali 
rocznej;


• sposób konfekcjonowania produktów konsumpcyjnych powoduje, przy wzroście pozio-
mu życia, znaczny objętościowy przyrost odpadów w stosunku do wagi.


Segregacja odpadów
Surowce wtórne pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, a także ewentualnie 
z wysegregowania  z  odpadów  suchych  na  terenie  sortowni.  W  odpadach  komunalnych 
znajduje  się  około  30–40%  surowców  wtórnych  w  zależności  Od  rodzaju  i  wielkości 
jednostki osadniczej. W niniejszym opracowaniu zakłada się, że segregacja u źródła zostanie 
wprowadzona na terenie całej gminy w ciągu 4–5 lat, do 2017 roku. Zwiększenie odzysku 
surowców wtórnych nastąpi także w momencie uruchomienia sortowni odpadów, obsługu-
jącego  cały  powiat  lub  jego  część  Tym  samym  ilość  odzyskanych  surowców wtórnych 
będzie się sukcesywnie zwiększać.
Założono stopniowy wzrost ilości wy segregowanych surowców w kolejnych przedziałach 
czasowych. Od kilku procent obecnie do 70 procent w roku 2025 Wprowadzenie segregacji 
odpadów mokrych „u źródła” w gminie i mieście powinno nastąpić także do roku 2013. 
W  stosunku  do  zagadnienia  składowania  odpadów  podlegających  biodegradacji  należy 
wziąć pod uwagę przepisy Unii Europejskiej, które z dniem wejścia obowiązują także na 
obszarze Polski. Przepisy te wymagają przyjęcia strategii zmierzającej do ograniczenia ilości 
odpadów podlegających biodegradacji, przeznaczonych do składowania. Ograniczenie ilości 
frakcji odpadów podlegających biodegradacji w łącznej masie odpadów przeznaczonych do 
składowania powinno się kształtować na poziomie do 75% do roku 2025.
Powyższe lata uwzględniają okres dostosowawczy dla państw mających stać się członkami 
UE. Może zatem jeszcze nastąpić przesunięcie tych terminów.
Przyjęto  następujący  odzysk  frakcji  odpadów  podlegających  biodegradacji,  zakładając 
stopniowy wzrost udziału tej frakcji w kolejnych latach:


• lata 2002/2003 — 5% z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej 
masie odpadów komunalnych
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• rok 2005 — 15% z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie 
odpadów komunalnych


• rok 2010 — 25% z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie 
odpadów komunalnych


• rok 2015 — 35% z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie 
odpadów komunalnych


• rok 2020 — 60% z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie 
odpadów komunalnych


• rok 2025 — 75% z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie 
odpadów komunalnych.


Według  Planu  Gospodarki  Odpadami  powiatu  Sieradzkiego  ostateczna  segregacja 
odpadów odbywałaby się w zakładzie utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych „Orli staw” w Prażuchach Nowych gm. Ceków Kolonia powiat kaliski.


Stan istniejący.


Obecnie teren składowiska  na działce nr ew. 230 obręb Chabierów  nie przyjmuje odpadów 
i nie jest ono eksploatowane  od 2000 r. Wokół  nieczynnego składowiska  znajdują się :  
czynna kopalnia  kruszywa ( piasku),  Chabierów IV, nieużytki   i  tereny rolnicze.  Obszar 
porośnięty  jest jedynie trawą ( rysunek nr 1). Odległość od drogi  powiatowej Warta – 
Błaszki  ok.  100m,  natomiast  od  miejscowości  Chabierów  ok.  1  km.   Lokalizację 
składowiska  pokazano na rysunku nr 2. 


Obszar zajęty przez nieczynne składowisko wynosi ok. 2 5 ha. Obszar przewidywany pod 
Zakład Gospodarki Opadami  ok. 6 ha. Zagospodarowanie terenu przez ZGO pozwoli na 
uporządkowanie  pod względem  ochrony środowiska  nieczynne składowisko. Natomiast 
pozostawienie go w stanie  istniejącym stwarza zagrożenie dla wód podziemnych  poprzez 
infiltrację do nich odcieków ze składowiska, oraz  stanowi potencjalne miejsce pod „dzikie 
wysypisko”.  


Koncepcja budowy ZGO ze składowiskiem odpadów w Chabierowie
Koncepcja zagospodarowania terenu przedstawia następujące obiekty zagospodarowania.


• teren składowania odpadów- kwatera składowiska dla odpadów innych niż niebezpiecz-
ne i obojętne


• sortownia odpadów — mobilna
• zaplecze techniczne
• infrastruktura
• grodzenie, zieleń izolacyjna 


Poniżej opisano poszczególne obiekty.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
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Na terenie przewidzianym pod budowę, zbudowana będzie kwatera składowiska dla składo-
wania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Będzie to jedna duża kwatera o róż-
nych poziomach dna (z uwagi na lokalizacje istniejącego składowiska odpadów z Zakładów 
„Winiary”).  Dno i skarpy składowiska będą uszczelnione gliną i folią z PEHD zabezpie-
czoną  geowłókniną  i  warstwą drenażową.  Na niższym dnie  składowiska  ułożony będzie 
drenaż  z  rur  perforowanych  w  obsypce  ze  żwiru.  Odcieki  zbierane  będą  grawitacyjnie 
w studni  zbiorczej-pompowni  i  stąd  pompowane  studzienek  poza  obrysem  zbierających 
odcieki z wyższego dna składowiska i dalej razem grawitacyjnie płynąć będą do 4 szczel-
nych podziemnych zbiorników z PEHD. Odcieki okresowo będą deszczowane na składowa-
nych odpadach, a nadmiar będzie wywożony na oczyszczalnię ścieków. Dla odgazowania 
przewidziano wykonani 14 studni gazowych. 


Drugim obiektem technologicznym będzie  sortownia odpadów mobilna. Ustawione będzie 
na placu uszczelnionym płytami drogowymi. Zaplecze techniczne składać się będzie z nastę-
pujących obiektów:


• portiernia
• budynek techniczno-socjalny zbudowanego z połączonych 8 kontenerów
• brodzik dezynfekcyjny,
• waga samochodowa,
• wiata garażowa na sprzęt technologiczny,
• boksy na niewyselekcjonowane surowce wtórne z magazynem na odpady niebezpieczne
• zbiornik wód opadowych na cele ppoż.
• magazyn paliw
• szambo na ścieki socjalne
• zbiornik szlamu, separator, koalescencyjny zbiornik na ścieki deszczowe


Technologia składowania odpadów
Odpady w składowisku składowane będą najpierw w niższej części składowiska rozpoczyna-
jąc  od  rzędnych  142,0  m  npm.  Po  osiągnięciu  wypełnienia  dna  składowiska  rzędnych 
wyższego dna 152,0 m npm odpady będą składowane na całym składowisku. Po osiągnięciu 
najwyższej  rzędnej  skarpy  (koniec  uszczelnienia  gliną  i  folią  PEHD)  należy  ułożyć  na 
skarpach  uszczelnienia  wielowarstwowe  i  hydrolizolacyjne  matą  bentonitową  i 
geomembraną z PEHD 2,0 mm.
Po wykonaniu wszystkich prac inwestycyjnych ukształtowania, uszczelnienia, ułożenia dre-
nażu, wykonaniu studni odgazowujących można rozpocząć składowanie odpadów w warst-
wach eksploatacyjnych.
Warstwa eksploatacyjna składać się będzie z warstwy zagęszczonych odpadów o grubości 
1,80 m oraz warstwy ziemi izolacyjnej o grubości 0,20 m.
Do składowania  przeznaczone  będą  odpady  wymienione  w  Decyzji  Starosty  — odpady 
zmieszane komunalne, skratki, piasek z piaskowników i ustabilizowany osad z oczyszczalni 
ścieków w Rzgowie.


10







Zakazane jest składowanie odpadów ciekłych, o właściwościach  wybuchowych, żrących, 
utleniających,  łatwopalnych,  medycznych,  weterynaryjnych,  opon  i  ich  części,  odpadów 
niebezpiecznych.
Odpady dowożone na składowisko w Chabierowie będą ważone na wadze samochodowej, 
wybudowanej  przy  wjeździe  na  składowisko.  Odpady  będą  rejestrowane  a  następnie 
kierowane na działkę roboczą do wyładowania.
Składowanie odpadów odbywać się będzie początkowo w niecce, a po osiągnięciu rzędnych 
terenu w nadpoziomowej pryzmie. Nachylenie warstw części nadpoziomowej 1:2,5.
Dowóz odpadów odbywać się  będzie drogą technologiczną,  najpierw zjazdową,  a potem 
wjazdową  na  pryzmę.  Droga  utwardzona  będzie  płytami  drogowymi.  Szerokość  korony 
drogi 5,00 m, szerokość nawierzchni 4,00 m.
Formowanie warstwy eksploatacyjnej polegać będzie na składowaniu odpadów w wyzna-
czonych przez obsługę działkach roboczych, rozplantowaniu ich spychaczem do cienkich 
warstw  grubości  0,30–0,50  m,  a  następnie  zagęszczeniu  ich  przez  kilkakrotny  przejazd 
ciężkiego sprzętu — kompaktora czy spychacza. Odpady składowane będą tylko na działce, 
aby nie zanieczyszczać większej powierzchni terenu. Po zakończeniu składowania działka 
robocza, musi być przykryta warstwą ziemi izolacyjnej o grubości 0,20 m. 
Zagęszczenie  odpadów  ciężkim  sprzętem  ma  na  celu  zmniejszenie  ich  na  składowisku 
z dużą gęstością. Przez zagęszczenie redukuje się osiadanie i ilość wody infiltrującej w złoże 
odpadów. Przez zagęszczenie polepsza się możliwość poruszania się możliwość poruszania 
po  składowisku,  zmniejsza  się  niebezpieczeństwo  pożarów,  roznoszenia  odpadów  przez 
wiatr, zmniejsza się plaga szkodników.
Wjazd w części nadpoziomowej kwatery odbywał się będzie drogą technologiczną o szer. 
korony 5,00 m, szer. nawierzchni z płyt drogowych 4,00 m, spadku podłużnym 0,06. 


2.2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy


Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej aktualizacji planu gospo-
darki  odpadami  na  lata  2013  i  2017  zastosowano  metodę  analityczną  planu  gospodarki 
odpadami,  a  przede  wszystkim  wpływu  budowy  składowiska  odpadów  komunalnych 
w Chabierowie na środowisko jako instalacji, która może mieć negatywne oddziaływanie na 
środowisko.


2.3. Propozycja dotycząca przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania


Plan gospodarki odpadami dla gminy jest skoordynowany z powiatowym i wojewódzkim 
PGO oraz z całym systemem planowania na określonym obszarze zwłaszcza z:


• programem ochrony środowiska
• planem zagospodarowania przestrzennego
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Szczególnie istotna jest zgodność PGO z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, 
który określa przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.
Zgodnie z ustawą o odpadach, aktualizowany projekt planu gminnego będzie zaopiniowany 
przez  Zarząd  województwa  łódzkiego.  Gminy  przygotowują  co  dwa  lata  sprawozdanie 
z realizacji PGO i składają je radzie gminy.
Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji 
—  winno  być  przeprowadzone  stosowne  postępowanie  przed  upływem  wyznaczonych 
ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy jest 
dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na 
środowisko, także na wskaźnikach świadomości społecznej. W tabeli poniżej zaproponowa-
no istotne wskaźniki monitorowania Planu w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi.


Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
miasta Blaszki


Lp. Wskaźnik Jednostka


A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji 
na środowisko


1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok Mg/M/rok


2. Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na 1 mieszkańca na rok Mg/M/rok


3. Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok Mg/M/rok


4. Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów %


5. Ilość zebranych selektywnie odpadów (w stosunku do ilości 
wytworzonych odpadów)


%


6. Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji 
(w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)


%


7. Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji %


8. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komu-
nalnych (w stosunku do ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych)


%


9. Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwianych przez 
składowanie


%


10. Ilość selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych ze strumienia 
odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)


%


11. Ilość selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych z podziałem 
na poszczególne frakcje


Mg/rok


12. Ilość wytworzonych osadów ściekowych Mg. s. m.


13. Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie %


14. Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze Mg. s. m.


15. Ilość „dzikich” wysypisk odpadów szt.


16. Powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów ha
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17. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami zł/rok


B. Wskaźniki świadomości społecznej


1. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki 
odpadami według oceny jakościowej


%


2. Ilość i jakość interwencji (wniosków zgłaszanych przez mieszkańców (np. 
„dzikie” wysypiska śmieci)


liczba/opis


3. Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnej liczba/opis


W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności 
realizacji „Planu gospodarki odpadami” a w oparciu o tę ocenę — aktualizacja planu.


Efekty  realizacji  Planu  gospodarki  odpadami  w  największej  mierze  zależą  od  stopnia 
zaangażowania wykonawców tj. władz gmin oraz kierownictwa podmiotów gospodarczych. 
Ocenę postaw realizatorów wykonuje Burmistrz  Gminy równolegle z coroczną realizacją 
planu działań. Coroczne oceny realizacji zadań są podstawowymi formami sprawozdawczości 
z realizacji „Planu…”. Treść sprawozdań winna być podana do wiadomości publicznej.
W Gminnym Planie Gospodarki Opadami gminy i miasta Błaszki założono, że monitoring 
skutków jego realizacji prowadzony będzie poprzez ocenę:
• Osiągnięcia celów ekologicznych,
• Stopnia realizacji przyjętych zadań,
• Oceny podstaw poszczególnych realizatorów zadań.
Okres czterech lat jest zbyt krótkim okresem by zmiany w w/w zakresie były znaczące dla 
oceny skutków realizacji Planu. 


2.4. Informacja o możliwości trans granicznego oddziaływania na środowisko 
oraz streszczenie w języku niespecjalistycznym


Brak prawdopodobieństwa występowania oddziaływań skumulowanych lub trans granicz-
nych oraz ryzyka dla zdrowia ludzi lub środowiska.
Aktualizacja  planu Gospodarki Odpadami Gminy i Miasta Błaszki zawiera w pierwszym 
rozdziale  krótką  charakterystykę  gminy.  położenie,  obszar,  strukturę  demograficzną 
i społeczno-zawodowa ludności, oraz gospodarkę wodno-ściekową.
Ważnym  zadaniem  jest  przebudowa  istniejącego  i  czasowo  nieczynnego  składowiska 
w Chabierowie  na  terenie  gminy.  Uruchomienie  tego  Zakładu  Gospodarki  Odpadami 
ze kładowiskiem nastąpi do końca 2014 roku i pozwoli gminie na uniezależnienie się od 
innych składowisk i składania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych na składo-
wisku na terenie gminy.
Następnie na podstawie wskaźników oszacowano ilość odpadów jaka może być produko-
wana na terenie gminy. Po przeanalizowaniu danych z firm zajmujących się wywożeniem 
odpadów z terenu gminy okazało się, że tylko około 30% odpadów jest zagospodarowywana 
w profesjonalny i zgodny z zasadami sposób. Pozostała „ciemna liczba” trafia na „dzikie” 
wysypiska lub jest  utylizowana w inny sposób np. spalana w kotłach centralnego ogrze-
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wania.  Stąd  pierwszym  i  podstawowym  zadaniem  jest  objęcie  wszystkich  mieszkańców 
gminy zbiórką odpadów. 
Następnie  omówiono sposoby postępowania  z  odpadami  w gminie,  oraz prognozę  ilości 
odpadów do 2016  roku.  Kolejnym  etapem pracy  jest  przedstawienie  kierunków i  zasad 
postępowania  z  odpadami  wynikających  z  krajowego,  wojewódzkiego oraz powiatowego 
Planu Gospodarki Odpadami. Plany te ściśle związane są z uregulowaniami Unii Europej-
skiej w tej dziedzinie stąd następnie przedstawiono Dyrektywy Unii związane z odpadami.
Kolejne punkty pracy mówią o tym jak należy dochodzić do zaplanowanych wskaźników ze 
szczególnym  uwzględnieniem  roli  edukacji  ekologicznej,  oraz  przedstawiono  konkretne 
zadania dla gminy, ich harmonogram i szacunkowe koszty.
Podstawowymi  kierunkami  będzie  wprowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów,  kompo-
stowanie  odpadów  ulegających  biodegradacji,  prawidłowe  postępowanie  z  odpadami 
niebezpiecznymi.
Ważnym zadaniem jest likwidacja dzikich wysypisk oraz ochrona wód podziemnych przed 
przedostawaniem się do nich odcieków z takich wysypisk i z produkcji rolnej. 
Na końcu omówiono sposoby kontrolowania postępów planu. Należy podkreślić, że plan jest 
dokumentem otwartym, który musi być stale aktualizowany i dostosowany do zmieniających 
się warunków z zachowaniem zasadniczych kierunków jego realizacji.


2.5. Określenie, analiza i ocena istniejącego środowiska oraz potencjalne 
zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu
Gmina i  Miasto Błaszki  położona jest  w środkowej części  Wysoczyzny Kaliskiej.  Teren 
gminy w przeważającej części jest płasko-równinny. Większa część terenu zajmuje stosun-
kowo wyrównana  Wysoczyzna,  położona  na  wysokości  150–155  m.n.p.m.  Południkowa 
asymetryczna  Dolina  Rzeki  Trojanówki  oraz  cieki  do  niej  wchodzące,  rozcinają  obszar 
Wysoczyzny na oddzielne wzniesienia.
Spadki w obrębie Wysoczyzny nie przekraczają 4%. Jedynie powierzchnie stokowe dolin 
rzecznych  mają  spadki   przekraczające  4%. Gmina położona jest  na zachodnim obrzeżu 
Kredowej Niecki Łódzkiej, w rejonie gdzie według Samsonowicza utwory trzeciorzędowe 
i czwartorzędowe  występować  powinny  bezpośrednio  na  wapieniach  górnojurajskich. 
Utwory kredowe rozpoczynają  się  od  głębokości  143 m wykształcone  w postaci  piasku 
pylastego  z  iłem  marglistym,  margla  wapnisto-ilastego,  piaskowca  średnio-ziarnistego 
i wapienia białego twardego. Pod względem litologicznym utwory powierzchniowe są mało 
zróżnicowane. 
Na ogólną powierzchnię  20163 ha użytki  rolne  stanowią  16684 ha,  tj.  ok.  83%. Gmina 
i Miasto Błaszki jest mało zasobna w wodę, posiada tylko nieliczne stawy. Przez jej teryto-
rium przepływają cztery małe rzeki: Trojanówka, Swędra, Jamnica i Struga Grzymaczewska, 
które uchodzą do Prosny w rejonie Kalisza. Lasy  obejmują 1 990 ha,  tj. 9,8%  powierzchni  
gminy  i  miasta.
Na terenie gminy znajdują się: leśny rezerwat przyrody „Wrząca” o powierzchni 59,1 ha 
oraz część Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zajmująca 2206 ha.
Zasoby surowcowe gminy obejmują czwartorzędowe złoża piasku i piasku ze żwirem. Złoża 
występują w rejonie Chabierowa.  Zasoby  piasku  w tym złożu  wynoszą 160 630 ton.
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Brak realizacji  aktualizowanego Planu gospodarki  odpadami  spowoduje,  że jedynie  30% 
odpadów  będzie  zagospodarowywanych  profesjonalnie  i  zgodnie  z  zasadami.  Pozostała 
„ciemna  liczba”  trafi  na  „dzikie  wysypiska”  lub  będzie  utylizowana  w inny sposób  np. 
spalana w kotłach centralnego ogrzewania.
Gmina Błaszki nie uzależni się się od składowiska w miejscowości Bartochowa.


2.6. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych 
przewidywanym znacznym oddziaływaniem składowiska


Położenie
Teren  pod  projektowany  Zakład  Gospodarki  Odpadami  ze  składowiskiem  odpadów  po 
segregacji usytuowany jest w Chabierowie ok. 500 m od lokalnej drogi Warta – Kalinowa – 
Błaszki.  Teren  stanowi  wyrobisko  po  eksploatacji  piasków przylegające  od  zachodu  do 
nieczynnego  składowiska  odpadów  wykorzystywanego  do  składowania  odpadów 
poprodukcyjnych przez Kaliskie Zakłady Przetwórcze „Winiary”. Teren ten położony jest na 
działce nr 230 w Chabierowie gm. Błaszki, powiat Sieradz. Wokół terenu wskazanego pod 
składowisko znajdują się tereny rolnicze.


Morfologia i hydrografia
Obszar położony jest  na Wysoczyźnie  Złoczewskiej  zbudowanej  z osadów zlodowacenia 
środkowo-polskiego stadiału Warty. Morfologicznie powierzchnia terenu jest urozmaicona. 
Rzeźba terenu jest niskofalista przechodząca w pagórkowatą. Dominującym zespołem mor-
fologicznym jest zwarty kompleks pagórków Warciańskich do których przylega wysoczyzna 
morenowa.  Jest  ona urozmaicona płytkimi  dolinami licznych drobnych cieków wodnych. 
Wyrobisko usytuowane jest na południowo-zachodnim zboczu pagórka kremowego osiąga-
jącego w partii szczytowej rzędną 172,0 m npm. Dno wyrobiska znajduje się na rzędnych 
146,0  m  npm.  Skomplikowany  obszar  rzeźby  terenu  spowodowany  jest  eksploatacją 
piasków. Teren okalający wyrobisko odwadniany jest przez strugę Swędrnię przepływającą 
250–300 m od wyrobiska. Z terenów wyrobiska brak dopływu powierzchniowego i całość 
wód opadowych ulega infiltracji.


Budowa geologiczna
Obszar  wyrobiska  usytuowany  jest  w  zachodniej  strefie  brzeżnej  Niecki  Mogileńsko-
Łódzkiej zbudowanej z utworów piętra kredowego o znacznej miąższości. Utwory kredowe 
przykryte  są  osadami  trzeciorzędu  i  czwartorzędu  o  bardzo  zmiennych  miąższ  ościach 
zależnie  od  morfologii  stropu  osadów  węglanowych  kredy  górnej.  Utwory  trzeciorzędu 
reprezentowane są głównie przez iły, iły pylaste i piaszczyste z wkładkami lignitu. Utwory 
czwartorzędu  osiągając  miejscami  50,0  m  miąższości  zbudowane  są  zasadniczo  z  kilku 
poziomów glin lodowcowych przedzielonych osadami piaszczystymi. 
Na  większej  części  występują  gliny  zwałowe  zlodowacenia  środkowopolskiego.  Osady 
piaszczyste występują w formie przewarstwień lub pokrywy cienkiej na glinach zwałowych. 
Między  dolnymi  glinami  środkowopolskimi,  a  iłami  trzeciorzędu  zalega  ciągła  warstwa 
piasków o różnej granulacji o miąższości 15,0–25,0 m.
W rejonie projektowanego składowiska brak jest glin stadiału Warty. Występują tu wyłącz-
nie utwory piaszczyste o różnej granulacji od średnioziarnistych, różnoziamistych po drob-
noziarniste mułkowate.
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Warunki hydrogeologiczne
W utworach czwartorzędu występują dwie warstwy wodonośne:


• podglinowy przechodzący w śródglinowy najczęściej o swobodnym lustrze wody
• podglinowy o napiętym lustrze wody
Wody podziemne występujące w górnej części utworów czwartorzędu są twarde, od słabo 
kwaśnych  po twarde.  Wody charakteryzują  się  ponadnormatywną  zawartością  związków 
żelaza i manganu oraz podwyższoną zawartością chlorków i siarczanów.


Stan wód podziemnych
Stan chemiczny wód podziemnych w rejonie projektowanego składowiska jest drobny, gdyż 
w żadnej analizie nie stwierdzono przekroczenia wartości granicznych III kl. Jakości wód 
podziemnych.  Są  to  wody  słabo  zmineralizowane  o  suchej  pozostałości  170–200  mg/l, 
chlorków 35,0–39,0  mg/l,  węglanów 152,5–183,0  mg/l  HCO3,  przy  śladowej  zawartości 
związków azotowych, węgla i manganu.
We wnioskach i zaleceniach w „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne” dla 
składowiska w Chabierowie napisano:
1) Pierwsza warstwa wodonośna czwartorzędu występuje na głęboko kości 7,0 m ppt i nie 


jest chroniona od wpływu zanieczyszczeń.
2) Dla wyeliminowania przedostawania się zanieczyszczeń należy zaprojektować prawidło-


we uszczelnienie
3) Należy zaprojektować sieć monitoringu lokalnego


2.7. Określenie, analiza, ocena i istniejące problemy ochrony środowiska 
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu w szczególności 
dotyczących obszarów chronionych


Ogółem gmina nastawiona jest na gospodarkę rolną. Na terenie gminy znajdują się: leśny 
rezerwat przyrody „Wrząca” o pow. 59,1 ha oraz część Brąszewickiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu o pow. 2200 ha. Brak obszaru Natura 2000.
Plan gospodarki odpadami dla gminy i miasta Błaszki ocenia istniejące problemy ochrony 
środowiska i przewiduje:


• systemowe  rozwiązania  w  zakresie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  i  biodegra-
dowalnymi,


• systemowe rozwiązania  w zakresie  gospodarki  odpadami  wielkogabarytowymi,  wraki 
samochodów, odpadami innymi niż komunalne i budowlanymi,


• systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki osadami ściekowymi,
• systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi znajdującymi 


się w odpadach komunalnych,
• program eliminacji azbestu,
• przegląd gminy dotyczący dwóch składowisk,
• budowę zakładu gospodarki odpadami  w Chabierowie.
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Rozwiązania systemowe podane w planie pozwolą na uniknięcie  zagrożenia dotyczącego 
ochrony środowiska dla rezerwatu przyrody „Wrząca” i Brąszewickiego Obszaru Ochrony 
Krajobrazu.


Ze  względu  na   właściwe  przygotowanie,  wyposażenie  i  zabezpieczenie   techniczne 
składowiska   nie  przewiduje  się   oddziaływania,  w tym oddziaływania:  bezpośredniego, 
pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego i długoterminowego, stałego i 
chwilowego Zakładu Gospodarki Odpadami  na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 ze względu  na  odległość ok. 7 km do najbliższego obszaru chronionego Dyrektywa 
Ptasia PLB 300002 Dolina środkowej Warty      ( rysunek nr 3)


2.8. Określić, analizować i ocenić cele ochrony środowiska ustanowione 
na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, istotne z punktu widzenia 
projektu aktualizacji projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich 
te cele i inne problemy ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas 
opracowania dokumentu


Na szczeblu krajowym obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia,  jaki  powinny odpowiadać  poszczególne  typy  składowiska  odpadów (Dz.U. 
Nr 33 poz. 320 z późn. zm.)
W czasie opracowywania prognozy do planu gospodarki odpadami gminy i miasta Błaszki 
opierano się na opracowanej koncepcji składowiska odpadów. Koncepcja zawierała warunki 
budowy składowiska zawarte w w/w Rozporządzeniu.


2.9. Określić, analizować i ocenić przewidywane znaczące oddziaływanie 
w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe 
oraz pozytywne i negatywne na środowisko


Z punktu widzenia społeczeństwa składowisko stanowi estetyczne zagrożenie dla otoczenia 
oraz bliżej  nieokreślone zagrożenia dla otoczenia oraz bliżej  nieokreślone zagrożenie dla 
zdrowia i środowiska naturalnego.
W istocie w porównaniu z dawnym wysypiskiem na nowoczesnym składowisku zagrożenie 
zdrowia załogi oraz okolicznej ludności jest ograniczone do minimum. Sposób eksploatacji 
składowiska odpadów komunalnych, aktywne metody monitoringu, kontrole ewentualnych 
zanieczyszczeń oraz strefa ochronna separują najbliższe osiedla od składowisk i powodują, 
że współczesne składowisko może być w pełni bezpieczne. W związku z tym oddziaływanie 
bezpośrednie, pośrednie i wtórne skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe będzie 
ograniczone do minimum.
Występować będzie jedynie zagrożenie długoterminowe (przepisy unijne mówią o monito-
ringu przez 30 lat) po zamknięciu i rekultywacji składowiska dotyczące:


• żywotności pokrycia końcowego czy uszczelnienia dennego,
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• jak wyglądać będzie masa odpadów po 30 latach,
• czy monitoring nie będzie potrzebny po 30 latach,
• kto będzie odpowiadał za incydentalne zanieczyszczenie środowiska w przyszłości.


2.10. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu


Jednym  zamierzeniem  planu  gospodarki  odpadami  gminy  i  miasta  Błaszki  jest  budowa 
(która  może  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko)  składowiska  odpadów wysegrego-
wanych innych niż niebezpieczne i obojętne w Chabierowie. Eksploatacja projektowanego 
składowiska odpadów będzie zapewniać:


• ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na działanie warun-
ków atmosferycznych dla ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w tym rozwiewania 
odpadów,


• gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich 
przyjecie do wód lub ziemi,


• skuteczność geotechniczna składowanych odpadów.


Monitoring  powinien  być  prowadzony zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2002 roku „w sprawie zakresu, czasu, sposobu i warunków prowadzenia 
monitoringu składowiska odpadów”.
W trakcie  eksploatacji,  rekultywacji  składowiska  oraz  w  fazie  poeksploatacyjnej  należy 
oprócz w/w monitoringu wód podziemnych prowadzić badania w zakresie:


• Osiadanie składowiska należy badać raz w roku w fazie eksploatacji i poeksploatacyjnej. 
Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska wyznaczonymi metodami 
geodezyjnymi  z  wykorzystaniem  ustalonych  reperów.  Repery  do  kontroli  osiadania 
należy stabilizować w miejscach nie kolidujących z bieżącą eksploatacją lub na skarpach 
ograniczających  składowisko.  Kontrolę  odkształceń  dokonuje  się  przez  pomiar 
przemieszczeń z 2 zastabilizowanych punktów w każdej skarpie. Po uformowaniu skarpy 
powyżej 5 m od punktów należy zestabilizować następne punkty.


• Badanie struktury i składu masy odpadów przynajmniej 1 raz w roku. Strukturę odpadów 
określa się na podstawie kart przekazania odpadów, a powierzchnię i objętość odpadów 
ustala  się  przy  pomocy  obmiaru  geodezyjnego  i   przeliczenia   bieżących   rzędnych 
składowania.


• Monitoring wód podziemnych  obejmować będzie pomiar  poziomu wód podziemnych 
oraz jakość wody.  Wskaźniki  analizy obejmują:  odczyn,  przewodność elektrolityczna 
właściwa, ogólny węgiel organiczny, zawartość poszczególnych metali ciężkich (miedź 
Cu,  cynk  Zn,  ołów  Pb,  kadm  Cd,  chrom  Cr,  rtęć  Hg),  suma  wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych. Analiza powinna być prowadzona co 3 miesiące.


• Monitoring gazu wysypiskowego — co miesiąc należy oznaczać metan CH4, tlen O2, 
dwutlenek  węgla  CO2.  Dodatkowo  należy  badać  ciśnienie,  temperaturą,  wielkość 
samowypływu.
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Dodatkowym rozwiązaniem jest:


Ogrodzenie terenu
Zaprojektowane ogrodzenie składać się będzie ze słupków betonowych 3,10 m (2,30 m nad 
poziomem terenu).  Wypełnienie  stanowią  „deski  betonowe”  4  od  poziomu  terenu  pełne 
i górna  ażurowa lub  wszystkie  pełne.  Na odcinku składowiska  przy  drodze  na  słupkach 
mocowane będą wsporniki stalowe, do których mocowana będzie siatka ogrodzeniowa tak, 
aby wysokość od ziemi wynosiła 3,0 m. Nadbudowa ogrodzenia zapobiegnie rozwiewaniu 
lekkich odpadów.


Zieleń izolacyjna
Projektuje się wyprzedzająco przed opracowaniem projektu obsadzenie terenu składowiska 
w  pasie  ogrodzenia  drzewami  i  krzewami  szybkorosnącymi,  odpornymi  na  warunki 
związane z eksploatacją składowiska i dostosowane do istniejących warunków glebowych. 
Możliwe do nasadzenia są gatunki:  klon jesionolistny,  olcha,  morwa, karagan syberyjski, 
ligustr  pospolity,  oliwnik  wąskolistny,  śnieguliczka.  Ponieważ  wymagane  jest,  aby pasy 
zieleni były zielone nawet zimą, nasadzenie należy wykonać z domieszką drzew iglastych. 
Szerokość pasów zieleni na terenie rozbudowy (nowe kwatery składowania) 10,0 m, w tym 
zieleń wysoka 7–8 m, pozostała szerokość zieleń niska.


Rekultywacja kwater składowiska
Składowisko po zakończeniu  eksploatacji  podlegać będzie  rekultywacji.  Chronione będą: 
ludzie, powietrze, gleba, wody gruntowe, krajobraz.
W  ramach  rekultywacji  ukształtowana  będzie  nadpoziomowa  pryzma  o  odpowiedniej 
geometrii i spadkach skarp i wierzchowiny. Ponieważ dno i skarpy dolne niecki składowiska 
będą uszczelniane przed rozpoczęciem ich eksploatacji  i  ochrona wód dodatkowo będzie 
realizowana przez uszczelnienie powierzchniowe.
Dla kwatery zaprojektowano następującą warstwę rekultywacyjną:


• 0,30 m   – warstwa ziemi izolacyjnej,
• 0,006 m – bentonitowa wykładzina hydroizolacyjna,
• 0,30 m – warstwa drenażowa piaszczysto-żwirowa,
• 0,20 m  – warstwa glebowa,
• 0,20 m – warstwa humusowa.
Składowisko w Chabierowie w ramach rekultywacji biologicznej obsiane będzie mieszanką 
traw. Docelowy kierunek rekultywacji może być leśny (chociaż w rejonie nie ma komplek-
sów leśnych) i przeprowadzony 5–7 lat po zakończeniu rekultywacji biologicznej. 
Składowisko będzie odgazowane w czasie eksploatacji za pomocą biernych studni gazowych 
żelbetowych 1,20 m wypełnionych, tłuczniem z perforowaną rurą centryczną min. Ø 125 mm. 
Tymi samymi studniami będzie odgazowane składowisko w czasie rekultywacji. Ponieważ 
ilość  części  organicznych  ulegać  będzie  systematycznie  zmianie  rozbudowa  instalacji 
odgazowującej zostanie podjęta po badaniach ilości i jakości biogazu.
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Podsumowanie.


W procesie opracowywania dokumentacji  uwzględniono obowiązujące i przewidywane w 
najbliższym czasie  przepisy zarówno polskie, jak i unii europejskiej  w zakresie budowy 
składowisk służące ochronie środowiska, jak :


• uszczelnienie podłoża ( dna) i ścian bocznych składowiska;
• sortowanie odpadów stwarzające możliwość ich wtórnego wykorzystania;
• kompostowanie  wyselekcjonowanych   odpadów  dające  możliwość  ich  sprzedaży  w 


formie nawozu  ( kompost)  lub składowania na składowisku  ( składowanych będzie 
50 ÷60%  przywożonych odpadów );


• prawidłowy monitoring  wód podziemnych  poprzez sieć piezometrów;
• właściwe przygotowania składowiska  do rekultywacji. 


2.11. Przedstawienie rozwiązania alternatywnego do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis 
metod dokonania oceny do tego wyboru


Rozwiązaniem alternatywnym do budowy Zakładu Gospodarki Odpadami z kwaterą do skła-
dowania wysegregowanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Chabierowie 
jest zgodnie z prawem unijnym ekologiczny (termiczny) proces unieszkodliwiania odpadów. 
Najlepszym sposobem na to są spalarnie.  Koszty ich budowy są jednak bardzo duże ok. 
300 mln złotych.
W obecnym stanie projektu budowy spalarni na terenie woj. łódzkiego brak jest uzgodnień 
lokalizacyjnych, wyceny gruntu i ich pozyskania, uzbrojenia terenu pod budowę, dokumen-
tacji technicznej oraz zapisu w planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego.
W związku z tym składowisko w Chabierowie po uzyskaniu wpisu do wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami może powstać do końca 2014 roku i działać w perspektywie do 10 lat.
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3. Załączniki i rysunki.


 


21







22







23







24







25







26







27







28







29









