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1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest Plan gospodarki odpadami dla powiatu 

kościańskiego przedstawiający problematykę gospodarki odpadami na terenie 

powiatu, obejmującą powstawanie, selektywne gromadzenie, odzysk i 

unieszkodliwianie powstających odpadów. 

Perspektywiczny plan gospodarki odpadami stanowi podstawę racjonalnej 

polityki i działalności rozwojowej powiatu w zakresie polepszenia warunków 

sanitarnych bytowania ludności oraz ochrony środowiska przed odpadami. 

W myśl art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 

62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)  niniejszy plan gospodarki odpadami 

został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie planu 

umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce, a także stworzenie i 

funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i 

urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania 

określone w nowych przepisach o ochronie środowiska. 

 

1.2. Podstawa prawna i cel opracowania. 

 

Rok 2001 był rokiem przełomowym w dziedzinie gospodarki odpadami. Od 

1 października  2001 roku obowiązują nowa ustawa  Prawo ochrony środowiska 

oraz ustawa o odpadach. Obie ustawy poprzedzone zostały ustawą 

wprowadzającą z dnia 27 lipca 2001 r. Ponadto od 1 stycznia 2002 r. 

obowiązują dwie ustawy z dnia 11 maja 2001 r.: 

- o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz 

- obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej. 
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Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób 

zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania 

powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, a także odzysku, wykorzystaniu, recyklingu i 

unieszkodliwianiu odpadów. 

Art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 

628 z późniejszymi zmianami) nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek 

opracowania powiatowego planu gospodarki odpadami będącego częścią 

powiatowego programu ochrony środowiska. Plan ten uchwalony przez Radę 

Powiatu Kościańskiego jest realizacją polityki ekologicznej państwa. 

Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa  i przepisami ustawy o odpadach, 

plany gospodarki odpadami muszą być opracowane na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Celem opracowania planu gospodarki 

odpadami jest: 

- stworzenie zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń  do odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania  określone w 

przepisach o ochronie środowiska, 

- realizacja obowiązku planowania, projektowania i prowadzenia wszelkich 

działań mogących powodować powstawanie odpadów w taki sposób, aby 

zapobiegać powstawaniu  odpadów lub ograniczyć ich ilość, zapewniać 

odzysk odpadów oraz zapewnić unieszkodliwianie odpadów, których nie 

udało się poddać odzyskowi. 

Minister właściwy ds. środowiska  kierując się potrzebą ujednolicenia 

planów, w drodze rozporządzenia określił szczegółowy zakres, sposób i formę 

sporządzania planów gospodarki odpadami (Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 

gospodarki odpadami Dz. U. Nr 66, poz. 620). 

Plan taki powinien określać: 
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- aktualny stan gospodarki odpadami, 

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania 

odpadami, 

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, 

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 

Projekt powiatowego planu gospodarki odpadami opracowuje zarząd 

powiatu i przedstawia go do zaopiniowania przez zarząd województwa oraz 

przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu. Sprawozdanie z realizacji 

planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedstawia radzie powiatu co 2 

lata. Plan podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. 

W przedmiotowym planie przedstawiono zagadnienia i rozwiązania 

prawidłowego gospodarowania odpadami. Opracowano plan działań dla 

poprawy istniejącej sytuacji. Zaproponowano strategię działań i rozwiązania 

umożliwiające dostosowanie gospodarki odpadami w analizowanej jednostce 

administracyjnej  do obowiązujących i przewidywanych uwarunkowań 

prawnych. W celu określenia kosztów i możliwości wdrożenia rozwiązań 

przeprowadzono ekonomiczną analizę wykonalności ze wskazaniem możliwości 

i sposobu finansowania. 

 

1.3. Aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania odpadami. 

 

Postępowanie z odpadami regulują następujące akty prawne: 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628z 

późniejszymi zmianami), 

- ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

(Dz. U. Nr 63, poz. 6238), 
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- ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 

depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 

100, poz. 1085), 

- ustawa z dnia 13 wrześnie 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami). 

 

W ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzono następujące zasady 

istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami: 

1. Zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości: 

ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być 

realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów. 

2. Zasadę zapobiegania: ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie 

oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu 

oddziaływaniu. 

3. Zasadę przezorności: kto podejmuje działalność, której negatywne 

oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest 

obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki 

zapobiegawcze. 

4. Zasadę „zanieczyszczający płaci”: kto powoduje zanieczyszczenie 

środowiska ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia; kto 

może spowodować ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska, ponosi 

koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu. 

5. Zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku. 

6. Zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju przy opracowaniu polityk, strategii, planów programów. 
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7. Każdy obywatel w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do 

uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu 

ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub 

programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

8. Zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony 

środowiska jest nieważna. 

 

Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania 

powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Każdy podejmujący działania powodujące lub mogące powodować 

powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i 

prowadzić tak, aby: 

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 

podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 

- zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 

zapobiec ich powstaniu, 

- zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się 

poddać odzyskowi. 

 

W Rozdziale 2 w/w ustawy sformułowano następujące zasady: 

1. Zasadę bliskości, która mówi, że odpady powinny być w pierwszej 

kolejności poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich 

powstania; jeżeli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepsza dostępną 
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technikę lub technologię, powinny być przekazane do najbliżej położonych 

miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. 

2. Zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowiąca, ze producent 

jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym 

odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po 

zużyciu wytworzonych przez niego produktów. 

 

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono zadania 

gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania 

czystości i porządku. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

określa wymagania, jakimi muszą odpowiadać opakowania ze względu na 

zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi, zapewniając ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Z kolei w 

ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej określone zostały 

obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem 

na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz zasady ustalania i pobierania 

opłaty produktowej i opłaty depozytowej. 

Przepisy wymienionych ustaw są zgodne z prawem Unii Europejskiej co do 

ogólnych celów i ich hierarchii (prewencja, odzysk, unieszkodliwianie), a także 

podstawowych pojęć. 

 

1.4. Terminologia 

 

Realizacja Planu gospodarki odpadami wymaga od wszystkich uczestników 

procesów decyzyjnych i inwestycyjnych stosowanie jednakowej terminologii 

dotyczącej całokształtu gospodarki odpadami. Poniżej podane zostały znaczenia 

zwrotów użytych  w opracowaniu. 
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Centralna sortownia (CS) – obiekt, w którym dokonuje się sortowania 

mieszaniny dostarczonych materiałów (odpadów) na frakcje o określonym 

rodzaju, w celu pozyskania z mieszaniny surowców wtórnych; w CS 

dokonuje się segregacji centralnie, w przeciwieństwie do selektywnego 

zbierania - czyli segregacji “u źródła”; (różnicę pomiędzy Zakładem 

recyklingu a Centralną sortownią stanowi charakter dostarczonych 

materiałów - w ZR jest to selektywnie zbierany jednorodny materiał, a w CS 

mamy do czynienia z mieszaniną kilku różnych materiałów - nie jest on 

polecany jako nieefektywny). 

Gospodarowanie odpadami – to zbieranie, transport, odzysk i 

unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami 

oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów, 

Kompostownia – zakład przerobu odpadów komunalnych pochodzenia 

biologicznego na kompost; ze względu na charakter i czystość dostarczonych 

materiałów do procesu i sposób wykorzystania kompostu, jak również 

warunki lokalizacyjne stosuje się różny stopień wyposażenia w środki 

techniczne; kompostowanie może przebiegać w komorach zamkniętych 

(bioreaktory), w warunkach naturalnych (kompostowanie pryzmowe) lub w 

układzie mieszanym (komory i pryzmy); 

Kontener (pojemnik) grupowy – kontener ruchomy lub pojemnik stacjonarny 

używany przez kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt domów; 

Magazynowanie odpadów – to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie 

odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem; 

Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z 

kategorii, określonych w załączniku nr 1 do w/w ustawy, których posiadacz 

pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany. 

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a 

także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 
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innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Odpady medyczne – są to odpady powstające w związku z udzieleniem 

świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w 

zakresie medycyny, 

Odpady niebezpieczne (problemowe):  

• należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A 

załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z 

właściwościami wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub  

• należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B 

załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników 

wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej 

jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. 

Odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 

chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje 

fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, ulegają biodegradacji i nie wpływają 

niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość 

zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także 

negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w 

szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód 

powierzchniowych, wód podziemnych gleby i ziemi, 

Odpady uliczne – odpady ze sprzątania i oczyszczania placów i ulic oraz z 

opróżniania koszy ulicznych;  

Odpady weterynaryjne – są to odpady powstające w związku z badaniem, 

leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także 

związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach, 

Odpady wielkogabarytowe (inaczej blokujące) – odpady takie jak stare meble, 

sprzęt gospodarstwa domowego, części maszyn rolniczych lub całe maszyny 
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już nie używane w gospodarstwach rolnych itp., których nie można zbierać w 

ramach normalnego systemu zbiórki odpadów komunalnych z powodu ich 

rozmiaru (nie mieszczą się do typowych, stosowanych w gminie pojemnikach 

na odpady) do nich zalicza się również wraki pojazdów mechanicznych;  

Odpady z gospodarstw domowych – odpady związane bezpośrednio z 

bytowaniem, wytwarzane i wyrzucane z gospodarstw domowych;  

Odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności – odpady 

powstające w urzędach organów administracji publicznej, zakładach opieki 

zdrowotnej (bez odpadów niebezpiecznych) i opieki społecznej, szkołach i 

placówkach w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówkach 

kulturalno-oświatowych oraz jednostkach więziennictwa, zakładach 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

Odpady z pielęgnacji terenów zielonych (odpady ogrodowe, parkowe) – 

trawa, liście, zwiędnięte kwiaty i gałęzie pochodzące z pielęgnacji i 

porządkowania trawników, przydomowych ogródków, terenów ogródków 

działkowych, rekreacyjnych oraz parków, cmentarzy, przydrożnych drzew 

itp.  

Odzysk – to wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia 

ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub 

w części, lub prowadzące do odzysku z odpadów substancji, materiałów lub 

energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy, 

Posiadacz odpadów – to każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę 

odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); 

domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 

odpadów znajdujących się na nieruchomości, 

Recykling – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu 

substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w 

celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o 
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innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku 

energii, 

Składowisko odpadów – to obiekt budowlany przeznaczony do składowania 

odpadów; 

System donoszenia (zbiórka stacjonarna) – system zbierania odpadów 

gromadzonych w stacjach gromadzenia lub dużych pojemnikach (rzędu kilku 

m3) czyli kontenerach grupowych obsługujących kilka lub więcej posesji; 

System dwupojemnikowy – selektywne zbieranie odpadów wg prostego 

podziału tylko na dwie grupy; istnieje kilka wariantów podziału: 

• System dualny – podział na frakcję wspólnie zbieranych surowców 

wtórnych (użytecznych), kierowaną do sortowni oraz resztę, kierowaną 

na składowisko; 

• Podział na „mokre - suche” – frakcja mokra - głównie bioodpady 

kierowana jest do kompostowni, frakcja sucha do sortowni. 

• Podział na „mokre - reszta” – mokre trafiają do kompostowni, a reszta 

trafia na składowisko, bądź podlega dalszemu podziałowi 

realizowanemu przez system zbiórki (np. odzysk papieru, szkła itd.) 

System odbierania – wyróżnia się dwa podsystemy: “od drzwi do drzwi” i 

“przy krawężniku”; 

Unieszkodliwianie odpadów – polega na poddaniu odpadów procesom 

przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w 

załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie 

stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi oraz środowiska. 

Wytwórcy odpadów – to każdy, którego działalność powoduje powstawanie 

odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub 

inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów, 

Zakład odzysku (unieszkodliwiania) odpadów – obiekt, w którym dokonuje 

się czynności związanych z wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem 

odpadów (termiczne przekształcanie odpadów, kompostowanie, recykling)  
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Zakład recyklingu (ZR) – obiekt, w którym dokonuje się przygotowania do 

zagospodarowania (wywozu i sprzedaży) zebranych surowców wtórnych (np. 

makulatury, stłuczki szklanej, metali itd.) poprzez usunięcie zanieczyszczeń i 

balastu, ewentualne frakcjonowanie (sortowanie na różne gatunki, np. 

makulatura - na twardą, gazetową i mieszaną, a stłuczkę szklaną na białą, 

kolorową i mieszaną) i zmniejszenia rozmiarów na potrzeby transportowe 

przy zastosowaniu prasy.  

Zbieranie “od drzwi do drzwi” – wariant systemu odbierania polegający na 

zbieraniu odpadów gromadzonych w przydomowym pojemniku; osoba 

zbierająca musi każdorazowo wejść po pojemnik na teren posesji, a po 

opróżnieniu odstawić pojemnik na miejsce;  

Zbieranie “przy krawężniku” – wariant systemu odbierania; wymaga ustalenia 

i przestrzegania harmonogramu zbiórki; użytkownik pojemnika na odpady 

wystawia go przed posesję rano w dzień zbiórki; zbierający po opróżnieniu 

zostawia pojemnik na ulicy, a użytkownik zabiera go na teren posesji; system 

ten często wykorzystuje się do zbiórki bezpojemnikowej, np. w workach 

foliowych bezzwrotnych. 

Zbieranie odpadów – to każde działanie, w szczególności umieszczanie w 

pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 

przygotowanie do transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania; 

Zbieranie selektywne jest wymogiem Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 

2001 r. W przeciwieństwie do systemu zbierania odpadów 

niesegregowanych – jest to system oddzielnego zbierania dwóch lub więcej 

grup odpadów z podziałem według jasno określonych cech. Zbieranie 

selektywne może być realizowane wg różnych systemów zbierania, 

najczęściej uzależnionych od rodzaju zabudowy i będącego w dyspozycji 

sprzętu do zbierania i wywozu. Selektywną zbiórkę w systemie od drzwi do 

drzwi realizuje się zestawem pojemników wyróżniających się barwą. System 

zbierania przy krawężniku bazuje na zbieraniu części odpadów (surowców 
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wtórnych) w worki foliowe. Ułatwieniem w prowadzeniu takiej zbiórki dla 

mieszkańca mogą być stelaże do worków. 

 

1.5. Położenie geograficzne. 

 

Powiat kościański położony jest w południowo – zachodniej części 

województwa wielkopolskiego. Sąsiaduje od północy z powiatem poznańskim 

ziemskim, od wschodu z powiatem śremskim, od południa z powiatem 

gostyńskim  i  leszczyńskim, natomiast od zachodu z powiatem wolsztyńskim i 

grodziskim. 

Obszar pod względem fizyczno – geograficznym to ziemie położone w 

większosci na Równinie Kościańskiej a także częściowo w Dolinie Środkowej 

Obry. Są to płaskie tereny o mało urozmaiconej powierzchni i niewielkim 

stopniu lesistości. 

Powierzchnia powiatu wynosi 722,5 km 2. Stanowi to 2,4 % powierzchni 

województwa wielkopolskiego. Oznacza to 19. miejsce pod względem wielkości 

w Wielkopolsce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 Rys. 1  Powierzchnia powiatu 

13,0%

10,8%

76,2%użytki rolne
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pozostałe tereny
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Pod względem administracyjnym powiat podzielony jest na 5 gmin: 

1. Gmina miejska Kościan 

2. Gmina wiejska Kościan 

3. Gmina miejsko – wiejska Czempiń 

4. Gmina miejsko – wiejska Krzywiń 

5. Gmina miejsko – wiejska Śmigiel 

 

Sieć osadniczą tworzą 4 miasta (Kościan, Czempiń, Krzywiń, Śmigiel), 114 wsi, 

oraz 7 przysiółków. Przez powiat kościański przebiega międzynarodowa trasa 

E-261 (5), łącząca Kościan – stolicę powiatu, bezpośrednio z Poznaniem 

odległym o 42 km i Wrocławiem  odległym o 125 km. Przez Kościan przebiega 

również szlak kolejowy łączący Śląsk z Wybrzeżem. 

 
         Rys. 2 Mapa administracyjna Powiatu Kościańskiego 
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          Rys. 3 Podział administracyjny województwa wielkopolskiego 

 

 

1.6. Sytuacja demograficzna 

 

Powiat Kościański pod względem liczby ludności zajmuje 14 miejsce w 

województwie wielkopolskim. Liczba mieszkańców powiatu wynosi 78 385 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 15

(stan na 31.12.2001 r.). Gęstość  zaludnienia wynosząca 108 osób /km2 jest 

nieco niższa od średniej wojewódzkiej (112 osób/km2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

W poszczególnych gminach liczba ludności w 2002 r. wynosiła: 
 

Tabela 1 

Gmina Liczba mieszkańców Obszar gminy [km2] 

Miasto Kościan 24.124 8,75 

Gmina Kościan 14.684 202,30 

Miasto Czempiń 5.064 

Gmina Czempiń 6.217 
142,30 

Miasto Krzywiń 1.496 

Gmina Krzywiń 8.378 
179,16 

Miasto Śmigiel 5.367 

Gmina Śmigiel 12.055 
189,89 

RAZEM 78.385 722,4 

 
 

Rys. 4 Struktura demograficzna według 
wieku
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Ryc. 5 Podmioty gospodarcze

30%
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działalnoć
produkcyjna

1.7. Sytuacja gospodarcza 

 

Powiat kościański ma charakter rolniczo – przemysłowy. Na obszarach 

wiejskich dominuje funkcja rolnicza, która ze względu na znaczną liczbę 

mieszkańców bezpośrednio związanych ekonomicznie z produkcją rolną jest 

traktowane  jako istotny element bazy ekonomicznej. Ponadto uzupełniającą 

funkcję obszarów wiejskich stanowi turystyka, szczególnie na obszarach 

atrakcyjnych pod względem rekreacji i wypoczynku. Na obszarach miejskich 

dominuje sektor usług, przemysłu oraz handlu.   

Oprócz przetwórstwa mięsa, buraków cukrowych, owoców i warzyw rozwija się 

przemysł metalowy, meblowy, poligraficzny i elektroniczny. Gospodarkę 

reprezentują ośrodki małej i średniej wytwórczości, handlu i rzemiosła. 

W powiecie kościańskim zarejestrowanych jest 75551 podmiotów 

gospodarczych (stan na 1.03.2003 r.), najwięcej w dziale „handel i usługi” - 

31%, przy czym 189 jednostek w sektorze publicznym a pozostałe 7362 w 

sektorze prywatnym. 

Poniżej przedstawiono strukturę działalności podmiotów gospodarczych. 
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1.8. Uwarunkowania przyrodnicze (w tym warunki glebowe,  

hydrogeologiczne i hydrologiczne). 

 

Obszar powiatu kościańskiego to ziemie położone w większości na 

Równinie Kościańskiej a także częściowo w dolinie środkowej Obry.  

Rzeźba terenu ma urozmaicony charakter, z charakterystycznymi dla 

krajobrazu młodoglacjalnego ciągami wzgórz i pagórków morenowych. Spora 

część powiatu charakteryzuje się rzeźbą płaskorównikową. Od Śmigla w 

kierunku południowo – zachodnim przebiega pas terenów o rzeźbie 

wysokofalistej i częściowo niskopagórkowej. W gminie Krzywiń występują 

tereny o rzeźbie wysokofalistej i wysokopagórkowej. 

Równina Kościańska to bezjeziorna wysoczyzna morenowa, której 

zachodnią granicę stanowi dolina Samicy Leszczyńskiej, a przez jej środek w 

kierunku północno – zachodnim przepływa Obra. Dolina Kanałów Obry w 

warunkach naturalnych stanowiła płytkie rozlewisko, do którego spływały wody 

Pojezierza Poznańskiego od północy i Pojezierza Leszczyńskiego od południa, a 

odpływ wód następował korytem Obry do Warty. W wyniku robót 

melioracyjnych, prowadzonych na tym terenie od końca XVIII wieku powstała 

gęsta i zawiła sieć hydrograficzna. Na system Kanałów Obry składają się 

obecnie następujące cieki: 

- Kanał Kościański Obry 

- Mogilnica 

- Kanał Mosiński Obry 

- Olszynka 

- Struga Racocka 

- Kanał Południowy, Północny i Środkowy  

- Doprowadzalnik Bonikowski 

Użytkowymi wodami powiatu kościańskiego są głównie wody piętra 

czwartorzędowego i w znacznie mniejszym stopniu, trzeciorzędowego. Zasoby 
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wód podziemnych Ziemi Kościańskiej należą do Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 150 – Pradolina Warszawsko – Berlińska. 

Obszar Równiny Kościańskiej nie jest w większości objęty systemem 

obszarów chronionych; ochroną są natomiast objęte tereny na jej obrzeżach. W 

kierunku zachodnim jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko – 

Wschowski z wyodrębnionym Przemęckim Parkiem Krajobrazowym, na 

południu – Obszar Chronionego Krajobrazu Śmigielsko – Święciechowski, 

graniczący od wschodu z Obszarem Krzywińsko – Osieckim, w którego 

północnej części wydzielono Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. gen. 

Dezyderego Chłapowskiego. 

Agroekologiczny Park im gen. D. Chłapowskiego  o ogólnej powierzchni 

17 200 ha, położony jest na obszarze 4 gmin: Kościan, Krzywiń, Czempiń oraz 

Śrem (powiat śremski). Został utworzony w 1992 r. (rozporządzenie nr 1/92 

Wojewody Leszczyńskiego i Wojewody poznańskiego, z 11 grudnia 1992 r.), 

dla ochrony dziewiętnastowiecznego zabytku kultury materialnej, jakimi są 

śródpolne zadrzewienia pasowe, kępowe i in., będące wzorcowym przykładem 

kształtowania krajobrazu rolniczego na obszarach bezleśnych. 

W porównaniu z innymi regionami województwa Ziemia Kościańska ma 

jeden z niższych wskaźników lesistości – procentowy udział powierzchni lasów 

wynosi w poszczególnych gminach od 10 do 15 %.  

Gleby powiatu kościańskiego są zróżnicowane. Bonitacja gruntów ornych 

w skali 100 – stopniowej waha się od 47,4 ( gmina Krzywiń) do 62,3 (gmina 

Czempiń). W powiecie największą  powierzchnie gruntów ornych stanowią 

gleby klasy IV – 39,1 % oraz klasy III – 34,8 %. Udział gleb słabych wynosi 

23,7 % ogólnej powierzchni gruntów ornych.   

Powiat kościański obejmuje teren 72253 ha. Użytki rolne zajmują obszar 55284 

ha, co stanowi 76,2 % powierzchni ogólnej. Lasy zajmują  13 % powierzchni 

ogólnej. W strukturze użytków rolnych grunty orne zajmują 81,6 % powierzchni 

– 45143 ha, natomiast udział łąk i pastwisk wynosi  16,4 %. 
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Według badań Stacji Chemiczno – Rolnej O/Poznań 1/3 powierzchni gleb 

użytków rolnych w powiecie wykazuje odczyn bardzo kwaśny i kwaśny. 

Uwilgotnienie gleb powiatu kościańskiego charakteryzuje się korzystnymi 

warunkami wodnymi pod względem ich przydatności do produkcji rolnej.  
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2. ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI 

ODPADAMI. 
2.1.  Ilość powstających odpadów 

 

 Przywołując przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu kościańskiego 

powinna objąć wszystkie odpady powstające na jego terenie.  

Przygotowanie planu gospodarki odpadami wymaga oszacowania ilości 

odpadów celem przygotowania prognozy jak również oceny obecnego stanu 

gospodarki odpadami i przedstawienie planu jej reorganizacji. Oszacowanie 

obecnie występującej ilości odpadów wykonane zostanie w obszarze: 

- odpadów komunalnych: 

- odpadów medycznych i weterynaryjnych 

- odpadów przemysłowych 

- odpadów z sektora budowlanego 

- wraków samochodowych 

- odpadów z oczyszczalni ścieków 

Odpady jako przedmiot badań oraz jako przedmiot utylizacji albo likwidacji to 

zbiór bardzo niejednorodny, obejmujący różne grupy produktów, takich jak 

produkty uboczne, niechciane, zdyskwalifikowane, czy pozostałości. W celu 

uporządkowania gospodarki odpadami niezbędna jest klasyfikacja określająca 

ich genezę, właściwości (również utylizacyjne), szkodliwość, użyteczności i 

masowość ich wytwarzania.  

Najogólniej w zależności od pochodzenia, odpady dzieli się na 

przemysłowe i komunalne, a w zależności od postaci: stałe i ciekłe. W 

zależności od realizowanych celów różnie się je klasyfikuje. Przykładowy 

podział odpadów przedstawiony poniżej został opracowany przez A. 

Korzeniowskiego i M.Skrzypka: 
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Ogólny podział odpadów 

 
 

Produkty 
uboczne 
procesów 

wydobywczych 

 
Produkty 
uboczne 
procesów 

produkcyjnych 
i usługowych 

 
Produkty 
uboczne 
procesów 

budowlanych, 
górniczych, 
hutniczych i 

energetycznych 

 
Produkty 

zdyskwalifikowane 

 
Pozostałości 

pokonsumpcyjne i 
poeksploatacyjne 

 
-hałdy 
-nadkłady 
-solanki 
-emisje gazów 
-zużyty sprzęt 
 wydobywczy 
 

 
-ścieki 
-emisje gazów 
-odpady    
  technologiczne 
-odrzuty   
  jakościowe 
-odpady 
szpitalne 

 
-gruz budowlany 
-odpady mat.  
  budowlanych 
-odpady produkcji 
  górniczej 
-żużle z hutnictwa 
-popioły i żużle  
 energetyki 

 
-technicznie  
-ekonomicznie 

Pozostałości 
pokonsumpcyjne i 
poeksploatacyjne: 
-zużyte wyroby 
-zużyte opakowania 
-zużyte maszyny, 
 urządzenia i 
 narzędzia 

 

Pozostałości pokonsumpcyjne, będące szczególnym zagrożeniem dla 

środowiska, są istotnym składnikiem odpadów komunalnych, które ze względu 

na pochodzenie dzieli się często na: 

-  odpady produkcyjne 

-  pozostałości pokonsumpcyjne i odpady poużytkowe 

- odpady opakowaniowe (stanowiące największą grupę: około 30% w ujęciu 

wagowym i około 55% w ujęciu objętościowym odpadów z gospodarstw  

domowych): 

 z papieru i tektury 

 szklane 

 metalowe 

 tekstylne 

 drewniane 

 z tworzyw sztucznych 

 z tworzyw kompleksowych 
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- odpady szpitalne 

- odpady ogrodowe 

- śmieci uliczne 

- wraki samochodowe 

- zużyte opony 

- szlamy z oczyszczalni ścieków 

- inne 

Inny podział wg analizy morfologicznej, wśród odpadów komunalnych pozwala 

wyróżnić cztery podstawowe grupy składników. Podział ten dostarcza 

równocześnie informacji o przydatności odpadów do poszczególnych technik 

wtórnego ich wykorzystania.  

Są to: 

- odpady stanowiące potencjalne surowce wtórne. Stanowią łącznie ok. 30% 

masy odpadów i pochodzą przede wszystkim z opakowań, są to: 

 papier i tektura, 

 tworzywa sztuczne, 

 szkło, 

 materiały tekstylne, 

 metale (żelazne i kolorowe). 

-  odpady biologiczne i kuchenne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, mogą 

stanowić ok. 50% masy odpadów. Mogą być surowcem do kompostowania 

lub fermentacji beztlenowej. 

- odpady z ogrzewania i remontu mieszkań – popiół, żużel, gruz itp. Jako 

odpady mineralne mogą być bezpośrednio składowane lub wykorzystane jako 

materiał budowlany. Mogą stanowić od 5 do 30% masy odpadów. 

- inne odpady występujące sporadycznie i związane z różnymi formami 

działalności człowieka, do ok. 10% masy odpadów. Są to np. odpady 

wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne itp. 
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2.1.1. Odpady komunalne 

 

Informacje o ilości odpadów komunalnych powstających na terenie 

powiatu kościańskiego pochodzą z ankiet wypełnionych na potrzeby wykonania 

Planu Gospodarki Odpadami przez Starostwo Powiatowe Kościanie oraz 

Urzędów Gmin i Urzędu statystycznego oraz danych posiadanych w Starostwie 

Powiatowym w Kościanie. 

 Według uzyskanych danych w 2002 roku z terenu powiatu kościańskiego 

firmy wywozowe wywiozły łącznie 15.570,0 Mg odpadów uznanych za 

komunalne. Cała masa zebranych odpadów komunalnych została zdeponowana 

na składowiskach odpadów zlokalizowanych m. in. na terenie tut. Powiatu.  

 

Stan aktualny w zakresie selektywnej zbiórki odpadów: 

-  Na terenie gminy miejskiej Kościan od 1997 roku w poszczególnych punktach 

miasta ustawione są pojemniki do których mieszkańcy selektywnie wrzucają 

wysegregowane odpady. 

Od 1 września 2003 roku ruszył pilotażowy program segregacji odpadów 

komunalnych na osiedlu Gurostwo w Kościanie . 

-  na terenie gminy Czempiń selektywną zbiórkę odpadów prowadzą podmioty 

obsługujące nieruchomości poprzez dostarczenie do nieruchomości worków i 

odbiór po ich zapełnieniu. Na terenach zabudowy wielorodzinnej w 

Czempiniu rozstawione są baterie pojemników na segregowane odpady.  

 

Dotychczas na terenie w/w gmin nie była prowadzona ewidencja 

ilościowa tego typu odpadów – pochodzących z segregacji. W literaturze brak 

jest współczynników pozwalających na określenie ich ilości na terenie powiatu.    

W związku powyższym nie można określić ilości łącznie zebranych na terenie 

powiatu kościańskiego odpadów opakowaniowych i surowcowych. 
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Odpady komunalne powstają w gospodarstwach domowych oraz 

obiektach infrastruktury takich jak: szkolnictwo, obiekty turystyczne obiekty 

działalności gospodarczej, obiekty działalności wytwórczej oraz handel i usługi. 

Uwzględniając fakt objęcia umowami na odbiór odpadów ok. 90% 

mieszkańców oraz brak ewidencji odpadów komunalnych powstających w 

pozostałych sektorach wykazane masy odpadów uznać należy za nie do końca 

prawdziwe. W tej sytuacji przyjąć należy, że w masie odpadów uznanych za 

komunalne wyróżnić można: 

• odpady komunalne z gospodarstw domowych;  

• odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności; 

• odpady komunalne od podmiotów gospodarczych; 

• odpady uliczne i z utrzymania zieleni; 

Konieczne jest zatem oszacowanie rzeczywistej ilości i składu odpadów 

powstających na terenie powiatu kościańskiego. 

 

2.1.1.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych 

 

 W celu wyznaczenia właściwej podstawy do dalszej analizy konieczne 

jest dokładne określenie ilości odpadów i ich składu morfologicznego. Czynniki 

te są w głównej mierze uzależnione od miejsca (warunków) powstawania 

odpadów.  

Do najistotniejszych czynników kształtujących morfologię odpadów 

można zaliczyć: 

 rodzaj zabudowy mieszkalnej, 

 sposób zaopatrzenia w ciepło.  
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Wyznacza to podział typów mieszkalnictwa na: 

 wielorodzinne a w tym: 

• ze zdalaczynnym zaopatrzeniem w ciepło (z kotłowni grupowej) – TYP 1 

• z lokalnym źródłem ciepła (ogrzewanie mieszane z przewagą palenisk 

węglowych lub koksowych) – TYP 2 

 jednorodzinne a w tym: 

• z ogrzewaniem mieszanym – TYP 3; 

• z ogrzewaniem mieszanym (zabudowa rozproszona zagrodowa)–  TYP 4. 

Liczbę mieszkańców gmin w poszczególnych, wyróżnionych rodzajach 

zabudowy obliczono na podstawie danych otrzymanych z Urzędów Gmin i 

Urzędu Statystycznego a dotyczących ilości mieszkań i gospodarstw 

domowych. Otrzymane wyniki przedstawia Tabela 2. 

 
Tabela 2 

Liczba mieszkańców powiatu kościańskiego w poszczególnych 
typach zabudowy 

    

TYP ZABUDOWY 

Zabudowa 

wielorodzinna 

Zabudowa 

jednorodzinna 

GMINA 

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4 

OGÓŁEM 

     tyś. 

M. i G. Krzywiń 0 395 8294 1185 9.874 

M. i G. Śmigieł 871    4356 4008 8187    17.422 

M. i G. Czempiń  3871 187 4258 2965    11.281 

G. Kościan    2203 734 8810  2937    14.684 

M.Kościan    6168    1055   16886    15    24.124 

RAZEM: 13113 6727 42256 15289    77.385 

Źródło – dane z gmin oraz dane z Urzędu Statystycznego. 
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W oparciu o powyższe założenia stworzono model średniego składu 

morfologicznego odpadów z gospodarstw domowych. Wynik analizy 

przedstawiono w formie zestawienia w Tabeli 2. Przy konstruowaniu modelu 

posłużono się metodyką i parametrami opracowanymi przez H. Piotrowską 

zalecanymi przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, weryfikując 

je o aktualne dane z terenu Polski a publikowanych w pismach fachowych. 

Skład morfologiczny grupy odpadów z gospodarstw domowych na 

mieszkańca na terenie gmin  powiatu kościańskiego w roku 2002 przedstawia 

się następująco: 

1. tekstylia – zakładana wielkość 8 kg/Mr z powodów podobnych jak w 

przypadku tworzyw sztucznych przyjęto dla tekstyli współczynnik 

redukcyjny 0,5; 

2. metale – przyjmuje się wartość 12 kg/Mr (w zabudowie wielorodzinnej) i 10 

kg/Mr (w zabudowie jednorodzinnej); 

3. odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – zakłada się 

wielkość 110 kg/Mr (w zabudowie wielorodzinnej) i 130 kg/Mr (w 

zabudowie jednorodzinnej z racji posiadania ogródków przydomowych); 

współczynnik redukcji 0,8; 0,3 i 0,1 określa stopień miejscowego 

zagospodarowania odpadów na terenie posesji (nawożenie, hodowla); 

4. pozostałości organiczne (guma, skóra, drewno opakowaniowe, itp.) – 

zakładana wielkość 10 kg/Mr, przy czym zakłada się, że ok. połowa ich jest 

w różny sposób zagospodarowana, szczególnie w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej z ogrzewaniem miejscowym mieszanym, współczynnik 

redukcyjny 0,5; 

5. pozostałość nieorganiczna – obejmuje odpady mineralne drobne, gruz, 

odpady paleniskowe (przy ogrzewaniu miejscowym) w przypadku 

zabudowy TYPU 1 i 2  zakładana wartość 25 kg/Mr (przy ogrzewaniu 

zdalaczynnym) i 100 kg/Mr (przy ogrzewaniu miejscowym), dodatkowo w 
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przypadku zabudowy TYPU 3 i 4 inne odpady mineralne pochodzące z ich 

utrzymania, ziemia i piasek z terenu działki –       50 kg/Mr 

6. papier i tektura – zakładana wielkość wynosi 65 kg/Mr, przy ogrzewaniu 

miejscowym znaczna część papieru jest spalana - przyjęto współczynnik 

redukcji 0,3 i 0,2; 

7. szkło – zakładana wielkość 30 kg/Mr, 

8. tworzywa sztuczne – zakładana wielkość wynosi 45 kg/Mr, z racji 

powszechnego ciągle jeszcze spalania (mimo szkodliwości tego faktu) 

tworzyw sztucznych w piecach przyjęto współczynnik redukcyjny 0,5 i 0,3; 
Tabela 3 

Model średniego składu i masy odpadów z gospodarstw 
domowych powiatu kościańskiego w 2002 roku w 
poszczególnych typach zabudowy 

ZABUDOWA  

WIELORODZINNA 

ZABUDOWA 

JEDNORODZINNA 

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4 

CHARAKTERYS

TYKA 

SKŁADU 

ODPADÓW kg/Mr kg/Mr kg/Mr kg/Mr 

Domowe odpady 

organiczne 
110 0,8x110 =88 0,3x130=39 0,1x130=13 

Papier i tektura  65  0,3x65=19,5 0,3x65=19,5 0,2x65=13 

Szkło 30 30 30 30 

Tworzywa sztuczne 45 0,5x45=22,5 0,5x45=22,5 0,5x45=22,5 

Tekstylia 8 0,5x8=4 0,5x8=4 0,5x8=4 

Metale 10 10 12 12 

Pozostałość 

organiczna 
10 0,5x10=5 0,3x10=3 0,2x10=2 

Pozostałość 

nieorganiczna 
25 75 

0,5x(75+50) 

=37,5 

0,1x(75+50) 

=12,5 

R A Z E M 303 254 167,5 109 

Źródło – obliczenia własne 
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Szacunkową Ilość odpadów powstająca według stworzonego modelu składu 

morfologicznego przedstawia Tabela 4.  
 
Tabela 4 
Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w gminach 
powiatu kościańskiego według stworzonego modelu [Mg] 

GMINA  FRAKCJA 
ODPADU MIASTO I 

GMINA 
KRZYWIŃ 

MIASTO I 
GMINA 
ŚMIGIEL 

MIASTO I 
GMINA 
CZEMPIŃ 

GMINA 
KOŚCIAN 

MIASTO 
KOŚCIAN RAZEM 

Odpady 
organiczne 

373,5 741,8 631,8 688,7 1430,1 3865,9

Papier i tektura
 

184,8 326,1 376,7 367,5 750,9 2006,0

Szkło 
 

296,2 522,7 338,4 440,5 723,7 2321,5

Tworzywa 
sztuczne  

222,2 412,6 340,9 379,9 681,6 2037,2

Odpady 
włókiennicze 

39,5 73,2 60,6 67,5 121,2 362,0

Złom metali 
 

117,7 198,6 127,3 170,3 275,0 888,9

Pozostałość 
organiczna  

29,2 58,8 58,3 58,0 117,6 321,9

Pozostałość 
nieorganiczna  

355,5 601,1 307,6 477,2 866,7 2608,1

Razem 

 

1618,6 2934,9 2241,6 2649,6 4966,8 14411,5

C
H

A
R

A
K

TE
R

Y
ST

Y
K

A
 

SK
ŁA

D
U

 O
D

PA
D

Ó
W

 

Wskaźnik 
nagromadzenia 
odpadów 
kg/Mr 

163,9 168,5 198,7 180,4 205,8 186,2

 

Uwzględniając liczbę mieszkańców (Tabela 2) oraz wskaźniki składu 

morfologicznego odpadów (Tabela 3) dokonano zestawienia ilości odpadów 

powstających na terenie gmin oraz odpowiadające im wskaźniki nagromadzenia 

odpadów (Tabela 4). 

 

Wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów z 

gospodarstw domowych przedstawia Tabela 4. 
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Tabela 5 

Wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów z 
gospodarstw domowych powiatu kościańskiego w 2002 roku  
według stworzonego modelu 

Wskaźniki nagromadzenia 
Rodzaj odpadów 

Kg/Mr % 

Domowe odpady 

organiczne 
50,0 26,8 

Papier i tektura  25,9 13,9 

Szkło 30,0 16,1 

Tworzywa sztuczne 26,3 14,1 

Tekstylia 4,6 2,5 

Metale 11,5 6,2 

Pozostałość organiczna 4,2 2,3 

Pozostałość 

nieorganiczna 
33,7 18,1 

R A Z E M 186,2 100 

Źródło – obliczenia własne  

 

Jak wynika z powyższych obliczeń , w gospodarstwach domowych na terenie 

powiatu kościańskiego powstaje ok. 14.411,5 Mg odpadów komunalnych. 

 

Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych 

 

Wskaźnik nagromadzenia odpadów niebezpiecznych  w grupie odpadów 

komunalnych (wg KPGO): 

- miasto – 3 

- wieś – 2 
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Ilość odpadów niebezpiecznych powstających w ciągu roku w grupie odpadów 

komunalnych na terenach wiejskich i miejskich w powiecie kościańskim. 

 
Tabela 6 

Wyszczególnienie 
Liczba 

ludności 

Odpady niebezpieczne 

ogółem w Mg / rok 

Miasta 36051 108,2 

Wsie 41334 82,7 

RAZEM 77.385 190,9 

 

 

 

Jak wynika z powyższych obliczeń , na terenie powiatu kościańskiego ciągu 

roku powstaje ok. 191 Mg odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów 

komunalnych. 

 

2.1.1.2. Inne odpady komunalne 

 

Z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w gminach wiąże się 

konieczność sprzątania placów i ulic, utrzymania terenów zielonych, cmentarzy 

i targowisk. Powstające tu odpady zaliczane są do odpadów komunalnych, stąd 

brak jest odrębnej ich ewidencji. 

Biorąc pod uwagę powyższe braki zachodzi konieczność oszacowania 

masy tego rodzaju odpadów. 

Na terenie powiatu kościańkiego tereny zielone (parki, skwery) zajmują 

łącznie powierzchnię ok. 200 ha (wg danych geodezyjnych).. Prowadzone 

badania nad ilością powstających w wyniku pielęgnacji terenów zielonych 

odpadów wykazały, że na 1 ha terenów zielonych powstaje ok. 3 - 5 Mg 

odpadów ulegających biodegradacji. Uwzględniając areał terenów zielonych 
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oraz wskaźnik powstawania odpadów szacuje się, że powstaje tam ok. 750 Mg 

odpadów ulegających biodegradacji.  

Funkcjonujące na terenie powiatu 2 targowiska oraz 1 obiekt o 

charakterze targowiska są źródłem powstawania odpadów z przewagą frakcji 

organicznych i opakowaniowych. Odpady z targowisk gromadzone są 

nieselektywnie. Ich unieszkodliwianie polega na zdeponowaniu na składowisku 

odpadów komunalnych. Z uwagi na brak odrębnej ewidencji tej grupy odpadów 

zachodzić będzie konieczność dokonania szacunku ich masy. Szacuje się, że na 

1 m2 targowiska powstaje w ciągu roku ok. 100-200 kg odpadów. Przyjmując 

sumaryczną wielkość targowisk oraz wskaźnik „produkcyjności” odpadów na 

poziomie 100 kg/m2/r szacuje się, że powstaje tu ok. 300 Mg odpadów na rok. 

 

 

2.1.1.3. Odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności  

 

Źródłem odpadów komunalnych są także obiekty użyteczności publicznej 

i obsługi ludności (urzędy, szkoły i przedszkola). 

Na terenie powiatu kościańskiego w funkcjonujących placówkach 

oświatowych bilans osób przedstawia się następująco: 

- 14859 uczniów  

- 1462 wychowanków.  

Uwzględniając współczynnik powstawania odpadów komunalnych na jednego 

ucznia (40 kg/ucznia/r) oraz na jednego wychowanka przedszkola (85 

kg/osobę/r) szacuje się, że w placówkach oświatowych na terenie powiatu 

powstaje ok. 718,7 Mg odpadów komunalnych.  

Działające na terenie powiatu urzędy , banki itp. zatrudniają ogółem ok. 

436 pracowników. Prowadzone badania wskazują, że każdy z pracowników 

urzędów wytwarza średnio 75 kg  odpadów rocznie. Uwzględniając powyższe 
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wielkości szacuje się, że w urzędach działających na terenie powiatu powstaje 

ok. 32,0 Mg odpadów komunalnych. 

 

Zestawienie mas odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach 

domowych oraz mas odpadów uznanych za komunalne z terenu gmin powiatu 

kościańskiego wskazują na pewne różnice. Mogą one wynikać z: 

• braku odrębnej ewidencji odpadów powstających w wyniku funkcjonowania 

różnych podmiotów w związku z czym wraz z odpadami komunalnymi 

usuwane są również odpady inne niż niebezpieczne; 

• niekontrolowanego usuwania odpadów komunalnych na tzw. „dzikie 

wysypiska” lub miejsca ustronne przez mieszkańców nie objętych systemem 

zbiórki; 

• szacunkowego określania masy odpadów na podstawie pojemności 

nominalnej wywożonych pojemników a nie wagi przyjmowanych odpadów 

na składowisku. 

 

 

 Do dalszych analiz przyjęto wielkość szacunkową masy odpadów 

komunalnych obliczoną na podstawie danych uzyskanych z gmin i urzędu 

statystycznego. 

 

 

2.1.2. Odpady z handlu i usług – jako odpady komunalne  

 

Odpady z sektora handlowego i usługowego są podobne do odpadów  

powstających w zabudowie mieszkaniowej, jednakże charakteryzują się innym 

składem morfologicznym (więcej odpadów opakowaniowych – papieru, tektury, 

tworzyw sztucznych). Ilości powstających odpadów mogą się także różnić 
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(czasami nawet znacznie) w zależności od prowadzonej działalności danego 

podmiotu.  

Z danych statystycznych wynika, że na terenie powiatu kościańskiego w 

roku 2002 funkcjonowało 1988 podmiotów gospodarczych o charakterze 

handlowym i usługowym. 

 Funkcjonujące tu podmioty należą do grupy podmiotów małych i 

średnich nie kwalifikujących się do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie 

odpadów, stąd nie jest prowadzona odrębna ewidencja powstających tam 

odpadów. 

 Brak takiej ewidencji wymusza dokonanie szacunku masy tej grupy odpadów. 

W większości są to podmioty jednoosobowe lub zatrudniające tylko kilku 

pracowników. Do określenia ilości odpadów z tego sektora przyjęto, że średnio 

w każdym podmiocie zatrudnione są 2 osoby co stanowi łącznie 3976 osób. 

 Przy średnim współczynniku nagromadzenia odpadów powstających w 

instytucjach handlowych (400 kg/pracownika/rok) na terenie powiatu 

kościańskiego w tego typu obiektach powstaje ok. 1.590,4 Mg odpadów rocznie. 

 

 

2.1.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 

 

 Odpady medyczne to odpady pochodzące z zakładów opieki zdrowotnej,  

ośrodków zdrowia oraz przychodni specjalistycznych. Odpady z zakładów 

opieki zdrowotnej składają się z dwóch strumieni: odpadów komunalnych i 

niebezpiecznych odpadów medycznych (igły, części ciał i organów ludzkich, 

odpady zakaźne, zużyte substancje chemiczne i leki).  

Generalnie odpady medyczne, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego dzieli się na trzy grupy: 

- odpady bytowo-gospodarcze (komunalne) zmiotki, szmaty, makulatura, resztki 

pokonsumpcyjne – nie stanowiące zagrożenia; 
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- odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia 

drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy tej 

zaliczane są zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, 

szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz odpady ze szpitali 

i oddziałów zakaźnych; 

- odpady specjalne, do których zaliczane są substancje radioaktywne, 

pozostałości cytostatyków i cytotoksyków, przeterminowane środki 

farmaceutyczne, uszkodzone termometry, świetlówki itp.   

Odpady weterynaryjne pochodzą głównie z lecznic weterynaryjnych i 

również stanowią zagrożenie sanitarne (część to odpady niebezpieczne). 

   

Na terenie powiatu kościańskiego funkcjonuje łącznie 68    podmiotów 

opieki zdrowotnej i usług medycznych oraz 2 szpitale. Zezwolenia na 

wytwarzanie odpadów medycznych posiadają tylko szpitale , które deklarują 

wytwarzanie 8,23 Mg odpadów medycznych o charakterze odpadów 

niebezpiecznych w ciągu roku. Wszystkie te odpady przekazywane są do 

unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. 

Unieszkodliwianie zachodzi poza terenem powiatu kościańskiego. 

 Z uwagi na braki w ewidencji powstających odpadów medycznych i 

weterynaryjnych zachodzi konieczność oszacowania całej masy odpadów w 

oparciu o wskaźniki. 

 

Na terenie powiatu kościańskiego funkcjonują 2 szpitale, 60 przychodni i 

gabinetów zabiegowych oraz 6 prywatnych placówek weterynaryjnych.  

Szpitale na terenie powiatu kościańskiego dysponują 857 łóżkami. Biorąc 

pod uwagę ilość łóżek w szpitalach oraz wskaźnik nagromadzenia odpadów 

komunalnych na jedno łóżko ok. 700 kg/rok masę tego rodzaju odpadów ze 

szpitali szacuje się na ok. 599,9 Mg/rok. 
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Przyjmując, że każdy z mieszkańców korzystał z porady lekarskiej 

przynajmniej 1 raz w ciągu roku, w placówkach służby zdrowia powstanie ok. 

54,2 Mg odpadów komunalnych. 

 

Odpady powstające w placówkach weterynarii reprezentują materiał 

weterynaryjnych zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego 

weterynaryjnych sanitarnego . 

Aktualnie brak jest wiarygodnych danych dot. wskaźników ilościowych 

weterynaryjnych składu morfologicznego odpadów powstających w gabinetach i 

lecznicach weterynaryjnych. 

 Ilość odpadów weterynaryjnych jest trudna do oszacowania z uwagi na 

niemożność określenia ilości i jakości świadczonych usług (ilość wizyt, rodzaj 

udzielanej pomocy). Ponadto z racji specyfiki świadczonych usług cześć z nich 

może być świadczona poza obszarem powiatu.  

 

 

2.1.4. Odpady przemysłowe 

 

 Na odpady z przemysłu składają się odpady komunalne oraz odpady z 

przemysłowych procesów produkcyjnych, tzw. odpady technologiczne             

(o różnych właściwościach). 

  Według danych zawartych w Roczniku Statystycznym  na terenie 

powiatu kościańskiego w roku 2002 funkcjonowało łącznie 767 podmiotów 

gospodarczych o charakterze przemysłowym. Są to podmioty zarówno 

podmioty duże, jak i średnie i małe. 

Spośród funkcjonujących podmiotów o charakterze przemysłowym 

zezwolenia udzielono na wytwarzanie 5114,2 Mg odpadów innych niż 

niebezpieczne. Pozostałe podmioty nie występowały o zezwolenia, stąd należy 

wnosić, że wytwarzane przez nie ilości odpadów nie kwalifikują się do 
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uzyskania zezwoleń. Podmioty wytwarzające odpady inne niż niebezpieczne w 

ilościach 5 – 5.000 Mg odpadów rocznie winny składać informacje o 

wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. 

Spośród deklarowanej ilości odpadów wszystkie przekazane zostały do 

wykorzystania i unieszkodliwiania innym podmiotom. 

 

Na łączną ilość odpadów przemysłowych będą się składały 

zewidencjonowane odpady z zakładów posiadających odpowiednie zezwolenia 

oraz podmiotów nie prowadzących takiej ewidencji. 

Biorąc pod uwagę powyższe można założyć, że funkcjonujące podmioty 

przemysłowe wytwarzają odpady w ilościach poniżej 5.000 Mg/rok, co zwalnia 

je z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie odpadów innych niż 

niebezpieczne. W bilansie odpadów powstających na terenie powiatu 

kościańskiego należy posłużyć się danymi zawartymi w Raporcie o stanie 

środowiska w województwie wielkopolskim w zakresie powiatu kościańskiego 

za 2002 rok. 

 Z danych tych wynika, że na terenie powiatu kościańskiego wytworzanych 

zostało ok. 168912,5 Mg odpadów przemysłowych z czego odzyskowi poddano 

164841,5 Mg, unieszkodliwiono przez składowanie 1180,2 Mg. Grupę 

dominującą wg danych WIOŚ stanowiła grupa 02 czyli odpady z rolnictwa , 

sadownictwa, przetwórstwa żywności. 

 Tę masę odpadów przyjęto do analizy. 

 

Wśród największych wytwórców odpadów należy wymienić na terenie powiatu 

kościańskiego Cukrownię Kościan – 154528,4 Mg . 

Obok odpadów uznawanych za odpady inne niż niebezpieczne podmioty 

gospodarcze są wytwórcą odpadów zaliczanych do grupy odpadów 

niebezpiecznych.  
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2.1.5. Odpady niebezpieczne 

 

W wyniku funkcjonowania podmiotów gospodarczych zlokalizowanych 

na terenie powiatu kościańskiego powstaje pewna grupa odpadów zaliczanych 

do odpadów niebezpiecznych. Spośród działających podmiotów 78 posiadają 

zezwolenia na wytwarzanie oraz zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych 

wydane przez Starostę Kościańskiego. 

Powyższe podmioty posiadają zezwolenia na wytwarzanie ok. 2188 Mg/r 

odpadów niebezpiecznych. Są to przede wszystkim lampy fluorescencyjne , 

odpady ropopochodne, przepracowane oleje, zużyte akumulatory oraz odpady 

azbestu i produktów zawierających azbest.  

Z uwagi na objęcie ewidencją tylko części odpadów należy szacować, że 

ich masa różni się od faktycznie wytwarzanych.  

Z danych zawartych w Raporcie o stanie środowiska w województwie 

wielkopolskim w roku 2002 wynika, że na terenie powiatu kościańskiego 

wytworzonych zostało 97,1 Mg odpadów niebezpiecznych (wielkość przyjęta 

do analizy), z czego : 

• tymczasowo składowano – 0,1 Mg 

• wykorzystano – 4,1 Mg 

• unieszkodliwiono – 93 Mg. 

Z danych zawartych w powyższym Raporcie wynika, że na terenie 

powiatu kościańskiego zlokalizowany jest jeden mogilnik w miejscowości 

Tarnowo Stare gm. Czempiń. Szacuje się, że zgromadzonych jest tu ok. 30-36 

m3 o masie 15,8  Mg odpadów niebezpiecznych zawierających w większości 

przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich.  
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2.1.6. Odpady z sektora budowlanego 

 

 Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z 

rozbiórek obiektów, jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i 

inne elementy gipsowe. W tej grupie występuje także drewno, stal, odpady 

opakowaniowe itp. 

 Specyfiką tej gałęzi jest czasowa nierównomierność powstawania 

odpadów, choć w większości przypadków są to znaczne ilości zarówno masowe 

jak i objętościowe. 

 Na terenie powiatu kościańskiego działa ok. 891 (wg danych 

statystycznych) podmiotów związanych z budownictwem. Dwa podmioty 

posiadają zezwolenia na wytwarzanie odpadów budowlanych. Deklarują one 

wytwarzanie łącznie 11.530 Mg odpadów budowlanych. Pozostałe podmioty 

nie posiadają zezwoleń, co wskazuje na wytwarzanie przez nie ilości odpadów 

nie kwalifikujących do uzyskiwania zezwoleń.  

Przyjmując krajowe wskaźniki nagromadzenia odpadów z sektora 

budowlanego   na poziomie 40 kg/Mr oraz liczbę mieszkańców powiatu można 

szacować, że na jego terenie powstaje rocznie ok. 3095,4 Mg odpadów z sektora 

budowlanego. Porównanie masy odpadów budowlanych powstających na 

terenie powiatu z masą odpadów objętych zezwoleniami firm budowlanych 

wskazuje, że część odpadów budowlanych wytwarzana być może poza terenem 

powiatu z racji wykonywania przez firmy prac na terenie całego kraju. 

Zakłada się, że duża część powstających odpadów wykorzystywana jest 

na utwardzanie dróg oraz do przesypywania warstw odpadów na składowiskach.  

Jak wynika z powyższych ustaleń na terenie powiatu kościańskiego w ciągu 

roku powstaje około 3095,4 Mg odpadów budowlanych pochodzących z 

sektora komunalnego. 
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2.1.7. Wraki samochodowe 

 

 W ostatnich latach wraki samochodowe stały się coraz bardziej liczną 

grupą odpadów. W związku ze złożonością swej konstrukcji składają się z wielu 

elementów i zawierają szereg substancji, z których część to odpady 

niebezpieczne (oleje, płyny hamulcowe, akumulatory itp.). Jednak zdecydowaną 

większość stanowią metale i tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu. 

 Dotychczas na terenie gmin ani też przez WIOŚ nie była prowadzona 

ewidencja ilościowa tego typu odpadów. W literaturze brak jest 

współczynników pozwalających na określenie ich ilości na terenie powiatu.  

Wg. danych z powiatowego rejestru bazy danych na terenie powiatu 

kościańskiego zarejestrowanych na dzień 31-12-2002 roku było 35.331 

pojazdów.   

Jeżeli przyjąć ogólnopolski wskaźnik, iż rocznie z eksploatacji wycofuje 

się 2 – 2,5 % pojazdów to na terenie powiatu kościańskiego będzie to 

odpowiednio 706 lub 883 pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poddawane 

kasacji i recyklingowi jest połowa z nich, czyli odpowiednio 353 lub 441 sztuk. 

Zgodnie z  Krajowym Planem Gospodarki Odpadami można przyjąć 

następujące założenia: 

  -   średnia masa 1 samochodu to ok. 0,940 Mg 

  - 85,3% masy wraku samochodowego stanowią materiały przeznaczone do 

recyklingu materiałowego (np. złom, akumulatory, oleje, opony, szkło, guma 

bez zanieczyszczeń) i energetycznego (np. płyny chłodnicze i hamulcowe, guma 

zanieczyszczona, tworzywa sztuczne, zużyte opony). 

Według powyższych założeń na terenie Powiatu kościańskiego średnio rocznie 

powstaje w zależności od liczby pojazdów oddanych do kasacji od 331 do 414 

Mg odpadów pochodzących z wraków samochodowych z czego od 282 do 353 

Mg może być poddanych recyklingowi materiałowemu lub energetycznemu. 
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2.1.8. Odpady z oczyszczalni ścieków 

 

 Do głównych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków należą 

piasek skratki i osady ściekowe. Na terenie powiatu kościańskiego funkcjonuje 

11 oczyszczalni ścieków. W wyniku ich działania powstaje rocznie ok. 5304 

Mg osadów ściekowych o różnym uwodnieniu. Powstające osady 

wykorzystywane są częściowo na cele rolnicze . Pozostałe odpady 

unieszkodliwiane są na składowiskach odpadów lub magazynowane na 

poletkach osadowych. 

Ponadto powstaje tu także ok. 30 Mg piasku oraz ok. 50 Mg skratek . 

 

 

2.1.9. Import odpadów 

 

 Na terenie powiatu kościańskiego jedynym zakładem zajmującym się 

importem odpadów w większych ilościach  z innych części kraju jest Zakład 

Utylizacyjny w Tarnowie Starym opisany w pkt 2.3. niniejszego opracowania. 

 

 

 2.1.10. Łączna szacowana ilość powstających odpadów 

 

 Na podstawie dokonanych powyżej szacunków powstających w różnych 

sektorach odpadów określono łączną ich ilość  w Mg/r: 

 Odpady komunalne z gospodarstw domowych – 14.411,5  

 Odpady komunalne (place , targowiska) – 1.050,0 

 Odpady komunalne z obiektów użyteczności publicznej i obsługi 

ludności – 750,7 

 Odpady z handlu i usług   -  1.590,4 

 Odpady medyczne – 54,2 
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 Odpady medyczne komunalne – 599,9 

 Odpady przemysłowe – 168.912,5 

 Odpady z sektora budowlanego jako komunalne – 3095,4 

 Wraki pojazdów – 331,0-414,0 

 Odpady z oczyszczalni ścieków (osady) – 5304,0 

 Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych – 191,0 

 Odpady niebezpieczne – 2188, 0 (Raport WIOŚ 97,1) 

 

 

2.1.11. Skład odpadów 

 

 Wymienione powyżej grupy odpadów charakteryzują się różnym składem 

morfologicznym. Część z nich, jak odpady komunalne, z sektora handlowego i 

publicznego czy medyczne mają zróżnicowany skład, na który składa się kilka 

frakcji. Z kolei odpady przemysłowe, z sektora budowlanego czy oczyszczalni 

ścieków charakteryzują się raczej dominacją jednej frakcji (frakcja mineralna 

czy organiczna). 

 Podobnie jak w przypadku ilości poszczególnych rodzajów odpadów 

także ich skład nie jest ewidencjonowany. 

 Niezależnie od rozpatrywanego sektora część odpadów będzie zaliczana 

do grupy odpadów niebezpiecznych. Ich ilość będzie zależała od charakteru 

danej działalności. Odpady niebezpiecznie z uwagi na swój charakter powinny 

być specjalnie ewidencjonowane. 

 Szacuje się, że w odpadach komunalnych ich ilość waha się od 1,5 do 2 % 

ogólnej masy rocznie powstających odpadów.  

 

 

 

 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 42

2.2. System zbiórki odpadów 

2.2.1 Miasto i Gmina Czempiń 

 

Organizacją gospodarki odpadami w mieście i gminie zajmuje się Urząd 

Miasta i Gminy w Czempiniu .  

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenach 

należących do gminy (place , ulice itp.) realizuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej, natomiast pozostałe nieruchomości  obsługiwane są przez 

podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza na prowadzenie takiej 

działalności, na podstawie umów z właścicielami nieruchomości.   

Selektywną zbiórkę odpadów prowadzą podmioty obsługujące 

nieruchomości poprzez dostarczanie do nieruchomości worków i odbiór po ich 

zapełnieniu. Na terenach zabudowy wielorodzinnej w Czempiniu rozstawione są 

baterie pojemników na segregowane odpady w 5 rodzajach. 

Zbiórkę odpadów z terenu miasta i gminy prowadzi pięć 

koncesjonowanych firm wywozowych: 

• Pókim Sp. z o.o. w Śremie w zakresie wywozu odpadów 

komunalnych stałych 

• Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Krzysztof Henschke w Mosinie 

w zakresie zbierania , transportu selektywnej zbiórki i odzysku. 

• Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Kościanie w zakresie 

selektywnej zbiórki i transportu odpadów komunalnych 

• P. Stasiński Z-d Usł. Wywóz Nieczystości Płynnych i Śmieci , 

Transport Ciężarowy w zakresie wywozu odpadów komunalnych 

stałych 

• EKO-RONDO s.c. – Puszczykowi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 
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Zbierane na terenie miasta i gminy zmieszane odpady komunalne trafiają 

na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Srocku Małym gm. 

Stęszew tj. poza teren gminy Czempiń. 

Zebrane surowce wtórne zbywane są recyklerom. 

Na terenie miasta i gminy zebrano łącznie w 2002 roku 2.700,0 Mg odpadów 

uznanych za komunalne. 

Na terenie wsi Belkowo i Srocko Wielkie występuja 2 nieczynne 

składowiska odpadów. 

 Na terenie miasta i gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka 

odpadów niebezpiecznych. 

 

 

 

2.2.2. Miasto i Gmina Krzywiń 

 

Organizacją gospodarki odpadami w mieście i gminie zajmuje się Urząd 

Miasta i Gminy w Czempiniu .  

Jednostkami wypełniającymi z ramienia Urzędu zadania związane z 

odbiorem, transportem i składowaniem odpadów jest  firma „IRYS” s.c. 

Kościan  i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzywieniu w 

zakresie własnych nieruchomości. 

Dla gromadzenia odpadów stałych służą kontenery oraz pojemniki.  

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest wyłącznie na terenie 

miasta Krzywinia . Rozstawione są baterie pojemników na segregowane odpady 

w 2 rodzajach. 

Zbierane na terenie miasta i gminy zmieszane odpady komunalne trafiają 

na Gminne składowisko odpadów w Czerwonej Wsi. 

Zebrane surowce wtórne zbywane są recyklerom. 
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Na terenie miasta i gminy zebrano łącznie wg informacji uzyskanej z Urzędu 

Miasta i Gminy Krzywiń w 2002 roku 900,0 Mg odpadów uznanych za 

komunalne. 

 

2.2.3. Miasto i Gmina Śmigiel 

Organizacją gospodarki odpadami w mieście i gminie zajmuje się Urząd 

Miejski Śmigla.  

Jednostkami wypełniającymi z ramienia Urzędu zadania związane z 

odbiorem, transportem i składowaniem odpadów są: 

• Miejski Zakład Oczyszczania Leszno  w zakresie wywozu 

nieczystości stałych (w 80 %) , 

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Śmigieł 

• Rethmanns Sanitech Poznań w zakresie wywozu nieczystości stałych 

• IRYS sp. c. Kościan w zakresie wywozu nieczystości stałych 

• Zakład oczyszczania Miasta Kościan w zakresie zbierania i transportu 

odpadów komunalnych 

• Ginter Stefan Nietążkowo w zakresie zbierania i transportu odpadów 

komunalnych 

• Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne KOMTECH Sp. z o.o.  

Nowy Tomyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

Do gromadzenia odpadów stałych służą kontenery oraz pojemniki.  

Na terenie miasta i gminy Śmigiel od końca października 2003 jest prowadzona 

selektywna zbiórka odpadów. Rozstawione są baterie pojemników na 3 rodzaje 

odpadów.  

Natomiast zmieszane odpady komunalne trafiają na Gminne składowisko 

odpadów w Koszanowie. 

Na terenie miasta i gminy zebrano łącznie wg informacji uzyskanej z Urzędu 

Miejskiego Śmigla w 2002 roku 2853 m3 odpadów uznanych za komunalne. 
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2.2.4. Gmina wiejska Kościan 

 

Organizacja i nadzór gospodarki odpadami należy do Urzędu Gminy. 

Zadania z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy realizowane są przez : 

• Firma IRYS s.c. Kościan w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości 

•  Zakład oczyszczania Miasta w Kościanie w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

• Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne KOMTECH sp. z o.o. Nowy 

Tomyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, 

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ERGLOB Manieczki  w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, 

 

Na terenie gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów . 

Odpady zbierane na terenie gminy Kościan deponowane są na składowisku 

zlokalizowanym w Bonikowie oraz poza teren gminy na składowisko do 

Czmonia. 

 

 

 

2.2.5. Gmina Miejska Kościan 

 

Gospodarka odpadami na terenie gminy miejskiej Kościan organizowana i 

nadzorowana jest przez Urząd Miasta. Obsługą systemu zbiórki odpadów na 

terenie gminy zajmują się 3 firmy posiadające stosowne zezwolenia: 

• ZOM Sp. z o.o. Kościan 

• IRYS Sp. C. Kościan 
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• PUP KOMTECH Sp. z o.o. Nowy Tomyśl 

Na terenie gminy od 1997 roku w poszczególnych punktach miasta ustawione są 

pojemniki do których mieszkańcy selektywnie wrzucają wysegregowane 

odpady. 

Od 1 września 2003 roku ruszył pilotażowy program segregacji odpadów 

komunalnych na osiedlu Gurostwo w Kościanie . Każda rodzina otrzymała 5 

worków na szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier, metale, tworzywa 

sztuczne.  

Wysegregowane odpady odbierane są przez ZOM Sp. z o.o. i przekazywane do 

recyklingu.  

W wyniku prowadzonej zbiórki odpadów komunalnych zebrano łącznie 

ok. 35600 m3  odpadów komunalnych . Odpady z terenu gminy miejskiej 

Kościan wywożone są do unieszkodliwienia na składowiska: Bonikowo, 

Czmoń, Kutno, Śmigiel. 

 

 Na terenie gminy miejskiej  nie odnotowuje się składowisk odpadów. 

Dość powszechnym jednak zjawiskiem, szczególnie w momencie wprowadzenia 

opłat za składowanie odpadów, stało się usuwanie niewielkich ilości odpadów w 

miejsca niedozwolone. Są one jednak w miarę możliwości szybko likwidowane.

  

 

2.2.6. System opłat za zbiórkę odpadów 

 

 Firmy, które posiadają zezwolenie na wywóz odpadów z terenu gmin 

powiatu kościańskiego , pobierają opłaty od mieszkańców zgodnie z zawartymi 

umowami.  

 Odbiór odpadów opakowaniowych i surowcowych gromadzonych 

w wyznaczonych miejscach jest bezpłatny. 

Gmina Krzywiń – 2 zł /osobę/miesiąc pow. 4 osoby bezpłatnie 
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Gmina Śmigiel – za kubeł 110 l. ok. 6 zł.  

Gmina wiejska Kościan – ryczałtowo od osoby 

Gmina Czempiń – obowiązują 2 systemy :  

- miesięczny ryczałt od osoby zameldowanej na terenie nieruchomości (z ulgą 

za stosowanie segregacji odpadów) 

- odpłatność za zapełniony pojemnik (ulgę za segregacje stanowi zmniejszenie 

odpłatności z uwagi na mniejsze wypełnienie pojemnika) 

Gmina miejska Kościan – zryczałtowana opłata od osoby  lub opłata 

objętościowa od pojemnika. 

 

 Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych jest typowy dla warunków 

polskich i nie odbiega pod względem technicznym tj. stosowanych pojemników 

czy pojazdów od standardów przyjetych w krajach Unii Europejskiej.  

Zbiórka surowców wtórnych jeżeli istnieje prowadzona jest najczęściej 

systemem pojemnikowym na tzw. Donoszenie. Innym również stosowanym 

systemem jest wykorzystanie worków z tworzyw sztucznych. System ten z 

reguły występuje na terenach z zabudową indywidualną w miastach. Otrzymane 

w tym systemie frakcje charakteryzują się małym stopniem zanieczyszczenia 

.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się bardzo sporadycznie. 

Powszechne jest, tak jak w całym kraju wystawianie przez mieszkańców 

zużytych przedmiotów i urządzeń przy pojemnikach na odpady. Powoduje to, że 

osoby trzecie rozbierają pozostawione urządzenia dla pozyskania surowców 

wtórnych. 

Zbiórka tekstyliów prowadzona jest akcyjnie metodą wystawki po 

wcześniejszym ogłoszeniu. 
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2.3. Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

 

Na terenie powiatu kościańskiego istniejącymi i funkcjonującymi 

instalacjami do odzysku i unieszkodliwiania odpadów są: 

• Zakład Recyklingu Folii Opakowaniowej 

Krzysztof Henschke 

Ul. 24 Stycznia 23 Czempiń 

Odzysk: odpady opakowania z tworzyw sztucznych – 1000 Mg/rok. 

Pozyskane odpady foliowe poddawane są wtórnej segregacji na linii 

sortowniczej oraz recyklingowi polegającemu na myciu, rozdrabnianiu 

i aglomeracji folii. Uzyskany aglomerat przekazywany jest do 

wykorzystania w procesach produkcyjnych zakładów produkujących 

opakowania z folii. 

• JPT RECYKLING 

Jan Poczwarek ul. Kolejowa 36 Czempiń 

Odzysk: 

- odpady z produkcji , przygotowania , obrotu i stosowania tworzyw 

sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych (odpady 

tworzyw sztucznych) – 5 Mg/rok 

- odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki 

powierzchni metali i tworzyw sztucznych (odpady z tłoczenia i 

wygładzania tworzyw, inne nie wymienione odpady) – 13 Mg/rok 

- odpady opakowaniowe - włącznie z selektywnie gromadzonymi 

komunalnymi odpadami opakowaniowymi – (opakowania z tworzyw 

sztucznych – 45 Mg/rok 

- zużyte i nie nadające się do użytkowania pojazdy, odpady z 

demontażu , przeglądu i konserwacji pojazdów – z wyłączeniem 

grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608 (tworzywa sztuczne i inne 

odpady nie wymienione z tworzyw sztucznych) – 7 Mg/rok 
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-  odpady drewna , szkła i tworzyw sztucznych (tworzywa sztuczne) – 

5 Mg/rok 

- odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tworzywa sztuczne i guma 

– z wyłączeniem gumy) – 5 Mg/rok 

- odpady Komunalne segregowane i gromadzone selektywnie – z wył. 

1501 (tworzywa sztuczne) – 20 Mg/rok. 

Pozyskane odpady przetwarzane są na granulat (rozdrabnianie, mycie, 

rozdrobnienie do drobnego granulatu), który wykorzystywany jest do 

powtórnego wytworzenia wyrobów z tworzyw sztucznych. 

 

• Zakład Utylizacyjny  

Lucyna Pirzchlewicz 

Tarnowo Stare 8 

 

Utylizacja padliny i odpadów poubojowych z rynku lokalnego i  

ponadlokalnego. 

Zakład Utylizacyjny położony jest na terenie o powierzchni 3,69 ha. 

Na terenie zakładu zlokalizowane są 3 obiekty budowlane: 

Budynek mieszkalny – 121,00 m2 

budynek administracyjny – 194  m2 

Budynek produkcyjny  - 727,00 m2 

 

W skład budynku produkcyjnego wchodzą następujące pomieszczenia: 

a) parter: 

sala sekcyjna – rzeźnia  

aparatownia ( 2 destruktory ) 

zbiornik na tłuszcz 

mąkownia z zainstalowanym młynkiem do mielenia mączki 

kotłownia z kotłem parowym 
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sterylizator ścieków 

WC,  

pralnia 

suszarnia 

hydrofornia 

rozdzielnia prądu 

warsztat 

magazyny 

b) piętro: 

część socjalna 

dwa magazyny mączki 

 

Zakład Utylizacyjny – Lucyna Pierzchlewicz wyposażony jest w 

instalację (destruktorów) do przerobu  odpadów poubojowych i padliny 

znajdującą się na terenie zakładu. 

Do utylizacji na miazgę mięsno – kostną padłych zwierząt oraz 

odpadów poubojowych służą dwa urządzenia typu Hartman suchy o 

łącznej wydajności ok. 5,76 tys. ton/rok. Tego typu aparatura 

utylizacyjna składa się z następujących elementów: 

• destruktor ( warnik ) 

• skraplacz barometryczny 

• cedzidło – koryto. wanna 

• prasa hydrauliczna 

• młynek młotkowy 

• transporter czerpakowy 

• odstojnik tłuszczowy 

 

Surowce zwierzęce przeznaczone do utylizacji ( padlina, konfiskaty 

weterynaryjne, odpadki zwierzęce, itp. przywożone są na teren zakładu 
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samochodami dostawczymi dostosowanymi do przewozu padliny, 

rozładowywane i transportowane do sali sekcyjnej, gdzie następuje ich 

rozdrobnienie. Odpowiednio rozdrobniony surowiec, tzn. Pocięty na 

kawałki nie większe niż 10 kg, zostaje załadowany do destruktora przez 

„gardło”. Surowiec w destruktorze jest rozprowadzany za pomocą 

mieszadła na długość całego kotła. Na skutek ciągłego dostarczania 

ciepła przez płaszcz grzewczy i mieszadło wzrasta temperatura i 

ciśnienie wewnętrzne zbiornika. Surowiec zostaje rozdrobniony na 

miazgę mięsno – kostną za pomocą mieszadła.   

Z chwilą gdy mieszanina wewnątrz kotła osiągnie temperaturę 130 oC 

rozpoczyna się proces sterylizacji. Na początku tego procesu – w celu 

osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia – należy przeprowadzić 

odpowietrzenie destruktora poprzez otwarcie zaworu 

odpowietrzającego umieszczonego na króćcu gardła destruktora. 

Odpowietrzenie nie trwa dłużej niż 15 minut. Sterylizacja przebiega 

przy temperaturze 130 oC i ciśnieniu 3 atmosfer w ciągu ok. 30 minut. 

Po skończonym procesie sterylizacji następuje proces suszenia miazgi. 

Polega on na ogrzewaniu surowca przy jednoczesnym obniżeniu 

ciśnienia w destruktorze w celu odprowadzenia wody z miazgi mięsno 

– kostnej. Obniżenie ciśnienia uzyskuje się poprzez otwarcie 

odpowiednich zaworów na okres ok. 15 – 25 minut. 

Gdy ciśnienie w destruktorze osiągnie odpowiednią wartość, zostaje 

otworzony główny przewód oparów. Stan suszenia miazgi kontroluje 

się w odstępach półgodzinnych. Kontrolę przeprowadza się na próbach 

pobranych z wnętrza destruktora  za pomocą metody organoleptycznej. 

Wspomniana wyżej operacja trwa ok. 120 minut. 

W celu kontroli procesów zachodzących w destruktorach zainstalowano 

układ rejestracji temperatury, ciśnienia i czasu przebiegu procesów 

technologicznych dla destruktorów. 
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Po zakończeniu procesu suszenia zawartość destruktora – przy pomocą 

mieszadła zaopatrzonego w skośne łopatki – zostaje spuszczona do 

koryta ustawionego pod destruktorem. Następnie miazga zostaje 

skierowana na prasę gdzie ma miejsce oddzielenie tłuszczu od kuch. 

Kuchy zostają rozdrobnione, a tłuszcz przechowywany jest w zbiorniku 

na zewnątrz budynku produkcyjnego. 

 

 

Składowiska odpadów komunalnych 

 

Na terenie powiatu kościańskiego zlokalizowane są 3 składowiska 

odpadów komunalnych : 

- w Koszanowie gm. Śmigiel 

- w Czerwonej Wsi gm. Krzywiń 

- w Bonikowie gm. Kościan     

  

♦ Składowisko w Czerwonej Wsi 

 

Przedmiotowe składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest na 

terenie wsi Czerwona Wieś dz. Nr geod. 347 i 357 przy drodze Krzywiń-

Gryżyna ok. 1,5 km na NW od miasta Krzywiń . Zarządzającym składowiskiem 

jest Urząd Miasta i Gminy Krzywiń. 

Obiekt oddano do użytku w 2001 roku. W związku z powyższym należy 

stwierdzić, że stan formalno prawny obiektu jest uregulowany.     

Składowisko odpadów komunalnych w Czerwonej Wsi zajmuje powierzchnię 

(obecnie – pierwsza kwatera) 1,7 ha  - docelowo 6,2ha. 

Przedmiotowe składowisko odpadów komunalnych należy do składowisk 

częściowo podpoziomowych i częściowo nadpoziomowych, uporządkowanych. 
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Składowisko posiada izolację uszczelniającą podłoże w postaci folii PEHD gr. 2 

mm. Folia okryta jest warstwą drenażowo – ochronną piaszczystą  grubości 0,5 

m.   

Na składowisku występuje drenaż nafoliowy odprowadzający odcieki do 

żelbetowego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego po zewnętrznej stronie 

składowiska. 

Składowanie odpadów odbywa się w sposób uporządkowany na wyznaczonych 

działkach roboczych w obrębie eksploatowanego pola składowego nr 1.  

Odpady zakwalifikowane jako komunalne składowane zostają w pasie 12 ,0 m 

równomierną warstwą o miąższości 1,8-2,0 m i ugniatane spycharką. Każda 

warstwa odpadów o szer. 12 m i grubości 2 m jest ugniatana , a następnie 

przysypywana warstwą piasku o grubości 0,3 m. Dowożone na składowisko 

odpady podlegają segregacji. Składowaniu podlegają wyłącznie odpady 

komunalne. Składowane odpady charakteryzują się przede wszystkim małą 

zawartością substancji organicznych , są suche i składają się przede wszystkim z 

opakowań tradycyjnych i tworzyw sztucznych, szkła, złomu, popiołu, gruzu 

budowlanego i zmiotek ulicznych. Są to zatem odpady , których składowanie 

ma znacznie mniej szkodliwy wpływ od odpadów pochodzących z dużych 

aglomeracji miejskich. 

W sezonie grzewczym w składzie odpadów dominują trudne do rozdzielenia 

frakcje, jak: zwęglone resztki tworzyw sztucznych, kawałki drewna , drobna 

stłuczka szklana , popiół, piasek , gruz budowlany. Odpady te posiadają bardzo 

duży ciężar wagowy oraz stosunkowo niewielką ilość składników nadających 

się do odzyskania jako surowce wtórne, a ich istotne zróżnicowanie w składzie 

morfologicznym stwarza niekorzystne warunki dla stosowania nowoczesnych , 

intensywnych technologii unieszkodliwiania tych odpadów.  

Gruz budowlany nie podlega deponowaniu. Wykorzystywany jest w 

budownictwie. Na składowisko nie trafiają także odpady niebezpieczne. 
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Do końca pierwszego kwartału 2002 roku zdeponowano na składowisku ok. 300 

ton odpadów . 

 

 

♦ Składowisko w Koszanowie 

 

Zarządzającym składowiskiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Śmiglu. 

Przedmiotowe składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest na 

terenie wsi Koszanowo dz. Nr geod. 155/1 ok. 1,5 km na północny wschód od 

miasta Śmigla . 

Składowisko odpadów  w Koszanowie oddano do użytku w 1993 roku. 

Stan formalno prawny obiektu jest uregulowany.      

Składowisko zajmuje powierzchnię 2,65 ha. 

Pozostałe charakterystyczne parametry składowiska: 

• Pojemność efektywna – 121 450 m3 

• Powierzchnia wygrodzona – 3,66 ha 

• Kubatura wykopów – 78 600 m3  

Przedmiotowe składowisko odpadów komunalnych należy do składowisk 

częściowo podpoziomowych i częściowo nadpoziomowych, uporządkowanych. 

Składowisko posiada naturalną izolację mineralną - ilastą posiadającą miąższość 

uniemożliwiającą wg opinii geologicznej jej zniszczenie. 

Obiekt składa się z 1 kwatery, w której odbywa się deponowanie odpadów. 

Obiekt ograniczony jest wałami o szerokości korony 3 m i nachyleniu skarp 

1:1,5. Obwałowanie ma na celu zwiększenie pojemności czynnej składowiska . 

Obwałowania pełnią dodatkowo rolę zabezpieczenia przed niekontrolowanym 

dowozem odpadów. 
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Głębokość liczona od korony wału do rzędnej dna wykopu wynosi 7,0 m i jest 

pomniejszona 0 0,40 m warstwę pospółki będącej zabezpieczeniem gruntów 

nieprzepuszczalnych . Zatem czynna wysokość składowiska wynosi 6,60 m. 

Składowanie odpadów odbywa się w sposób uporządkowany na wyznaczonych 

działkach roboczych. 

Odpady zakwalifikowane jako komunalne składowane zostają w pasie 12 ,0 m 

równomierną warstwą o miąższości 1,8-2,0 m i ugniatane spycharką. Każda 

warstwa odpadów o szer. 12 m i grubości 2 m jest ugniatana , a następnie 

przysypywana warstwą piasku o grubości 0,3 m. Dowożone na składowisko 

odpady podlegają segregacji. 

Składowaniu podlegają wyłącznie odpady komunalne. Składowane odpady 

charakteryzują się przede wszystkim małą zawartością substancji organicznych, 

są suche i składają się przede wszystkim z opakowań tradycyjnych i tworzyw 

sztucznych, szkła, złomu, popiołu, gruzu budowlanego i zmiotek ulicznych. 

Gruz budowlany nie podlega deponowaniu. Wykorzystywany jest w 

budownictwie. Na składowisko nie trafiają także odpady niebezpieczne. 

Do końca 2002 roku zdeponowano na składowisku ok. 1501 Mg odpadów . 

 

 

♦ Składowisko w Bonikowie 

 

Zarządzającym składowiskiem jest Miejski Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie. 

Przedmiotowe składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest na 

terenie wsi Bonikowo dz. Nr geod. 41/3 i 41/4 w odległości ok. 5,5 km na 

północ od miasta Kościana . 

Pierwszą kwaterę wysypiska przekazano do eksploatacji w 1991 roku. 

Przekazanie do użytkowania ostatniej kwatery nastąpiło w 1998 r. 

Wg stanu posiadania całkowita powierzchnia składowiska wynosi 65548 m2.  
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Zgodnie z przyjętym planem realizacyjnym powierzchnia ogólna kwater 

przeznaczonych do deponowania odpadów wynosi 2,05 ha. 

Kwatera I o pow. Ok. 0,72 ha posiada naturalną izolacje w postaci warstwy glin 

zwałowych. Po zakończeniu eksploatacji kwaterę przysypano warstwą piasku o 

grubości 50 cm. 

Kwatera II o pow. Ok. 0,40 ha została wyłożona w całości (dno i skarpy) folią 

izolacyjną. Na dnie znajduje się drenaż odprowadzający ścieki . 

Kwatera nr III o pow . ok. 0,93 ha wyłożona jest w całości geomembraną 

PEHD. Odcieki z kwatery kierowane są do zbiorników betonowych, skąd 

przepompowywane są na kwaterę I celem rozdeszczowania. 

Odpady ugniatane są kompaktorem i przesypywane piaskiem. 

Kwatera nr III jest aktualnie eksploatowana. 

Technologia eksploatacji składowiska przedstawia się następująco: 

- na składowisko przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne , gruz oraz 

odpady z oczyszczania placów i ulic, 

- samochody przywożące odpady są sprawdzane pod względem rodzaju 

przywożonych odpadów , następnie ważone na wadze elektronicznej, odpady 

złożone na kwaterze są ugniatane kompaktorem i przesypywane piaskiem, 

- segregacja prowadzona na wysypisku dot. złomu, części szkła, drewna i 

odpadów wielkogabarytowych, 

- zmagazynowanie odpowiedniej ilości piasku, 

- rozdeszczowanie odcieków na kwaterach, na których zakończono 

eksploatacje. 

Do końca 2002 roku zdeponowano ok. ok. 8602,0 Mg odpadów. 
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W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze dane składowisk odpadów 

komunalnych na terenie powiatu kościańskiego. 
Tabela 7 

Dane dotyczące składowisk odpadów na terenie poszczególnych gmin powiatu 
kościańskiego. 

lokalizacja 

składowiska 

powierz

chnia 

segregacja stan 

wypeł-

nienia 

okres 

funkcjono-

wania 

składowiska 

roczna ilość składowanych 

odpadów 

Bonikowo łączna  

5,5 ha 

boks na szkło 

 

80% 1992-2008 r 1999r. 36.000 m3 

 

2000r. 

23.660 m3 

w tym 1.200 m3 z gminy Kościan 

Koszanowo łączna 

2,65 ha   

- 30% 1993-2020 r. średnio  

6000 m3 

Czerwona 

Wieś 

 

łącznie 

1,70 ha 

planowana 

segregacja,  

na składowisku 

istnieją boksy dla  

wysegrego-wanych 

odpa-dów, 

rozpoczęto 

kompostowanie  

~3,5 % 2001-2022 r. od początku eksploatacji tj. 

kwiecień 2001 r. 

 2300 m3 

  

 

 

2.4. Zbiórka i transport odpadów 

 

Na terenie powiatu kościańskiego funkcjonuje 9 podmiotów 

gospodarczych prowadzących działalność z zakresu zbiórki i transportu 

odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) posiadających odpowiednie 

zezwolenia Starosty w tym zakresie: Wykaz podmiotów przedstawia tabela     

Nr 8: 
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Tabela 8 
 

Decyzje 
 

Lp Adres, regon 

Data wydania Termin 
ważności 

Rodzaj i kod odpadów 

 
1 

 
Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe JOLMIRS 
Stachowski Mirosław 
ul. Armii Krajowej 24 
64-000 Kościan 

 
25.04.2002 

 
31.12.2011 

 
odpady opakowań z papieru i 
tektury 15 01 01 
odpady opakowań z tworzyw 
sztucznych 15 01 02 
opakowania z metali 15 01 04 
opakowania ze szkła 15 01 07 
odpady z żelaza i stali 17 04 
05 
zużyte elementy pojazdów 
samochodowych z metali 
żelaznych 16 01 17 
zużyte baterie i akumulatory 
ołowiowe 16 06 01 
zużyte opony diagonalne           
16 01 03 

 
2 

 
Usługi Transportowe 
Mariusz Frąckowiak 
ul. Słowackiego 3 
64-000 Kościan 

 
06.08.2002 

 
31.12.2011 

 
osady z dna zbiorników 05 01 
03 
inne rozpuszczalniki 
organiczne, roztwory z 
przemywania  i ciecze 
macierzyste 07 01 04 
szlamy wodne zawierające 
farby drukarskie 08 03 07 
odpady ciekłe zawierające 
farby drukarskie 08 03 08 
odpady farb drukarskich 
zawierające substancje 
niebezpieczne  08 03 12 
odpady farb drukarskich inne 
niż 08 03 12 :::: 08 03 13 
szlamy farb drukarskich            
08 03 14 
inne chlorowcoorganiczne 
rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników  14 06 02 
szlamy i odpady stałe 
zawierające rozpuszczalniki 
chlorowcoorganiczne 14 06 
04 
odpady zawierające ropę 
naftową lub jej produkty          
16 07 08 
odpady zawierające inne 
subst. niebezp. 16 07 09 
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3 

 
Transport Ciężarowy 
HURT-DETAL 
Konrad Danielewicz 
ul. Słowackiego 6 
64-000 Kościan 

 
08.07.2002 

 
31.12.2011 

 
osady z dnia zbiorników  
05 01 03 
inne rozpuszczalniki 
organiczne, roztwory z 
przemywania ciecze 
macierzyste 07 01 04 
szlamy wodne zawierające 
farby drukarskie 08 03 07 
odpady ciekłe zawierające 
farby drukarskie 08 03 08 
odpady farb drukarskich zaw. 
substancje nieb. 08 03 12 
odpady farb drukarskich inne 
niż 08 03 12--- 08 03 13 
szlamy farb drukarskich zaw. 
subs. nieb. 08 03 14 
szlamy farb drukarskich inne 
niż 08 

 
4 

 
ROLKO Polsko-
Francuska Sp. z o.o. 
Kiełczewo 
ul. Polna 

 
01.02.2001 

 
31.12.2006 

 
odchody pochodzenia 
zwierzęcego 02 01 06 
fosfogips 06 09 01 
 
 
odchody pochodzenia 
zwierzęcego 02 01 06 
fosfogips 06 09 01 

 
5 

 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno –Handlowe 
KOMPOSTAL s.j. 
H.Ł.H.D.N. 
Wieszczeczyńscy 
Spytkówki, ul. Prosta 4 
64-000 Kościan 

 
05.08.2002 

 
31.12.2011 

 
fosfogips 
reagip 
odchody pochodzenia 
zwierzęcego 

 
6 

 
Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
HYDROSPRZĘT 
Adam Nyczak 
Kurza Góra 
ul. Kościańska 9 
 
 

 
25.03.2003 

 
31.12.2012 

 
opakowania drewniane 15 01 
03 

 
7 

 
P.U.H BETONIARNIA 
Sp. c. 
K. Szymański, K. 
Jaśkowiak 
ul. Południowa 21 
64-030 Śmigiel 

 
05.11.2001 

 
31.12.2005 

 
żużel 10 01 01 
popiół mokry 10 01 13 
popiół suchy 10 01 02 
grys pomiedziowy 01 01 03 
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8 Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe 
ECO-ZEC Sp. z o.o. 
ul. Gdyńska 54 
61-016 Poznań 

04.04.2001 31.12.2005 popiół lotny 10 01 02 
mieszanka popiołowo-
żużlowa 10 01 13 

9 Prywatny Zakład 
Produkcyjno – Handlowy 
ANTEX 
Danuta Antkowiak 
ul. Adamowo 11 
 

08.05.2001 31.12.2003 żużel paleniskowy          10 01 
01 

 
 

 

2.5. Podsumowanie 

 

Oceniając obecny stan gospodarki odpadami na terenie powiatu 

Kościańskiego należy zwrócić uwagę na kilka aspektów: 

1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane są przez każdą z gmin 

we własnym zakresie nie stanowiącego spójnego systemu powiatowego. 

Gminne systemy gospodarki odpadami ograniczają się do zbiórki 

zmieszanych odpadów balastowych kierowanych na składowiska odpadów 

oraz do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych w dość małym zakresie. 

2. Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów objętych jest ok. 90 % 

mieszkańców powiatu. 

3. Zbiórka odpadów komunalnych w głównej mierze oparta jest na 

pojemnikach 110 litrowych, 1100 litrowych oraz kontenerach zamkniętych. 

4. Zbiórką odpadów komunalnych zajmują się koncesjonowane firmy 

wywozowe. Ponadto dziewięć podmiotów gospodarczych posiada 

zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne. 

5. Z analizy dostępnych danych wynika, że na terenie powiatu kościańskiego 

powstaje ok. 198.475,00 Mg odpadów, z czego ok.  24.000,00 Mg stanowią 

odpady komunalne  
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6. Obok odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne na terenie powiatu 

wytwarzane są odpady niebezpieczne. Podmioty gospodarcze z terenu 

powiatu posiadają zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów w ilości 

2188,00 Mg odpadów niebezpiecznych . 

7. Na teren powiatu kościańskiego importowane są odpady poubojowe 

przeznaczone do unieszkodliwienia w zakładzie utylizacyjnym w Tarnowie 

Starym. 

8. Na terenie powiatu istnieje jeden mogilnik z zawartością 

przeterminowanych pestycydów i opakowań po nich. Szacuje się, że 

zdeponowanych jest w nich ok. 16,0 Mg odpadów niebezpiecznych. 

Przewidywany termin likwidacji -rok 2004. 
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3.   PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI I SKŁADU ODPADÓW 
 
 Przystępując do porządkowania systemu gospodarki odpadami należy 

uwzględnić zmiany, które będą następować w kolejnych latach a dotyczące 

ilości i składu odpadów powstających na terenie powiatu. Głównymi 

elementami, które będą wpływały na zmiany ilości odpadów to: 

• zmiany ilości mieszkańców 

• zamożność i styl życia mieszkańców 

• rozwój ekonomiczny kraju (regionu) 

• wydajność produkcji 

 

 Za stan wyjściowy przyjęto rok 2002, a za granicę prognozy rok 2015. 

Prognoza została przeprowadzona w oparciu o dwa wskaźniki wpływające na 

zmiany ilości i morfologię odpadów: 

- wskaźnik wzrostu liczby mieszkańców – wraz ze wzrostem liczby 

mieszkańców wzrasta liczba wytwórców odpadów, wzrasta ilość odpadów 

związanych z produkcją dóbr dla zaspokojenia potrzeb ludności 

-  wskaźnik Produktu Krajowego Brutto – wraz ze wzrostem lub spadkiem 

zamożności ludności zmienia się model konsumpcyjny, a tym samym ilość i 

skład powstających odpadów. 

-  Oba wskaźniki mają znaczenie dla szacunku wzrostu ilości odpadów 

zarówno komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych jak i w 

pozostałych sektorach życia publicznego (handel, usługi, produkcja). 

 

Do dalszych prac przyjęto następujące założenia: 

1. Przez cały okres prognozy liczba ludności będzie sukcesywnie, choć 

nieznacznie maleć. Będzie to spowodowane głównie zjawiskiem migracji 

ludności z terenów wiejskich do miast i poza teren powiatu. Generalnie 
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prognozy demograficzne przewidują, że liczba mieszkańców Polski będzie 

się utrzymywała na stałym poziomie lub nawet zmniejszała. 

2. Zakładać należy znaczny rozwój turystyki na terenie powiatu z racji 

naturalnych walorów przyrodniczych. Wiązać się to będzie ze wzrostem 

masy odpadów, szczególnie w okresach letnich. 

3. Obecny poziom wzrostu PKB kształtuje się na poziomie 1,0%. Rządowe 

prognozy przewidują wzrost PKB w najbliższych latach do poziomu ok. 5% 

rocznie (np.w obecnym roku o 3,5%). Zdecydowanie trudniej jest 

przewidzieć jego wzrost w dłuższej perspektywie czasowej Do celów 

niniejszej analizy przyjęto uśrednioną wartość wzrostu PKB w wysokości 

3,0 % rocznie na przestrzeni całego okresu prognozy. 

 

Ponadto, poza wymienionymi powyżej czynnikami, ilość odpadów będzie 

zależała także od takich (trudnych do oszacowania) czynników jak: 

• struktura zamieszkania – zgodnie z ogólnokrajowymi zmianami część 

ludności w najbliższych latach zmieni miejsce zamieszkania przechodząc 

z terenów wiejskich do miast. Także struktura zamieszkania w miastach 

ulega zmianom. Wydaje się prawdopodobne, że część tzw. klasy średniej 

wraz ze wzrostem zamożności będzie zmieniało miejsce zamieszkania z 

wielorodzinnego na jednorodzinne zwłaszcza na terenach podmiejskich. 

• struktura zaopatrzenia w ciepło – cześć mieszkańców może zmienić 

sposób ogrzewania własnych posesji, przechodząc na ogrzewanie inne niż 

węglowe.  Zmiany te w dużej mierze uzależnione będą od atrakcyjności 

finansowej poszczególnych rodzajów ogrzewania. 
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Tabela 9 

Zmiany ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie 
powiatu Kościańskiego w prognozowanym okresie czasu 

Lata  

2002 2005 2010 2015 

Liczba mieszkańców 77. 500 77. 450 77.150 76.950 

Wskaźnik nagromadzenia 

odpadów z gospodarstw 

domowych [kg/Mr] 

186,2 203,0 233,4 268,4 

Ilość odpadów komunalnych     

z gospodarstw domowych 

[Mg] 

14.430 15.722 18.006 20.653 

 

Wyliczone wskaźniki i ilości odpadów w najbliższych latach należy 

traktować jako orientacyjne, służące głównie określeniu skali problemu. Służą 

one zapewnieniu odpowiednich środków technicznych i finansowych 

wynikających z ilości odpadów (np. perspektywiczny zakup samochodu 

specjalistycznego o większej pojemności).  

Do 2015 roku sytuacja demograficzna nie będzie ulegać większym zmianom. 

Dominować będzie tendencja zniżkowa w liczbie mieszkańców. Z poprawą 

warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców , co spowoduje 

większe zapotrzebowanie na medykamenty i usługi medyczne. Na skutek tego 

wzrastać będzie ilość odpadów z jednostek służby zdrowia.  

Prognozowanie ilości odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpieczne 

pochodzących z procesów produkcji jest bardzo utrudnione. Przewiduje się 

jednak zmniejszanie ilości odpadów pochodzących z produkcji w związku ze 

zmianą technologii na małoodpadowe.   

Omówione powyżej przedsięwzięcia wpłynąć winny na zmniejszenie 

masy powstających odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpieczne oraz na 
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zmniejszenie masy tej grupy odpadów unieszkodliwianych na składowiskach 

odpadów. 

Ocenienie zmian składu morfologicznego odpadów jest znacznie 

trudniejsze od szacowania zmian ich ilości. Pośrednio działać tu będą wszystkie 

wymienione powyżej czynniki. Decydujące znaczenie będzie tu miał jednak 

poziom zamożności społeczeństwa i związany z nim model konsumpcyjny. Nie 

bez znaczenia będzie tu też kształtowanie się poziomu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. Dzięki niemu mogą występować na szerszą skalę 

pewne zjawiska wpływające na skład morfologiczny odpadów np. świadome 

wybieranie opakowań szklanych przy jednoczesnym „bojkocie” opakowań z 

tworzyw sztucznych. Istotne tu też mogą być „mody” na pewne zachowania.  

Jakkolwiek czynniki te wpływać będą na zmianę składu morfologicznego 

nie sposób ocenić skali i zakresu ich działania. Generalnie przypuszczać należy, 

że nastąpi wzrost ilości odpadów cechujący się następującymi zmianami w 

składzie morfologicznym:  

• wzrost ilości makulatury (nasilenie się akcji promocyjnych, 

informacyjnych i marketingowych),  

• wzrost ilości szkła przy jednoczesnym spadku opakowań plastikowych 

(propagowanie opakowań wielorazowych), 

• zmniejszenie się drobnej frakcji nieorganicznej (popiołu i żużla) - zmiana 

sposobu ogrzewania, 

• wzrost frakcji organicznej – zmiana użytkowania na posesjach 

jednorodzinnych (zmniejszenie powierzchni przydomowych ogródków 

uprawnych na rzecz zwiększenia powierzchni trawiastych). 

 

Zmiany składu morfologicznego nie powinny wpłynąć na sposób 

prowadzonej gospodarki odpadami bowiem podstawowym elementem, na który 

projektowany będzie system jest ilość odpadów. System ten powinien 

jednocześnie zakładać etapowość realizacji i modułowość rozbudowy. Przy 
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takim założeniu wprowadzanie koniecznych zmian wynikających ze zmiany 

składu morfologicznego (np. konieczność zagospodarowania większej ilości 

danej frakcji odpadów) powinno być realizowane bez większych problemów. 

W ocenie perspektyw wytwarzania odpadów związanych z gospodarką 

należy uwzględnić przede wszystkim zamierzenia krajowe w zakresie rozwoju 

kraju jak również plany restrukturyzacji gospodarki narodowej. Modernizacja 

istniejących zakładów, zmiany technologiczne jak również wprowadzenie 

limitów materiałochłonności, zmiany w systemach energetycznych 

(wykorzystywanie energii odnawialnej) winny przyczynić się do ograniczenia 

powstawania odpadów.  

Uwzględniając powyższe założenia planistyczne przyjąć należy, że ilość 

odpadów związanych z funkcjonowaniem podmiotów wytwórczych powinna 

systematycznie maleć.  

Przewiduje się, że nastąpią istotne zmiany w składzie odpadów 

wytwarzanych przez podmioty gospodarcze. Zakłada się wzrost ilości odpadów 

opakowaniowych (makulatura, odpady włókiennicze, tworzywa sztuczne), które 

winny być poddawane recyklingowi wraz z jednoczesnym zmniejszeniem masy 

odpadów technologicznych związanym z wprowadzaniem technologii 

małoodpadowych.  

 

 

Prognozy dla przemysłu 

 

Przemysł cukrowniczy- w tej branży nie należy spodziewać się istotnych zmian 

ilościowych wytwarzanych odpadów. Przemysł cukrowniczy pokrywa krajowe 

zapotrzebowanie.  

 

Przemysł mleczarski- wraz ze spodziewanym wzrostem produkcji nastąpi 

podniesienie reżimów w gospodarce odpadami. Wraz z przystąpieniem do Unii 
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Europejskiej określone zostaną kwoty mleczne , zapewne wyższe od obecnego 

poziomu produkcji , jednak wymagania jakościowe norm europejskich 

spowodują poważne trudności dla tego przemysłu w związku z ograniczeniami 

stosowania odpadów na cele paszowe i nawozowe. 

 

Przemysł mięsny – odpady będą tak jak dotychczas , wykorzystywane do 

produkcji pasz z pewnymi zastrzeżeniami. Możliwy jest również ich recykling 

organiczny podczas procesów kompostowania i fermentacji. W ostatnim okresie 

Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów 

pochodzenia zwierzęcego  na produkcję mączek i zakazała ich stosowania w 

żywieniu zwierząt. 

 

Sektor energetyczny -  niezależnie od prognoz i oczekiwań wzrostu udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie paliwowo-energetycznym , 

biorąc pod uwagę realia regionu , istniejącą bazę energetyczną , dotychczasowe 

doświadczenia i projektowane przedsięwzięcia można ocenić, że realizacja 

zamierzonych celów nie wpłynie w istotny sposób na ilość i jakość odpadów 

wytwarzanych  w tym sektorze. 

 

Odpady remontowo-budowlane – w związku z stagnacja w ostatnich latach w 

przemyśle budowlanym , przewiduje się w rozpatrywanym okresie czasowym 

wzrost koniunktury tej gałęzi. Bazując na danych o ilości wytworzonych 

odpadów  oraz tendencjach krajowych dotyczących rozwoju budownictwa  

przyjmuje się do roku 2007 wzrost odpadów o ok. 10 %. 

 

Odpady z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych – zgodnie z 

danymi z krajowego planu gospodarki odpadami należy założyć systematyczny 

wzrost ilości odpadów. 
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Wyeksploatowane pojazdy, zużyte opony, akumulatory baterie-prognoza ilości 

złomowanych pojazdów w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości 

zużytych pojazdów .W związku z tym należy przyjąć dla tut. powiatu wzrost 

liczby odpadów. Szacuje się , że ilość zużytych opon , podobnie jak 

złomowanych pojazdów będzie w skali powiatu rosła podobnie jak w skali 

kraju. Brak jest jednak danych co do szacunkowych ilości tej grupy odpadu. 

Prognoza ilości akumulatorów wiąże się z ilością używanych samochodów , 

która w skali kraju wykazuje nieprzerwany wzrost. Ze względu jednak na brak 

danych nie można przeprowadzić wiarygodnej prognozy dla powiatu 

kościańskiego.  

 

Odpady ropopochodne – prognoza ilości tej grupy odpadów wiążę się z ilością 

m. In. złomowanych samochodów, która w skali kraju wykazała nieprzerwany 

wzrost. Założono 5 % wzrost tych odpadów na podstawie analizy udzielonych 

zezwoleń na wytwarzanie odpadów. 

 

Azbest- wg. danych zawartych w WPGO na terenie województwa 

wielkopolskiego w perspektywie lat 2003-2032 wielkość tej grupy odpadów 

wyniesie 1100 tyś. Mg. Określenie jaki udział procentowy będzie miał w tym 

powiat kościański , wymagałoby szczegółowej analizy stanu aktualnego. Nie ma 

to jednak zasadniczego wpływu na zasady i kierunki postępowania z odpadami 

azbestowymi. Regulacje odnoszące się do wyrobów azbestowych obejmują 

etapy począwszy od ich demontażu , pakowanie, monitoring, przemieszczanie i 

transport, skończywszy na bezpiecznym składowaniu. 

 

PCB, Farby i lakiery  - Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. 

mają zostać oczyszczone wszystkie urządzenia i instalacje zawierające PCB. Na 

terenie powiatu kościańskiego brak jest na dzień sporządzania planu informacji 

na temat ilości tych wyrobów. 
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Prognozy wskazują , że ilość odpadów farb i lakierów nie powinna znacząco 

wzrastać . Przewiduje się natomiast spadek ich toksyczności. Obserwuje się 

zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami 

lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych, stosowanie farb 

proszkowych, ograniczenie stosowania materiałów malarskich zawierających 

rozpuszczalniki organiczne 
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4. POLITYKA CELE I ZADANIA. 
4.1. Założenia krajowego planu gospodarki odpadami. 

 

Podstawą planowania gospodarki odpadami na terenie powiatu 

kościańskiego winny być założenia planów gospodarki odpadami wyższego 

szczebla. 

Krajowy plan gospodarki odpadami został przyjęty przez Radę Ministrów w 

dniu 29 października 2002 r. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem, 

przy opracowaniu „Krajowego planu” przyjęto następujące podstawowe zasady 

postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja; 

2) zapewnienie odzysku, głównie recyklingu, odpadów, których powstania w 

danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie udało się uniknąć; 

3) unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem); 

4) bezpieczne dla zdrowia ludzkiego  i środowiska składowanie odpadów, 

których nie da się z uwagi na warunki techniczno – ekonomiczne poddać 

procesom odzysku lub unieszkodliwiania  

 

W odniesieniu do sektora komunalnego krajowy plan  przyjmuje następujące 

założenia: 

- w 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające 

biodegradacji w takim stopniu, aby kierować do składowania ilości 75 % 

odpadów wytworzonych  w 1995 roku; w 2013 roku zredukuje się w ten 

sam sposób składowane  do 50 % wytworzonych w porównywalnym 

1995 roku; 

- w 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane w 50 % odzyskowi, 

a w 25 % - recyklingowi; 

- w 2006 roku 20 % odpadów wielkogabarytowych będzie odbieranych w 

wyniku selektywnej zbiórki, w 2010 roku – 50 %, a w 2014 roku – 60 %; 
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- selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich  ze 

wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku w 15 %, a w 2010 roku – 

w 40 % i w 2014 roku – w 60 %; 

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych  w celu ich 

unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku – 15 % i w 2014 roku –    

80 %; 

 

W odniesieniu do sektora gospodarczego planuje się: 

- dwukrotne zwiększenie odzyskiwanych i ponownie stosowanych w 

produkcji odpadów przemysłowych; 

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych i przygotowanie skutecznych 

instrumentów ekonomicznych; 

- utworzenie baz danych pozwalających na uzyskiwanie pełnej i 

wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania; 

- likwidację starych składowisk, modernizację eksploatowanych oraz 

rekultywację terenów zdegradowanych; 

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru na gospodarowaniem 

odpadami, w tym prowadzenie monitoringu; 

- rozszerzenie zakresu prac badawczo – rozwojowych nad nowymi 

technologiami odzysku i ponownego zagospodarowani odpadów. 

W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych krajowy plan gospodarki odpadami  

zakłada wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych w 2005 roku 15 % 

odpadów niebezpiecznych,  w 2010 roku – 50 %, a w 2014 roku – 80 %. Do 

realizacji tych celów niezbędne będzie stworzenie systemu selektywnej zbiórki 

tej grupy odpadów, budowa gminnych punktów zbiórki odpadów 

niebezpiecznych. 

Plan przewiduje zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych; 

zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. Zakłada się również usunięcie wyrobów  zawierających azbest i 
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złożenie ich na wyznaczonych składowiskach wyrobów zawierających azbest. 

Do roku 2010 zostaną zlikwidowane mogilniki zawierające przeterminowane 

środki ochrony roślin. 

Zamierza się zastosować segregację odpadów medycznych, aby 

zmniejszyć ilość odpadów wymagających unieszkodliwiania przez termiczne 

przekształcenie. 

 

 

4.2. Założenia planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego. 

 

Przyjęte w planie  krajowym założenia stanowią wytyczne do tworzenia 

planów niższego szczebla i winny być realizowane przez podmioty 

odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. Na podstawie założeń Krajowego 

planu gospodarki odpadami opracowany został Wojewódzki plan gospodarki 

odpadami dla województwa wielkopolskiego określający założenia polityki 

ekologicznej państwa dla terenu województwa.  

 

Cele i zadania dla sektora komunalnego: 

1. Cel ogólny długookresowy do roku 2014: 

 zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym 

oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. 

 

2. Cele krótkoterminowe na lata 2003 – 2006: 

 

 objęcie wszystkich mieszkańców woj. wielkopolskiego zorganizowaną 

zbiórką odpadów komunalnych, 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 73

 skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej 

ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 

roku 1995), 

 osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu 

poszczególnych odpadów: 

- opakowania z papieru i tektury: 45%, 

- opakowania ze szkła: 35%, 

- opakowania z tworzyw sztucznych: 22%, 

- opakowania metalowe: 35%, 

- opakowania wielomateriałowe: 20%, 

- odpady wielkogabarytowe: 26%, 

- odpady budowlane: 20%, 

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%, 

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów 

komunalnych. 

 

3. Cele średniookresowe na lata 2007 – 2014: 

 

 deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów 

komunalnych; 

 skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) 

całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w 

stosunku do roku 1995); 

 osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu 

poszczególnych odpadów: 

- opakowania z papieru i tektury: 50%, 

- opakowania ze szkła: 45%, 

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30%, 

- opakowania metalowe: 45%, 
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- opakowania wielomateriałowe: 30%, 

- odpady wielkogabarytowe: 50%, 

- odpady budowlane: 40%, 

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50% 

 

W celu osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie 

następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi na obszarze woj. wielkopolskiego: 

1) Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w 

zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów. 

2) Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w 

układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania 

odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego 

unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej). 

3) Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami 

przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia 

rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami. 

4) Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów. 

5) Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 

6) Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych i niebezpiecznych. 

7) Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników 

biodegradowalnych. 

8) Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają 

wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu 

wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych. 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 75

9) Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub 

modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów 

komunalnych 

 

Podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami 

ściekowymi:  

1) Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi 

celem zapewnienia  maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i 

środowiskowego. 

2) Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych. 

3) Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w 

osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. 

 

Dla obszaru woj. wielkopolskiego przewiduje się wielokierunkowy 

sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie od ich składu oraz 

uwarunkowań lokalnych. Przewiduje się następujące kierunki postępowania z 

osadami ściekowymi: 

 kompostowanie wraz frakcją organiczną odpadów komunalnych. Powstały w 

ten sposób kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej 

oraz w rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych; 

 wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji osadów o 

odpowiednich parametrach; 

 termiczna przeróbka. Instalacje termicznego przekształcania osadów winny 

obsługiwać oczyszczalnie z dużych miejscowości oraz z rejonów gdzie 

rozwijane jest rolnictwo ekologiczne, turystyka i z rejonów uzdrowiskowych; 

 wykorzystanie odpowiednio spreparowanych komunalnych osadów 

ściekowych do okresowego przesypywania odpadów na składowisku; 

 deponowanie osadów na składowiskach odpadów komunalnych.  
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Cele i zadania dla sektora gospodarczego: 

 

1. Cele na lata 2003 – 2014: 

 zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów; 

 ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych 

na środowisko; 

 bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz 

odpadów i urządzeń zawierających PCB; 

 eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego; 

 

Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest podjęcie następujących 

kierunków działań: 

1) systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i małoodpadowych 

technologii produkcji; 

2) stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady 

przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do 

maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów; 

3) budowa i modernizacja oraz rekultywacja składowisk odpadów 

przemysłowych wyłączonych eksploatacji; 

4) budowa składowisk odpadów azbestowych lub przystosowanie do tego 

celu kwater na składowiskach odpadów komunalnych; 

5) dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz 

likwidacja PCB; 

6) organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i 

niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka 

(SRM) oraz padłych zwierząt (HRM); 
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4.3. Cele  i zadania gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego. 

 

Podstawowym obecnie sposobem postępowania z odpadami na terenie 

powiatu kościańskiego jest ich unieszkodliwianie na składowiskach odpadów 

oraz ograniczony recykling odpadów surowcowych. Powoduje to szybkie 

zapełnianie istniejących składowisk, wzrost ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko oraz wysokie koszty transportu i składowania.  

Z punktu widzenia założeń krajowego planu gospodarki odpadami, które 

uwzględniają instytucjonalne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty 

gospodarki odpadami funkcjonujący system powinien ulec zmianie. 

W tym celu konieczne jest ustalenie głównych zasad polityki odpadowej 

w odniesieniu do poszczególnych jej elementów. Wymaga to wyznaczenia: 

- celów strategicznych po osiągnięciu których ma nastąpić poprawa w zakresie 

zagospodarowania odpadów i zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania 

na środowisko; 

- kierunków działań, które będą służyły do osiągnięcia wyznaczonych celów 

ekologicznych; 

- zadań realizacyjnych, czyli konkretnych przedsięwzięć prowadzących do 

realizacji wyznaczonych kierunków a tym samym celów ekologicznych; 

działania te mają charakter długookresowy i powinny być realizowane aż do 

osiągnięcia założonego celu. 

Biorąc pod uwagę powyższe określono główne cele strategiczne gospodarki 

odpadami dla powiatu kościańskiego: 

1) minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na 

składowiskach; 

2) ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko; 

3) maksymalizacja zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów; 

Wymienione cele w zakresie gospodarki odpadami będą możliwe do osiągnięcia 

poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań:   
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1) unikanie powstawania odpadów - systematyczne wprowadzanie technologii 

bezodpadowych i małoodpadowych; 

2) kontrola nad wszystkimi rodzajami odpadów, ze szczególnym naciskiem na 

odpady niebezpieczne; 

3) odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny; 

4) monitoring oddziaływania elementów systemu na środowisko; 

5) edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu. 

Wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działań wymagają podjęcia 

konkretnych zadań prowadzących do ich osiągnięcia. 

Zadania realizowane na obszarze Powiatu określono w dwóch kategoriach: 

ilościowej i jakościowej. 

 
 
Tabela 10 

Zadania ilościowe Horyzont czasowy 
Odpady 
komunalne 

Zminimalizowanie ilości 
wytworzonych odpadów oraz 
wdrożenie nowoczesnego 
systemu odzysku i 
unieszkodliwiania 
 
Ograniczenie do: 

- 83% wagowo całkowitej 
ilości odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji w stosunku 
do roku 1995; 

- 75% wagowo całkowitej 
ilości odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji w stosunku 
do roku 1995; 

 
 
Deponowanie na składowiskach 
nie więcej niż: 

- 76 % wytworzonych 
odpadów komunalnych 

do końca 2014r. 
 
 
 
 
 
 
do końca 2006r. 
 
 
 
 
do końca 2010r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
do końca 2006 r. 
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- 51 % wytworzonych 
odpadów 

 
 

do końca 2014 r. 
 
 

Odpady 
niebezpieczne  

Wprowadzenie punktów 
zbiórki, odbioru i wykorzystania 
odpadów niebezpiecznych  

- 22 % 
- 50 % 

 
 
 
do końca 2006r. 
do końca 2014r. 

Odpady 
opakowaniowe 

Wprowadzenie selektywnej 
zbiórki i recyklingu: 

• 50% papieru i tektury 
• 45% szkła 
• 30% tworzyw 

sztucznych 
• 45 % metalu 

do końca 2014r. 

Odpady z sektora 
budowlanego 

Zorganizowana zbiórka i 
systemy recyklingu – 50%  

do końca 2010r. 

Odpady 
wielkogabarytowe 

Wprowadzenie selektywnej 
zbiórki oraz ich recyklingu –  

- 20 % 
- 40 % 

 
 
do końca 2006r. 
do końca 2014r. 

Osady z 
oczyszczalni 
ścieków 

Wprowadzenie systemu ich 
przeróbki poprzez 
kompostowanie i dalsze 
wykorzystanie  

do końca 2014r. 

 
Tabela 11 

Zadania jakościowe Horyzont czasowy 
Odpady komunalne Poprawić warunki higieniczne i 

organizacyjne w miejscach 
gromadzenia odpadów w 
systemie zbiorowym. 

do końca 2006r. 
 
 

Odpady 
niebezpieczne  

Rozszerzyć asortyment 
zbieranych wysegregowanych 
odpadów umożliwiających ich 
częściowe wykorzystanie, 
opracowanie zasad gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych 

do końca 2014r. 
 
 
 
do końca 2006r. 
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Odpady 
opakowaniowe 

Zmniejszyć ilość opakowań 
funkcjonujących w obrocie 
handlowym i podnieść wartość 
opakowań zwrotnych 

do końca 2014r. 

Odpady z sektora 
budowlanego 

Rozszerzyć asortyment 
zbieranych wysegregowanych 
odpadów umożliwiających ich 
częściowe wykorzystanie 

do końca 2014r. 

Odpady 
wielkogabarytowe 

Rozszerzyć asortyment 
zbieranych wysegregowanych 
odpadów umożliwiających ich 
częściowe wykorzystanie 

do końca 2014r. 

Osady z 
oczyszczalni 
ścieków 

Doprowadzić do bezpiecznego 
postępowania z odpadami 
mogącymi stwarzać zagrożenie 
zanieczyszczenia gleb i wód 
oraz zakażenia; zwiększenie 
stopnia kontroli obrotu 
komunalnymi osadami 
ściekowymi 

Do końca 2014r. 

 

 

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami w sektorze gospodarczym  

 

W zakładach przemysłowych znaczące zmniejszenie ilości odpadów, poza 

ograniczeniem lub zaprzestaniem produkcji, jest z przyczyn technicznych i 

technologicznych niemożliwe. Dlatego też głównym zadaniem gospodarki 

odpadami jest minimalizacja powstawania odpadów poprzez wprowadzenie 

technologii mało i bezodpadowych oraz najlepszych dostępnych technologii 

(BAT) oraz zwiększenie stopnia ich odzysku lub unieszkodliwiania poza 

składowaniem. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, działania 

powinny być ukierunkowane przede wszystkim na edukację w zakresie 

prawidłowych praktyk postępowania z odpadami zgodnych z obowiązującym 

prawodawstwem. 
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W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi proponuje się w pierwszej kolejności działania organizacyjne, 

które mają na celu poprawę stanu gospodarki odpadami poprzez eliminację 

nieprawidłowych praktyk postępowania z odpadami oraz  zmniejszenie ilości 

odpadów niebezpiecznych kierowanych na składowiska odpadów. Proponuje się 

przyjąć następujące sposoby postępowania dla poszczególnych rodzajów 

odpadów: 

• zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w 

strumieniu odpadów komunalnych 

• zorganizowanie systemu zbiórki zużytych olejów powstających w 

rozproszeniu, 

• przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest w 

budownictwie jednorodzinnym, 

• opracowanie programu usuwania azbestu na terenie powiatu oraz wskazanie 

możliwości finansowania usuwania odpadów w szczególności dla 

budownictwa jednorodzinnego, 

• zorganizowanie zbiórki złomu akumulatorowego powstającego w 

rozproszeniu, 

• organizacja systemu zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych  

• organizację systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych od 

mieszkańców, 

 

Aby działania te odniosły pożądany skutek, należy przeprowadzić akcje 

informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców mające na celu uświadomienie o 

zagrożeniach płynących z nieprawidłowych praktyk postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi. W ramach akcji należy również informować mieszkańców o 

sposobach wdrażania i formie zbiórki i miejscach odbioru odpadów. Akcje takie 

mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki 

odpadami. 
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Działania dla poszczególnych sektorów przemysłu:  

 

Odpady z przemysłu rolno-spożywczego: 

- efektywne wykorzystanie zwiększonej ilości odpadów wytwarzanych w 

przemyśle rolno spożywczym w produkcji rolnej tj. przeznaczanie odpadów na 

pasze lub nawozy (przemysł mleczarski i cukrowniczy) 

- wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowartościowych wyrobów  

- stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami wraz z wprowadzaniem 

nowych technologii produkcji i przetwórstwa  

- znalezienie nowych metod wykorzystania lub utylizacji odpadów pochodzenia 

zwierzęcego szczególnego ryzyka SRM oraz odpadów stanowiących materiał 

wysokiego ryzyka HRM  

- stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych i rolników w celu 

podejmowania przez nich właściwych działań związanych z utylizacją 

odpadów z hodowli (padlina) – np. system dopłat lub refundacji z PFOŚiGW 

za oddanie do utylizacji padliny do specjalistycznego zakładu  

- stworzenie regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych 

pochodzących z hodowli (padliny),  

 

Odpady z sektora energetycznego:  

Możliwości zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów z energetyki 

- wytwarzanie mieszanek na bazie ubocznych produktów spalania z 

przeznaczeniem dla budownictwa drogowego 

- wytwarzanie spoiw cementowo-popiołowych  

- wytwarzanie betonów samozagęszczalnych 

- stabilizacja odpadów przy wykorzystaniu ubocznych produktów spalania  

- wykorzystanie do makroniwelacji i poprawy jakości gruntów 

- podsadzanie podziemnych wyrobisk górniczych  

- przetwarzanie produktów odsiarczania spalin metodą półsuchą  
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- wytwarzanie kruszyw granulowanych na bazie popiołów konwencjonalnych i 

fluidalnych dla potrzeb budownictwa drogowego i geotechnicznego 

- w celu zmniejszenia ilości popiołów i żużli stopniowo eliminowane będą 

niskosprawne kotłownie lokalne 

 

Odpady z jednostek służby zdrowia i jednostek weterynaryjnych 

W ostatnim okresie Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące 

przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego na produkcję mączek i 

zakazała ich użytkowania w żywieniu zwierząt. Zgodnie z Krajowym Planem 

Gospodarki Odpadami w województwie zbudowany będzie szczelny system 

nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów 

pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt 

(HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenia z łańcucha 

pokarmowego ludzi i zwierząt. Potencjał produkcyjny przemysłu 

przekształcającego odpady wynosi w Polsce 3400 Mg/dobę tj. około 850 tys. 

Mg surowców rocznie. W związku z tym, że potencjał ten przekracza prawie o 

50 % zasoby surowcowe netto, należy oczekiwać, że powstające w powiecie 

kościańskim w/w odpady będą w pełni unieszkodliwiane.  

Funkcjonujące instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych w pełni pokrywają obecne i przyszłe potrzeby w 

tym zakresie. Poza technologiami termicznego unieszkodliwiania odpadów z 

jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych opartych o proces 

spalania i pirolizy, możliwe jest stosowanie również innych metod. 

Dla pełnego unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych i 

weterynaryjnych wzmocnione będą działania służb inspekcyjnych oraz 

szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej pracowników służby zdrowia i służb 

weterynaryjnych.  
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Wyeksploatowane pojazdy 

Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki zużytymi pojazdami konieczne jest 

przede wszystkim podjęcie działań, które doprowadziłyby do zwiększenia 

stopnia złomowania starych samochodów oraz wykorzystania surowców z nich 

pochodzących. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z 

wyeksploatowanymi samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po 

dniu 1 stycznia 2007 roku do bezpłatnego przyjmowania samochodów od 

ostatniego właściciela.  

Producenci i importerzy samochodów, w przypadku niewypełnienia 

obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową. 

Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań w 

zakresie demontażu pojazdów, których demontażu nie wykonano na podstawie 

umowy z przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku. 

 

Zużyte opony 

Celem działań w stosunku do zagospodarowania zużytych opon oraz odpadów 

gumowych jest zwiększenie stopnia ich wykorzystania poprzez: 

- przedłużenie czasu ich użytkowania wskutek bieżnikowania i zwiększenia 

trwałości 

-odbieranie przez wyspecjalizowanie firmy posiadające odpowiednie  

uprawnienia do zbierania, strzępienia i spalania odpadów gumowych  

- przewożenie na składowiska stanowiąc prawie 96 % wszystkich wyrobów 

gumowych tam składowanych 

Do zagospodarowania odpadów gumowych powinny powstawać zakłady 

produkujące granulat poprzez np. mechaniczne rozdrabnianie opon i odpadów 

gumowych. Granulat może zostać wykorzystany np. do produkcji materiałów 

budowlanych i galanterii gumowej. 
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Oleje odpadowe 

Działania w tym zakresie powinny być ukierunkowane na zintensyfikowanie 

zbiórki olejów odpadowych poprzez rozszerzenie sieci punktów zbiórki o 

warsztaty samochodowe, stacje benzynowe i inne oraz okresowe i stałe zbiórki 

w wyznaczonych punktach. Zwiększenie stopnia pozyskania olejów 

odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych. 

Zorganizowanie zbierania odpadów ze źródeł  rozproszonych na poziomie 

gminy. Przeprowadzona dla tych działań powinna być kampania reklamowo-

propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi. 

Właściwe funkcjonowanie istniejących instalacji – w zakresie ochrony 

środowiska jak i możliwości odzysku powstających w kraju olejów 

odpadowych.      

 

Akumulatory i baterie  

Kierunki działań: 

1. Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o szkoły, handel i usługi itp. 

2. Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach  

3. Edukacja ekologiczna  

Działania  

W celu usprawnienia gospodarki małogabarytowymi akumulatorami i bateriami 

niezbędne jest zorganizowanie ich zbierania z rozproszonych miejsc 

powstawania. Obowiązek odzysku z rynku zużytych baterii i akumulatorów 

został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowane jest 

przy zastosowaniu opłaty produktowej 

Odnośnie akumulatorów niklowo-kadmowych wielkogabarytowych, w 

przypadku braku zbytu na powstający w procesie unieszkodliwiania tlenek 

kadmu niezbędna będzie modyfikacja linii do odzysku kadmu w aspekcie 

uzyskiwania kadmu metalicznego, który może być magazynowany bez 

negatywnego oddziaływania na środowisko.    
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Azbest 

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Ten 

sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymogami. 

Ponieważ odpady te mogą być unieszkodliwiane poprzez składowanie należy 

rozpatrzyć możliwość wybudowania tego typu składowiska na terenie powiatu 

np. przy istniejącym składowisku komunalnym na jego wydzielonej części. 

Lokalizacja tego typu składowiska zmniejszyła by koszty związane z 

transportem wytworzonych odpadów na tego typu składowiska (najbliższe 

PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie) i zachęciła ludność do usuwania odpadów 

azbestowych. 

 

Farby i lakiery  

- zintensyfikowanie działań w zakresie zbiórki farb i lakierów poprzez ich 

skuteczne wydzielenie ze strumienia odpadów 

- przeprowadzenie akcji informacyjnej dla wytwórców odpadów o zasadach ich 

magazynowania i zbiórki, 

- rozszerzenie sieci punktów zbiórki o warsztaty samochodowe, stacje 

benzynowe, handel i usługi 

- okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach  

- stosowanie mniej toksycznych farb i lakierów oraz stosowanie nowych 

ekologicznych technik malarski  

 

PCB 

Problem PCB będzie rozwiązywany we współpracy ze szczeblem wojewódzkim  

Opracowanie i wdrożenie wojewózkiego  systemu unieszkodliwiania PCB 

wymaga przede wszystkim następujących rozwiązań w obszarze technicznym: 
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- przeprowadzenie akcji edukacyjnej (informacyjno szkoleniowej w zakresie 

genezy zagrożenia środowiska naturalnego przez PCB i możliwości 

przeciwdziałania tym skażeniom 

- przeprowadzenie inwentaryzcji urządzeń technicznych zawierających PCB 

(pracujących i złomowanych) oraz miejsc prawdopodobnego występowania 

tych substancji jako zanieczyszczenia środowiska  

- opracowanie i wdrożenie monitoringu PCB 

- w systemie Wojewódzkiego Monitoringu Gospodarki Odpadami  

- w systemie kontroli źródeł emisji i pomiaru emisji  

- zorganizowanie systemu selektywnego zbierania PCB jako odpadu specjalnego  

- opracowanie i wdrożenie systemu degradacji PCB do 31 grudnia 2010 r. 

(odpowiedzialny za usunięcie odpadu jest jego posiadacz) 

 

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

 

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na 

terenie powiatu 

- stworzenie systemów zbiórki  

- z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub punkty zbierania 

odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy 

- od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu 

elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów recyklingu lub demontażu 

- rozwój działań w zakresie przedłużenia okresu użytkowania a 

mianowicie: przekazywanie starszego sprzętu innym użytkownikom, 

konserwacja i naprawa czy odnowa (modernizacja) przy współudziale 

producentów, organizacji pozarządowych  

- okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach  
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Przeterminowane środki ochrony roślin   

- organizacja selektywnej zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin i 

opakowań po nich  

- systemy zbiórki: 

- z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub punkty zbierania 

odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy 

- od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów pestycydów  

- opracowanie systemu zagospodarowania przeterminowanych środków ochrony 

roślin i opakowań po nich zalegających na terenie powiatu 
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5. MODEL SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA 

POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO. 
5.1. Wytyczne organizacyjne  

 

Jako główne założenia w systemach gospodarki odpadami krajowym oraz 

regionalnych przyjmuje się:  

- zapobieganie powstawaniu odpadów  

- zapewnienie odzysku, głównie recyklingu, odpadów, których powstawania 

w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie udało się uniknąć 

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem)  

- bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, 

których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z 

powodu warunków techniczno-ekonomicznych  

W sektorze komunalnym system zakłada stopniowe zwiększanie ilości 

odzyskiwanych lub unieszkodliwianych odpadów ulegających biodegradacji 

poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania, 

tak aby do składowania kierowane były jak najmniejsze ilości odpadów, tylko 

takich, których w żaden sposób nie będzie można zagospodarować  (tzw. 

balast).   

  Zakłada się również wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych 

odpadów niebezpiecznych, poprzez stworzenie systemu selektywnej zbiórki tej 

grupy odpadów oraz budowa gminnych punktów zbiórki odpadów 

niebezpiecznych.   

Wybór postępowania z odpadami winien być dokonany w skali regionalnej z 

uwagi na korzyści ekonomiczne i uwarunkowania środowiskowe. Należy 

uwzględnić potrzeby lokalne i obawy społeczności. Należy także odpowiedzieć 

sobie na pytanie jakie powinny być odpady (ich skład morfologiczny) aby 

osiągnąć najlepszy efekt ich unieszkodliwiania, bez zwiększania kosztów.  
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System gospodarowania odpadami powinien uwzględniać wszystkie 

elementy łańcucha logistycznego związanego z zagospodarowaniem odpadów, 

począwszy od ich zbiórki i gromadzenia, selekcji i przetwarzania odpadów, aż 

do udostępnienia odbiorcom produktów będących wynikiem przetwórstwa oraz 

utylizacji pozostałości odpadów, które nie znajdują odbiorców do ich dalszego 

wykorzystania. Zarządzanie wszystkimi przepływami materiałowymi i zasobami 

systemu (transport, miejsca składowania i przeładunku, punkty przetwórstwa) 

jest wspomagane systemem informacyjnym opartym na optymalnie 

skonfigurowanych rozwiązaniach technicznych (systemy informatyczne, 

elektroniczna komunikacja).  

 Ogólne założenia organizacyjne systemu: 

• System realizowany jest na obszarze zamieszkałym przez ok. 50 – 400 

tys. mieszkańców. 

• Organizatorem i realizatorem systemu jest reprezentant wszystkich 

uczestniczących w nim samorządów lokalnych - celowy związek gmin. 

• Koordynatorem systemu jest Centrum Zagospodarowania Odpadów – 

podmiot gospodarczy i miejsce, w którym łączą się poszczególne 

strumienie odpadów i zostają poddane segregacji, przetwórstwu i 

przygotowaniu do sprzedaży. 

• Niezagospodarowane odpady są składowane na składowiskach lokalnych 

w odpowiedniej proporcji do ilości odpadów dostarczonych przez gminę 

do Centrum Zagospodarowania Odpadów. 

• Istnieje jednolity dla wszystkich współpracujących gmin system opłat i 

rozliczeń finansowych motywujący mieszkańców do selektywnej zbiórki 

odpadów miejscu ich powstawania. 

• Wszystkie przepływy informacyjne i finansowe koordynuje Centrum 

Zagospodarowania Odpadów. 
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• Centrum Zagospodarowania Odpadów będzie miało charakter 

ponadpowiatowy (w przedsięwzięciu będą uczestniczyć samorządy 

gminne ościennych powiatów) 

 Koordynacja funkcjonowania systemu logistycznego. 

W celu ujednolicenia działań w ramach wspólnego projektu na terenie 

wszystkich współpracujących gmin sformułowano zbiór warunków 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu logistycznego. Jest 

to konieczne, ponieważ w gminach funkcjonują różne rozwiązania w 

zakresie usuwania odpadów komunalnych, które należy uwzględnić podczas 

organizacji systemu: 

• usuwaniem odpadów zajmuje się jeden, lub kilku operatorów, 

• stosowane są różne rodzaje i wielkości pojemników, 

• częstotliwość opróżniania pojemników jest różna, 

• opłaty wnoszone przez mieszkańców za wywóz odpadów z posesji są 

zróżnicowane zarówno pod względem przyjętego systemu rozliczeń, jak i 

wielkości opłat za te same czynności w poszczególnych gminach, 

• odpady przewożone są na różne składowiska, często poza obszar ich 

występowania, 

• opłaty za składowanie odpadów na składowiskach są zróżnicowane. 

Aby wykorzystać istniejący potencjał w zakresie gromadzenia i usuwania 

odpadów oraz w celu nie antagonizowania stosunków gmin z firmami, które 

dotychczas zajmują się gospodarką odpadami należy przyjąć, że wszyscy 

dotychczasowi operatorzy nadal będą mogli prowadzić działalność, ale pod 

dwoma warunkami: 

• działania te zostaną ujednolicone w ramach wspólnie realizowanego 

projektu, 

• wszystkie działania będą koordynowane przez jeden ośrodek – Centrum 

Zagospodarowania Odpadów. 
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Aby system logistyczny mógł sprawnie funkcjonować należy przyjąć że: 

1. Istnieje jednolity system opłat za wywóz odpadów z posesji. Wielkość opłat 

naliczana jest w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. 

Zmiana sposobu naliczania wysokości opłaty nie może powodować wzrostu 

opłaty w stosunku do dotychczasowych. W rodzinach wielodzietnych 

pobiera się opłaty tylko od określonej ilości osób tworzących gospodarstwo 

domowe. 

2. Wszystkie rozliczenia finansowe z mieszkańcami prowadzi Centrum 

Zagospodarowania Odpadów i ono jest dysponentem uzyskanych w ten 

sposób środków finansowych. 

3. Wszystkie odpady (trzy różne strumienie odpadów) są dowożone do 

Centrum Zagospodarowania Odpadów, gdzie poddawane są dalszej 

segregacji, ewentualnemu przetworzeniu i przygotowaniu do sprzedaży. 

4. Odpady dowożone z poszczególnych gmin są ważone i rejestrowane. Dla 

każdej gminy prowadzi się bilans odpadów dostarczonych do CZO i 

przyjętych na własne składowisko w wyniku ostatecznych rozliczeń. 

5. Odpady bezużyteczne (balast) rozwożony jest na lokalne składowiska w 

proporcji do ilości dostarczonych przez gminę odpadów. Czynności te 

realizuje CZO i ono ponosi koszty transportu i opłat za składowanie. 

6. Centrum Zagospodarowania Odpadów finansuje zbiórkę odpadów na terenie 

gmin, zawiera umowy z operatorami i rozlicza ich działalność. 

7. Centrum Zagospodarowania Odpadów współpracuje z odbiorcami odpadów  

i organizacjami odzysku. Z uzyskanych przychodów finansuje zbiórkę 

odpadów i pozostałe formy działalności oraz prowadzi inwestycje w ramach 

całego systemu logistycznego. 

8. W celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców w selektywna zbiórkę 

odpadów, CZO prowadzi rejestr ilości zebranych w ten sposób odpadów i 

premiuje osiągnięte wyniki upustami w opłatach za wywóz odpadów z 

posesji. 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 93

W związku z określonym wyżej programem na Centrum Zagospodarowania 

Odpadów ciążą następujące zadania: 

• Organizowanie systemu logistycznego w gminach. 

• Przyjmowanie odpadów z gmin i ich segregacja. 

• Przetwórstwo odpadów. 

• Sprzedaż odpadów i produktów ich przetwórstwa. 

• Rozwożenie niezagospodarowanych odpadów na gminne składowiska 

odpadów. 

• Współpraca z firmami usuwającymi odpady. 

• Zakup worków, pojemników i kontenerów. 

• Zakup usług związanych z przetwarzaniem odpadów. 

• Prowadzenie rozliczeń finansowych z mieszkańcami za wywóz odpadów z 

posesji.  

• Zarządzanie systemem logistycznym. 

• Opracowywanie raportów, analiz i sprawozdań dla gmin-uczestników 

systemu logistycznego. 

• Rozwój usług i nowe inwestycje. 

 
Ponieważ jednak nie wszystkie frakcje morfologiczne odpadów znajdują 

nabywców (np. opakowania z tworzy sztucznych po olejach silnikowych, 

opakowania po tłuszczach roślinnych, chemii gospodarczej itp.) w celu 

zwiększenia atrakcyjności odpadów dla odbiorców (zwiększenia potencjalnego 

strumienia odpadów, który można skierować do powtórnego wykorzystania) 

przewiduje się przetwarzanie niektórych frakcji odpadów w celu zwiększenia 

ich atrakcyjności dla odbiorców. 
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 Platforma elektroniczna systemu logistycznego. 

Do komunikacji pomiędzy uczestnikami systemu oraz pomiędzy nimi, a 

otoczeniem rynkowym zaprojektowano elektroniczną platformę 

informacyjną, której schemat przedstawiono na rys. 6. 

Platforma składa się z dwóch części: 

• Część dostępna wyłącznie dla uczestników systemu w formie 

prywatnego rynku elektronicznego uczestników systemu. 

Uczestnikami tej części platformy są: mieszkańcy, urzędy gmin i 

starostwa powiatowe, Centrum Zagospodarowania Odpadów, 

operatorzy logistyczni realizujący usługi zbiórki i wywozu odpadów, 

lokalne składowiska odpadów, laboratorium kontrolujące skład 

chemiczny odpadów. 

• Część ogólnodostępna w formie elektronicznego rynku publicznego. 

Jej uczestnikami są firmy oferujące usługi: zbiórki odpadów, 

transportowe, dostawcy worków i pojemników, dostawcy technologii 

i urządzeń do przetwórstwa odpadów, odbiorcy odpadów produktów 

ich przetwórstwa itp. Funkcjonalność platformy elektronicznej 

przedstawiono na rys. 7, przy czym należy ja traktować umownie. 

Celem funkcjonowania platformy elektronicznej jest udostępnienie 

kanałów informacyjnych i komunikacyjnych zaspokajających 

rzeczywiste potrzeby komunikacyjne uczestników systemu 

logistycznego. 
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Rynek  elektroniczny uczestników systemu

Publiczny rynek elektroniczny

http://www.czo.pl

http://www.czo.pl

Centrum   Zbiórki   Odpadów
RAPORT OKRESOWY - GMINA CZEMPIŃ

• Ilość odpadów - zbiórka selektywna,
• Ilość odpadów - odpady zmieszane,
• Ilość pozostałych odpadów komunalnych,
• Morfologia odpadów,
• Ilość odpadów skierowanych na składowisko,
• Zapełnienie składowiska,
• Sprzedaż odpadów,
• Rozliczenia z mieszkańcami,
• Realizacja planu  CZO,
• Wynik finansowy CZO,
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Rys. 6 Elektroniczna platforma informacyjna systemu 
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5.2. Wytyczne techniczno-logistyczne systemu  

 

Do Centrum Zagospodarowania Odpadów trafiać będą 

następujące strumienie odpadów: 

- odpady zbierane selektywnie (frakcja sucha) 

- odpady zmieszane (frakcja mokra) 

- odpady pozostałe (wielkogabarytowe i inne). 

 

Odpady komunalne 

System funkcjonować będzie jako dwupojemnikowy – odpady komunalne 

segregowane będą „u źródła” na dwie frakcje odpadów: suchą, na którą składają 

się następujące surowce wtórne: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, drobny 

złom oraz mokrą – pozostałe odpady zmieszane.  

W zabudowaniach jednorodzinnych mieszkańcy otrzymają pojemnik o 

pojemności 240 l do frakcji suchej. Frakcję mokrą składać będą tak jak do tej 

pory do posiadanych pojemników (110 l i 240 l). W wypadku takiej potrzeby 

Centrum Zagospodarowania Odpadów zapewni mieszkańcom pojemniki do 

frakcji mokrej. 

W zabudowaniach wielorodzinnych segregacja frakcji suchej odbywać się 

będzie do pojemników zbiorczych o pojemności 2m3 umieszczonych w 

ogólnodostępnych miejscach i przystosowanych do opróżniania za pomocą 

samochodów z hydraulicznym systemem dźwigowym (HDS). Frakcja mokra 

składana będzie tak jak dotychczas w kontenerach i pojemnikach zbiorczych 

zarówno typu KP 7 jak i o pojemności1100 l. 

Odpady frakcji suchej odbierane będą za pomocą samochodów ciężarowych o 

nośności 5 ton z podwyższanymi burtami i podnośnikiem HDS. Obsługiwać one 

będą zarówno zbiórkę frakcji suchej w pojemnikach 240 l jak i zbiórkę frakcji 

suchej z pojemników zbiorczych 2m3 przystosowanych do zbiórki HDS-em.  
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Odpady  frakcji mokrej odbywać się będzie za pomocą samochodów 

bezpyłowych (śmieciarek), oraz samochodów hakowych. Samochody 

bezpyłowe obsługiwać będą pojemniki o pojemności 110 l,  240 l, natomiast 

samochody hakowe kontenery KP7. 

Poniżej przedstawiono założenia proponowanych sposobów zbiórki i 

postępowania z pozostałymi grupami odpadów, które powinny być wdrożone na 

terenie powiatu kościańskiego  

 

Odpady wielkogabarytowe  

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane mogą być następujące 

systemy: 

• Okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków 

do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon” 

• Dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum 

recyklingu przez właścicieli własnym transportem. 

• Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki 

sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma 

pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki 

odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia 

odpadów komunalnych. 

• System wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale 

konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej 

generacji. 

 

Odpady niebezpieczne 

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów 

komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych: 

I stopień: 
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• Gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych przyjmujące bezpłatnie 

odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich 

przedsiębiorstw. Zakłada się, że w każdej gminie docelowo zostanie 

zorganizowany co najmniej jeden punkt. 

• Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane będą specjalne 

samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony 

obszar (średnio cztery razy w roku). Docelowo, pojazd obsługiwać będzie 

obszar o wielkości powiatu. 

• Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z 

farbami itp. Władze komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami 

handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów 

odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek 

odpady niebezpieczne na żądanie. 

• Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona w CZO i na odpowiednio 

wyposażonych składowiskach odpadów. 

 

II Stopień: 

Stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych zlokalizowana na terenie 

Centrum Zagospodarowania Odpadów mająca na celu magazynowanie 

odpadów zebranych w gminach i przygotowanie ich do transportu do 

docelowej instalacji. 

 

Odpady budowlane 

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania 

zajmować się powinni: 

• Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby 

prywatne prowadzące prace remontowe.  

• Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów. 
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Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach 

(pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne 

wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko. 

 

Odpady medyczne 

Proponuje się zastosowanie dwóch metod postępowania uzależnionych od 

metody unieszkodliwiania:  

1. Sterylizacji w instalacji do termicznej sterylizacji parowej zlokalizowanej 

bezpośrednio w szpitalu. 

Odpady medyczne zakwalifikowane do unieszkodliwiania w proponowanej 

instalacji będą gromadzone na terenie szpitala w workach z tworzywa 

sztucznego, a następnie przejściowo składowane w zamykanych kontenerach o 

pojemności 1,1 m3. W przypadku przychodni zdrowia, ambulatoriów i 

laboratoriów, wymienione odpady medyczne przewiduje się gromadzić w 

specjalnych, hermetycznych pojemnikach z tworzyw sztucznych. Zebrane w 

wymienionych jednostkach odpady w ustalonych terminach będą odwożone do 

szpitala, gdzie zostanie zainstalowane urządzenie do ich sterylizacji. Proces 

sterylizacji odpadów przebiega w atmosferze pary pod ciśnieniem 4 barów w 

temperaturze 134 0C, przez okres 30 minut. 

Wysterylizowane odpady medyczne w omówionym urządzeniu posiadają 

właściwości odpadów bytowych, tym samym mogą być wywożone na 

składowisko odpadów komunalnych. 

2. Spalania w spalarni odpadów zlokalizowanej w szpitalu w Lesznie . 

Do odpadów szpitalnych wymagających szczególnego sposobu 

potraktowania należą odpady pooperacyjne zwane powszechnie szczątkami 

ludzkimi. Szczątki te będą spalane w instalacji do termicznej utylizacji. W 

szpitalu w Lesznie funkcjonuje spalarnia na tego typu odpady. Odbiorem i 

transportem odpadów pochodzenia medycznego do miejsc ich utylizacji 

powinno zajmować się wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Jednostki służby 
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zdrowia będą mogły zawrzeć z ww. przedsiębiorstwem umowę na 

zagospodarowanie wszystkich lub jedynie części powstających w danej 

jednostce odpadów. 

• Odpady szpitalne typu opatrunki, dreny, cewniki itp. umieszczane są w 

specjalnych workach papierowych wyściełanych od wewnątrz folią lub w 

workach foliowych, a narzędzia typu igły, skalpele, strzykawki w 

pojemnikach polistyrenowych o pojemności 4 dm3. 

• Worki i pojemniki są następnie umieszczane w zamykanym kontenerze na 

kółkach o pojemności 1,1 m3. Kontener może pomieścić 10 – 12 worków 

wypełnionych odpadami, winien być zlokalizowany w wyznaczonym 

miejscu na zewnątrz zabudowań szpitalnych, a kluczem do jego otwierania 

dysponuje upoważniony pracownik. 

• Z punktu widzenia lokalizacji kontenerów przy placówce medycznej, w 

ustalonym terminie odpadu zabierane są specjalnie do tego celu 

przystosowanym samochodem. Odpady przewożone są bezpośrednio do 

miejsca ich unieszkodliwiania. 

• Wysterylizowane odpady wysypywane są do kontenerów i wywożone na 

wysypisko odpadów komunalnych (ewentualnie spalane). 

 

Odpady weterynaryjne 

Martwe zwierzęta i tkanka powinny być przekazywane do zakładów 

utylizacyjnych 

Inne odpady pozabiegowe, stanowiące materiał zakaźny, powinny być 

przekazywane do spalarni odpadów szpitalnych. Mogą być one również 

dezynfekowane 1% roztworem podchlorynu sodu, następnie pakowane do 

szczelnie zamykanych worków foliowych lub kartonów, a następnie spalane.  
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  Schemat przepływu odpadów  
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6. ZAŁOŻENIA SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW.  
6.1 Założenia ogólne.  

Jednym z głównych założeń, na którym oparte jest funkcjonowanie 

systemu jest włączenie w jego skład operatorów logistycznych zajmujących się 

dotychczas zbiórką odpadów na terenie gmin. Wszystkie firmy wywożące 

odpady z tego terenu będą mogły to robić nadal, jeżeli przyjmą warunki 

określone w ramach zaprojektowanego rozwiązania systemowego. Aby system 

mógł się korzystnie rozwijać muszą być spełnione następujące warunki: 

• gminy renegocjują umowy z firmami wywożącymi odpady na następujących 

warunkach: 

- usługę zbiórki i transportu odpadów zakupuje od tych firm CZO płacąc im 

według ustalonej jednolitej stawki za 1 roboczo-kilometr, 

- wszystkie odpady zarówno frakcji suchej, jaki i mokrej trafiają do CZO  

• mieszkańcy rozliczają się za wywóz odpadów bezpośrednio z CZO,  

• opłata za wywóz odpadów z posesji ustalana jest metodą mnożenia stawki 

bazowej przez ilość osób tworzących gospodarstwo domowe, 

• na obszarze objętym działaniem systemu wysokość opłat jest taka sama.  

• firmy usuwające odpady przywożą wszystkie odpady frakcji mokrej jak i 

suchej do CZO. 

 

System zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin odbywać się będzie w 

oparciu o następujące założenia: 

• zbiórka odpadów frakcji suchej odbywać się będzie za pomocą samochodów 

ciężarowych o nośności 5 ton z podwyższanymi burtami i podnośnikiem 

HDS. Obsługiwać one będą zarówno zbiórkę frakcji suchej w pojemnikach 

240 l jak i zbiórkę frakcji suchej z pojemników zbiorczych 2m3 

przystosowanych do zbiórki HDS-em.  
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• zbiórka odpadów frakcji mokrej odbywać się będzie za pomocą samochodów 

bezpyłowych (śmieciarek), oraz samochodów hakowych. Samochody 

bezpyłowe obsługiwać będą pojemniki o pojemności 110 l, 240l, , natomiast 

samochody hakowe kontenery KP7. 

• zbiórka odpadów nietypowych odbywać się będzie za pomocą typowych 

samochodów ciężarowych i ciągników z naczepą, a także jeżeli zajdzie taka 

potrzeba specjalistycznych samochodów przystosowanych do transportu 

danego odpadu. 

• zbiórka odpadów frakcji suchej odbywać się będzie w I etapie 1 raz w 

miesiącu, natomiast w II etapie 2 razy w miesiącu, według ustalonych 

harmonogramów. 

• zbiórka odpadów mokrych odbywać się będzie 1 raz na 2 tygodnie, z 

zastrzeżeniem, iż może nastąpić częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

• zbiórka odpadów nietypowych odbywać się będzie 1 raz na kwartał, z 

zastrzeżeniem, iż może nastąpić częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

• znane są średnie długości tras pokonywanych podczas zbiórki odpadów w 

gminie. Podczas obliczania ilości kilometrów w ciągu roku zakładano, iż 

samochód wyjeżdża z centrum gminy i zbiera odpady tak długo aż się nie 

zapełni, następnie odwozi zebrane odpady do CZO. 

• przy modelowaniu zbiórki frakcji mokrej przyjęto, że 15% frakcji mokrej 

zbierana jest do kontenerów KP7 i obsługiwana za pomocą samochodów 

hakowych, reszta zbierana jest do pojemników 1100 l, które opróżniane są za 

pomocą samochodów bezpylnych o pojemności 12 m3 z 3 krotnym zgniotem. 
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6.2.  Założenia realizacyjne dla inwestycji Centrum Zagospodarowania  

Odpadów w Piotrowie. 

 

 

Na terenie powiatu kościańskiego trwają prace nad zorganizowaniem  

ponadgminnego systemu gospodarki odpadami.  

W m. Piotrowo planowany jest zakład Centrum Zagospodarowania Odpadów 

„SELEKT”, który zgodnie z zamierzeniami stanowić będzie zakład Celowego 

Związku Gmin. Zadaniem związku jest wdrożenie kompleksowego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie zainteresowanych gmin oraz 

zrealizowania inwestycji, jaką jest Centrum Zagospodarowania Odpadów. 

Obecnie realizacja przedsięwzięcie znajduje się na etapie opracowywania 

koncepcji budowy Centrum Zagospodarowania Odpaów w Piotrowie, została 

rozpoczęta procedura związana z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu dla CZO w Piotrowie.  

Przy opracowywaniu koncepcji na budowę Centrum Zagospodarowania 

Odpadów w Piotrowie założono, iż do związku przystąpi 11 gmin, które do 

30.11.2002 r podjęły uchwałę o przystąpieniu do Celowego związku Gmin.  

Uchwały w powyższej kwestii podjęły następujące gminy: Brodnica, Czempiń, 

Dolsk, Kościan, Kościan Miasto, Krzywiń, Luboń, Mosina, Stęszew, Śmigiel, 

Śrem.  

Wśród wyżej wymienionych gmin znajdują się wszystkie gminy powiatu 

kościańskiego oraz gminy powiatów ościennych śremskiego oraz poznańskiego, 

jednak podczas zbierania danych do opracowania niniejszego planu gospodarki 

odpadami uzyskano informacje, iż dwie gminy powiatu kościańskiego tj. 

Śmigiel i Krzywiń planują przystąpienie do podobnego systemu logistycznego 

zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych zlokalizowanego w 

powiecie leszczyńskim. 
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Nie zmieni to jednak założeń przyjętych przy opracowywaniu koncepcji 

zagospodarowania odpadów gdyż w miejsce gmin powiatu kościańskiego, które 

odeszły przyjęto dwie inne z sąsiednich powiatów poznańskiego i grodziskiego, 

są nimi Puszczykowo oraz Grodzisk Wielkopolski.  

Jako rok startowy funkcjonowania logistycznego systemu 

zagospodarowania odpadów przyjęto rok 2004. Inwestycja będzie miała 

charakter dwuetapowy tj: 

- Etap I – lata 2004 – 2008 jako rozwój systemu 

- Etap II – lata 2009-2015 jako pełne funkcjonowanie systemu. 
 

Obecnie liczba ludności zamieszkującej teren, na którym planuje się wdrożenie 

systemu wynosi ok. 190 000. jest to ludność 11 gmin jednak w dalszych 

obliczeniach traktuje się łącznie gminę Kościan wiejską i miejską. 

W dalszych obliczeniach i zestawieniach pokazano ilości odpadów dla ogólnej 

liczby mieszkańców biorących udział w systemie oraz dodatkowo wyodrębniono 

gminy powiatu kościańskiego biorące udział w przedsięwzięciu tj. Czempiń oraz 

Kościan Miasto i gminę wiejską Kościan, które traktowane są jako całość. 

 

6.2.1 Odpady komunalne na terenie funkcjonowania CZO. 

6.2.1.1. Ilość odpadów komunalnych  

Ilość odpadów komunalnych możliwych do uzyskania w ciągu roku została 

oszacowana przy pomocy przeliczników dotyczących ilości odpadów 

wytwarzanych na terenach wiejskich i w małych miejscowościach miejskich w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca w ujęciu wagowym i objętościowym. Tymi 

samymi wskaźnikami posłużono się również, aby sporządzić prognozę 

dotyczącą II etapu działalności systemu. 

Według przyjętych przeliczników 1 mieszkaniec produkuje w ciągu roku średnio 

150 kg odpadów komunalnych, co objętościowo daje około 0,75 m3. Tak, więc 

mając dane dotyczące ilości mieszkańców można oszacować ilość odpadów 
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komunalnych przez nich produkowaną. Informacje na ten temat zostały 

zamieszczone w tabeli 12. 
 

 

 

Tabela 12  Szacowana ilość odpadów komunalnych na obszarze objętym funkcjonowaniem CZO w latach 

2004 – 2008 (I etap). 

L.p. Gmina Liczba 
mieszkańców 

Ilość odpadów 
komunalnych Mg/rok 

Ilość odpadów komunalnych 
m3/rok 

    1 os. = 150 kg 1 os. = 0.75 m3 
1 Czempiń 11 500 1 725 8 625 
2 Kościan 40 000 6 000 30 000 
3 Łącznie pozostałe gminy  138 680 20 802 104 010 

  RAZEM 190 180 28 527 142 635 
 
 

W tabeli 12 pokazano, że w pierwszym etapie funkcjonowania systemu 

powstawać będzie około 28 500 Mg odpadów komunalnych, czyli około 

142 500 m3. Ilość odpadów powstająca na tym terenie będzie wzrastać zgodnie z 

obecnym trendem. Można prognozować, iż w drugim etapie na badanym 

obszarze 1 mieszkaniec będzie produkował ok. 250 kg odpadów komunalnych o 

objętości ok. 1,25 m3, co daje w rezultacie wielkości zamieszczone w tabeli 13 

 
Tabela 13 Prognoza ilość odpadów komunalnych na obszarze objętym funkcjonowaniem CZO w latach 

2009 – 2014 (II etap).  

L.p. Gmina* Liczba 
mieszkańców* 

Ilość odpadów 
komunalnych Mg/rok 

Ilość odpadów komunalnych 
m3/rok 

    1 os. = 250 kg 1 os. = 0.75 m3 
1 Czempiń 11 500 2 875 14 375 
2 Kościan 40 000 10 000 50 000 
3 Łącznie pozostałe gminy  138 680 34 670 173 350 

  RAZEM 190 180 47 545 237 725 
 
* Nieznana jest docelowa liczba gmin wchodzących w skład systemu  

** Liczba mieszkańców przy obecnym wskaźniku przyrostu naturalnego powinna pozostać na porównywalnym poziomie 

 

Według prognoz w drugim etapie działalności systemu na terenie CZO 

powstawać będzie rocznie około 47 500 Mg odpadów komunalnych o objętości 
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około 237 700 m3. Należy, więc wsiąść pod uwagę te dane, a także możliwość 

powiększenia systemu o kolejne gminy, przy projektowaniu przepustowości linii 

do segregacji, aby zbyt mała wydajność segregacji nie była „wąskim gardłem” 

całego systemu. 

 

6.2.1.2. Segregacja odpadów komunalnych  
 
Strumienie odpadów komunalnych trafiających do Centrum Zagospodarowania 

Odpadów w Piotrowie zarówno w I jak i II etapie możemy podzielić na 

następujące grupy: 

- odpady zbierane selektywnie (frakcja sucha) 

- odpady zmieszane (frakcja mokra) 

- odpady pozostałe (wielkogabarytowe i inne) 

W zabudowaniach jednorodzinnych mieszkańcy otrzymają pojemnik o 

pojemności 240 l do frakcji suchej, na którą składają się następujące surowce 

wtórne: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, drobny złom. Frakcję mokrą 

składać będą tak jak do tej pory do posiadanych pojemników. W wypadku takiej 

potrzeby Centrum Zagospodarowania Odpadów zapewni mieszkańcom 

pojemniki do frakcji mokrej. 

W zabudowaniach wielorodzinnych segregacja frakcji suchej odbywać się 

będzie do pojemników zbiorczych o pojemności 2m3 umieszczonych w 

ogólnodostępnych miejscach i przystosowanych do opróżniania za pomocą 

samochodów z hydraulicznym systemem dźwigowym (HDS). Frakcja mokra 

składana będzie tak jak dotychczas w kontenerach i pojemnikach zbiorczych 

zarówno typu KP 7 jak i o pojemności1100 l. 

Odpady wielkogabarytowe zbierane będą według potrzeb mieszkańców zgodnie 

z oddzielnie opracowanym harmonogramem. 
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6.2.1.3. Ilość frakcji suchej i mokrej, oraz poszczególnych surowców wtórnych 

w I i II etapie funkcjonowania systemu.  

 

Ilość frakcji suchej i mokrej powstającej na obszarze objętych funkcjonowaniem 

systemu w I etapie przedstawiono w tabeli 14 Do obliczeń przyjęto następujące 

założenie: 

- mieszkańcy wysegregują 15% odpadów komunalnych jako frakcję suchą 

zarówno do pojemników 240 l, jak i do pojemników zbiorczych. 

 
 Tabela 14 Roczna ilość poszczególnych frakcji odpadów w systemie w I etapie.  

L.p. Gmina Ilość frakcji 
suchej Mg/rok 

Ilość frakcji suchej 
m3/rok 

Ilość frakcji 
mokrej Mg/rok 

Ilość frakcji 
mokrej m3/rok 

    15% 15% 85% 85% 
1 Czempiń 259 1 294 1 466 7 331 
2 Kościan 900 4 500 5 100 25 500 
3 Łącznie pozostałe gminy 3120 15 601 17 682 88 409 

  RAZEM 4 279 21 395 24 248 121 240 
    

Jak wynika z powyższej tabeli w pierwszym etapie funkcjonowania systemu 

będzie do zagospodarowania rocznie około 4 300 Mg frakcji suchej (ok. 21 400 

m3) i około 24 300 Mg frakcji mokrej (ok. 121 300 m3). 

W tabeli 15 przedstawiono podobne zestawienie dla II etapu funkcjonowania 

systemu, przy założeniu, iż mieszkańcom uda się wysegregować 30% odpadów 

komunalnych jako frakcję suchą do pojemników 240 l i pojemników zbiorczych 

do przeznaczonych do frakcji suchej. 

Tabela 15 Roczna ilość poszczególnych frakcji odpadów na terenie systemu w II etapie.  

L.p. Gmina Ilość frakcji 
suchej Mg/rok 

Ilość frakcji suchej 
m3/rok 

Ilość frakcji 
mokrej Mg/rok 

Ilość frakcji 
mokrej m3/rok 

    30% 30% 70% 70% 
1 Czempiń 863 4 313 2 013 10 063 
2 Kościan 3 000 15 000 7 000 35 000 
3 Łącznie pozostałe gminy 10 401 52 005 24 269 121 345 

  RAZEM 14 264 71 318 33 282 166 408 
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Jak wynika z powyższej tabeli w drugim etapie funkcjonowania systemu będzie 

rocznie do zagospodarowania około 14 300 Mg frakcji suchej (ok. 71 400 m3) i 

około 33 300 Mg frakcji mokrej (ok. 166 400 m3). Ilości te mogą ulec zmianie 

gdyż może się zwiększyć liczba gmin prowadzących wspólną gospodarkę 

odpadami. 

Przy modelowaniu rozkładu frakcji suchej na poszczególne rodzaje surowców 

wtórnych posłużono się przelicznikami umieszczonymi w tabeli 16, które oparte 

są na danych dostępnych w literaturze. Przyjęto, iż rozkład ten będzie 

identyczny w I i II etapie funkcjonowania systemu. 
 

Tabela 16 Rozkład frakcji suchej na poszczególne surowce wtórne. 

Surowiec wtórny 

Udział procentowy poszczególnych 
surowców w  frakcji suchej (% w m3 - 

ujęcie objętościowe 

Udział procentowy poszczególnych 
surowców w frakcji suchej (% w tonach - 

ujęcie wagowe) 
makulatura 34 33 

tworzywa sztuczne 41 14 
szkło 16 42 
złom 9 11 

RAZEM 100 100 
 

W tabeli 17 i 18 przedstawiono ilość poszczególnych surowców wtórnych 

możliwych do uzyskania podczas I etapu funkcjonowania systemu według 

rozkładu frakcji suchej wynikającego z tabeli 16.  
 

Tabela 17 Ilość poszczególnych surowców wtórnych możliwych do uzyskania na terenie objętym 

systemem w I etapie w ujęciu wagowym (Mg/rok) 

L.p. Gmina Ilość frakcji 
suchej Mg/rok 

Ilość makulatury 
w frakcji suchej 

Mg/rok 

Ilość tworzyw 
sztucznych w 
frakcji suchej 

Mg/rok 

Ilość szkła w 
frakcji suchej 

Mg/rok 

Ilość drobnego 
złomu w frakcji 
suchej Mg/rok 

1 Czempiń 259 85 36 109 28 
2 Kościan 900 297 126 378 99 

3 
Łącznie 
pozostałe 
gminy 

3 120 1 030 437 1 311 344 

  RAZEM 4 279 1 412 599 1 798 471 
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Tabela 18 Ilość poszczególnych surowców wtórnych możliwych do uzyskania na terenie objętym 

systemem w I etapie w ujęciu objętościowym (m3/rok) 

L.p. Gmina 
Ilość frakcji 

suchej m3/rok 

Ilość makulatury 
w frakcji suchej 

m3/rok 

Ilość tworzyw 
sztucznych w 
frakcji suchej 

m3/rok 

Ilość szkła w 
frakcji suchej 

m3/rok 

Ilość drobnego 
złomu w frakcji 
suchej m3/rok 

1 Czempiń 1 294 440 530 207 116 
2 Kościan 4 500 1 530 1 845 720 405 

3 

Łącznie 
pozostałe 
gminy 

15 601 5 305 6 397 2 496 1 405 

  RAZEM 21 395 7 275 8 772 3 423 1 926 
 

Jak wynika z powyższych tabel, w czasie I etapu funkcjonowania systemu do 

zagospodarowania będą rocznie następujące ilości surowców wtórnych 

uzyskanych z frakcji suchej: makulatura ok. 1400 mg (ok. 7300 m3), tworzywa 

sztuczne ok. 600 mg (8800 m3), szkło ok. 1800 Mg (ok. 3500 m3), drobny złom 

ok. 470 Mg(ok.1900 m3).  

 

W tabelach 19 i 20 przedstawiono analogiczne dane dla II etapu funkcjonowania 

systemu. 

 
Tabela 19 Ilość poszczególnych surowców wtórnych możliwych do uzyskania na terenie objętym 

systemem w II etapie w ujęciu wagowym (Mg/rok) 

L.p. Gmina Ilość frakcji 
suchej Mg/rok 

Ilość makulatury 
w frakcji suchej 

Mg/rok 

Ilość tworzyw 
sztucznych w 
frakcji suchej 

Mg/rok 

Ilość szkła w 
frakcji suchej 

Mg/rok 

Ilość drobnego 
złomu w frakcji 
suchej Mg/rok 

1 Czempiń 863 285 121 362 95 
2 Kościan 3 000 990 420 1 260 330 

3 
Łącznie 
pozostałe 
gminy 

757 3 432 1 456 4 369 1 144 

  RAZEM 14 264 4 707 1 997 5 991 1 569 
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Tabela 20 Ilość poszczególnych surowców wtórnych możliwych do uzyskania na terenie objętym 

systemem w II etapie w ujęciu objętościowym (m3/rok) 

L.p. Gmina 
Ilość frakcji 

suchej m3/rok 

Ilość makulatury 
w frakcji suchej 

m3/rok 

Ilość tworzyw 
sztucznych w 
frakcji suchej 

m3/rok 

Ilość szkła w 
frakcji suchej 

m3/rok 

Ilość drobnego 
złomu w frakcji 
suchej m3/rok 

1 Czempiń 4 313 1 466 1 768  690 388 
2 Kościan 15 000 5 100 6 150 2 400 1 350 

3 

Łącznie 
pozostałe 
gminy 

52 005 17 682 21 323 8 321 4 681 

  RAZEM 71 318 24 248 29 241 11 411 6 419 
 

Jak wynika z powyższych tabel w czasie realizacji II etapu do 

zagospodarowania w ciągu roku będą następujące ilości surowców wtórnych 

uzyskanych z frakcji suchej: makulatura ok. 4700 Mg (ok. 24 300 m3), 

tworzywa sztuczne ok. 2000 Mg (ok. 29 300 m3), szkło ok. 6000 Mg (ok. 11 

500 m3), drobny złom ok. 1570 Mg (ok. 6400 m3). Ilości wyżej podane ulegną 

zmianie gdy do systemu przystąpią dodatkowe gminy.  

 

 

6.2.1.4. Zapotrzebowanie na pojemniki do segregacji frakcji suchej odpadów. 

 

W tabeli 21 przedstawiono roczne zapotrzebowanie na pojemniki do segregacji 

frakcji suchej w I etapie funkcjonowania systemu. Do obliczeń przyjęto 

następujące założenia: 

- mieszkańców podzielono na dwie grupy: 70% to mieszkańcy w domach 

jednorodzinnych, a 30% to mieszkańcy w domach wielorodzinnych (w 

większości gmin nie ma dokładnych zestawień na ten temat), 

-  jeden pojemnik 240 l  przypada na jedną rodzinę, którą tworzy średnio 5 osób,  

-  jeden pojemnik o pojemności 2m3 do frakcji suchej przypada na 500 osób, 
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Tabela 21 Roczne zapotrzebowanie systemu na pojemniki do frakcji suchej. (I etap) 

L.p. Gmina 

Liczba 
mieszkańców w 

domach 
jednorodzinnych 

Liczba 
mieszkańców w 

domach 
wielorodzinnych 

Liczba rodzin w 
domach 

jednorodzinnych 

Ilość 
pojemników 

240 l do 
frakcji suchej 

Ilość 
pojemników 
do segregacji  

2 m3 
1 Czempiń 8 050 3 450 1 610 1 610 7 
2 Kościan 28 000 12 000 5 600 5 600 24 

3 

Łącznie 
pozostałe 
gminy 

97 076 41 604 19 415 19 415 83 

  RAZEM 133 126 57 054 26 625 26 625 114 
 

Z tabeli 21 wynika, iż w I etapie funkcjonowania systemu, roczne 

zapotrzebowanie na pojemniki do segregacji frakcji suchej na terenie objętym 

działalnością CZO wynosi ok. 27 000 pojemników 240 l, natomiast 

zapotrzebowanie na pojemniki zbiorcze do segregacji frakcji suchej według 

założeń wynosi 114 szt, jednak biorąc pod uwagę, iż domy wielorodzinne mogą 

znajdować się w wioskach położonych w znacznej odległości od siebie i być 

zamieszkiwane przez mniej niż 500 osób, liczbę pojemników zbiorczych do 

frakcji suchej zwiększono o 75%  do 200 szt. 

Roczne zapotrzebowanie pojemniki do segregacji odpadów frakcji suchej w II 

etapie funkcjonowania systemu przedstawiono w tabeli 22. Przy obliczeniach 

posłużono się podobnymi założeniami jak w etapie I z jedną zmianą: 

- jeden pojemnik o pojemności 2m3 do frakcji suchej przypada na 300 osób, 
 

Tabela 22 Roczne zapotrzebowanie systemu na pojemniki do frakcji suchej. (II etap) 

L.p. Gmina 

Liczba 
mieszkańców w 

domach 
jednorodzinnych 

Liczba 
mieszkańców w 

domach 
wielorodzinnych 

Liczba rodzin w 
domach 

jednorodzinnych 

Ilość 
pojemników 

240 l do 
frakcji suchej 

Ilość 
pojemników 
do segregacji   

2 m3 

1 Czempiń 8 050 3 450 1 610 1 610 12 
2 Kościan 28 000 12 000 5 600 5 600 40 

3 

Łącznie 
pozostałe 
gminy 

97 076 41 604 19 415 19 415  138 

  RAZEM 133 126 57 054 26 625 26 625 190 
 

W II etapie funkcjonowania systemu roczne zapotrzebowanie na pojemniki 240 

l do segregacji frakcji suchej wynosić będzie około 27 000 szt., natomiast 

zapotrzebowanie na pojemniki zbiorcze do segregacji frakcji suchej wynosić 
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będzie 190 szt. również na tym etapie ilość pojemników zbiorczych będzie 

powiększona do 200 szt. Zapotrzebowanie na pojemniki może ulec zmianie, gdy 

nowe gminy będą przyłączać się do funkcjonującego systemu. 

 

 

6.2.1.5 Transport odpadów  

 

W tabeli 23 i 24 przedstawiono roczne ilości kilometrów pokonywanych podczas 

zbiórki odpadów suchych w I i II etapie funkcjonowania systemu.  

 
Tabela 23 Zbiórka frakcji suchej w I etapie funkcjonowania systemu 

L.p. Gmina 

Średnia 
długość trasy 
robionej przy 

zbiórce 
odpadów w 

gminie 

Ilość 
frakcji 
suchej 
ton/rok 

Ilość frakcji 
suchej 

Mg/miesiąc 

Liczba 
kursów 

samochod
em  

5t / rok 

Liczba 
kursów 

samochod
em 5t / 
miesiąc 

Liczba km 
przejechanych 
rocznie przy 

zbiórce frakcji 
suchej 

Liczba km 
przejechanych 

miesięcznie 
przy zbiórce 
frakcji suchej 

2 Czempiń 45 259 22 52 4 2 329 194 
4 Kościan 48 900 75 180 15 8 640 720 

5 

Łącznie 
pozostałe gminy 
(8 gmin) 

47,24*  2 225 260 624 52 29 477 2 456 

  RAZEM  3 384 357 856 71 40 446 3 370 
*- średnia  długość trasy dla pozostałych gmin 

 

 

Z powyższej tabeli wynika, że zbiórka frakcji suchej podczas I etapu wymagać 

będzie pokonania ok. 40 500 km rocznie.  
Tabela 24 Zbiórka frakcji suchej w II etapie funkcjonowania systemu 

L.p. Gmina 

Średnia 
długość 

trasy 
robionej 

przy zbiórce 
odpadów w 

gminie 

Ilość frakcji 
suchej 

 Mg / rok 

Ilość 
frakcji 
suchej  
Mg / 

miesiąc 

Liczba 
kursów 

samochode
m  

5t / rok 

Liczba 
kursów 

samochod
em  
5t / 

miesiąc 

Liczba km 
przejechanych 
w ciągu roku 
przy zbiórce 
frakcji suchej 

Liczba km 
przejechanych 

w ciągu 
miesiąca przy 
zbiórce frakcji 

suchej 

    km 30%           
1 Czempiń 45 863 72 173 14 7 763 647 
2 Kościan 48 3 000 250 600 50 28 800 2 400 

3 

Łącznie 
pozostałe 
gminy (8 gmin) 

47,24* 7 416 867 2 080 174 98 256 8 188 

  RAZEM   11 279 1 189 2 853 238 134 819 11 235 
*- średnia  długość trasy dla pozostałych gmin 
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Z powyższej tabeli wynika, że zbiórka frakcji suchej podczas II etapu będzie 

wymagać rocznie pokonania ok. 135 000 km. Liczba kilometrów przy zbiórce 

frakcji suchej wzrośnie około 3-krotnie, co ma związek z większą ilością 

odpadów zbieranych w postaci frakcji suchej (30%) oraz z ze zmianą 

częstotliwości zbiórki na 2 razy w miesiącu. Liczba kilometrów może również 

wzrosnąć z powodu przystąpienia do systemu nowych gmin. 

 

W tabelach 25 i 26 przedstawiono liczbę kilometrów pokonywanych rocznie w I 

i II etapie funkcjonowania systemu, przy zbiórce odpadów frakcji mokrej 

zbieranych samochodami bezpylnymi (śmieciarkami) z pojemników o 

pojemności 110 l, 240 l, 1100 l przy zachowaniu wyżej opisanych założeń.  

 
Tabela 25 Zbiórka frakcji mokrej w pojemnikach za pomocą samochodu bezpyłowego w I etapie. 

Lp Gmina 

Średnia 
długość 

trasy 
robionej 

przy zbiórce 
odpadów w 

gminie 

Ilość frakcji 
mokrej w 
pojemni 

kach  
m3 / rok 

Ilość frakcji 
mokrej w 
pojemni 

kach  
m3/ miesiąc

Liczba 
kursów 
rocznie 

śmieciarka
mi 12 m3 z 
3x zgniot 

Liczba 
kursów 

miesięczni 
śmieciarkam
i 12 m3 z 3x 

zgniot 

Liczba km 
przejechanych 
rocznie przy 

zbiórce frakcji 
mokrej z 

pojemników 

Liczba km 
przejechanych 

miesięcznie przy 
zbiórce frakcji 

mokrej z 
pojemników 

1 Czempiń 45 6 232 519 173 14 7 789 649 
2 Kościan 48 21 675 1 806 602 50 28 900 2 408 

3 
Łącznie 
pozostałe 
gminy 
(8 gmin) 

47,24* 75 147 6 263 2 088 175 98 598 8 217 

  RAZEM   103 054 8 588 2 863 239 135 287 11 274 
*- średnia  długość trasy dla pozostałych gmin 

 

 

Tabela 26 Zbiórka frakcji mokrej w pojemnikach za pomocą samochodu bezpyłowego w II etapie 

Lp Gmina 

Średnia 
długość 

trasy 
robionej 

przy zbiórce 
odpadów w 

gminie 

Ilość frakcji 
mokrej w 

pojemnikac
h m3 / rok 

Ilość frakcji 
mokrej w 

pojemnikac
h  

m3/ miesiąc

Liczba 
kursów 
rocznie 

śmieciarka
mi 12 m3 z 
3x zgniot 

Liczba 
kursów 

miesięcznie 
śmieciarkami 

12 m3 z 3x 
zgniot 

Liczba km 
przejechanych 
rocznie przy 

zbiórce frakcji 
mokrej z 

pojemników 

Liczba km 
przejechanych 

miesięcznie 
przy zbiórce 

frakcji mokrej 
z pojemników 

2 Czempiń 45 8 553 713 238 20 10 691 891 
2 Kościan 48 29 750 2 479 826 69 39 667 3 306 

3 
Łącznie 
pozostałe 
gminy 
(8 gmin) 

47,24* 103 143 8 595 2 865 238 135 330 11 277 

  RAZEM   141 446 11 787 3 929 327 185 688 15 474 
*- średnia  długość trasy dla pozostałych gmin 
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Z powyższych tabel widać, jakie ilości kilometrów rocznie i miesięcznie będą 

realizowane przy zbiórce frakcji mokrej odpadów komunalnych z pojemników o 

pojemności 110 l, 240 l, 1100 l opróżnianych za pomocą samochodów 

bezpylnych. Aby w jakiś sposób uśrednić i uwiarygodnić te pomiary posłużono 

się przykładowym samochodem bezpylnym (śmieciarką) o pojemności 12 m3 z 

możliwością 3 –krotnego zgniotu. Jak wynika z tabel 25 i 26 w ciągu roku 

podczas I etapu działalności systemu samochody te będą pokonywały przy 

zbiórce ok. 135 300 km, natomiast w II etapie 185 700 km. 

W tabelach 17 i 18 przedstawiono ilości kilometrów pokonywanych podczas 

zbiórki i transportu odpadów suchych w kontenerach KP7 zbieranych za 

pomocą samochodów hakowych w poszczególnych etapach. Połączono tutaj 

fazę zbiórki i transportu gdyż są one bezpośrednio z sobą powiązane. 
 

 

 

Tabela 27 Zbiórka i transport frakcji suchej z kontenerów KP7 podczas I etapu funkcjonowania systemu. 

L.p. Gmina 

Odległość 
w km od 
centrum 

Gminy do 
CGO 

Ilość 
frakcji 

mokrej w 
kontenerac
h m3 / rok 

Ilość frakcji 
mokrej w 

kontenerach 
m3 / miesiąc 

Liczba 
kursów 
rocznie 

hakowcami 
do 

kontenerów 
KP7 - 7 m3 

Liczba kursów 
miesięcznie 

hakowcami do 
kontenerów 
KP7 - 7 m3 

Liczba km 
przejechany
ch rocznie 

przy zbiórce 
i transporcie 

frakcji 
mokrej w 

kontenerach 

Liczba km 
przejechanych 

miesięcznie 
przy zbiórce i 

transporcie 
frakcji mokrej 
w kontenerach 

1 Czempiń 7 1 100 92 157 13 2 199 183 
2 Kościan 15 3 825 319 546 46 16 393 1 366 

3 
Łącznie 
pozostałe 
gminy 
(8 gmin) 

23,55* 13 261 1 104 1 895 157 89 236 7 437 

  RAZEM   18 186 1 515 2 598 216 107 828 8 986 
*- średnia odległość dla pozostałych 8 gmin 
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Tabela 28 Zbiórka i transport frakcji suchej z kontenerów KP7 podczas II etapu funkcjonowania 

systemu. 

L.p. Gmina 

Odległość 
w km od 
centrum 

Gminy do 
CGO 

Ilość 
frakcji 

mokrej w 
kontenerac
h m3 / rok 

Ilość frakcji 
mokrej w 

kontenerach 
m3 / miesiąc 

Liczba 
kursów 
rocznie 

hakowcami 
do 

kontenerów 
KP7 - 7 m3 

Liczba kursów 
miesięcznie 

hakowcami do 
kontenerów 
KP7 - 7 m3 

Liczba km 
przejechany
ch rocznie 

przy zbiórce 
i transporcie 

frakcji 
mokrej w 

kontenerach 

Liczba km 
przejechanych 

miesięcznie 
przy zbiórce i 

transporcie 
frakcji mokrej 
w kontenerach 

1 Czempiń 7 1 509 126 216 18 3 019 252 
2 Kościan 15 5 250 438 750 63 22 500 1 875 

3 
Łącznie 
pozostałe 
gminy 
(8 gmin) 

23,55* 13 261 1 104 1 895 157 89 236 7 437 

  RAZEM   24 961 2 080 3 566 297 147 999 12 333 
*- średnia odległość dla pozostałych 8 gmin 

 

Z powyższych tabel widać ilości kilometrów pokonywanych rocznie przy 

zbiórce i transporcie frakcji mokrej odpadów z kontenerów KP7. I tak: w I etapie 

funkcjonowania systemu będzie to ok. 107 900 km natomiast w II etapie ilość 

kilometrów zwiększy się do 148 000 km rocznie.  

 

 Podsumowując, zbiórka odpadów będzie realizowana przy pomocy trzech 

rodzajów transportu: 

- frakcja sucha zarówno z pojemników 240 l jak i z pojemników zbiorczych 

za pomocą samochodów z podwyższonymi burtami i HDS-em, 

(przykładowy samochód o nośności 5 ton z podwyższonymi burtami i HDS-

em), 

- frakcja mokra z pojemników 110 l, 240 l, 1100 l za pomocą samochodów 

bezpylnych (przykładowy samochód - śmieciarka o pojemności 12 m3 z 3 

krotnym zgniotem),  

- frakcja mokra z kontenerów KP7 za pomocą samochodów hakowych 

(przykładowy samochód – samochód hakowy). 

 

 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 117

Zbiorcze zestawienie roczne ilości km przy zbiórce odpadów w etapie I i II 

funkcjonowania systemu przedstawiono w tabeli 29. 
 

 

Tabela 29 Zestawienie rocznej ilości km pokonywanych podczas zbiórki odpadów w I i II etapie 

Rodzaj frakcji I etap II etap 

 km km 

Frakcja sucha 40 446 134 819 

Frakcja mokra - pojemniki 135 287 185 688 

Frakcja mokra – kontenery (wraz z 

transportem do CZO) 

107 828 147 999 

RAZEM 175 733 468 506 

 

Z tabeli 29 wynika, iż ogólna ilość kilometrów przejechanych podczas zbiórki 

odpadów na terenie objętym działalnością Centrum Zagospodarowania Odpadów 

wzrośnie w II etapie prawie 2,5-krotnie. Ilości te mogą ulec zmianie, gdy do 

systemu przystąpią nowe gminy. 

 

6.2.1.6. Transport odpadów do Centrum Zagospodarowania Odpadów w 

Piotrowie. 

 

Dotychczas operatorzy logistyczni zbierający odpady na terenie poszczególnych 

gmin wozili je najkrótszą drogą na lokalne składowisko. Jak przewidziano w 

ustaleniach projektowych wszystkie odpady będą trafiać bezpośrednio do 

Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie. Trafiać tam będą zarówno 

odpady frakcji suchej, które po podzieleniu na poszczególne surowce wtórne i 

ewentualnym doczyszczeniu nadawać się będą do sprzedaży lub przetwórstwa, 

jak i odpady frakcji mokrej, z której można wydzielić znaczną ilość surowców 

wtórnych i materiału na kompost. Transport takiej ilości odpadów do CZO 

spowoduje, iż pojazdy firm zbierających odpady będą musiały pokonywać 

dłuższe trasy. Koszty transportu tak jak koszty zbiórki będą pokrywane przez 

CZO. 
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W tabelach 30 i 31 przedstawiono roczne ilości kilometrów, jakie będą musiały 

pokonać samochody podczas transportu odpadów frakcji suchej do CZO w I i II 

etapie. Do modelowania przyjęto założenie, iż długość trasy transportowej 

będziemy liczyć od centrum gminy do CZO w Piotrowie, gdyż nie ma 

możliwości w każdym przypadku stwierdzić gdzie zakończy się faza zbiórki 

odpadów i rozpocznie proces ich transportu. Po napełnieniu samochodu 

zbierającego odpady frakcji suchej zarówno z pojemników 240 l jak i 

pojemników zbiorczych rozpoczyna on proces transportu. 
 

Tabela 30 Transport frakcji suchej w I etapie. 

L.p. Gmina 
Odległość w km od 
centrum Gminy do 

CGO 

Liczba kursów 
samochodem 5t / rok 

Liczba km przejechanych 
rocznie przy transporcie 

frakcji suchej 

1 Czempiń 7 52 725 
2 Kościan 15 180 5 400 

3 
Łącznie 
pozostałe gminy 
(8 gmin) 

23,55* 624 29 395 

  RAZEM  856 35 520 
*- średnia odległość dla pozostałych 8 gmin 

 
Tabela 31 Transport frakcji suchej w II etapie. 

L.p Gmina 
Odległość w km od 
centrum Gminy do 

CGO 

Liczba kursów 
samochodem 5t / rok 

Liczba km przejechanych 
rocznie przy transporcie 

frakcji suchej 

1 Czempiń 7 173 2 415 
2 Kościan 15 600 18 000 

3 
Łącznie pozostałe 
gminy 
(8 gmin) 

23,55* 2 080 97 985 

  RAZEM  2 853 118 400 
*- średnia odległość dla pozostałych 8 gmin 

 

W powyższych tabelach możemy zaobserwować, iż ilość km pokonywanych 

podczas transportu frakcji suchej w I etapie funkcjonowania systemu wyniesie 

ok. 35 500 rocznie, natomiast w II etapie 118 400 km rocznie. 

W tabelach 32 i 33 przedstawiono roczne ilości kilometrów przejeżdżanych 

podczas transportu frakcji mokrej odpadów zbieranych przez samochody 

bezpylne. Do modelowania przyjęto takie same założenia jak przy transporcie 

frakcji suchej.  
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Tabela 32 Transport frakcji mokrej w samochodach bezpylnych do CZO w I etapie 

L.p. Gmina 
Odległość w km od 
centrum Gminy do 

CGO 

Liczba kursów rocznie 
śmieciarkami 12 m3 z 3× 

zgniot 

Liczba km pokonywanych 
rocznie przy transporcie 

frakcji mokrej z pojemników

1 Czempiń 7 173 2 423 
2 Kościan 15 602 18 063 

3 

Łącznie 
pozostałe gminy 
(8 gmin) 

23,55* 2 088 98 325 

  RAZEM  2 863 118 811 
*- średnia odległość dla pozostałych 8 gmin 

 

 

Tabela 33 Transport frakcji mokrej w samochodach bezpylnych do CZO w II etapie 

L.p Gmina 
Odległość w km od 
centrum Gminy do 

CGO 

Liczba kursów rocznie 
śmieciarkami 12 m3 z 3x 

zgniot 

Liczba km pokonywanych 
rocznie przy transporcie 

frakcji mokrej z pojemników

1 Czempiń 7 238 3 326 
2 Kościan 15 826 24 792 

3 

Łącznie pozostałe 
gminy 
(8 gmin) 

23,55* 2 865 134 955 

  RAZEM  3 929 163 073 
*- średnia odległość dla pozostałych 8 gmin 

 

Jak wynika z powyższych tabel liczba kilometrów jaka rocznie będą musiały 

pokonać samochody bezpylne zbierające odpady frakcji mokrej z pojemników 

wynosi w I etapie ok. 118 900, natomiast w II etapie wzrośnie do ok. 163 100 

km. 

Transport frakcji mokrej w kontenerach KP7 za pomocą samochodów 

hakowych został ujęty w punkcie, gdyż w przypadku kontenerów obie te fazy są 

ze sobą ściśle powiązane.  

W tabeli 34 przedstawiono zestawienie zbiorcze rocznych ilości kilometrów 

przejeżdżanych podczas transportu odpadów frakcji suchej i mokrej do CZO w 

Piotrowie w I i II etapie funkcjonowania systemu. 
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Tabela 34 Zestawienie rocznej ilości km pokonywanych podczas transportu odpadów do CZO w I i II 

etapie 

Rodzaj frakcji I etap II etap 

 km km 

Frakcja sucha 35 520 118 400 

Frakcja mokra - pojemniki 118 811 163 073 

Razem 154 331 281 473 

 

Z tabeli 34 wynika, iż ogólna ilość kilometrów pokonywanych podczas 

transportu odpadów do Centrum Zagospodarowania Odpadów wzrośnie w II 

etapie prawie 2-krotnie. Ilości te mogą ulec zmianie, gdy do systemu przystąpią 

nowe gminy. 

 

 

6.2.1.7. Transport balastu z CZO na gminne składowiska odpadów. 

 

W rozwiązaniu projektowym założono, iż odpady pozostałe po segregacji frakcji 

mokrej, które w żaden inny sposób nie będą mogły zostać zagospodarowane, 

zostaną odwiezione na składowiska gminne. Odpady te tzw. „balast” trafią na 

składowiska poszczególnych gmin należących do systemu, transport balastu 

odbywać się będzie w kontenerach o pojemności 32 m3 przewożonych przez 

samochody hakowe należące do CZO i na jego koszt. Balast zostanie poddany 

dodatkowo sprasowaniu, aby ilość kursów i kontenerów potrzebnych do jego 

transportu była jak najmniejsza. Wszystkie odpady trafiające z gmin do CZO 

będą dokładnie rejestrowane i ważone, aby na tej podstawie można było określić 

ilość balastu, jaka powinna trafić do poszczególnych gmin na składowiska. Ilość 

balastu trafiającego na poszczególne składowiska gminne uzależniona będzie od 

ilości przywiezionych z terenu gminy odpadów oraz z możliwości ich 

przetwórstwa lub sprzedaży przez CZO. 
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W tabelach 35 i 36 przedstawiono roczne ilości kilometrów pokonywanych przy 

transporcie balastu na składowiska gminne w I i II etapie funkcjonowania 

systemu. W modelowaniu posłużono się następującymi założeniami: 

-  balast to ok. 45% odpadów frakcji mokrej odpowiednio dla każdej gminy, 

-  znane są odległości od CZO do składowisk gminnych, 

-  każda gmina przyjmuje na swoje składowisko ilość balastu proporcjonalną 

do ilości odpadów dostarczonych do CZO, 

-  prasa do kontenerów ma zdolność 3 –krotnego zgniotu 

-  transport odbywa się za pomocą samochodów hakowych przystosowanych 

do przewozu kontenerów o pojemności 32 m3, będących własnością CZO. 
 

Tabela 35 Transport balastu na składowiska gminne w I etapie 

L.p Gmina 
Nazwa 

składowiska 
gminnego 

Odległość w km od 
CGO do 

składowiska 
gminnego 

Ilość 
balastu  
m3/ rok 

Liczba kursów z 
balastem pojemnik 
32m3 z prasą 3x w 

ciągu roku 

Liczba km 
pokonywanych 

rocznie przy 
transporcie 

balastu 
1 Czempiń Srocko Małe  0,5 3 299 34 34 
2 Kościan Bonikowo 13 11 475 120 3 108 

3 

Łącznie 
pozostałe 
gminy 
(8 gmin) - 20,1* 39 784 414 16 678 

  RAZEM    54 558 568 19 820 
*- średnia odległość dla pozostałych 8 gmin 

 
 
Tabela 36 Transport balastu na składowiska gminne w II etapie 

L.p Gmina 
Nazwa 

składowiska 
gminnego 

Odległość w km od 
CGO do 

składowiska 
gminnego 

Ilość 
balastu  
m3/ rok 

Liczba kursów z 
balastem pojemnik 
32m3 z prasą 3x w 

ciągu roku 

Liczba km 
pokonywanych 

rocznie przy 
transporcie 

balastu 
1 Czempiń Srocko Małe  0,5 4 528 47 47 
2 Kościan Bonikowo 13 15 750 164 4 266 

3 

Łącznie 
pozostałe 
gminy 
(8 gmin) 

- 20,1* 54 605 569 22 890 

  RAZEM    74 883 780  27 203 
*- średnia odległość dla pozostałych 8 gmin 

 

Jak wynika z powyższych tabel w I etapie funkcjonowania systemu na 

wysypiska gminne będzie trafiało rocznie równowartość ok. 570 kontenerów 32 
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m3 z balastem, a ilość kilometrów podczas transportu wyniesie 19 800. 

Natomiast w II etapie działalności system będzie generował rocznie 

równowartość ok. 780 kontenerów 32 m3 z balastem, a ich transport będzie 

pochłaniał ok. 27 200 km rocznie. 

 

 

6.2.2. Odpady ulegające biodegradacji 

 

Oprócz gospodarstw domowych istnieją inne źródła pozyskania odpadów 

ulegających biodegradacji takich jak odpady pochodzące z pielęgnacji terenów 

zielonych., targowiska, cmentarze, oczyszczalnie ścieków itp.   

Odpady zielone z utrzymania zieleni (gałęzie, trawa, liście) są pożądanym 

materiałem do kompostowania, jednak cechuje je duża okresowość. Są one 

głównie możliwe do pozyskania tylko w okresie wegetacyjnym. Ponadto 

selektywną zbiórką odpadów ulegających biodegradacji winny być objęte 

targowiska i cmentarze.  

Zgodnie z założeniami odpady ulegające biodegradacji pochodzące z 

pielęgnacji terenów zielonych, po zebraniu ich na terenie poszczególnych gmin, 

powinny trafiać do  kompostowni stąd należy ustalić sposób ich dostarczania. 

Możliwe jest: 

• przekazywanie ich bezpośrednio do kompostowni przez poszczególne firmy 

zajmujące się utrzymaniem zieleni, 

• gromadzenie ich w miejscach czasowego przetrzymania i ich okresowy 

odbiór przez kompostownię.  

 

W przypadku wybrania drugiego rozwiązania należy umożliwić także 

osobom indywidualnym (mieszkańcom danej gminy) oddawanie w tych 

punktach odpadów z utrzymania zieleni na własnych posesjach. Do ich 
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transportu mogą być wykorzystane samochody skrzyniowe lub ciągniki z 

przyczepą. 

W wyniku oczyszczania ścieków w oczyszczalniach jako produkt 

uboczny powstają osady ściekowe. Zawierają one znaczne ilości materii 

organicznej, co predysponuje je także do kompostowania. Warunkiem 

pozwalającym na ich włączenie do procesu kompostowania są pomyślne 

rezultaty badań fizyko-chemicznych. Zawartość związków wskaźnikowych nie 

powinna przekraczać wartości progowych określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych. Do kompostowania mogą być skierowane tylko te partie osadów, 

które spełniają wymagania cytowanego rozporządzenia.  

Istotną sprawą przy kompostowaniu osadów ściekowych jest stopień ich 

uwodnienia. Generalnie cechuje je wysokie uwodnienie utrudniające 

prowadzenie procesu kompostownia. Konieczne jest zatem pozbawienie osadów 

nadmiaru wody.  

Osady ściekowe spełniające wymogi (skład fizyko-chemiczny) powinny 

być okresowo przekazywane do kompostowni lub instalacji fermentacji. 

Częstotliwość przekazywania osadów będzie zależała w głównej mierze od 

ilości powstających osadów w danej oczyszczalni i tym samym zebrania 

odpowiedniej ich ilości na jednorazowy transport.  

Do przewozu osadów ściekowych może być wykorzystywany transport 

samochodowy zapewniający bezpieczne i higieniczne przewożenie osadów 

(szczelność). 

Przedstawione powyżej rozwiązania pozyskiwania odpadów ulegających 

biodegradacji z terenu powiatu powinny zostać rozpoczęte bezpośrednio przed 

uruchomieniem instalacji recyklingu organicznego (zgromadzenie materiału do 

rozpoczęcia produkcji kompostu). Wcześniejsze rozpoczęcie ich zbiórki bez 

możliwości właściwego zagospodarowania spowoduje poniesienie nakładów 
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bez spodziewanego efektu (zmniejszenia ilości odpadów trafiających na 

składowisko)  

 

 

 

6.2.3. Odpady wielkogabarytowe 

 

 Zgodnie z modelem systemu gospodarki odpadami na analizowanym 

obszarze odpady wielkogabarytowe będą zbierane w czasie okresowych zbiórek 

oraz w specjalnych Punktach Gromadzenia Odpadów Nietypowych. 

 Proponuje się, aby okresowe zbiórki na terenie poszczególnych gmin były 

prowadzone kwartalnie według przyjętego harmonogramu. Zbiórce podlegać 

będą te odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być zbierane w 

standardowe pojemniki. W czasie tych zbiórek odbierane będą odpady 

wielkogabarytowe tylko z gospodarstw domowych. W ulotkach informacyjnych 

rozdawanych mieszkańcom poszczególnych gmin powinny być określone typy 

odbieranych odpadów oraz od kogo będą odbierane.  

W grupie usuwanych odpadów powinien się znaleźć przede wszystkim 

sprzęt AGD i RTV (lodówki, kuchenki gazowe, telewizory) oraz wyposażenie 

mieszkań (meble, lampy, zlewy, umywalki itp.). Należy też uregulować kwestię 

zbiórki wraków samochodów i maszyn rolniczych 

 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych powinna być prowadzona przy 

użyciu samochodu skrzyniowego wyposażonego w dźwig HDS (lub podobny). 

Jest on wskazany przy załadunku cięższych odpadów na samochód. W 

wyznaczony dzień mieszkańcy wystawialiby niepotrzebne im sprzęty na 

granicach swych posesji (w zabudowie jednorodzinnej) lub przy punktach 

gromadzenia odpadów zmieszanych (w zabudowie wielorodzinnej).  

 Dodatkowo proponuje się utworzenie Punktów Gromadzenia Odpadów 

Nietypowych. Powinny one zostać zlokalizowane na terenie każdej z gmin 
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powiatu. np. zakładach gospodarki komunalnej, itp. Taka lokalizacja 

podyktowana jest faktem łatwiejszego znalezienia utwardzonego terenu do 

czasowego ich składowania. W miejscach tych zapewniony byłby także dozór 

(czasowy).  

PGON byłyby przeznaczone dla tych mieszkańców danej gminy, którzy 

indywidualnie chcieliby pozbyć się odpadów wielkogabarytowych poza 

terminem wyznaczonych zbiórek. 

Zebrane w trakcie prowadzenia zbiórki przedmioty nadające się do 

dalszego wykorzystania (np. używane, ale jeszcze niezniszczone meble lub 

sprzęt), powinny zostać przetrzymane przez określony czas (np. miesiąc), gdyż 

mogą znaleźć się chętni do dalszego ich wykorzystania. Należy zatem, stworzyć 

zasady umożliwiające odbiór takich przedmiotów przez potrzebujących przy 

jednoczesnym ogłoszeniu informacji o ich posiadaniu np. w siedzibie CZO. 

Wszystkie zebrane odpady wielkogabarytowe przed ostateczną utylizacją 

muszą zostać rozdrobnione a także winny być wydzielone z nich elementy do 

dalszej przeróbki. Niektóre z nich, np. lodówki czy telewizory, zawierają 

substancje i elementy szczególnie szkodliwe (freon, olej sprężarkowy, lampy 

kineskopowe). Należy je w sposób bezpieczny dla środowiska usunąć i 

unieszkodliwić. W związku z tym powinny one trafiać do punktu demontażu 

przy Centrum Zagospodarowania Odpadów.  

Przedstawiona powyżej zbiórka odpadów wielkogabarytowych dotyczy 

gospodarstw domowych. W przypadku odpadów z przedsiębiorstw, obiektów 

handlowych, usługowych itp. powinny one także trafiać do przeróbki w punkcie 

demontażu przy Centrum Zagospodarowania Odpadów jednak na komercyjnych 

zasadach tzn. koszty związane z odbiorem i utylizacją ponosiłby ich wytwórca. 

 Do punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych powinny trafiać 

także odpady z sektora budowlanego np. stare (wymieniane) okna, drzwi, 

drewniane elementy stropów itp. Byłyby one poddawane rozbiórce i 

rozdrobnieniu.  
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W zależności od możliwości lokalizacyjnych, należy rozważyć możliwość   

gromadzenia gruzu budowlanego. Po rozdrobnieniu mógłby on być 

wykorzystywany jako przekładki izolacyjne lub drogi technologiczne na 

składowiskach odpadów lub, w przypadku większej jego ilości, do utwardzania 

dróg na terenie gmin powiatu. Z uwagi na znaczny koszt urządzenia do 

rozdrabniania gruzu wskazane jest wykorzystywanie takiego urządzenia w 

sposób okresowy (wypożyczenie urządzenia samojezdnego) po zgromadzeniu 

większej ilości gruzu przeznaczonego do pokruszenia.  

 Odpady z sektora budowlanego, które byłyby rozdrabniane przy użyciu 

urządzeń będących na wyposażeniu Punktu Demontażu Odpadów 

Wielkogabarytowych powinny być gromadzone podobnie jak odpady 

wielkogabarytowe czyli w czasie okresowych zbiórek lub w gminnych PGON. 

Gruz pochodzący od podmiotów gospodarczych, które go wytworzyły, winien 

być dostarczany bezpośrednio do punktu jego gromadzenia.  

 

6.2.4. Odpady niebezpieczne (problemowe)   

 

Zgodnie z modelem system zbiórki odpadów niebezpiecznych z 

gospodarstw domowych powinien być nadzorowany i koordynowany przez 

CZO. Technicznymi aspektami (okresową zbiórką, wywozem i 

unieszkodliwianiem) powinny zajmować się specjalistyczne firmy posiadające 

odpowiednie zezwolenia, z którymi zostaną podpisane umowy na świadczenie 

tego typu usług na terenie powiatu.  

Odpady niebezpieczne na terenie gmin powiatu mogą pochodzić z 

następujących źródeł: 

z gospodarstwach domowych: 

• farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich, 

• rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich, 

• odczynniki chemiczne i fotograficzne i opakowania po nich, 
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• przeterminowane lekarstwa, 

• pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich, 

• baterie jednorazowe, w tym alkaliczne, 

• akumulatory samochodowe, zużyte smary i oleje przepracowane, 

• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry, 

• aerozole, 

• zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, zamrażarki, odbiorniki 

RTV). 

z placówek służby zdrowia i weterynaryjnych: 

• narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki 

• tkanki i ich reszki wraz z pojemnikami i konserwantami służącymi do ich 

przechowywania; 

• przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki 

• inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom 

ze względu na zapobieganie infekcji 

• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry, 

• martwe zwierzęta 

z sektora rolniczego 

• przeterminowane bądź wycofane środki ochrony roślin oraz opakowania po 

nich; 

• niejadalne uboczne produkty uboju (krew, kości i tłuszcze techniczne, skóry 

surowce, jelita, przewody pokarmowe, pęcherze, kopyta, racice, rogi, 

szczecina, włosie końskie, a także sierść bydlęca i cielęca), 

• odpady z masarni - skrawki i ścinki skór, wycinki uszu bydlęcych, zmiotki i 

skrawki wszelkiego rodzaju tłuszczów, futrówka, szlamówki z obróbki jelit, 

krew tętnicza, skrawki mięsnotłuszczowe z obróbki gruczołów wydzielania 

wewnętrznego, 

• padłe zwierzęta. 
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Wszystkie odpady niebezpieczne (problemowe) winny być w sposób 

właściwy (bezpieczny) zebrane i unieszkodliwione.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot gospodarczy 

(wytwórczy, usługowy), który wytwarza odpady niebezpieczne, niezależnie od 

ilości, zobowiązany jest uzyskać stosowną decyzję administracyjną. 

 Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych na 

analizowanym terenie powinny być zbierane w trakcie okresowych zbiórek oraz 

w Punkcie Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanym przy CZO 

z racji zapewnienia tam właściwych warunków do czasowego przetrzymania 

tego typu odpadów (spełnienie wymagań technicznych) oraz całodobowego 

dozoru. Założenia funkcjonalne takiego punktu są następujące: 

• przyjmowanie odpadów niebezpiecznych (problemowych) powstających 

tylko w gospodarstwach domowych; 

• przyjmowanie odpadów niebezpiecznych (problemowych) tylko od 

mieszkańców poszczególnych gmin powiatu (po przedstawieniu dowodu 

zamieszkania na terenie powiatu), w ilościach zużywanych w gospodarstwach 

domowych, np. do 2 litrów przeterminowanej farby, do 5 sztuk świetlówek; 

• przyjmowanie odpadów problemowych będzie bezpłatne i dobrowolne, 

• wyposażenie Punktu stanowić będą odpowiednie pojemniki i zasieki na 

poszczególne rodzaje odpadów, 

• godziny otwarcia Punktu powinny być szczegółowo określone a informacja                 

o sposobie i zakresie przyjmowanych odpadów powinna docierać do 

wszystkich mieszkańców gminy,  

• w Punkcie musi być prowadzona szczegółowa ewidencja przyjmowanych 

odpadów. 

Proponuje się ponadto przeprowadzanie zbiórek odpadów 

niebezpiecznych raz na kwartał. O czasie prowadzenia zbiórki oraz możliwych 

do oddania odpadów mieszkańcy muszą zostać poinformowani z 
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wyprzedzeniem w specjalnych ulotkach. Powinny one dotrzeć w ramach akcji 

edukacyjno-informacyjnej do każdego gospodarstwa.  

Na terenie gmin powiatu powinny powstać punkty gromadzenia odpadów 

niebezpiecznych umożliwiające zbiórkę baterii i przeterminowanych leków 

wyposażone w odpowiednie pojemniki. Rozstawione pojemniki powinny 

posiadać odpowiednią konstrukcję zapobiegającą ich opróżnianiu przez osoby 

niepowołane. Pojemniki do zbiórki tego typu odpadów powinny być ustawiane 

w punkach, gdzie można nabywać pełnowartościowe produkty tego typu (sklepy 

elektrotechniczne, apteki). 

Zadania odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych             

z Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych jak i okresowej zbiórki 

powinna zostać powierzona specjalistycznym firmom. Muszą one posiadać 

niezbędne pozwolenia oraz sprzęt do bezpiecznego załadunku i przewozu 

poszczególnych rodzajów odpadów. Podmioty te powinny jednocześnie 

posiadać ważne porozumienia ze specjalistycznymi firmami prowadzącymi 

przerób i unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów 

niebezpiecznych. Związek lub powiat powinien zachować pełną i stałą kontrolę 

nad funkcjonowaniem systemu.  

Mając na uwadze uwarunkowania dotyczące rodzaju zagospodarowania 

terenu powiatu – dominujący charakter rolny – należy rozwiązać także 

zagadnienie odpadów niebezpiecznych z indywidualnych gospodarstw rolnych. 

Do wymagających rozwiązania należą kwestie zbioru opakowań po środkach 

ochrony roślin. Zgodnie z ustawą o odpadach „Użytkownik substancji trujących 

(…) jest zobowiązany zwrócić opakowanie po tych substancjach producentowi, 

sprzedawcy lub importerowi.” Oznacza to, że obowiązek odbioru i 

unieszkodliwienia takich opakowań spada na jednostki wprowadzające je do 

obrotu. Dotyczy to również opakowań po środkach ochrony roślin. Zgodnie z 

cytowanym zapisem opakowania tego typu indywidualni rolnicy winni zwracać 

do punktów, w których zostały zakupione. Niemniej wskazane byłoby 
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przeprowadzenie okresowej zbiórki tego typu odpadów na terenach wiejskich 

np. okresach intensywnych prac polowych (zasiewach). 

Tworzony system zbiórki odpadów niebezpiecznych musi także 

uwzględniać zapewnienie możliwości właściwego pozbywania się martwych 

zwierząt przez indywidualnych rolników. Martwe zwierzęta i tkanki powinny 

być przekazywane do zakładów utylizacyjnych.  

Jednym z możliwych rozwiązań jest zorganizowanie dla terenu powiatu 

lub związku gmin grzebowiska lub podpisanie umowy z zakładem utylizującym 

tego typu odpady. 

 W przypadku wyboru wariantu należy pamiętać, że grzebowisko musi 

spełniać  warunki nakreślone prawem. Zostały one określone w wydanym przez 

MRiGŻ rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych 

przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu martwych zwierząt i ich 

części oraz odpadów poubojowych (Dz.U. z dnia 15 stycznia 1999 r.). 

Rozporządzenie to określa co następuje:  

• Podmiot zajmujący się grzebaniem lub spaleniem odpadów zwierzęcych 

powinien zapewnić, aby działalność ta była zlokalizowana w miejscu 

zabezpieczonym przed zakażeniem wody zdatnej do picia i nie powodowała 

uciążliwości dla środowiska naturalnego a teren grzebowiska i miejsca 

spalania odpadów zwierzęcych powinien być ogrodzony (§ 31).  

• Podmiot zajmujący się grzebaniem lub spalaniem odpadów zwierzęcych 

powinien zapewnić w tych miejscach, wydzielone pomieszczenia do 

tymczasowego przetrzymania odpadów zwierzęcych oraz urządzenia do 

dezynfekcji (§ 32).  

 

Grzebanie odpadów zwierzęcych powinno być dostatecznie głębokie, a 

warstwa ziemi nad nimi powinna wynosić co najmniej 150 cm. Przed 

zagrzebaniem odpady zwierzęce powinny być zlane lub posypane środkiem 
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dezynfekującym. Należy jednak pamiętać, że nie wolno lokalizować tego typu 

obiektów w sąsiedztwie: 

• strefy ochronnej ujęcia wody pitnej, 

• pól uprawnych, 

• okolicy dróg przepędu zwierząt. 

Zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem wydaje się być podpisanie 

umowy ze specjalistyczną firmą prowadzącą zbiórkę i przetwarzanie padłych 

zwierząt. Obsługiwałaby ona teren całego powiatu na zasadzie interwencji „na 

telefon”. Oznacza to, że po zgłoszeniu konieczności usunięcia martwej sztuki 

hodowlanej firma przysyłałaby specjalistyczny samochód do jego przewozu. 

Zagadnieniem, które powinno być również uregulowane jest sprawa 

wymiany pokryć dachowych, rur wodociągowych, ociepleń budynków 

wykonanych z azbestu lub z domieszką tego materiału. Zagrożenie stanowi pył, 

który powstaje właśnie przy demontażu elementów azbestowych. Konieczne 

jest, zatem pełne ewidencjonowanie tego typu robót. Powinny one być 

wykonywane przez firmy posiadające stosowne decyzje w powyższym zakresie 

wydane przez Starostę.  
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6.3. Podsumowanie 

  

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów winno zapewniać 

realizację następujących zasad:  

• zwiększony odzysk i recykling odpadów zbieranych selektywnie – to  

mniejsza ilość odpadów trafiających na składowisko i wydłużony czas jego 

funkcjonowania; 

• im czystszy surowiec wtórny – tym mniejsze koszty jego przetworzenia i 

możliwe wyższe zyski z jego sprzedaży. 

Przedstawione powyżej rozwiązania dla powiatu kościańskiego w 

zakresie zagospodarowania (unieszkodliwienia) poszczególnych grup odpadów 

należy traktować jako wytyczne. Przed ostatecznym wprowadzeniem ich do 

realizacji wymagają one  ostatecznego uszczegółowienia w Gminnych Planach 

Gospodarki Odpadami. 

W planach gminnych należy zachować główne wytyczne działania 

systemu 

Przed wprowadzeniem związkowego systemu selektywnej zbiórki 

odpadów konieczne jest przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej 

wyjaśniającej założenia systemu, sposoby selektywnego gromadzenia odpadów, 

korzyści ekonomiczne  i społeczne. 
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7. CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW. 
 

 Celem funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów jest 

wyłączenie ze strumienia odpadów frakcji przeznaczonych do odzysku i 

unieszkodliwienia. Ponieważ pojęcie odzysku i unieszkodliwiania jest 

charakterystyczne dla dziedziny przetwórstwa i produkcji przemysłowej, 

infrastruktura zabezpieczająca te potrzeby musi posiadać charakter zakładu 

produkcyjnego z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi: 

• zapewniona dostawa surowców – w tym przypadku będą to selektywnie 

dostarczane grupy odpadów; 

• określona technologia przerobu dostosowana do wymogów odbiorcy; 

• wyposażenie w urządzenia właściwe dla technologii; 

• zapewniony zbyt lub sposób zagospodarowania produktów zakładu odzysku 

(dostosowanie do wymogów rynku). 

Poniżej przedstawiono założenia dla Zakładu, jaki winien funkcjonować w 

strukturach związku lub w poszczególnych gminach. Przyjmując optymalność 

rozwiązań modelu związkowego systemu gospodarki odpadami poniżej 

przedstawiono założenia Centrum Zagospodarowania Odpadów  „SELEKT” w 

Piotrowie gm. Czempiń. 

Ze względu na różnorodny charakter odpadów dostarczanych do Zakładu różne 

będą też technologie odzysku stosowane dla poszczególnych grup.  

Elementami funkcjonalnymi składającymi się na całość Zakładu byłyby: 

• Sortownia odpadów 

• Kompostownia  

• Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych; 

• Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych; 

• Składowisko odpadów boksy i place na poszczególne grupy i frakcje 

odpadów. 
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Z uwagi na koszty oraz szacunkową masę odpadów przeznaczonych do 

odzysku wymienione powyżej elementy zakładu powinny zaspokajać potrzeby 

całego powiatu lub Związku i być tworzone w sposób etapowy wraz z 

rozwojem systemu selektywnej zbiórki odpadów.  

 

7.1. Linia sortownicza 

Strumienie odpadów komunalnych trafiających do CZO można podzielić 

na 3 grupy: 

A) zbierane selektywnie – frakcja sucha - po podzieleniu na poszczególne 

surowce wtórne i ewentualnym doczyszczeniu nadawać się będą do 

sprzedaży lub przetwórstwa 

B) zmieszane – frakcja mokra, z której można wydzielić znaczną ilość surowców 

wtórnych i materiału na kompost. 

C) pozostałe – wielkogabarytowe i inne 
 

Odpady frakcji suchej pochodzące ze zbiórki selektywnej po zważeniu zostaną 

dostarczone do boksu na odpady wstępnie posegregowane. Boksy na te odpady 

projektuje się tak, aby w razie przejścia na system 4 workowy mogły dalej 

pełnić swoją funkcję. Z boksów odpady kierowane są do ciągu załadowczego w 

hali sortowni za pomocą ładowarki. Na początku linii segregacji znajduje się 

kabina do wysortowania szkła. Dalej pozostałe surowce z frakcji suchej trafiają 

na przenośnik sortowniczy. Na przenośniku sortowniczym odbywa się rozdział 

poszczególnych surowców na surowce elementarne takie jak np: makulatura 

rozdzielana na karton, papier gazetowy czarno biały i pozostały papier. 

Pod trybuną znajdują się boksy, w których tymczasowo gromadzone są 

wysegregowane surowce wtórne. Dwa pierwsze boksy trybuny posiadają bramy 

uchylne , które umożliwiają zrzucanie wysortowanego surowca na posadzkę 

skąd po zgromadzeniu odpowiedniej ilości przepychany jest on do prasy 

belującej. Bele transportowane są do boksów na posortowane odpady. Surowce, 
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które nie muszą lub nie mogą być belowane np. szkło lub drobny złom  trafiają 

w kontenerach do boksów na posegregowane odpady. 

Surowce wtórne zgromadzone w boksach na posegregowane odpady czekają na 

transport do ostatecznego odbiorcy lub na przetwórstwo. 

Za trybuną sortowniczą zainstalowany jest separator elektromagnetyczny, który 

mechanicznie wybiera z pozostałej części odpadów elementy metalowe. 

Pozostała część odpadów, która nie została wysegregowana, trafia do kontenera 

podłączonego do prasy stacjonarnej znajdującej się za przenośnikiem 

sortowniczym i jest prasowana i jako balast wywożona do boksu 

przeznaczonego na odpady do wywozu na gminne składowiska. 

 

Odpady frakcji mokrej przywożone są do CZO , kierowane są po zważeniu na 

taśmę sortowni, lub odkładane w boksie na odpady mokre. 

Podobnie jak w przypadku odpadów frakcji suchej na początku sortowania w 

kabinie wybierane jest szkło. Następnie odpady poprzez system przenośników 

trafiają na sito bębnowe gdzie następuje rozdział na 3 frakcje – najmniejszą (0-

20 mm) trafiającą bezpośrednio do kontenera i używaną do przetwórstwa lub 

przesypywania składowiska, frakcję większą (20-80 mm), która przeznaczona 

jest do kompostowania – trafia ona przez system przenośników na osobną linię 

gdzie jest dodatkowo doczyszczana w kabinie sortowniczej linii kompostowej i 

dalej przenośnikiem na zewnątrz do kontenera. Trzecia frakcja (pow. 80 mm) 

trafia do głównej kabiny sortowniczej gdzie jest rozsortowywana na 

poszczególne surowce wtórne, odbywa się to w sposób podobny do 

zastosowanego przy odpadach frakcji suchej tyle, że posegregowane odpady ze 

względu na inną jakość trafiają do innych boksów na posegregowane odpady. 

Po wysegregowaniu surowców wtórnych reszta odpadów trafia jako balast do 

kontenera z prasą stacjonarną znajdującego się na końcu linii. Balast jest 

zagęszczany, kontener z balastem odwozi się do boksu przeznaczonego na 

odpady do wywozu na składowisko odpadów. Odpady przeznaczone do 
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kompostowania kierowane są do kompostowników. Z boksów na odpady 

posegregowane lub poszczególne surowce wtórne są dostarczane do finalnych 

odbiorców. 

 

7.2. Kompostowanie  

Do kompostowania kierowane będą wysegregowane odpady organiczne, 

takie jak: 

• trawy, 

• listowie drzew i krzewów, 

• popielęgnacyjne i poużytkowe części roślin ozdobnych i użytkowych, z rabat 

ogródków działkowych i przydomowych, 

• popielęgnacyjne i poużytkowe części roślin z polowej i szklarniowej uprawy 

warzyw, 

• roślinne odpady z targowisk i punktów obrotu produktami roślinnymi, 

• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 

• zepsute i przeterminowane pasze i środki żywności, 

• trociny i kora drzewna, 

• rozkładalne organiczne odpady domowe z selektywnej zbiórki, w skład 

których wchodzą: 

- odpady spożywcze - roślinne i zwierzęce, 

- niekiedy także papier - głównie gazetowy i opakowaniowy, 

• osady ściekowe, 

• wybrane przemysłowe odpady organiczne. 

Trociny, kora oraz rozdrobnione gałęzie i konary służą głównie jako środek 

strukturotwórczy w masie przerabianych odpadów. 

Kompostowanie w warunkach naturalnych może być prowadzone w sposób 

dynamiczny lub statyczny.  
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1. Proces dynamiczny przebiega w pryzmach na polu kompostowym w wyniku 

regularnego przerzucania materiału (w celu zapewnienia dopływu tlenu i 

wody). Czas kompostowania trwa 6 - 12 tygodni w zależności od warunków 

klimatycznych. 

2. Proces statyczny polega na pozostawieniu masy kompostowej na płycie 

fermentacyjnej lub w boksach roboczych, a zapewnienie właściwej ilości 

tlenu i wilgotności dokonuje się w sposób wymuszony. Płyta, na której 

spoczywa masa kompostowa ma kanały ssące, a powietrze zasysane jest 

poprzez ułożoną warstwę materiału. W procesie tym rozróżnia się 

fermentację intensywną, która trwa 20 dni, i fermentację wtórną trwającą 60 

dni. 
 

7.3. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych 

 Odpady wielkogabarytowe zbierane i gromadzone będą w wyniku 

funkcjonowania okresowej zbiórki tej grupy odpadów oraz indywidualnych 

dostaw do Punktów Gromadzenia Odpadów Nietypowych. Będą one trafiały do 

Punktu demontażu działającego w ramach CZO.  

Punkt taki może być zlokalizowany w hali o powierzchni ok. 100 m2. 

Wskazane jest, aby hala była częściowo doświetlona światłem słonecznym. 

Punk demontażu powinien być wyposażony w proste narzędzia pozwalające 

dokonać rozbiórki dostarczonych odpadów wielkogabarytowych (stoły 

demontażu, suwnica z wyciągarką, piły, nożyce hydrauliczne). Przy użyciu tych 

narzędzi następowałoby rozdrobnienie sprzętu na elementy stanowiące surowce 

wtórne oraz frakcje do wykorzystania lub unieszkodliwienia. Frakcje 

surowcowe trafiałyby do Zakładu Recyklingu gdzie byłyby dołączane do 

podczyszczanych tam frakcji. W związku ze specyfiką odpadów 

wielkogabarytowych (stanowią je głownie wyposażenie gospodarstw 

domowych) głównymi frakcjami wydzielonych surowców wtórnych będą metal 

i plastik.  
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Pozostałości po demontażu jako balast gromadzone będą na powierzchni 

magazynowej np. w kontenerach, skąd kierowane będą na składowisko.  

Możliwe, że w trakcie prowadzenia zbiórki do stacji trafią przedmioty 

nadające się do dalszego wykorzystania (np. używane, ale jeszcze niezniszczone 

meble), na które mogą się znaleźć chętni. Należy zatem, stworzyć zasady 

umożliwiające odbiór takich przedmiotów przez potrzebujących (np. nawiązanie 

kontaktu z instytucjami charytatywnymi itp.). 

W punkcie przewidziane jest rozdrabnianie odpadów z sektora 

budowlanego. Drobne elementy jak okna, drzwi itp. byłyby 

zagospodarowywane jak odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych 

natomiast gruz po rozdrobnieniu w specjalnych kruszarkach (wypożyczanych) 

będą służyły jako przesypka izolacyjna lub drogi technologiczne na 

składowiskach. 

Do CZO będą przyjmowane także inne odpady np. gałęzie , drewno itp., które 

nie będą segregowane, lecz jedynie składowane i w miarę możliwości 

przetwarzane . 

Odbywać będzie się to na placach na inne odpady do przetwarzania po 

zgromadzeniu odpowiedniej ilości niezbędnej do sprowadzenia 

specjalistycznych urządzeń i maszyn. Omawiane odpady będą mogły być tam w 

bezkolizyjny sposób zwożone i równie prosto wywożone. 

 

7.4. Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych 

 Na terenie CZO przewidziana jest lokalizacja Punktu Gromadzenia 

Odpadów Niebezpiecznych. Będzie on stanowił miejsce gdzie mieszkańcy 

powiatu poza czasem okresowej zbiórki, będą mogli pozbyć się tego typu 

odpadów. Odbiór odpadów od mieszkańców będzie się odbywał na wcześniej 

ustalonych zasadach.  

Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych będzie służył do 

czasowego przetrzymywania odpadów problemowych i niebezpiecznych, 
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wyłączonych z ogólnego strumienia odpadów. Będą to głównie świetlówki, 

baterie, lekarstwa, farby i lakiery. Punkt winien zapewniać bezpieczne ich 

gromadzenie i przechowywanie do czasu przekazania do odzysku lub 

unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach. 

 W związku ze specyfiką gromadzonych tu odpadów Punkt musi spełniać 

wymogi bezpieczeństwa. Przewiduje się, że rolę punktu gromadzenia odpadów 

problemowych spełniać będzie budynek o konstrukcji lekkiej (wiata ogrodowa). 

Powierzchnia budynku powinna wynosić ok. 50 m2. Posadzka powinna zostać 

wykonana z betonu o podwyższonej szczelności. Dodatkowo zaleca się 

wykonacie szczelnej opaski wokół budynku. Podłoga Punktu powinna być tak 

ukształtowana, aby w przypadku rozlania zgromadzonych substancji nie 

wydostały się one poza budynek. 

Wewnątrz budynku powinny być wyznaczone boksy na poszczególne 

rodzaje odpadów spełniających wymogi bezpiecznego ich gromadzenia np. 

odpowiedni stojak lub kontener na świetlówki. 

Cały teren Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych powinien być 

dodatkowo zabezpieczony przed dostaniem się niepowołanych osób 

wewnętrznym ogrodzeniem. W pobliżu Punktu należy zlokalizować także punkt 

p-poż wyposażony oprócz podstawowego sprzętu gaśniczego w specjalne 

sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki ze zgromadzonych odpadów. 

Zgromadzone odpady byłyby okresowo przekazywane specjalistycznym firmom 

zajmującym się utylizacją tego typu odpadów 

 

7.5. Składowanie  

Odpady typu balast trafią na składowiska gmin należących do systemu. 

Balast zostanie poddany dodatkowo sprasowaniu, aby ilość kursów i 

kontenerów potrzebnych do jego transportu była jak najmniejsza. Ilość balastu 

trafiającego na poszczególne składowiska gminne uzależniona będzie od ilości 
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przywiezionych z terenu gminy odpadów oraz z możliwości ich przetwórstwa 

lub sprzedaży przez CZO. 

 

Projektowany system ma charakter kompleksowy. Oprócz ogniw związanych 

bezpośrednio z przetwórstwem uwzględnia również wszystkie elementy 

łańcucha logistycznego związanego z zagospodarowaniem odpadów, począwszy 

od zbiórki, selekcji i przetwarzania odpadów do udostępnienia odbiorcom 

produktów będących wynikiem przetwórstwa. Zarządzanie wszystkimi 

przepływami materiałowymi i zasobami systemu (transport, miejsca 

składowania i przeładunku, punkty przetwórstwa) jest wspomagane systemem 

informacyjnym opartym na optymalnie skonfigurowanych rozwiązaniach 

technicznych.  

Ogólną koncepcję systemu przedstawiono poniżej.  

 

SCHEMAT  SYSTEMU 
Zbiórka selektywna 

(frakcja sucha) 

Odpady zmieszane 

(frakcja mokra) 
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7.6. Infrastruktura CZO 

Przykładowe zestawienie maszyn , urządzeń i środków transportu CZO   
Tabela 37 

L.p. Nazwa Ilość szt. 

1 Linia do sortowania Horstmann 50 000t/rok 1 
2 Prasa belująca Avermann 1410-37/50  1 
3 Prasa stacjonarna Avermann SP 18 1 
4 Waga samochodowa 1 
5 Samochód hakowy Iveco MS 4 
6 Ładowarka TUR-302 2 
7 Wózek podnośnikowy widłowy z chwytakiem 4 
8 Kontenery 32 m3 do balastu 10 
9 Kontenery do poszczególnych frakcji 20 

 

Poniżej    przedstawiono przykładowe zestawienie budynków i budowli 

wchodzących w skład CZO  - „SELEKT” w Piotrowie 
Tabela 38 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie 

1 Budynek 
2 Wiata 
3 Powierzchnia biurowo-socjalna 
4 Portiernia z centralą telefoniczną 
5 Boksy na odpady wstępnie posortowane 
6 Boksy na odpady mokre 
7 Boksy na posortowane  odpady –I 
8 Boksy na posortowane  odpady –II 
9 Boks na odpady do wywozu na wysypisko 
10 Kompostownia  
11 Boksy na odpady niebezpieczne 
12 Budynek dla demontażu  podzespołów 
13 Pola odkładcze dla innych odpadów 
14 Pola odkładcze dla innych odpadów posegrowanych 
15 Betoniarnia 
16 Parking dla sprzętu Centrum 
17 Zbiornik na odcieki 
18 Oczyszczalnia  kontenerowa 
19 Parking dla samochodów osobowych 
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8.  NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ HARMONOGRAM 

WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI 

ODPADAMI 
 
8.1. System gromadzenia odpadów 

 

Sposób gromadzenia odpadów przez mieszkańców powiatu kościańskiego 

realizowany aktualnie oraz planowane zmiany związane z budową CZO 

„SELEKT” w Piotrowie, gmina Czempiń został opisany w rozdziale 2 i 7. 

Koszty związane z wdrożeniem systemu gospodarki odpadami to między 

innymi koszty gromadzenia odpadów a w tym koszty worków i pojemników. Na 

obszarze funkcjonowania systemu mieszka około 195 tys. mieszkańców w tym 

około 78 tys. na terenie powiatu kościańskiego. Przy założeniu, że 1 rodzina 

liczy około 5 osób możemy przyjąć, że wskazany obszar zamieszkuje około 38 

930 rodzin. Jeżeli przyjmiemy, że interesują nas tylko odpady suche wywożone 

co 2 tygodnie to roczne zapotrzebowanie wynosi 934 325 worków 

jednorazowych lub 38 930 pojemników. Koszt worków na rok to około 280 297 

zł. Przy cenie 1 worka = 0,30 zł. Natomiast nakład na zakup pojemników to 6 

228 832 zł. Przy założeniu, że 1 pojemnik kosztuje 160 zł. Worki są znacznie 

tańsze jednak na dłuższą metę bardziej się opłaca zainwestować w pojemniki, 

które są trwalsze. Do dalszej kalkulacji przyjęto jednak koszty worków. 

Stworzenie systemu zbiórki odpadów będzie wiązało się z rozstawieniem 

nowych lub uzupełnieniem liczby już wykorzystywanych pojemników. W 

związku z wprowadzeniem na terenie powiatu systemu selektywnej zbiórki 

poszczególnych frakcji odpadów będą one zbierane w różne rodzaje 

pojemników. Zgodnie z wytyczonymi celami oraz założeniami systemu zbiórki 

odpadów stworzony winien być system obejmujący wszystkich mieszkańców 

gmin. Wiązać się to będzie z koniecznością zakupu pojemników do 

uzupełnienia ich liczby w wymaganym zakresie. Do kalkulacji przyjęto 
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założenie, że funkcjonujące na terenach pojemniki 110 i 1100 litrowe 

wykorzystywane są do obsługi mieszkańców. Istniejące potrzeby oraz konieczne 

nakłady przedstawia tabela 39 

 
Tabela 39 Koszty worków i pojemników 

Gmina Liczba 
ludności 

Liczba 
rodzin 

 

Ilość worków 
Na rok na 1 
rodz. wywóz 

2x tygodniowo

Ilość poj.
Na 1 

rodzinę 

Koszt 
worków 

Koszt 
pojemników 

Czempiń 11500 2300 55200 2300 16550 368000 
Kościan  40000 8000 192000 8000 57600 1280000 
Pozostałe gminy  
w związku celowym 143151 28630 687125 28630 206147 4580832 

Razem 194651 38930 934325 38930 280297 6228832 
Źródło: opracowanie Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

8.2. System zbiórki i transportu odpadów 

Dotychczas operatorzy logistyczni zbierający odpady na terenie 

poszczególnych gmin wożą je najkrótszą drogą na lokalne składowisko. Jak 

przewidziano w ustaleniach projektowych wszystkie odpady będą trafiać 

bezpośrednio do Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie. Trafiać 

tam będą zarówno odpady frakcji suchej, które po podzieleniu na poszczególne 

surowce wtórne i ewentualnym doczyszczeniu nadawać się będą do sprzedaży 

lub przetwórstwa, jak i odpady frakcji mokrej, z której można wydzielić znaczną 

ilość surowców wtórnych i materiału na kompost. Transport takiej ilości 

odpadów do CZO spowoduje, iż pojazdy firm zbierających odpady będą 

musiały pokonywać dłuższe trasy.  

Koszty transportu tak jak koszty zbiórki będą pokrywane przez CZO 

„SELEKT” w Piotrowie.  

W poniższej tabeli przedstawiono koszty zbiórki i transportu dla etapu I i 

II. 
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Tabela 40  Koszty zbiórki i transportu do CZO frakcji suchej w I etapie 

Gmina 

Liczba km 
przejechanych 
rocznie przy 

zbiórce frakcji 
suchej 

Liczba km 
przejechanych 
rocznie przy 

transporcie frakcji 
suchej 

Koszty zbiórki 
frakcji suchej z 

pojemników 

Koszty 
transportu 

frakcji suchej z 
pojemników 

      1 km = 4,5 zł 1 km = 2,5 zł 
Czempiń  2 329 725 10 479 1 811 

Kościan 8 640 5 400 38 880 13 500 
Pozostałe gminy 
w związku celowym 29477 29395 132646 73489 

RAZEM 40 446 35 520 182 005 88 800 
Źródło: opracowanie Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 

 
 
Tabela 41 Koszty zbiórki i transportu do CZO frakcji suchej w II etapie 

Gmina 

Liczba km 
przejechanych 
rocznie przy 

zbiórce frakcji 
suchej 

Liczba km 
przejechanych 
rocznie przy 

transporcie frakcji 
suchej 

Koszty zbiórki 
frakcji suchej z 

pojemników 

Koszty 
transportu 

frakcji suchej z 
pojemników 

      1 km = 4,5 zł 1 km = 3,5 zł 
Czempiń  7 763 2 415 34 931 8 453 

Kościan 28 800 18 000 129 600 63 000 

Pozostałe gminy 
w związku celowym 98256 97985 442154 234291 

RAZEM 134 819 118 400 606 685 305 744 
Źródło: opracowanie Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 

 

Jak wynika z powyższych tabel koszt zbiórki frakcji suchej zmienia się z 

182 000 zł w I etapie do 607 000 zł w II etapie, natomiast koszty roczne 

transportu wzrastają z 89 000 zł w I etapie do 306 000 zł w II etapie. W tabelach 

42 i 43 przedstawiono zestawienie kosztów zbiórki i transportu do CZO frakcji 

mokrej zarówno z pojemników jak i z kontenerów. Do modelowania przyjęto 

następujące założenia:  

- średni koszt 1 roboczo-kilometra przy zbiórce frakcji mokrej z pojemników na 

poziomie 4,5 zł/km dla I i II etapu działalności systemu. 

- średni koszt 1 roboczo-godziny przy transporcie frakcji mokrej z pojemników 

do CZO na poziomie 2,5 zł/km dla I etapu i 3,5 zł/km dla II etapu działalności 

systemu. 
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- średni koszt 1 roboczo-kilometra przy zbiórce i transporcie do CZO frakcji 

mokrej w kontenerach na poziomie 3,5 zł/km dla I etapu i 4,5 zł/km dla II etapu 

działalności systemu.  
 

Tabela 42 Koszty zbiórki i transportu do CZO frakcji mokrej odpadów dla I etapu 

Gmina 

Liczba km 
przejechany
ch rocznie 

przy zbiórce 
frakcji 

mokrej z 
pojemników 

Liczba km 
przejechany
ch rocznie 

przy 
transporcie 

frakcji 
mokrej z 

pojemników

Liczba km 
przejechany
ch rocznie 

przy zbiórce 
i transporcie 

frakcji 
mokrej w 

kontenerach

Koszty 
roczne 
zbiórki 
frakcji 

mokrej z 
pojemników

Koszty 
roczne 

transportu 
frakcji 

mokrej z 
pojemników 

Koszty 
roczne 

zbiórki i 
transportu 

frakcji 
mokrej w 

kontenerach

        1 km = 4,5 1 km = 2,5 1 km = 3,5 
Czempiń  7 789 2 423 2 199 35 053 6 058 7 698 

Kościan 28 900 18 063 16 393 130 050 45 156 57 375 

Pozostałe gminy 
w związku celowym 65050 67173 60964 443688 245813 312325 

RAZEM 101 739 87 659 79 556 608 791 297 027 377 398 
Źródło: opracowanie Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 

 
 
Tabela 43 Koszty zbiórki i transportu do CZO frakcji mokrej odpadów dla II etapu 

Gmina 

Liczba km 
przejechany
ch rocznie 

przy zbiórce 
frakcji 

mokrej z 
pojemników 

Liczba km 
przejechany
ch rocznie 

przy 
transporcie 

frakcji 
mokrej z 

pojemników

Liczba km 
przejechany
ch rocznie 

przy zbiórce 
i transporcie 

frakcji 
mokrej w 

kontenerach

Koszty 
roczne 
zbiórki 
frakcji 

mokrej z 
pojemników

Koszty 
roczne 

transportu 
frakcji 

mokrej z 
pojemników 

Koszty 
roczne 

zbiórki i 
transport
u frakcji 
mokrej w 
kontenera

ch 
        1 km = 4,5 1 km = 3,5 1 km = 4,5
Czempiń  10 691 3 326 3 019 48 111 11 642 13 584 

Kościan 39 667 24 792 22 500 178 500 86 771 101 250 

Pozostałe gminy 
w związku celowym 135330 134955 122480 608985 472344 551163 

RAZEM 185 688 163 073 147 999 835 596 570 757 665 997 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 
 

Z powyższych zestawień wynika, iż koszty zbiórki frakcji mokrej z 

pojemników będą w I etapie działalności systemu wynosić ok. 609 000 zł, 

natomiast w II etapie wzrosną do 836 000 zł. Koszty transportu frakcji mokrej 

do CZO również wzrosną z 298 000 zł w I etapie do 571 000 zł w II etapie. 

Również koszty zbiórki i transportu frakcji mokrej w kontenerach wzrosną z 
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378 000 zł w I etapie funkcjonowania systemu do 666 000 zł w etapie II. W 

tabelach 44 i 45 przedstawiono koszty transportu balastu na gminne składowiska 

odpadów w I i II etapie funkcjonowania systemu. Do modelowania tych 

kosztów przyjęto następujące założenia projektowe:  

- średni koszt 1 roboczo-kilometra przy zbiórce i transporcie balastu na 

składowiska gminne na poziomie 4,5 zł/km dla I i II etapu znane są odległości 

pomiędzy CZO a gminnymi składowiskami odpadów komunalnych na które 

będzie odwożony balast.  

 
Tabela 44 Koszt transportu balastu na składowiska gminne w I etapie 

Gmina Nazwa składowiska gminnego 

Liczba km 
przejechanych 
rocznie przy 

transporcie balastu 

Koszt roczny 
wywozu balastu 

      1 km = 4,5 
Czempiń Srocko Małe 34 155 
Kościan Bonikowo 3 108 13 985 

Pozostałe gminy 
w związku celowym 

Czerwona Wieś, Srocko Małe, 
Koszanowo, Matuszewo,  

Pokrzywnica 
16678 75048 

RAZEM   19 820 89 188 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

Tabela 45 Koszt transportu balastu na składowiska gminne w II etapie 

Gmina Nazwa składowiska gminnego 

Liczba km 
przejechanych 
rocznie przy 

transporcie balastu 

Koszt roczny 
wywozu balastu 

      1 km = 4,5 
Czempiń  Srocko Małe  47 212 

Kościan Bonikowo 4 266 19 195 

Pozostałe gminy 
w związku celowym 

Czerwona Wieś, Srocko Małe, 
Koszanowo, Matuszewo,  

Pokrzywnica  
 

RAZEM   27 203 122 415 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

Z powyższych zestawień wynika, że koszt wywozu transportu na 

składowiska gminne zwiększy się z 89 000 zł w I etapie do 123 000 zł w II 

etapie. W tabeli 46 dokonano łącznego zestawienia wszystkich kosztów 
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związanych ze zbiórką i przemieszczaniem odpadów zarówno frakcji suchej, 

jaki i mokrej, a także z wywozem balastu w I i II etapie. 

 
Tabela 46 Zestawienie kosztów zbiórki i transportu w I i II etapie 

I etap II etap Lp. Rodzaj Koszt w zł / rok Koszt w zł / rok 
1 Zbiórka frakcji suchej w workach i pojemnikach 182 005 606 685 
2 Zbiórka frakcji mokrej z pojemników 608 791 835 596 
3 Zbiórka i transport frakcji mokrej w kontenerach 377 398 665 997 
4 Transport frakcji suchej 88 800 305 744 
5 Transport frakcji mokrej z pojemników 297 027 570 757 
6 Transport balastu na wysypiska gminne 89 188 122 415 

SUMA 1 643 209 3 107 193 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

Koszty pokazane w tabeli 46 wzrosną z 1 650 000 zł w I etapie do 

3 110 000zł w II etapie funkcjonowania systemu. 

 

Koszty zbiórki odpadów i transportu do punktów konsolidacji w  gminach 

Koszty zbiórki odpadów i transportu do punktów konsolidacji obliczono na 

podstawie założeń: 

• znane są długości trasy robionej podczas zbiórki w gminie przyjęto, że punkt 

konsolidacji znajduje się w centrum gminy 

• znane są ilości ton wyselekcjonowanych odpadów suchych w gminie w 

cyklu dwutygodniowym, 

• pojazdy do zbiórki odpadów suchych mają ładowność 5 ton 

• stawka za 1 km robiony takim samochodem to 3,5 zł. 

• zbiórkę przeprowadzają firmy zajmujące się zbiórką odpadów komunalnych 

na danym terenie a opłacane są przez operatora logistycznego systemu. 

• na terenie gminy Czempiń transport odbywa się od razu do punktu 

sortowania odpadów. 

Na podstawie tych założeń możemy obliczyć, że w cyklu 2 tygodniowym na 

obszarze 10 gmin trzeba zrobić 26 kursów, a do przejechania jest 1295 km, co 
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generuje koszt 4533 zł. W ciągu roku wynosi to odpowiednio 676 kursów 

liczących 33670 km, a koszt całej operacji wynosi 117845 zł. 
 
Tabela 47 Koszty zbiórki i transportu do punktu konsolidacji 

Gmina 

Możliwość 
Wyselekcjo

nowania 
odpadów w 
tonach 10 

% 

Średnia 
długość  

trasy 
robionej 

przy 
zbiórce 

odpadów 
w gminie 

Ilość 
odpadów 

zebranych 
w cyklu 2 
tyg. w ton. 

Ilość 
kursów 
w cyklu 
2 tyg. 
sam. o 
ład. 5 
ton 

Ilość km 
przejecha

nych w 
ciągu 2 

tyg. 

Koszt 
ponoszony na 

transp.  
w ciągu 2 

tygodn. Jeżeli 
1 km = 3,5 zł. 

Ilość 
kursów w 

ciągu 
roku 

robionych 
sam. o 

ład. 5 ton 

Ilość km 
przejecha

nych w 
ciągu 
roku 

Koszt 
transportu 

w ciągu 
roku jeżeli 1 

km  
= 3,5 zł. 

Czempiń 184 45 7 2 90 315 52 2340 8190 
Kościan 640 48 25 5 240 840 130 6240 21840 
Pozostałe 
gminy 
w związku 
celowym 

2290 - 88 19 965 3378 494 25090 87815 

Razem 3114 - 120 26 1295 4533 676 33670 117845 
Źródła: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 

 
 
Koszt transportu odpadów suchych do punktu sortowania 

Przy obliczaniu transportu odpadów suchych do punktu sortowania 

posłużono się następującymi założeniami: 

• znane są długości trasy robionej podczas zbiórki w gminie 

• punkt sortowania znajduje się na terenie Czempinia 

• znane są ilości ton wyselekcjonowanych odpadów suchych w gminie w cyklu 

dwutygodniowym, 

• pojazdy do zbiórki odpadów suchych mają ładowność 5 ton 

• stawka za 1 km robiony takim samochodem to 3,5 zł. 

• zbiórkę przeprowadzają firmy zajmujące się zbiórką odpadów komunalnych 

na danym terenie a opłacane są przez operatora logistycznego systemu, 

• na terenie gminy Czempiń transport odbywa się od razu do punktu 

sortowania odpadów 

Na podstawie tych założeń możemy obliczyć, że w cyklu 2 tygodniowym na 

obszarze 10 gmin trzeba zrobić 24 kursów, a do przejechania jest 1284 km, co 

generuje koszt 4494 zł. W ciągu roku wynosi to odpowiednio 624 kursów 

liczących 33384 km, a koszt całej operacji wynosi 116844 zł. 
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Tabela 48 Koszty zbiórki i transportu do punktu sortowania 

Gmina 

Możliwość 
Wyselekcjono

wania 
odpadów w 

tonach 10 % 

Odległość 

Ilość 
odpadów 

wyselekcjon
owanych w 
cyklu 2 tyg. 

w ton. 

Ilość 
kursów w 

cyklu 2 
tyg. sam. 
o ład. 5 

ton 

Ilość km 
przejecha

nych w 
ciągu 2 

tyg. 

Koszt 
zbiórki i 
transp. w 
ciągu 2 
tygodn. 

Jeżeli 1 km 
= 3,5 zł. 

Ilość 
kursów w 
ciągu roku 
robionych 

sam. o ład. 5 
ton 

Ilość km 
przejecha

nych w 
ciągu 
roku 

Koszt 
zbiórki i 

transportu 
w ciągu 

roku jeżeli 1 
km = 3,5 zł. 

Kościan 640 7 25 5 70 245 130 1820 6370 
Pozostałe 
gminy 
w związku 
celowym 

2290 - 88 19 1214 4249 494 31564 81445 

Razem 2930 - 113 24 1284 4494 624 33384 116844 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 

 
System zbiórki i transportu odpadów 

W zaproponowanym systemie gospodarki odpadami dla powiatu 

kościańskiego (model związkowy) konieczne jest zapewnienie właściwego ich 

odbioru. Wiąże się to z zabezpieczeniem właściwych samochodów (śmieciarek) 

do ich obsługi. Samochody te powinny zapewniać opróżnianie i odbiór 

pojemników 110, 240 i 1100 litrowych. Firmy z którymi CZO nawiąże 

współprace muszą spełniać powyższe warunki. Ostateczne ustalenie liczby 

potrzebnego sprzętu do zbiórki odpadów będzie zależało od zakresu i 

organizacji zbiórki odpadów. Informacje i dane, które wykorzystano w 

powyższych zestawieniach, poza własnymi obliczeniami pochodziły z ILiM w 

Poznaniu oraz gmin powiatu kościańskiego.   
 
 
 
 
 
8.3. Nakłady i roczny koszt funkcjonowania uproszczonego systemu 

 

Nakłady jakie należy ponieść aby można prowadzić segregacje odpadów 

suchych i przygotować je do sprzedaży oraz roczne koszty funkcjonowania 

uproszczonego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych 

ponosić będzie operator logistyczny systemu. Roczny koszt funkcjonowania 

wynosi 100286 zł. 
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Składowiska odpadów komunalnych 

Nakłady inwestycyjne na budowę, powiększanie i modernizację 

składowisk odpadów będą zróżnicowane w zależności od ich lokalizacji i 

warunków geologicznych. Docelowo funkcjonowanie i wielkość składowisk 

będzie uzależniona od ilości pozostałych po odzysku i unieszkodliwianiu 

odpadów pochodzących z CZO, które wyselekcjonowane będą stanowiły część 

odpadów nie poddającą się procesowi recyklingu. Składowiska będą etapowo w 

zależności od potrzeb zamykane. Przyjmując powyższe założenia szacuje się, że 

koszt likwidacji składowiska o powierzchni ok. 1,0 ha wyniesie ok. 300.000 zł. 

Dane pochodzą z ILiM w Poznaniu, z gmin powiatu oraz własne  

 

8.4.  Koszt akcji edukacyjno – informacyjnej 

W rozdziale 10 przedstawiono koncepcję działania edukacyjno – 

ekologicznego skierowanego do mieszkańców powiatu kościańskiego. W 

szeroko rozumianej profilaktyce ekologicznej pomocne będzie na przykład 

utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej, które w pełni 

mogłoby realizować wszystkie zadania nałożone na powiat w zakresie szerzenia 

wiedzy o środowisku naturalnym. Jest to jedno z rozwiązań celowych dla 

poprawy stanu wiedzy ekologicznej. Przy braku możliwości finansowania 

takiego centrum przez powiat koncepcja działania edukacyjno – ekologicznego 

realizowana będzie z wykorzystaniem poniższych form. 

 
 
8.4.1  Program działań edukacyjnych 
 
 

Jednym z ważniejszych warunków realizacji PPGO jest wysoka 

świadomość społeczeństwa, które powinno brać aktywny udział w strategii 

zagospodarowania odpadów. Dlatego też należy prowadzić odpowiednie 

działania, których celem jest zmiana dotychczasowego postępowania 
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mieszkańców powiatu kościańskiego w sferze konsumpcji i postępowania z 

odpadami. Poniżej przedstawiono przykładowy program działań edukacyjnych, 

z którego mogą skorzystać gminy. 

 

Kampania 

- krótka kampania (6 miesięcy) opracowana w celu osiągnięcia największych i    

  najwcześniej dostrzegalnych efektów, 

• program podstawowy (2 lata), 

• program długoterminowy (10 lat i więcej). 

Kampanie powinny być kierowane do poszczególnych grup wiekowych i 

społecznych: 

- dzieci, 

- dorośli: 

• osoby odpowiedzialne za decyzje polityczne dotyczące gospodarki 

odpadami, 

• kadra techniczna  

• biorąca udział w realizacji programu gospodarki odpadami. 

 

Szkolenia 

Szkoleniami powinni być objęci wszyscy pracownicy organów 

odpowiedzialnych za opracowanie regulacji prawnych dotyczących gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi i ich wprowadzanie w życie. 

 

Formy przekazu 

Formy przekazu dzielą się na: materiały drukowane, materiały audiowizualne i 

imprezy promocyjne. 
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Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów: 

- krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki, ulotki typu „pytania i 

odpowiedzi”, zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, zwykłe 

obwieszczenia i powiadomienia służb komunalnych; 

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły, 

komentarze, stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji, artykuły 

redakcyjne; 

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb 

komunalnych; 

- plakaty; 

- obszerne, starannie wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, 

raporty i monografie; 

- opracowane graficznie obwieszczenia służb komunalnych; 

- materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały 

samokształceniowe, materiały dla nauczycieli; 

- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.). 

Materiały audiowizualne: 

- wywiady dla radia i telewizji; 

- pokazy przezroczy; 

- ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji; 

- filmy; 

- wystawy. 

Imprezy promocyjne: 

- konferencje prasowe; 

- wizyty oficjalne; 

- zebrania mieszkańców; 

- imprezy specjalne (festiwale, akcje); 

- warsztaty, seminaria, konferencje. 
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Każda z proponowanych form posiada swoją specyfikę, swoje zalety i 

wady. Często, wybór formy przekazu jest wyborem pomiędzy jej przydatnością, 

a możliwościami finansowymi. 

W Projekcie Planu przedstawiono założenia oraz plan działań informacyjno – 

edukacyjnych mających na celu włączenie społeczności lokalnych w działania 

służące zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów oraz optymalizacji 

gospodarki odpadami, w tym m.in. lokalizacji obiektów zagospodarowania i 

unieszkodliwiania odpadów. 

W celu zachęcenia mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej 

efektywności wykorzystywane będą następujące działania: 

Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na 

gminę przez zapisy ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62. 

poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.). 

Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne obligujące 

gospodarstwa domowe i innych wytwórców odpadów może być wykorzystane 

do efektywnego wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecenia 

dotyczące sposobu zbiórki, typów pojemników oraz częstotliwości ich 

wystawiania do zbiórki (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.). 

Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów 

oszczędzają na wydatkach związanych ze zbiórką odpadów niesegregowanych 

(mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być 

obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących 

kompostowanie odpadów we własnym zakresie. 

 Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych 

stanowi zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej 

celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości 

wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”. 
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Zestawienie przykładowych działań w zakresie edukacji 

- Druk materiałów informacyjnych. 

- Produkcja filmów reklamowych i szkoleniowych. 

- Szkolenia dla: 

• przedstawicieli gmin, 

• przedstawicieli Rad Osiedli, 

• nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

- Odczyty i wystawy poświęcone problematyce odpadów niebezpiecznych. 

- Konkursy dla przedszkolaków na „rysunek ekologiczny”. 

- Konkursy dla szkół: 

• najładniejszy plakat ekologiczny, 

• największa ilość zebranych baterii. 

- Sympozjum: odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych. 
 
Tabela 49 Szacunkowe nakłady i koszty prowadzenia akcji edukacyjno – informacyjnej przez powiat w 

jednym roku lub funkcjonowania Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej. 
L.p. Element Wartość zł 
1. Zakup sprzętu komputerowego 3.000,0 
2. Zakup materiałów, druk ulotek, plakatów, prowadzenie konkursów 1.500,0 
3. Szkolenia dla przedstawicieli gmin, osiedli, szkół 1.000,0 
4. Druk materiałów informacyjnych 2.500,0 
5. Produkcja filmów reklamowych i szkoleniowych 3.000,0 
6. Odczyty i wystawy poświęcone problematyce odpadów niebezpiecznych 1.000,0 
7. Konkursy dla przedszkolaków i szkół na „rysunek ekologiczny o odpadach” 1.000,0 
8. Sympozjum: odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 2.500,0 
9. Debata powiatowa na temat gospodarki odpadami w miastach i na wsi 1.500,0 
 Razem  17.000,0 

Źródło: analiza własna 

 

8.4.2. Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jako 

priorytet w polityce odpadowej.  

 

Dla zapobiegania i zmniejszania ilości powstających odpadów powinny 

być prowadzone m.in. następujące działania: 
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- Edukacyjno – informacyjne, polegająca na kreowaniu zachowań 

konsumentów w kierunku: 

• zakupu produktów o minimalnej liczbie opakowań (niezbędnych), 

• zakupu produktów wykonanych z surowców z recyklingu, 

• oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych 

materiałów (np. papieru w biurach, wprowadzanie wewnętrznych sieci 

informatycznych, poczty elektronicznej) 

• ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku, 

• popularyzacja stosowania materiałów wysokiej trwałości, 

- Organizacyjne, np.: 

• wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach, 

• recykling opakowań toneru z drukarek i kopiarek. 

• zbieranie selektywne odpadów na budowach, 

• kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną. 

  

Edukacja społeczna powinna być prowadzona: 

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, 

średnich i wyższych, 

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja), 

- za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp. 
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8.4.3. Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej 

 

Dla prawidłowego funkcjonowania kampanii edukacji społeczeństwa związanej 

z selektywną zbiórką odpadów na terenie powiatu niezbędna jest sprawna 

koordynacja wszystkich działań edukacyjnych. Zadanie to należy powierzyć 

powiatowi. Proponujemy stworzyć przy siedzibie powiatu w Kościanie 

Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej, które byłoby odpowiedzialne za 

prowadzenie edukacji ekologicznej, a przede wszystkim za selektywną zbiórkę 

odpadów. Centrum prowadziłoby działania związane z edukacją ekologiczną, 

których celem w dłuższym okresie czasu byłoby promowanie zasad i idei 

rozwoju zrównoważonego. Działania edukacyjne prowadzone w Powiatowym 

Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawia tabela 50 
 

Tabela 50 Działania edukacyjne prowadzone na terenie powiatu kościańskiego przez Powiatowe Centrum 

Edukacji Ekologicznej 

Edukacja recyklingowa Szkolenia Polityka medialna 
Akcje 

Ekologiczne 

Przedszkola; 

Szkoły podstawowe; 

Gimnazja; 

Szkoły średnie. 

Zarząd, radni 

Nauczyciele 

Dziennikarze 

Służby komunalne 

Prasa 

Radio 

Internet 

Sprzątanie świata 

Wystawy 

Konkursy 

Zielony telefon 

 
 

Stosunkowo nieskomplikowanymi dla powiatu przykładami wspierania 

ekologicznych działań szkoły są współfinansowanie, wspólna organizacja i 

pomoc merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak:  

- konkursy związane z tematyką środowiskową (przede wszystkim lokalną),  

- organizacja Dnia Ziemi czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska,  

- prowadzenie programów autorskich czy innowacji pedagogicznych w 

szkołach, 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 157

-  programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w gminie 

lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz 

środowiska,  

- udział w zajęciach terenowych klas bądź kół przyrodniczych, w charakterze 

specjalistów, w zakresie określonym tematem zajęć terenowych, 

- udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym także materiałów 

drukowanych, nt. zagrożeń i prośrodowiskowych działań gminy, celem 

wspólnej edukacji mieszkańców tego terenu,  

- prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych, 

- wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne  w 

realizacji zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska, 

- wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne 

pomoce naukowe wykorzystywane podczas realizacji tych działań, 

- współorganizacja z PCEE i Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym form 

doskonalenia nauczycieli (np. warsztatowych) w zakresie edukacji 

ekologicznej/ środowiskowej.  

Zamieszczone tu przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości jakie 

niesie ze sobą praktyka i zapewne zostaną one zweryfikowane w działaniu.  

Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin powinny współpracować z 

organizacjami ekologicznymi przy podejmowanych na swoich terenach 

działaniach nie tylko z zakresu gospodarki odpadami. Powinny zachęcać 

mieszkańców do zakładania organizacji społecznych oraz wspierać ich 

działalność. 
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8.5.  Zestawienie nakładów na budowę systemu gospodarki    
         odpadami 
 
 
 
8.5.1. Ogólne nakłady inwestycyjne 

 

Przedstawione poniżej koszty należy traktować jako orientacyjne. Ich 

ostateczna wielkość będzie uzależniona przede wszystkim od skali 

wprowadzanych zmian w obecnym systemie gospodarki odpadami. 

Wprowadzenie zaproponowanego i omówionego w poprzednich rozdziałach 

systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem nakładów na 

jego budowę i funkcjonowanie.  

 

Do głównych nakładów inwestycyjnych należy zaliczyć nakłady na: 

- system gromadzenia odpadów – zakup pojemników i worków 

- system zbiórki odpadów – zakup sprzętu do obsługi rozstawionych 

pojemników i worków 

- zagospodarowanie odpadów – wybudowanie Zakładu Recyklingu, 

kompostowni albo instalacji ferementacj, punktu demontażu odpadów 

wielkogabarytowych 

- unieszkodliwienie odpadów – budowa składowiska odpadów akcję 

informacyjno–edukacyjną  

 
 
8.5.2. Nakłady inwestycyjne na budowę Centrum Zagospodarowania 

Odpadów „SELEKT” w Piotrowie 
 

Koszty inwestycji w kompleksowy system logistyczny gospodarki stałymi 

odpadami komunalnymi mogą być zróżnicowane z punktu widzenia różnych 

czynników, takich jak: 

- wielkość obszaru objętego projektowanym rozwiązaniem, 
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- planowany rozwój ilościowy systemu oparty na strategii przystępowanie 

kolejnych gmin do celowego związku gmin, 

- planowany rozwój jakościowy oparty na założeniu rozwoju funkcjonalnego, 

wdrożenia nowych technologii, rozszerzenia zakresu usług itp., 

- techniczny poziom infrastruktury i wyposażenia Centrum Zagospodarowania 

Opadów (np. wybór dostawców urządzeń, wybór między nowymi 

urządzeniami i wyposażeniem, a pochodzącym z drugiego obiegu itp.). 

Kierując się powyższymi założeniami Zarząd Gminy Czempiń złożył 

wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu o 

dofinansowanie przedsięwzięcia  pod nazwą „Centrum Zagospodarowania 

Odpadów w Piotrowie” z Funduszu Spójności, którego środki finansowe będą 

dostępne po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Budżet przedsięwzięcia 

został skalkulowany we wniosku na kwotę 41 mln PLN. Mając na względzie 

zasady finansowania przedsięwzięć z Funduszu Spójności i kierując się 

rzeczywistymi potrzebami projektu w podobny sposób oszacowano koszty 

inwestycji w niniejszym opracowaniu. Różnice wynikają z przyjętych rozwiązań 

w zakresie zagospodarowania CZO i na etapie koncepcji nie przesądzają 

końcowych rzeczywistych kosztów inwestycji. W dalszych pracach przy 

szczegółowej kalkulacji kosztów istnieje możliwość wariantowania 

poszczególnych składników kosztowych inwestycji na podstawie konkretnych 

ofert od dostawców i wykonawców. W tabeli 51 i 52 pokazano zestawienie 

nakładów na infrastrukturę CZO 
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Tabela 51 Nakłady inwestycyjne na budynki i budowle CZO. 

Ilość Nakłady 
L.p. Wyszczególnienie szt PLN 

1 Powierzchnia sortowni     
1.1 Budynek 1 547 200,00
1.2 Wiata 1 218 040,00
1.3 Powierzchnia biurowo-socjalna 1 52 710,00
2 Budynek biurowo-konferencyjny centrum 1 1 522 752,00
3 Portiernia z centralą telefoniczną 1 116 856,00
4 Boksy na odpady wstępnie posortowane 1 841 500,00
5 Boksy na odpady mokre 1 535 500,00
6 Boksy na posortowane  odpady –I 1 561 000,00
7 Boksy na posortowane  odpady –II 1 561 000,00
8 Boks na odpady do wywozu na wysypisko 1 368 900,00
9 Kompostownia – I 1 5 311 036,68

10 Kompostownia – II 1 5 311 036,68
11 Boksy na odpady niebezpieczne 1 666 400,00
12 Budynek dla demontażu  podzespołów 1 729 600,00
13 Pola odkładcze dla innych odpadów 1 153 267,84
14 Pola odkładcze dla innych odpadów 

posegrowanych 1 130 832,64

15 Betoniarnia 1 160 992,00
16 Parking dla sprzętu Centrum 1 235 520,00
17 Zbiornik na odciekli 1 448 000,00
18 Oczyszczalnia  kontenerowa 1 36 700,00
19 Parking dla samochodów osobowych 1 63 840,00
31 Stacja paliwowa 1 148 010,00
21 Drogi wewnętrzne 1 2 175 849,98
22 Powierzchnia  zieleni 1 203 985,94
23 Droga dojazdowa do centrum 1 831 876,00
24 Doprowadzenie  kanalizacji i uzbrojenie terenu 1 200 000,00
25 Wykonanie przyłącza prądowego 1 11 000,00
26 Wykonanie przyłącza wody 1 3 500,00
27 Wykonanie przyłącza telefonicznego 1 1 500,00
28 Sieci kanalizacyjne 1 302 746,00
29 Oświetlenie 100 250 000,00
30 Ogrodzenie + brama wjazdowa 900 264 600,00

 Razem 
 

22 965 751,00

Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

Jak wynika z tego zestawienia nakłady na budynki i budowle w CZO 

wynoszą prawie 23 mln złotych z czego największy udział mają nakłady na 

budowę kompostowni 10,5 mln zł, dróg wewnętrznych 2 mln zł i budynku 

biurowo-konferencyjnego 1,5 mln zł.  
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Tabela 52 Nakłady na maszyny, urządzenia, środki transportu i infrastrukturę informatyczną w CZO 

Ilość Cena 
jednostkowa Nakłady Lp. Wyszczególnienie 

szt PLN PLN 
1 Linia do sortowania Horstmann 50 000t/rok 1 7 000 000,00 7 000 000,00
2 Prasa belująca Avermann 1410-37/50  1 400 000,00 400 000,00
3 Prasa stacjonarna Avermann SP 18 1 150 000,00 150 000,00
4 Waga samochodowa 1 130 000,00 130 000,00
5 Samochód hakowy Iveco MS 4 340 000,00 1 360 000,00
6 Ładowarka TUR-302 2 240 000,00 480 000,00
7 Wózek podnośnikowy widłowy z chwytakiem 4 100 000,00 400 000,00
8 Kontenery 32 m3 do balastu 10 20 000,00 200 000,00
9 Kontenery do poszczególnych frakcji 20 5 000,00 100 000,00

10 Urządzenia do przesiewania kompostu Twister 560 2 300 000,00 600 000,00
11 Pojemniki 240 l do frakcji suchej 27 000 200,00 5 400 000,00
12 Pojemniki 2,2 m3 do frakcji suchej 200 1 500,00 300 000,00
13 Komputery 20 5 000,00 100 000,00
14 Serwer komputerowy 1 500 000,00 500 000,00
15 System informatyczny 1 1 000 000,00 1 000 000,00
16 Centrala telefoniczna 1 200 000,00 200 000,00
17 Laboratorium chemiczne 1 1 000 000,00 1 000 000,00
18 Inne 1 1 000 000,00 1 000 000,00

Razem 20 320 000,00

Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

 

Z powyższej tabeli wynika, iż nakłady na maszyny, urządzenia, środki 

transportu i infrastrukturę informatyczną wynoszą przeszło 20 mln zł. 

Największe nakłady w tej grupie to zakup linii sortowniczej ok. 7 mln zł. W 

nakładach tych ujęto również zakup pojemników 240 litrowych za kwotę ok. 5,5 

mln zł, będą one służyły do segregacji frakcji suchej odpadów komunalnych w 

zabudowie jednorodzinnej. Pojemniki zostaną przekazane wszystkim 

gospodarstwom domowym (1 pojemnik na rodzinę) w tym typie zabudowy na 

terenie objętym systemem. W zestawieniu tym ujęto również 1 mln zł na inne 

nieuwzględnione nakłady, które mogą okazać się niezbędne do funkcjonowania 

Centrum Zagospodarowania Odpadów. W tabeli 53 przedstawiono ogólne 

zestawienie nakładów na budowę i funkcjonowanie CZO.  
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Tabela 53 Ogólne zestawienie nakładów na CZO.  

Rodzaj Nakład w PLN 
Nakłady na budynki i budowle CZO 22 965 751,00 
Nakłady na urządzenia, maszyny, środki transportu i infrastrukturę informatyczną CZO 20 320 000,00 

RAZEM 43 285 751,00 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 
 
 
8.5.3. Zestawienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

 

Wprowadzenie na terenie gmin logistycznego systemu gospodarki stałymi 

odpadami komunalnymi będzie wiązało się z określonymi kosztami 

eksploatacyjnymi, jakie co roku będzie musiał ponosić zarządca tego systemu, 

czyli CZO.  

Koszty będą powstawać podczas: 

- zbiórki frakcji suchej i mokrej,  

- transportu frakcji suchej i mokrej do CZO, 

- transportu balastu na składowiska gminne  

- amortyzacji 

- opłat za składowanie balastu na składowiskach gminnych  

- opłat za prąd, gaz, ogrzewanie, wodę, ścieki, telefon  

- wynagrodzeń  pracowników  

W tabelach 40 i 41 przestawiono roczne koszty zbiórki i transportu do CZO 

frakcji suchej odpadów z pojemników 204 l i pojemników zbiorczych 2m3 w I i 

II etapie funkcjonowania systemu. Do modelowania przyjęto następujące 

założenia: 

- średni koszt 1 roboczo-kilometra przy zbiórce frakcji suchej na poziomie 4,5 

zł/km dla I i II etapu działalności systemu.  

- średni koszt 1 roboczo-godziny przy transporcie frakcji suchej do CZO na 

poziomie 2,5 zł/km dla I etapu i 3,5 zł/km dla II etapu działalności systemu. 
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Tabela 54 Koszty opłat za składowanie balastu w I etapie 

Gmina Ilość odpadów frakcji mokrej 
w Mg / rok Ilość balastu w Mg / rok Koszt składowania w zł /rok

  85% 45% 1 t = 60zł 
Czempiń  1 466 660 39 589 

Kościan 5 100 2 295 137 700 
Pozostałe gminy 
w związku celowym 17682 7957 477406 

RAZEM 24 248 10 912 654 695 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 

 
Tabela 55 Koszty opłat za składowanie balastu w II etapie 

Gmina Ilość odpadów frakcji mokrej 
w Mg / rok Ilość balastu w Mg / rok Koszt składowania w zł / 

rok 
  70% 45% 1 t = 60zł 

Czempiń  2 013 906 54 338 

Kościan 7 000 3 150 189 000 
Pozostałe gminy 
w związku celowym 24269 10921 655263 

RAZEM 33 282 14 977 898 601 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

Opłaty za składowanie balastu w I etapie będą kształtować się na 

poziomie 655 000 zł następnie wzrosną do kwoty 899 000 zł w II etapie.  

Opłaty za prąd, wodę, ścieki w I i II etapie przedstawiono w postaci tabeli 56 

 
Tabela 56 Zestawienie rocznych stawek opłat za media w CZO w I i II etapie działalności.  

Wyszczególnienie Jednostka Cena w zł za 
jednostkę 

Ilość 
jednostek 

na rok 

Ponoszone 
koszty 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną = 220kWh kWh 0,3 1 320 000 396 000 

Opłata stała  kWh 3,51 2640 9 266 
Zapotrzebowanie na wodę  1 m3 1,71 30 000 51 300 
Odprowadzenie ścieków 1 m3 2,52 25 000 63 000 
RAZEM    519 566 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

Funkcjonowanie Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie 

będzie wymagało opłat za korzystanie z mediów w wysokości około 520 000 zł. 

Przyjęto, iż opłaty te będą bardzo podobne w I i II etapie funkcjonowania 
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systemu. Koszty pracy w CZO przedstawiono w tabeli 57 Przy obliczaniu tych 

kosztów przyjęto następujące założenia: 

- pracownicy fizyczni – średnio 1500 zł brutto 

- pracownicy administracyjni – średnio 2500 zł brutto 

- dyrekcja – średnio 3000 zł brutto 

 
Tabela 57 Roczne koszty wynagrodzenia pracowników CZO. 

 I etap II etap 
 Ilość osób Wynagrodzenie 

w zł / rok 
Ilość osób Wynagrodzenie 

w zł / rok 
Pracownicy fizyczni 30 540 000 45 810 000 
Pracownicy 
administracyjni 

6 144 000 6 144 000 

Dyrekcja 3 108 000 3 108 000 
Razem 39 792 000 54 1 062 000 

Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

 

Z powyższej tabeli wynika, ż wraz ze wzrostem zatrudnienia zmienią się 

koszty wynagrodzeń, w obliczeniach nie prognozowano zmian stawek 

wynagrodzeń w czasie. W dwóch pierwszych latach działalności systemu, CZO 

będzie się ubiegać o dofinansowywanie pensji pracowników pochodzących z 

terenów wiejskich z zagrożonych bezrobociem strukturalnym. Dopłaty te mogą 

dotyczyć etatów pracowników fizycznych. W tabelach 58 i 59 przedstawiono 

roczne zestawienie stawek amortyzacji budynków i budowli oraz urządzeń, 

maszyn, środków transportu posiadanych przez Centrum Zagospodarowania 

Opadów. 
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Tabela 58 Amortyzacja budynków i budowli CZO 

Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość Cena 
jednostkowa Nakłady Stawka 

amortyzacji Amortyzacja
L.p. Wyszczególnienie 

szt PLN PLN % PLN 
1 Powierzchnia sortowni           

1.1 Budynek 1  547 200,00 2,5 13 680,00

1.2 Wiata 1  218 040,00 2,5 5 451,00

1.3 Powierzchnia biurowo-socjalna 1  52 710,00 2,5 1 317,75

2 Budynek biurowo-konferencyjny centrum 1  1 522 752,00 2,5 38 068,80

3 Portiernia z centralą telefoniczną 1  116 856,00 2,5 2 921,40

4 Boksy na odpady wstepnie posortowane 1  841 500,00 2,5 21 037,50

5 Boksy na odpady mokre 1  535 500,00 2,5 13 387,50

6 Boksy na posortowane  odpady -I 1  561 000,00 2,5 14 025,00

7 Boksy na posortowane  odpady -II 1  561 000,00 2,5 14 025,00

8 Boks na odpady do wywozu na wysypisko 1  368 900,00 2,5 9 222,50

9 Kompostownia - I 1  5 311 036,68 2,5 132 775,92

10 Kompostownia - II 1  5 311 036,68 2,5 132 775,92

11 Boksy na odpady niebezpieczne 1  666 400,00 2,5 16 660,00

12 Budynek dla demontażu  podzespołów 1  729 600,00 2,5 18 240,00

13 Pola odkładcze dla innych odpadów 1  153 267,84 2,5 3 831,70

14 Pola odkładcze dla innych odpadów posegrowanych 1  130 832,64 2,5 3 270,82

15 Betoniarnia 1  160 992,00 20 32 198,40

16 Parking dla sprzętu Centrum 1  235 520,00 2,5 5 888,00

17 Zbiornik na odcieki 1  448 000,00 4,5 20 160,00

18 Oczyszczalnia  kontenerowa 1  36 700,00 10 3 670,00

19 Parking dla samochodów osobowych 1  63 840,00 2,5 1 596,00

31 Stacja paliwowa 1  148 010,00 18 26 641,80

21 Drogi wewnętrzne 1  2 175 849,98 2,5 54 396,25

22 Powierzchnia  zieleni 1  203 985,94 2,5 5 099,65

23 Droga dojazdowa do centrum 1  831 876,00 2,5 20 796,90

24 Doprowadzenie  kanalizacji i uzbrojenie terenu 1  200 000,00 2,5 5 000,00

25 Wykonanie przyłącza prądowego 1  11 000,00 2,5 275,00

26 Wykonanie przyłącza wody 1  3 500,00 2,5 87,50

27 Wykonanie przyłącza telefonicznego 1  1 500,00 2,5 37,50

28 Sieci kanalizacyjne 1  302 746,00 2,5 7 568,65

29 Oświetlenie 100 2 500,00 250 000,00 10 25 000,00

30 Ogrodzenie + brama wjazdowa 900 294,00 264 600,00 2,5 6 615,00

Razem 22 965751,76 655 721,44
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Tabela 59 Amortyzacja maszyn, urządzeń i środków lokomocji CZO 

Ilość Cena 
jednostkowa Nakłady Stawka 

amortyzacji AmortyzacjaL.p. Wyszczególnienie 
szt PLN PLN % PLN 

32 Linia do sortowania Horstmann 50 000t/rok 1 7 000 000 7 000 000 10 700 000

33 Prasa belująca Avermann 1410-37/50 1 400 000 400 000 7 28 000

34 Prasa stacjonarna Avermann SP 18 1 150 000 150 000 7 10 500

35 Waga samochodowa 1 130 000 130 000 4,5 5 850

36 Samochód hakowy Iveco MS 4 340 000 1 360 000 14 190 400

37 Ładowarka TUR-302 2 240 000 480 000 14 67 200

38 Wózek podnośnikowy widłowy z chwytakiem 4 100 000 400 000 18 72 000

39 Kontenery 32 m3 do balastu 10 20 000 200 000 18 36 000

40 Kontenery do poszczególnych frakcji 20 5 000 100 000 18 18 000

41 Urzadzenia do przesiewania kompostu Twister 560 2 300 000 600 000 10 60 000

42 Pojemniki 240 l do frakcji suchej 27 000 200 5 400 000 10 540 000

43 Pojemniki 2,2 m3 do frakcji suchej 200 1 500 300 000 10 30 000

44 Komputery 20 5 000 100 000 30 30 000

45 Serwer komputerowy 1 500 000 500 000 30 150 000

46 System informatyczny 1 1 000 000 1 000 000 30 300 000

47 Centrala telefoniczna 1 200 000 200 000 10 20 000

48 Labolatorium chemiczne 1 1 000 000 1 000 000 25 250 000
Ogółem 19 320 000  2 507 950 

Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
 

Jak wynika z powyższych tabel przy założonych stawkach amortyzacji, 

amortyzacja w pierwszym roku funkcjonowania inwestycji wyniesie 3 163 

671,44 zł. W tabeli 60 ujęto zbiorcze zestawienie rocznych kosztów 

funkcjonowania CZO dla I i II etapu. 

 
Tabela 60 Roczne zestawienie kosztów funkcjonowania CZO w I i II etapie 

 I etap II etap 
Koszty zbiórki i transportu 1 643 209 3 107 193 
Koszt opłat za składowanie balastu 654 695 898 601 
Koszty opłat za media 519 566 519 566 
Koszty wynagrodzenia 792 000 1 062 000 
Koszty niepoliczone 1 000 000 1 000 000 
RAZEM 4 609 470 6 587 360 
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
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8.6. Harmonogram realizacji zadań 

Nakreślone cele będą osiągane w różnych okresach czasu. Harmonogram 

realizacji zadań niezbędnych do osiągnięcia celów przedstawiono w tabeli 61 
Tabela 61 

Zadanie Jednostka odpowiedzialna 
2004 r. 

1.Opracowanie i uchwalenie gminnych planów gospodarki odpadami Zarząd powiatu, burmistrzowie, 
wójtowie 

2. Uchwalenie zasad współpracy międzygminnej Zarząd powiatu, burmistrzowie, 
wójtowie 

3. Opracowanie zasad funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych. Wyznaczenie miejsc lokalizacji Punktów 
Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych. 

Zarząd powiatu, burmistrzowie, 
wójtowie 

4. Powołanie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej Zarząd powiatu 
5. Opracowanie zakresu edukacji ekologicznej Zarząd powiatu 
6. Druk ulotek informacyjnych o zasadach selektywnej zbiórki odpadów Burmistrzowie. 

Wójtowie 
7. Opracowanie systemu ewidencji odpadów Zarząd powiatu 
8. Budowa Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT w 
Piotrowie oraz wdrożenie systemu zagospodarowania odpadów 
komunalnych.  

Związek Gmin Burmistrzowie, 
wójtowie 

9. Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych w 
rejonach zabudowy wielorodzinnej w zakresie zbiórki szkła i tworzyw 
sztucznych 

Burmistrzowie, wójtowie 

10. Dokonanie analizy funkcjonowania gminnych składowisk odpadów 
pod kątem możliwości ich monitoringu 

WIOŚ, burmistrzowie, wójtowie 

11. Budowa systemu zbiórki odpadów zielonych z pielęgnacji terenów 
zielonych oraz z rejonów zabudowy jednorodzinnej w miastach i wsiach o 
zwartej zabudowie 

Burmistrzowie, wójtowie 

2005 r. 
1. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i 
surowcowych w zakresie zbiórki szkła i tworzyw sztucznych 

Burmistrzowie, wójtowie 

2. Budowa systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w 
rejonach zabudowy wielorodzinnej 

Burmistrzowie, wójtowie 

3. Budowa Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych Zarząd powiatu, burmistrzowie, 
wójtowie 

4. Wyłonienie operatora systemu selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 

Zarząd powiatu 

7. Opracowanie zasad zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wyłonienie 
operatora systemu. 

Burmistrzowie, wójtowie 

8. Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Zarząd powiatu, burmistrzowie i 
wójtowie 

9. Analiza gospodarki odpadami podmiotów gospodarczych Zarząd powiatu 
WIOŚ 

10. Prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa PCEE, burmistrzowie, wójtowie 
11. Przejęcie przez gminy obowiązku usuwania odpadów komunalnych – 
przeprowadzenie referendum 

Rady gmin 

12. Opracowanie systemu opłat za usuwanie odpadów zgodnie z zasadą 
„zaśmiecający płaci” 

Rady gmin 

2006 r. 
1. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i 
surowcowych o system zbiórki makulatury 

Burmistrzowie, wójtowie 
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2..Powołanie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za gospodarkę 
odpadami 

Związek Gmin 

3. Budowa systemu odbioru odpadów budowlanych – zakup kruszarki do 
gruzu (alternatywa dla wypożyczania) 

Burmistrzowie, wójtowie 

4. Edukacja ekologiczna społeczeństwa PCEE, burmistrzowie, wójtowie 
5. Ocena funkcjonowania składowisk odpadów WIOŚ, Zarząd powiatu 
6. Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami pod kątem 
realizacji limitów odzysku odpadów 

Zarząd powiatu, burmistrzowie, 
wójtowie 

2007 r 
1. Rozbudowa systemu uzupełniającego selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych i surowcowych 

Burmistrzowie, wójtowie 

2. Budowa kompostowni odpadów organicznych (w przypadku budowy 
związkowego ZGO) 

Związek Gmin 
Bormistrzowie, wójtowie 

3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa.  PCEE, burmistrzowie, wójtowie 
5. Analiza systemu gospodarki odpadami Zarząd powiatu, burmistrzowie, 

wójtowie 
Lata 2007-2015 r 

1. Wprowadzenie przetwarzania odpadów przeznaczonych do 
unieszkodliwienia na składowisku 

Zarządca składowiska 

2. Edukacja ekologiczna społeczeństwa – wprowadzenie zasady 
ograniczania powstawania odpadów 

PCEE, burmistrzowie, wójtowie 

3. Budowa zakładu produkcji paliwa alternatywnego. Zakup 
rozdrabniarki odpadów. 

Związek Gmin, 
burmistrzowie, 
wójtowie 

4. Monitoring przepływu odpadów w systemie gospodarki odpadami Burmistrzowie, wójtowie, WIOŚ 
Źródło: analiza własna 

 

Określone powyżej zadania zmierzające do osiągnięcia nakreślonych 

celów realizowane będą przez gminy zgodnie z postanowieniami art. 6 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Powołanie związku gmin, jako organu odpowiedzialnego za gospodarkę 

odpadami spowoduje przeniesienie zadań z gmin na ten właśnie związek. 

Oznacza to, że zadania przewidziane dla wójtów i burmistrzów realizowane 

będą przez Zarząd Związku Gmin oraz podmiot powołany do realizacji zadań. 

 
 
8.7. Uwagi i wnioski 
  

Budowa powiatowego systemu gospodarki odpadami wiązać się będzie z 

koniecznością poniesienia znacznych kosztów inwestycyjnych. Szacuje się, że 

koszt budowy systemu wyniesie ok. 11.500.000 zł. Z uwagi na wysokie koszty 

inwestycyjne budowa systemu będzie realizowana etapowo, stosownie do 

harmonogramu zadań przewidzianych do realizacji. Uwzględniając 
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funkcjonowanie na terenie powiatu Zakładów Zbiórki, Transportu i  

Unieszkodliwiania Odpadów oraz perspektywiczny rozwój Centrum 

zagospodarowania Odpadów prowadzące system zbiórki, transportu i odzysku 

odpadów, zawarte umowy długoterminowe na świadczenie usług przez takie 

zakłady na rzecz gmin powiatu kościańskiego proponuje się dalszą współpracę 

w ramach związku gmin oraz ich włączenie w struktury organizacyjne związku. 

Zadaniem gmin powiatu będzie budowa systemu selektywnego gromadzenia, 

zbiórki i transportu odpadów dostosowanego do technologii odzysku odpadów 

w CZO w Piotrowie. Gospodarka odpadami komunalnymi powinna być 

prowadzona w ramach dobrze zorganizowanego systemu logistycznego, 

podobnie jak to się dzieje w innych dziedzinach gospodarki. Odpad nie musi 

stanowić dla gminy problemu. Dobry system gospodarki odpadami to system, 

który: 

- zapewnia pełne zagospodarowanie odpadów, również tych, które powstają w 

gospodarstwach domowych sporadycznie, 

- odzyskuje znaczne ilości surowców i przekazuje je użytkownikom, 

zmniejsza ilość odpadów składowanych na składowiskach co najmniej o 

połowę, 

- umożliwia znaczące zmniejszenie i odroczenie w czasie nakładów na 

budowę nowych gminnych składowisk odpadów oraz na zamykanie i 

rekultywację starych, 

- pozyskuje przychody ze sprzedaży odpadów użytecznych, utrzymuje koszty 

funkcjonowania systemu na optymalnym poziomie i zapewnienia jego 

samofinansowanie się, tworzy nowe miejsca pracy w obszarze gospodarki 

odpadami, 

- gospodarkę odpadami czyni bezpieczną i nieuciążliwą dla otoczenia, 

- poprawia stan środowiska naturalnego i zmniejsza ryzyko jego 

zanieczyszczenia. 
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Rozwiązanie zaproponowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania w 

Poznaniu w niniejszym opracowaniu w pełni odpowiada tym wymaganiom. Dla 

realizacji systemu logistycznego niezbędne było utworzenie celowego związku 

gmin, który uruchomi prace projektowe oraz będzie pozyskiwał źródła 

finansowanie i inwestorów. Instytut Logistyki i Magazynowania niezmiennie 

deklaruje pomoc w dalszych pracach i będzie współdziałał z Burmistrzem 

Gminy Czempiń oraz celowym związkiem gmin we wszystkich obszarach 

wdrożenia według potrzeb.  
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9. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
 
9.1. Założenia systemu finansowania inwestycji  
 
9.1.1. Model działania w celu finansowania inwestycji 

 

Realizacja zadań wytyczonych w Planie Gospodarki Odpadami wiąże się 

z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają 

dotacji lub korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie 

ochrony środowiska (gospodarki odpadami) wymaga osiągnięcia dzięki 

inwestycji odpowiednio dużego efektu ekologicznego i objęcia swym zasięgiem 

możliwie największej liczby mieszkańców aglomeracji, powiatu lub związku 

komunalnego. W przypadku powiatu kościańskiego należy zatem dążyć do 

podejmowania działań o charakterze powiatowym lub nawet ponadpowiatowym 

(np. zaproponowany przez gminę Czempiń związkowy model gospodarki 

odpadami).Wspólne działanie kilku gmin nie tylko ma wpływ na finansowanie 

inwestycji (obniży koszty, które będzie musiała ponieść pojedyncza gmina), ale 

również obniży koszty eksploatacyjne. Oznacza to, że przedsięwzięcie winno 

być realizowane wspólnie. W zależności od przyjętego w danym przypadku 

rozwiązania wariantu organizacyjnego poszczególne miasta i gminy 

samodzielnie lub wspólnie finansować będą realizację konkretnych zadań. 

Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką 

odpadami pochodzić mogą z następujących źródeł: 

- własne środki miast i gmin, 

- dofinansowanie gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i narodowego 

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

- emisja obligacji komunalnych, 

- fundusze pomocowe i związane z eko-konwersją (EkoFundusz), 

- fundusz pomocowy ISPA, 

- kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony 

Środowiska), 
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- pozyskanie inwestora strategicznego, może nim być także inwestor 

zagraniczny. 

W przypadku gospodarki odpadami obok wymienionych powyżej źródeł 

finansowania środki na częściowe pokrycie kosztów można uzyskać od 

organizacji odzysku a także ze sprzedaży opakowań i surowców wtórnych. 

Należy zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej w 

dziedzinie ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia 

odpowiedniego formularza, ale również przedstawienia szeregu opracowań i 

dokumentacji planistycznych dotyczących danego przedsięwzięcia. Są to 

między innymi.: 

- Plan zagospodarowania przestrzennego i strategie rozwoju powiatu lub 

gminy, 

- Program ochrony środowiska, Plan gospodarki odpadami, Koncepcje 

gospodarki wodno-ściekowej, Plan zalesiania itp. 

- Projekt budowlany i wykonawczy wraz ze źródłową dokumentacją 

ekonomiczną, finansową i przetargową, 

- Studium wykonalności (lub biznesplan w przypadku przedsięwzięć 

komercyjnych), 

- Wymagane przez prawo zezwolenia na realizację projektu. 

 
 
9.1.2. Charakterystyka źródeł finansowania inwestycji  
 
9.1.2.1. Emisja obligacji komunalnych 

Emisja obligacji jest nowo wprowadzanym sposobem gromadzenia 

środków finansowych. Daje ona emitentowi środki na rozwój, a kupującemu 

obligacje korzystne ulokowanie środków pieniężnych na określony czas. Istnieje 

możliwość emisji obligacji na inwestycje służące ochronie środowiska. W 

przypadku podmiotów szczególnie uciążliwych dla otoczenia obligacje mogą 

być odpowiednio uatrakcyjnione zobowiązaniem do radykalnego ograniczenia 
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tej uciążliwości. Podmiotowe obligacje mogą być nabywane z budżetu 

terenowego, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz kupowane przez inne podmioty, odczuwające ekologiczną 

uciążliwość emitenta. Obligacja jest wyrazem zobowiązań przedmiotu 

emitującego i jednocześnie praw nabywców obligacji do otrzymywania ich 

spłaty wraz z odsetkami i innych świadczeń o charakterze rzeczowym. Jest 

zatem zbliżona do transakcji kredytowej w banku. Przez emisję obligacji 

realizuje się przepływ kapitału. Kredyt uzyskany w drodze emisji obligacji nie 

jest łatwy ani tani, gdyż zysk zamierzonego przedsięwzięcia musi być  na tyle 

wysoki, aby pokrył związane z obligacją zobowiązania. Można przewidywać, że 

zainteresowanie obligacjami – dotąd znikome – będzie wzrastać w miarę 

wykształcenia się myślenia kategoriami majątkowymi (kapitałowymi). 

 

9.1.2.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Polskie miasta i gminy najczęściej korzystają z pomocy finansowej 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW). Jednym z priorytetów tego funduszu jest ochrona powierzchni 

ziemi. Fundusz przewiduje dofinansowanie (poprzez pożyczki) wdrażania 

projektów związanych z realizacją programów ochrony poszczególnych 

elementów środowiska w tym także gospodarki odpadami. Wniosek do 

NFOŚiGW składa się wg wzoru stosowanego w Funduszu. Maksymalnym 

udziałem pomocy funduszu w finansowaniu przedsięwzięcia jest pożyczka w 

wysokości 50% całości nakładów inwestycyjnych. Oprocentowanie tej pożyczki 

wynosi dla samorządów terytorialnych 0,3% stopy redyskontowej.  

W NFOŚiGW istnieje możliwość umarzania pożyczek jeśli: 

- zadanie zostało zrealizowane terminowo, 

- osiągnięto założony efekt rzeczowy i ekologiczny, 

- spłacono terminowo co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z 

oprocentowaniem. 
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Fundusz preferuje wnioski podmiotów, które zadeklarują przeznaczenie 

umorzonych kwot na inwestycje proekologiczne. Okres spłaty pożyczki wynosi 

maksymalnie 5 lat. 

 

9.1.2.3. EkoFundusz 

Środki EkoFunduszu pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i z 

tzw. ekokonwersji (zamianę kwot polskiego długu zagranicznego na środki 

inwestycyjne w dziedzinie ochrony środowiska). Zadaniem EkoFunduszu jest 

dofinansowywanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają 

przynieść efekt w skali nie tylko regionu czy kraju, ale także wpływają na 

osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe w skali europejskiej 

a nawet światowej. W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska 

uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi: 

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków 

azotu 

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów 

wody pitnej 

-   ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona 

klimatu); 

-   ochrona różnorodności biologicznej; 

-   gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych. 

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie preferencyjnych pożyczek 

lub/i bezzwrotnych dotacji. Pomoc finansową uzyskać mogą jedynie projekty 

dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska (w ich 

fazie implementacyjnej), a w dziedzinie ochrony przyrody również projekty 

nieinwestycyjne. Maksymalna kwota, jaką może otrzymać jednostka 

samorządowa wynosi 30% nakładów na projekt. W przypadku jednostek 

gospodarczych kwota ta wynosi 20%. Specyfika  EkoFunduszu polega również 

na tym, iż inwestor może liczyć na zwolnienie dokonanych za granicą zakupów 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 175

od ceł i opłat granicznych. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach 

dofinansowanie inwestycji przez fundusz może osiągnąć wielkość 50% 

nakładów własnych inwestora. Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniane są 

w EkoFunduszu z punktu widzenia ekologicznego, technologicznego, 

ekonomicznego i organizacyjnego. Aby otrzymać pożyczkę lub/i dotację 

wszystkie te oceny muszą być pozytywne, a Inwestor musi wykazać się 

wiarygodnością finansową i posiadaniem zabezpieczeń, a także zapewnieniem 

pełnego finansowania projektu w części nie objętej dofinansowaniem 

EkoFunduszu. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji 

pomiarowych i edukacyjnych, konferencji i sympozjów, tworzenia i 

prowadzenia systemów monitoringu środowiska, wszelkiego rodzaju studiów i 

opracowań oraz tworzenia dokumentacji projektowej. Ze środków EkoFunduszu 

nie mogą także korzystać te przedsięwzięcia, które kwalifikują się do udzielenia 

znaczącej pomocy ze strony przedakcesyjnych programów pomocy Unii 

Europejskiej ISPA i PHARE. Wszystkie projekty rozpatrywane przez 

EkoFundusz można podzielić na projekty techniczne (inwestycyjne) oraz 

projekty przyrodnicze. Wśród projektów technicznych wyróżnić można projekty 

komercyjne, czyli takie które generują znaczne zyski po ich zakończeniu oraz 

niekomercyjne, których głównym celem jest poprawa stanu środowiska oraz 

względy społeczne, a przyszłe opłaty użytkowników jedynie pokrywają koszty, 

bez generowania zysków, bądź generują zyski w niewielkiej wysokości. W 

obydwu grupach projektów można wyróżnić projekty typowe oraz projekty 

innowacyjne. Przez przedsięwzięcia innowacyjne EkoFundusz rozumie takie, 

które wprowadzają na polski rynek nowe, lepsze niż dotąd rozwiązania 

techniczne służące ochronie środowiska, oferowane zarówno przez firmy 

polskie, jak i firmy z krajów –donatorów. Zadaniem EkoFunduszu jest 

upowszechnianie takich sprawdzonych, a nie stosowanych dotąd w kraju lub w 

danym regionie rozwiązań. 
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Pewnym ograniczeniem stawianym przez EkoFundusz jest konieczność 

wprowadzania technologii pochodzącej z jednego z krajów donatorów, które 

przeznaczyły część polskiego długu na ochronę środowiska (USA, Francja, 

Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Włochy). 

 

9.1.2.4. ISPA 

ISPA (Instrument for Structural Politicies for Pre-accession – 

Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej) jest funduszem 

przedakcesyjnym Unii Europejskiej skierowanym na dostosowanie 

infrastruktury krajów kandydujących do standardów UE.  

Pomoc z funduszu ISPA (w części ochrony środowiska) skupi się na 

przedsięwzięciach związanych z: 

- zaopatrzeniem w wodę do picia i jej jakością, 

- oczyszczaniem ścieków, 

- gospodarką odpadami. 

ISPA udziela dotacji i pożyczek na realizację następujących przedsięwzięć               

w dziedzinie ochrony środowiska: 

- projektów inwestycyjnych, 

- niezależnych technicznie i finansowo faz projektów, studiów 

przygotowawczych i wykonalności, analiz technicznych, 

- grup projektów, 

- systemów projektów ściśle ze sobą powiązanych. 

Podstawowymi wymogami stawianymi przez fundusz ISPA są m.in.: 

- całościowy koszt przedsięwzięcia nie może być niższy od 5 mln Euro (w 

przypadku Polski preferuje się projekty powyżej 15-20 mln Euro), 

- preferowane są duże aglomeracje, 

- beneficjantem może być tylko samorząd terytorialny, jednostka 

samorządowa lub podmiot publiczny, 
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- obiekty i rozwiązania będące skutkiem realizacji przedsięwzięcia muszą 

spełniać kryteria UE. 

Formularz do ISPA jest dostępny w NFOŚiGW i tam należy go złożyć. 

Wnioskodawcy, którzy uzyskają najwyższe oceny są proszeni o wypełnienie 

szczegółowych formularzy aplikacyjnych opracowanych przez Komisję 

Europejską. Ostateczną decyzję o wyborze projektu podejmuje Komisja. Wkład 

finansowy ISPA może stanowić do 75% wartości projektu liczonej jako wydatki 

publiczne (85% w szczególnych wypadkach). Ograniczenie wkładu ISPA może 

nastąpić ze względu na: 

- dostępność współfinansowania, 

- zdolność przedsięwzięcia do generowania zysku, 

- odpowiednie zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”.  

Całość pomocy finansowej ISPA i wszelkich innych pomocy UE nie może być 

większa niż 90% całkowitego budżetu przedsięwzięcia. 

 

9.1.2.5. Fundusz Spójności 

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub 

Europejskim Funduszem Kohezji, jest to czasowe wsparcie finansowe dla 

krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90% 

średniej dla wszystkich krajów członkowskich (Grecja, Portugalia, Hiszpania i 

Irlandia). Fundusz ten nie należy do grupy Funduszy Strukturalnych, ze względu 

na określony czas w którym działa.. Ze względu na charakter i cel Fundusz 

Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej. Realizację Funduszu 

Spójności zaplanowano na lata 1993-99. Na szczycie UE w Berlinie 

postanowiono przedłużyć jego działanie do 2006 r. Z chwilą wejścia Polski do 

UE będzie on dostępny także dla naszego kraju. Fundusz Kohezji (Spójności) 

redystrybuowany jest przez Komisję Europejską na podstawie składanych 

wniosków w odpowiednich terminach. Tak więc to nie instytucje krajowe, ale 

stosowne organy Unii Europejskiej rozpatrują konkretne projekty, akceptując je, 
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a następnie finansując. Pomoc, którą te kraje otrzymują w ramach Funduszu 

obejmuje finansowanie projektów dotyczących inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i infrastruktury transportowej (w tym wspieranie rozwoju sieci 

korytarzy transeuropejskich). Budżet Funduszu Spójności na lata 2000 - 2006 

wynosi 18 mld Euro (w latach 1994 - 1999 wynosił 15,5 mld Euro). 

Fundusz może przyczyniać się do finansowania projektów, lub etapów 

projektu, które są technicznie lub finansowo niezależne, lub grupy projektów 

powiązanych ze sobą widoczną strategią tworzącą spójną całość. Fundusz może 

zapewnić pomoc dla projektów dotyczących środowiska, przyczyniających się 

do osiągnięcia celów art. 130 R Traktatu, łącznie z projektami wynikającymi z 

przyjętych zgodnie z art. 130 S działań, a w szczególności projekty zgodne z 

priorytetami nałożonymi na wspólnotową politykę w zakresie ochrony 

środowiska przez Piąty Program Polityki i Działania odnoszący się do 

Środowiska i Stałego Rozwoju, projektów pozostających we wspólnym 

interesie, dotyczących infrastruktury transportu, finansowanych przez państwa 

członkowskie, które są objęte wytycznymi wymienionymi w art. 129 C 

Traktatu; jednakże inne projekty dotyczące infrastruktury transportu, 

przyczyniające się do osiągnięcia celów zawartych w art. 129 B Traktatu, mogą 

być finansowane aż do przyjęcia odpowiedniej orientacji przez Radę. 

Fundusz może również udzielać pomocy: 

- na wstępne badania odnoszące się do kwalifikujących się projektów, 

łącznie z tymi, które są konieczne dla ich wprowadzenia, 

- na środki wsparcia technicznego, a w szczególności: 

o na środki poziome takie jak badania porównawcze mające na celu 

ocenę wpływu pomocy wspólnotowe j; 

o na środki i badania, które przyczyniają się do oceny, 

monitorowania lub oszacowania projektów, oraz wzmocnieniu i 

zagwarantowaniu koordynowania projektów i ich spójności, a w 

szczególności spójności z politykami wspólnotowymi; 
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o na działania i badania pomagające w sporządzeniu koniecznych 

dostosowań we wprowadzanych projektach. 

 

9.1.2.6. Bank Ochrony Środowiska 

Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów ze środków własnych oraz 

środków NFOŚiGW i WFOŚiGW z przeznaczeniem na inwestycje służące 

likwidacji degradacji i ochronę środowiska. Na bazie wieloletniego 

doświadczenia Bank realizuje zadania związane z jego proekologiczną misją, 

współpracuje z organizacjami zajmującymi się finansowaniem ochrony 

środowiska tj. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Fundacją Polska Wieś 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem 

Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi.  

 

Bank udziela na cele proekologiczne następujących instrumentów: 

- Kredyty na inwestycje służące ochronie środowiska udzielane we 

współpracy z WFOŚiGW – kredyty udzielane są ze środków WFOŚiGW (w 

tym w formie linii kredytowych) lub ze środków Banku z dopłatami WFOŚiGW 

do oprocentowania z przeznaczeniem na inwestycje służące ochronie 

środowiska przynoszące wymierny efekt ekologiczny.  

Przedmiotem kredytowania są inwestycje z zakresu ochrony środowiska 

polegające na realizacji/modernizacji obiektów służących: 

- ochronie wód i gospodarce wodnej (np. oczyszczalnie ścieków wraz                    

z systemem kanalizacji, modernizacje technologii służące oszczędności 

wody), 

- ochronie atmosfery (np. budowa i modernizacja instalacji ograniczających 

emisję zanieczyszczeń do atmosfery, wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii), 
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- ochronie powierzchni ziemi (np. redukcja odpadów u źródeł wytwarzania, 

składowiska odpadów, zakłady utylizacji odpadów) 

- Kredyty na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie 

środowiska - kredyt dla Sprzedawców lub/i Wykonawców na zakup lub montaż 

urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, np.: przydomowych 

oczyszczalni ścieków, materiałów do ociepleń budynków, pomp ciepła, okien 

termoizolacyjnych, itd.  

Przedmiotem kredytowania jest zakup, zakup i montaż lub montaż 

urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, np.: przydomowych 

oczyszczalni ścieków, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, grzejników 

konwekcyjnych, kotłów gazowych, olejowych lub zasilanych energią 

elektryczną, zaworów termostatycznych, materiałów do ocieplania budynków, 

okien termoizolacyjnych, rolet zewnętrznych i okiennic, drzwi zewnętrznych 

charakteryzujących się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. 

Kredytowane urządzenia i wyroby winny posiadać wymagane prawem 

dokumenty potwierdzające jakość (aprobaty, certyfikaty, deklaracje producenta, 

itp.) - zgodne z Ustawą o badaniach i certyfikacji oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej Ustawy. Montaż wyrobów może być kredytowany w 

przypadku gdy: 

- Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie 

Wykonawcą, 

- Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym 

Bank podpisał porozumienie, 

- Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń               

i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla 

niniejszego produktu. 

- Kwota kredytu – do 100% kosztów inwestycji - czyli ceny zakupu i montażu 

urządzenia lub wyrobu. Okres kredytowania: do 5 lat. Oprocentowanie: według 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 181

zmiennej stopy procentowej lub indywidualnie dla każdego wyrobu i 

urządzenia. 

 

- Kredyty na energooszczędne przedsięwzięcia z zakresu modernizacji 

oświetlenia – kredyt na energooszczędne przedsięwzięcia z zakresu 

modernizacji oświetlenia ulic, placów itp. polegające na zmianie 

dotychczasowych urządzeń na energooszczędne, udzielany jest ze środków 

Banku Ochrony Środowiska S.A. Przedmiotem kredytowania jest pełny lub 

częściowy zakres prac związanych z modernizacją oświetlenia (zakup i 

instalacja żarówek, opraw, urządzeń sterujących, słupów i wysięgników). Kwota 

kredytu do 100% wartości przedsięwzięcia. Okres kredytowania do 5 lat, 

zależny od uzyskiwanych oszczędności energii (nie więcej niż suma okresu 

realizacji inwestycji, ewentualnej karencji w spłacie kapitału oraz okresu spłaty 

całego kredytu). 

 

- Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych – kredyt na 

realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, m.in. 

na ulepszenia, w wyniku których następuje:  

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby 

ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej lub zmniejszenie strat 

energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej, 

- wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła                  

w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii z konwencjonalnych na 

niekonwencjonalne (w tym odnawialne). 

Przeznaczenie kredytu dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynku stanowiącym ich własność              
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i wykorzystywanym do wykonywania zadań publicznych. Przedmiotem 

kredytowania są: 

- ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie rocznego 

zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i 

podgrzewania ciepłej wody: 

o w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy 

– co najmniej o 10%, 

o w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono 

modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%, 

o w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%, 

- ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie rocznych strat 

energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci 

ciepłowniczej – co najmniej o 25%, 

- wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w 

związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia 

kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków – co najmniej o 20% 

w stosunku rocznym. 

Kwota kredytu: do 80% kosztów inwestycji. Okres kredytowania do 10 lat. 

Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej 

 

- Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu agroturystyki ze 

środków Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - 

Counterpart Fund" - kredyt na inwestycje związane z uruchomieniem nowych 

lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie 

agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys. mieszkańców obejmujące 

tworzenie i rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej i 

kulturowej. Przeznaczony dla Rolników i członków ich rodzin oraz innych osób 

fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, spółek handlowych, 

organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) posiadających osobowość 
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prawną, zarządów gmin (o kredyt nie mogą ubiegać się jednostki państwowe ani 

spółdzielcze). Przedmiot kredytowania:  

- zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynków 

mieszkalnych, towarzyszących i gospodarskich (stodoły, stajnie, itp.) na 

agroturystyczną bazę noclegową dla turystów (pokoje gościnne, domki 

rekreacyjne, pensjonaty, kwatery grupowe, itp.), w tym 

budowa/modernizacja instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu 

grzewczego, instalacji gazowej i elektrycznej w budynkach przewidzianych 

do użytkowania jako agroturystyczna baza noclegowa, 

- zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja obiektów/punktów 

przeznaczonych do świadczenia usług gastronomicznych dla turystów, w 

tym założenie/instalacja urządzeń kuchennych, budowa/modernizacja 

instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu grzewczego, instalacji gazowej i 

elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, jadalniach oraz w zapleczu 

magazynowym artykułów spożywczych, 

- zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 

stanowiących lokalną atrakcję turystyczną, związanych z bezpośrednim 

świadczeniem usług rekreacyjno-sportowych i kulturowych dla turystów 

obejmujące zakładanie pól biwakowych i kempingów, budowę i 

modernizację lokalnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

(wypożyczalnie sprzętu turystycznego, kąpieliska, plaże, przystanie 

kajakowe i żeglarskie, ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia, stałe parki 

rekreacyjno-rozrywkowe i szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie), zakup 

koni oraz budowa i modernizacja stajni i padoków służących usługom 

jeździeckim, sportowym i leczniczym, zakup, budowa, rozbudowa, 

modernizacja i adaptacja obiektów/punktów lokalnej kultury ludowej 

(warsztaty tkackie, kowalsko-artystyczne, garncarskie, wikliniarskie, galerie 

oraz punkty sprzedaży wyrobów lokalnego rękodzieła i rzemiosła 

artystycznego), 
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- zakup niezbędnego, pierwszego wyposażenia inwestycyjnego budowanych 

obiektów agroturystycznych obejmującego zarówno środki trwałe, jak i inne 

rzeczowe składniki majątku obrotowego wielokrotnego użytku (np. naczyń, 

sztućców, pościeli) ściśle i jednoznacznie związanego z wyposażeniem i 

funkcjonowaniem wymienionych wyżej obiektów. 

Kwota kredytu: pow. 150 tys. zł, nie więcej niż 70% wartości kosztorysowej 

zadania inwestycyjnego, do 100 tys. zł, nie więcej niż 75% wartości 

kosztorysowej zadania inwestycyjnego, do 50 tys. zł, nie więcej niż 80% 

wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego. Okres kredytowania do 5 lat 

(wliczając okres karencji w spłacie kredytu nie przekraczający 1 roku). 

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej dla kredytów do 50 tys. zł 

- 0,5 stopy redyskonta weksli NBP, dla kredytów do 100 tys. zł - 0,6 stopy 

redyskonta weksli NBP, dla kredytów do 150 tys. zł - 0,7 stopy redyskonta 

weksli NBP. 

 

9.1.2.7. Inne źródła finansowania inwestycji 
 
Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych 

W tabeli zamieszczonej poniżej pokazano ilości poszczególnych surowców 

wtórnych i ceny po jakich zostaną sprzedane. Ceny przyjęte do kalkulacji są 

uśrednione na podstawie informacji otrzymanych od przetwórców odpadów. W 

wyniku tych transakcji otrzymamy przychody rzędu 870 380 zł. Musimy jednak 

pamiętać, że istnieje możliwość wahań tej kwoty wynikająca z zmian cen i 

możliwości chwilowego braku odbiorców na poszczególne rodzaje surowców 

wtórnych. 
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Tabela 62 Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych 
Surowiec wtórny Ilość surowców wtórnych 

w tonach 
Cena w zł za 1 t Przychody ze sprzedaży 

w zł. 
Makulatura 1028 300 308400 
Tworzywo sztuczne 436 500 218000 
Szkło  1308 120 156960 
Złom 374 500 187000 
Razem   870360 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 

 

Przychody z opłat produktowych 

W ramach nowych przepisów prawnych system może uzyskać dodatkowe 

przychody pochodzące z opłat produktowych. Organizacje Odzysku bardzo 

chętnie podejmą współpracę z gminami wchodzącymi w skład systemu 

zagospodarowania odpadów. W poniższej tabeli pokazano możliwe do 

uzyskania przychody systemu z opłat produktowych wg stawek Organizacji 

Rekopol. W tym przypadku przychody z opłat produktowych wynoszą 895.160 

zł. Na rok. Trzeba zaznaczyć, że przychody z opłat produktowych są 

uzależnione od ilości sprzedanych lub przetworzonych surowców wtórnych, tak 

więc jeżeli wystąpią wahania w przychodach ze sprzedaży tutaj również je 

zaobserwujemy. 
 
Tabela 63 Przychody z opłat produktowych 

Surowiec wtórny Ilość surowców wtórnych 
w tonach 

Opłaty produktowe w zł. Za 1 
t Rekopol 

Przychody ze 
sprzedaży w zł. 

Makulatura 1028 200 205600 
Tworzywo sztuczne 436 1200 523200 
Szkło  1308 70 91560 
Złom 374 200 74800 
Razem   895160 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
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9.1.3.  Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji 
 

9.1.3.1. Wstępna ocena efektywności ekonomicznej inwestycji.  

Założenia przyjęte do wstępnej oceny efektywności ekonomicznej 

przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego jako Centrum Zagospodarowania 

Odpadów w Piotrowie prezentują się następująco: 

Struktura kapitałów finansujących przedsięwzięcie inwestycyjne składa 

się w 25% z kapitału własnego gmin wchodzących w skład Związku 

Międzygminnego pochodzącego z WFOŚIGW oraz NFOŚIGW o wymaganej 

realnej stopie zwrotu 10% rocznie oraz w 75% z nie oprocentowanych środków 

unijnych. Koszt kapitału (realna stopa dyskontowa wyłączająca tzw. premię 

inflacyjną) określono za pomocą metody średnioważonego kosztu kapitału 

WACC. Koszt kapitału, na potrzeby analizy efektywności inwestycji ustala się 

na poziomie WACC = 2,5% rocznie Obliczenie przeprowadzono zgodnie ze 

wzorem: 

gdzie: 
wd – udział środków unijnych w finansowaniu inwestycji (75%); 
kd – koszt środków unijnych (realna stopa procentowa) (0%); 
T – stopa podatku od osób prawnych (22%); 
wkw – udział kapitału własnego w finansowaniu inwestycji (25%); 
kkw – koszt (stopa zwrotu) kapitału własnego (realna stopa procentowa) (10%). 

 
 

Projekcja przepływów środków pieniężnych (wydatków i wpływów), 

wykorzystana do ustalenia efektywności ekonomicznej projektu 

inwestycyjnego, została przedstawiona w cenach stałych (ujęcie realne – nie 

uwzględniające inflacji). Projekcja obejmuje dziesięcioletnie przepływy 

operacyjne (przychody i koszty) oraz inwestycyjne (nakłady) w ujęciu rocznym. 

 

 

 

kwkwdd kwTkwWACC +−= )1(
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9.1.3.2. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia 

Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego 

polegającego na wybudowaniu i uruchomieniu Centrum Zagospodarowania 

Odpadów w Piotrowie, wykonana została z wykorzystaniem następujących 

narzędzi: 

- NPV (Net Present Value) – Teraźniejsza Wartość Netto; 

- IRR (Internal Rate of Return) – Wewnętrzna Stopa Zwrotu; 

W tabeli 64 przedstawiono założenia oraz wyniki rachunku efektywności 

ekonomicznej przedsięwzięcia. 

 
Tabela 64 Założenia oraz wyniki rachunku efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia 

Efektywność przedsięwzięcia 
Udział kapitału własnego w finansowaniu 25% 

Koszt (stopa zwrotu) kapitałów własnych 10% 

Udział środków  unijnych w finansowaniu 75% 

Oprocentowanie kredytu (realne) 0% 

WACC (średnioważony koszt kapitału) realna stopa dyskontowa 2,5% 
NPV (teraźniejsza wartość netto) 18 539 115 
IRR (wewnętrzna stopa zwrotu) realna 16,7% 

 

Wskaźniki efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia wskazują, że 

inwestycja powinna zostać przyjęta do realizacji.  

NPV o wartości 18 539 115 zł oznacza, że przepływy środków pieniężnych 

projektu: (1) wystarczają na spłatę zainwestowanego kapitału całkowitego 

(kapitał własny – 25% plus krótkoterminowy kapitał obcy 75% wartości 

inwestycji), (2) przyniosą wymaganą stopę dochodu z kapitału (stopa zwrotu z 

kapitałów własnych 10% oraz obcych 0%) oraz (3) podnoszą wartość kapitałów 

własnych CZO (wartość kapitału akcyjnego) o 18 539 115 zł (wartość 

teraźniejsza, bieżąca). Wysokość Wewnętrznej Stopy Zwrotu IRR, realnie 

16,7%, również wskazuje na atrakcyjność przedsięwzięcia, gdyż IRR projektu 

inwestycyjnego przewyższa stopę odzwierciedlającą całkowity koszt kapitału 

(WACC = 2,5% rocznie). Oczekiwana realna stopa dochodu z analizowanego 
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przedsięwzięcia to właśnie 16,7%. Nadwyżka wynikająca z różnicy pomiędzy 

stopą IRR a kosztem kapitału, mierzonym WACC, ukazuje poziom korzyści dla 

akcjonariuszy firmy. Realna IRR 16,7% może być również interpretowana jako 

najwyższa, realna, stopa oprocentowania kredytów (roczna realna stopa obsługi 

zadłużenia), po której ekonomicznie uzasadnione jest zgromadzenie środków 

dla projektu. 
 
Tabela 65 Projekcja przepływów pieniężnych związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym – Centrum 

Zagospodarowania Odpadów  „SELEKT” w Piotrowie 

Działalność operacyjna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przychody ze sprzedaży 0 
8 045 

985
8 045 

985
8 045 

985
8 045 

985
11 425 

664
11 425 

664 
11 425 

664 
11 425 

664 
11 425 

664
11 425 

664

Koszty operacyjne (bez amortyzacji) 0 
4 609 

470
4 609 

470
4 609 

470
4 609 

470
6 587 

360
6 587 

360 
6 587 

360 
6 587 

360 
6 587 

360
6 587 

360

Amortyzacja 0 
790 
918

790 
918

790 
918

710 
918

608 
418

583 
408 

562 
208 

507 
008 

497 
808

497 
808

Zysk operacyjny przed 
opodatkowaniem 0 

2 645 
597

2 645 
597

2 645 
597

2 725 
597

4 229 
886

4 254 
896 

4 276 
096 

4 331 
296 

4 340 
496

4 340 
496

Zysk operacyjny po opodatkowaniu   
2 063 

566
2 063 

566
2 063 

566
2 125 

966
3 299 

311
3 318 

819 
3 335 

355 
3 378 

411 
3 385 

587
3 385 

587
  

Działalność inwestycyjna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nakłady Inwestycyjne 
-43 285 

752 

+32 
464 

314* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* wpływ środków unijnych 

Przepływy gotówkowe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prognoza przepływów gotówkowych  
-43 285 

752 
35 318 

798
2 854 

484
2 854 

484
2 836 

884
3 907 

729
3 902 

227 
3 897 

563 
3 885 

419 
3 883 

395
3 883 

395

 

 

9.1.3.3. Przychody Centrum Zagospodarowania Odpadów. 

Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie jako podmiot 

zarządzający całym systemem gospodarki odpadami na terenie gmin musi 

posiadać przychody. Są one niezbędne, aby móc rozliczać się z firmami 

zbierającymi i transportującymi odpady a także, aby móc je segregować, 

przetwarzać oraz finansować koszty transportu i składowania balastu na 

składowiskach gminnych. W zaprojektowanym systemie wszystkie przychody i 

wszystkie koszty będą skupiały się w CZO.  
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Trzy podstawowe źródła przychodów CZO: 

-  opłaty od mieszkańców za usuwanie odpadów komunalnych z posesji,  

-  sprzedaż surowców wtórnych, oraz wstępnie przetworzonych odpadów, 

- opłaty od Organizacji Odzysku za odpady opakowaniowe przekazane do 

recyklingu. 

W tabelach 66 i 67 przedstawiono roczne przychody CZO pochodzące z opłat 

mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych. Przy szacowaniu przychodów 

posłużono się następującymi założeniami: 

- mieszkańcy wnoszą opłaty za usuwanie odpadów bezpośrednio do Centrum 

Zagospodarowania Odpadów, 

- mieszkańcy płacą za te czynności w zależności od liczby osób w rodzinie: w 

I etapie 2 zł od osoby na miesiąc, natomiast w II etapie 3 zł za osobę za 

miesiąc, 

- w rodzinach wielodzietnych nalicza się opłatę jedynie za 5 osób, 

- planuje się wprowadzenie systemu premii dla osób sortujących odpady w 

postaci obniżenia opłaty proporcjonalnie do ilości przekazanych odpadów 

posegregowanych. 

 Liczba mieszkańców przy obecnym wskaźniku przyrostu naturalnego 

powinna pozostać w ciągu najbliższych lat na porównywalnym poziomie. 
 
 
Tabela 66 Roczne przychody z opłat mieszkańców z tytułu wywozu odpadów w I etapie  

Gmina Liczba 
mieszkańców 

Przychody od mieszkańców na 
miesiąc 

Przychody od mieszkańców 
na rok 

   2 zł / os / miesiąc 24 zł / os / rok 
Czempiń  11 500 23 000 276 000 

Kościan 40 000 80 000 960 000 
Pozostałe gminy 
w związku celowym 138680 277360 3328320 

RAZEM 190 180 380 360 4 564 320 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
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Tabela 67 Roczne przychody z opłat mieszkańców z tytułu wywozu odpadów w II etapie  

Gmina Liczba 
mieszkańców 

Przychody od mieszkańców na 
miesiąc 

Przychody od mieszkańców 
na rok 

  lm 3 zł / os / miesiąc 36 zł /os/ rok 
Czempiń  11 500 28 750 345 000 

Kościan 40 000 100 000 1 200 000 

Pozostałe gminy 
w związku celowym 138680 349075 4188900 

RAZEM 190 180 477 825 5 733 900 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 

 

Jak wynika z tabel, przychody z tytułu opłat od mieszkańców za wywóz 

odpadów wzrosną z ok. 4,5 mln do 5,7 mln zł rocznie. Stawki opłat przyjęte do 

modelowania mogą być w przyszłości zmieniane w zależności od potrzeb i 

możliwości, natomiast nie powinny wzrastać, ponieważ podważy to zaufanie 

mieszkańców do wdrożonego systemu. Roczne przychody ze sprzedaży 

surowców wtórnych w I i II etapie przedstawiono w tabelach 68 i 69 Przychody 

ze sprzedaży są zróżnicowane w zależności od klasy surowca. Zakłada się, że za 

surowiec wysegregowany z odpadów frakcji mokrej - gorszej jakości 

otrzymamy niższą cenę. W I etapie jako przykładową cenę za jedną tonę 

poszczególnych surowców przyjęto średnią cenę uzyskaną z ofert odbiorców 

poszczególnych frakcji odpadów przekazanych wykonawcom niniejszego 

opracowania. W II etapie starano się oszacować ceny na podstawie informacji 

od odbiorców odpadów, założono jednak celowo znaczny margines błędu, 

ponieważ bardzo trudno przewidzieć, jakie ceny będą oferowali za kilka lat 

odbiorcy poszczególnych frakcji odpadów. Surowce z frakcji mokrej oznaczono 

jako surowce II kategorii. Z frakcji tej, ze względu na duże zabrudzenie i 

wilgotność nie będzie można odzyskiwać makulatury, w związku, z czym 

będzie kierowana do kompostowania. 
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Tabela 68 Roczne przychody ze sprzedaży surowców wtórnych w I etapie 

L.p. Surowiec Kategoria Średnia cena za 1 t Ilość ton w roku Przychody w zł 
I 100 1 412 141 242 

1. 
Makulatura 

II 30 0 0 
I 500 599 299 604 

2. 
Tworzywa 
Sztuczne II 200 909 181 860 

I 120 1 798 215 715 
3. 

Szkło 
II 50 1 819 90 930 
I 300 471 141 242 

4. 
Drobny Złom 

II 100 909 90 930 
SUMA 

7 917 1 161 521 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
 
 
Tabela 69 Roczne przychody ze sprzedaży surowców wtórnych w II etapie 

L.p. Surowiec Kategoria Średnia cena za 1 t Ilość ton w roku Przychody w zł 
I 80 4 707 376 583 

1. 
Makulatura 

II 20 0 0 

I 300 1 997 599 109 
2. 

Tworzywa 
Sztuczne II 100 83 8 320 

I 100 5 991 599 109 
3. 

Szkło 
II 30 166 4 992 

I 200 1 569 313 819 
4. 

Drobny Złom 
II 80 83 6 656 

SUMA 
14 597 1 908 589 

Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
 

Jak wynika z powyższych tabel, roczne przychody z tytułu sprzedaży 

poszczególnych surowców wtórnych uzyskanych z frakcji suchej i mokrej 

wzrosną z 1 160 000 zł w I etapie do 1 900 000 zł w II etapie. Przychody z opłat 

od Organizacji Odzysku z tytułu przekazania odpadów opakowaniowych do 

recyklingu w I i II etapu pokazano w tabelach 70 i 71 Przy obliczaniu wielkości 

tych przychodów posłużono się następującymi założeniami, że stawki opłat 

zarówno dla I jak i II etapu przyjęto według stawek oferowanych przez 

Organizację Odzysku Rekopol S.A 
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Tabela 70 Roczne przychody z opłat od Organizacji Odzysku w I etapie 

L.p. Surowiec Kategoria 
Opłata według stawek 
O.O. Rekopol za 1 t 

surowca 
Ilość ton w roku Przychody w zł 

I 200 1 412 282 483 1. Makulatura 
II 200 0 0 
I 1000 599 599 207 2. Tworzywa 

Sztuczne II 1000 909 909 298 
I 70 1 798 125 833 3. Szkło 
II 70 1 819 127 302 
I 200 471 94 161 4. Drobny Złom 
II 200 909 181 860 

SUMA 7 917 2 320 144 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
 
 
Tabela 71 Roczne przychody z opłat od Organizacji Odzysku w II etapie 

L.p. Surowiec Kategoria 
Opłata według stawek 

O.O. Rekopol za 1 t 
surowca 

Ilość ton w roku Przychody w zł 

I 200 4 707 941 457 
1. Makulatura 

II 200 0 0 
I 1000 1 997 1 997 030 

2. Tworzywa 
Sztuczne II 1000 83 83 204 

I 70 5 991 419 376 
3. Szkło 

II 70 166 11 649 
I 200 1 569 313 819 

4. Drobny Złom 
II 200 83 16 641 

SUMA 14 597 3 783 175 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
 

Z powyższych tabel wynika, że roczne przychody z opłat od Organizacji 

Odzysku wzrosną z 2,3 mln zł w I etapie do 3,8 mln zł w II etapie, przy 

założeniu, że stawki opłat pozostaną na tym samym poziomie. W tabeli 72 ujęto 

zbiorcze zestawienie wszystkich rocznych przychodów Centrum 

Zagospodarowania Odpadów w I i II etapie działalności. 

 
Tabela 72 Roczne zestawienie przychodów CZO dla I i II etapu 

Rodzaj przychodu I etap II etap 
Przychody od mieszkańców 4 564 320 5 733 900 
Przychody ze sprzedaży 1 161 521 1 908 589 
Przychody z opłat od Organizacji Odzysku 2 320 144 3 783 175 

RAZEM 8 045 985 11 425 664 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
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Tabela 73 Nakłady inwestycyjne 

Opis wydatku Kwota w zł. 
I półrocze 
Stworzenie projektu inwestycyjnego 
Działalność spółki  
Obsługa księgowa i prawna 
Koszty dokumentacji pozainwestycyjnej 
Razem  

 
250000 
37800 
10000 
90000 
387800 

II półrocze 
Działalność spółki 
Obsługa księgowa i prawna 
Razem  

 
37800 
10000 
47800 

Ogółem na rok 435600 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 

 
 
Tabela 74 Miesięczne koszty działalności spółki 

Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
 

Na działalność przedinwestycyjną gminy muszą przeznaczyć 435600 zł. 

Aby uzyskać taką kwotę wszystkie gminy wchodzące w skład Związku 

Gminnego muszą przeznaczyć kwotę 2,5 zł. w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
 
Tabela 75 Środki finansowe gmin przeznaczone na rozruch inwestycji 

Gmina Liczba ludności Środki w zł. przeznaczone na rozruch inwestycji przy 
założeniu że 1 osoba = 2,5 zł. 

Czempiń  11500 28750 
Kościan miasto i gmina 40000 100000 
Pozostałe gminy 
w związku celowym 143151 357878 

Razem 194651 486628 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
 

Tak więc jak wynika z powyższej tabeli po samoopodatkowaniu się przez 

gminy na potrzeby uruchomienia inwestycji otrzymamy kwotę 486.628 zł. która 

w całości pokryje zapotrzebowanie, a nawet umożliwi stworzenie rezerwy 

finansowej. Równocześnie z powołaniem spółki i pracami przedinwestycyjnymi 

na terenie Związku Gmin powinna rozpocząć się selektywna zbiórka surowców 

wtórnych opisana wcześniej z której zysk przeznaczony będzie na finansowanie 

Opis Kwota w zł. 
Wynagrodzenie pełnomocnik 
Wynagrodzenie prawnik 
Merytoryczny 
Opłaty ( np. prąd, woda ) 
Razem 

 
4000 
1500 
800 

6300 
Ogółem w układzie rocznym 37800 
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zadań inwestycyjnych a także dalszy rozwój systemu. Po wprowadzeniu na 

terenie Związku wszystkich założeń i zadań przediwestycyjnych, rozpocznie się 

następna faza działalności systemu jaką będzie początek inwestycji czyli 

budowa Centrum Zagospodarowania Odpadów oraz poszerzenie zbiórki o 

odpady zmieszane i nietypowe. Pociągnie to za sobą dodatkowe koszty i 

nakłady. Według założeń projektowych w fazie tej początkowo potrzebne jest 

około 6 mln zł. na realizację inwestycji w CZO czyli na zakup linii do 

sortowania odpadów zmieszanych, budowę hali sortowni, zorganizowanie 

utwardzonych dróg, zakup sprzętu i pojazdów. Poniżej przedstawiono dokładny 

opis początkowych nakładów. 

 
Tabela 76 Wysokość nakładów w I fazie inwestycji CZO 

Zadanie Rodzaj Wysokość nakładu w zł. dla I fazy 

Budowa  wiata dla zlokalizowania 
sortowni 

 2 kontenery na pom. 
biurowo-socjalne 

 niwelacja terenu, drogi 
 utwardzone miejsce do 

składowania odpadów 
 wiata na surowce wtórne 

500000 
28000 

1200000 
300000 
100000 

Wyposażenie  linia sortująca 
 4 kontenery 32 m3 
 waga samochodowa 
 2 wózki widłowe  
 2 ładowarki 
 2 samochody hakowe 

2370000 
80000 

129000 
100000 
240000 
680000 

Inne Inne nie uwzględnione 273000 
 RAZEM  6000000 
Źródło: dane Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz obliczenia własne 
 
Środki na pokrycie tych nakładów mogą pochodzić z następujących źródeł: 

- funduszu SAPARD – może on pokryć 70 % inwestycji jeżeli Związek 

Międzygminny będzie posiadał 30 % środków własnych, 

- dotacji Powiatowych, Wojewódzkich, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska, 

- środków uzyskanych w wyniku sprzedaży surowców wtórnych i opłat 

produktowych, 

- kredytów komercyjnych 
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9.2. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami 
 
 
9.2.1. Zadania i obowiązki jednostek samorządów terytorialnych 

 

Warunkiem realizacji zadań nakreślonych w Planie Gospodarki Odpadami 

jest ustalenie systemu zarządzania Planem. Zarządzanie Planem odbywa się z 

uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty 

zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów 

zarządzających. W odniesieniu do powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 

jednostką, na której będą spoczywały główne zadania zarządzania będzie 

Starostwo Powiatowe Całościowe zarządzanie środowiskiem w powiecie (w tym 

odpadami) odbywać się jednak będzie na kilku szczeblach – wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym obejmujące działania podejmowane w skali 

województwa, powiatu i gmin a także na szczeblu jednostek organizacyjnych, 

obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające 

ze środowiska. Na każdą z tych jednostek nałożone są różne (czasami zbieżne) 

obowiązki (tabela 77). 
 
Tabela 77 Ustawowe zadania poszczególnych samorządowych jednostek organizacyjnych 

Jednostka 
administracyjna Zakres obowiązków 

Województwo  opracowanie strategii rozwoju 
 opracowanie planów wieloletnich  
 opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 
 realizacja polityki rozwoju 
 edukacja publiczna 
 ochrona środowiska 

Powiat  zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany; 
 ochrona środowiska i przyrody; 
 zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 
 administracji geologicznej 

Gmina  gospodarka odpadami komunalnymi; 
 oczyszczanie ścieków komunalnych; 
 tworzenie prawa miejscowego w zakresie gospodarki przestrzennej; 
 tworzenie prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku; 
 tworzenie niektórych obszarów chronionych; 
 ochrona i tworzenie terenów zieleni miejskiej i parkowej; 
 wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
 prowadzenie kampanii i programów edukacyjnych. 
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Na innych zasadach odbywa się zarządzanie w stosunku do podmiotów 

gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głownie 

rachunkiem (efektami) ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej, choć 

od jakiegoś czasu uwzględniają one także głos opinii społecznej. Na tym 

szczeblu zarządzanie środowiskiem w dziedzinie gospodarki odpadami odbywa 

się przez: 

- otrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa, 

- porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń  

- modernizacje stosowanych technologii, 

Instytucje działające w ramach administracji a odpowiedzialne za wykonanie i 

egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom 

odpadami poprzez  

- racjonalne planowanie przestrzenne, 

- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 

- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze 

środowiska, 

Instrumenty służące do zarządzania Planem Gospodarki Odpadami wynikają z 

obowiązujących aktów pranych (np. Prawo ochrony środowiska, o 

zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach itp.) i 

można je podzielić na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz 

strukturalne. 

 

9.2.2. Instrumenty prawne 

 

Do instrumentów prawnych zaliczamy: 

 decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami, 

 oceny oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących 

inwestycji, 

 decyzje zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego. 
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Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring czyli pomiar 

stanu środowiska na obiektach odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska jak też w 

odniesieniu do ilości zasobów środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań 

monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach 

prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu prawym. 

 

 

9.2.3. Instrumenty finansowe 

 

Do instrumentów finansowych zaliczamy: 

 opłaty za korzystanie ze środowiska –za składowanie odpadów, 

 administracyjne kary pieniężne, 

 odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 

 kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska. 

 

9.2.4. Instrumenty społeczne 

 

Wśród instrumentów społecznych jako najważniejszy należy wymienić 

współdziałanie. Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym 

elementem skutecznego zarządzania opartego o zasady zrównoważonego 

rozwoju. Można je podzielić na : 

 narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa tzw. 

„uczenie się poprzez działanie”. Można w nich dwie kategorie dotyczące: 

o działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, 

interdyscyplinarny model pracy, współpraca i partnerstwo w 

systemach sieciowych), 

o powiązań miedzy władzami samorządowymi a społeczeństwem 

(udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez system konsultacji i 
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debat publicznych, wprowadzenie mechanizmów, tzw. budowania 

świadomości – kampanie edukacyjne) 

 narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk 

środowiskowych: 

o środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty, 

o strategie i plany działań, 

o systemy zarządzania, 

o ocena wpływu na środowisko, 

o ocena strategii środowiskowych. 

 narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje 

zrównoważonego rozwoju: 

o opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska), 

o regulacje cenowe, 

o regulacje użytkowania, oceny inwestycji, 

o zalecenia dla budżetowania, 

o kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych. 

 narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego 

rozwoju: 

o ustalenie wyraźnych celów operacyjnych, 

o monitorowanie skuteczności procesów zarządzania 

Kolejnym bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest 

edukacja ekologiczna. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, 

które zmierzają do kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz 

przyjaznych dla środowiska nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe 

przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na 

drodze podejmowanych działań inwestycyjnych.  

Ważna dla ochrony środowiska przed odpadami jest również współpraca 

pomiędzy powiatowymi służbami ochrony środowiska, instytucjami 
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naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. 

 Powinny to być relacje partnerskie, które będą prowadziły do wspólnej 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć. I tak pozarządowe organizacje 

ekologiczne mogą zajmować się zarówno działaniami planistycznymi, 

realizować prośrodowiskowe inwestycje (np. związane z alternatywnymi 

źródłami energii) itp. Tradycyjną rolą organizacji jest też prowadzenie kontroli 

przestrzegania przepisów ochrony środowiska i monitoringu. 

Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym 

zasięgiem wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, 

rzetelne i odpowiednio wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których 

planowane inwestycje będą dotyczyły w sposób bezpośredni (np. mieszkańców, 

w sąsiedztwie których budowana będzie kompostownia). Nie może mieć 

miejsca sytuacja, że o planowanych zamierzeniach dowiadują się oni z „innych” 

źródeł np. prasy. W takim przypadku wielokrotnie zajmą oni postawę 

negatywną (czasami nawet wrogą) w stosunku do planowanej inwestycji. Jak 

uczy doświadczenie wydłuża to lub nawet czasami uniemożliwia realizacje 

planowanych celów.  

Należy jednak pamiętać, że głównym celem prowadzonej edukacji 

ekologicznej będzie zmiana postaw (nawyków) społeczeństwa w odniesieniu do 

poszczególnych dziedzin życia tak, aby były one zgodne z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na specyfikę tego zagadnienia trzeba mieć 

świadomość, że będzie to proces wieloletni co nie oznacza ze nie należy go 

prowadzić. 

 

 

9.2.5. Instrumenty strukturalne  

 

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne 

wraz z programami sektorowymi a także program ochrony środowiska, gdyż to 
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one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju 

gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem 

powinna być strategia rozwoju powiatu jako dokument wytyczający główne 

tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i 

ochrony środowiska. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów 

sektorowych np. dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony 

zdrowia, turystyki, ochrony środowiska itp. W programach tych powinny być 

uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin 

gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej wytyczone ramy tego 

rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska. Oznacza to, że ochrona 

środowiska na terenie powiatu wymaga podejmowania  działań w określonych 

dziedzinach gospodarki jak i codziennego życia jego mieszkańców. 
 
 

9.3. Monitorowanie Planu Gospodarki Odpadami 
 
 
9.3.1. Zasady monitoringu 

 

W procesie wdrażania Planu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu 

oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia 

osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu 

monitorowania, na podstawie którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu 

wdrażania, jak i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje 

Planu.  

Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach: 

 monitoring wpływu na środowisko;  

 monitoring realizacji Planu; 

 monitoring odczuć społecznych. 
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9.3.1.1. Monitoring wpływu na środowisko – system kontroli środowiska jest 

narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty 

zarządzania środowiskiem. Dostarcza on informacji o efektach wszystkich 

działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do 

oceny całej polityki gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Jest jednym z 

najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka. 

Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako 

wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. 

Pomiary stopnia odzysku odpadów, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 

podziemnych spowodowanych przez składowiska lub lokalizacji dzikich 

wysypisk są wykonywane w ramach działalności np. Urzędów Gmin, WIOŚ, 

RZGW, IMGW. 

 

9.3.1.2. Monitoring realizacji Planu – najważniejszym wskaźnikiem jest 

monitorowanie realizacji poszczególnych zadań, które powinno się odbywać np. 

co roku, na podstawie zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z 

postępem ich wdrożenia. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych 

zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i przyczyn takiego stanu rzeczy. 

Powodem może być np. zbyt krótki czas na realizację, brak odpowiednich 

środków finansowych, brak odpowiednich zasobów ludzkich lub też zmiana 

kolejności przewidzianych w programie zadań priorytetowych. 

 

9.3.1.3. Monitoring odczuć społecznych – jest on realizowany na podstawie 

badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej 

ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, 

a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Planu, między innymi 

przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do powiatowych władz 

środowiskowych. 

 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 202

9.3.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych 

 

W ocenie postępu wdrażania Planu Gospodarki Odpadami oraz jego 

faktycznego wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie 

założonych efektów ekologicznych, jakie powinna przynieść realizacja 

wyznaczonych celów. W efekcie realizacji wyznaczonych dla powiatu 

kościańskiego celów ekologicznych powinno uzyskać się zamierzone efekty 

ekologiczne (tabela 78). 
 

Tabela 78 Zakładane efekty działań proponowanych w Planie Gospodarki Odpadami 
Zakładany efekt 

Proponowane działania 
Bezpośrednie Pośrednie 

Ochrona powierzchni ziemi – odpady 

Zmiana profilu produkcji 
- zmniejszenie materiało i 
odpadochłonnosci 

 Zmniejszenie ilości 
wytwarzanych odpadów 

 Zmniejszenie 
zapotrzebowania na nośniki 
energii  

 Zmniejszenie 
zapotrzebowania na instalacje 
do przerobu wykorzystania i 
unieszkodliwiania odpadów 

 Zmniejszenie 
zapotrzebowania miejsca pod 
instalacje do unieszkodliwiania 
odpadów (składowiska) 

 Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 

Likwidacja dzikich wysypisk 
odpadów  Poprawa estetyki powiatu 

 Zmniejszenie zagrożenia dla 
zdrowia ludzi 

 Zmniejszenie zagrożenia dla 
rozwoju fauny i flory 

 Zmniejszenie potencjalnych 
zanieczyszczeń wód 
podziemnych i 
powierzchniowych 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów 

 Zmniejszenie ilości odpadów 
trafiających na składowiska 

 Pozyskiwanie czystych 
surowców do odzysku 

 Zmniejszenie liczby dzikich 
wysypisk śmieci 

 Zmniejszenie zagrożenia dla 
zdrowia ludzi 

 Ochrona terenu – 
zmniejszenie zapotrzebowania 
na teren pod składowiska 

 Poprawa estetyki powiatu 
 Zwiększenie zatrudnienia 

Odzysk odpadów 

 Wydłużenia czasu 
eksploatacji istniejących i 
projektowanych składowisk 

 Produkcja wyrobów z 
odpadów np. elementy małej 
architektury, kompostu, energii 

 Zmniejszenie 
materiałochłonności i 
energochłonności produkcji 

 Wykorzystanie kompostu do 
pielęgnacji terenów zielonych 

 Pozyskanie źródła 
częściowego finansowania 
systemu gospodarki odpadami 
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Wykorzystanie kompostu do 
nawożenia gleb 

 Wzrost wydajności 
uprawianych gleb 

 Podniesienie jakości 
(żyzności) ziemi  

 Zagospodarowanie odpadów 
ulegających biodegradacji 

 Podniesienie wydajności 
upraw 

 Ograniczenie degradacji gleb 

Prowadzenie akcji edukacyjnej  

 Unikanie powstawania 
odpadów 

 Właściwe postępowanie z 
odpadami 

 Ochrona środowiska 
 Wzrost świadomości 

ekologicznej 

 

 

Wskaźniki monitorowania efektywności planu 

Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na 

wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, stan środowiska i 

presję na środowisko.  

W celu nadzoru nad realizacją przyjętego planu określono m.in. 

następujące wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji 

założonych zadań: 

∗ ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórka odpadów (%), 

∗ ilość  mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów (%), 

∗ ilość odpadów ulegających biodegradacji kierowana na składowiska(Mg), 

∗ poziom odzysku i recyklingu (%), 

∗ likwidacja dzikich wysypisk (liczba), 

∗ ilość odpadów komunalnych poddawana procesom odzysku i 

unieszkodliwiania (Mg), 

∗ ilość odpadów wytwarzana w sektorze gospodarczym (Mg), 

∗ ilość odpadów poddana procesom odzysku i unieszkodliwiania (%), 

∗ ilość wytwarzana odpadów niebezpiecznych (Mg), 

∗ ilość odpadów niebezpiecznych poddana procesom odzysku i 

unieszkodliwiania (%), 

∗ demontaż wyrobów zawierających azbest (Mg). 
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10. DZIAŁANIA EDUKACYJNO INFORMACYJNE. 
10.1. Potrzeba edukacji ekologicznej. 
 

Edukacja ekologiczna jest koncepcją kształcenia i wychowania 

społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z 

hasłem „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Powinna obejmować wszystkie 

grupy społeczeństwa – dorosłych, dzieci i młodzież.  

Jednym z ważniejszych warunków realizacji planu gospodarki odpadami 

jest wysoka świadomość społeczeństwa, które powinno brać aktywny udział w 

strategii zagospodarowania odpadów. Doświadczenia wielu zachodnich państw 

wskazują, że tylko przy współudziale mieszkańców można uzyskać zakładane 

efekty gospodarki odpadami. Wszystkie planowane działania powinny być 

poprzedzone  odpowiednim teoretycznym przygotowaniem społeczeństwa. 

Próba wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów bez rzetelnej edukacji 

społeczeństwa zakończyć się może niepowodzeniem. Każdy mieszkaniec objęty 

wprowadzonymi zmianami musi przyjąć do wiadomości, że tylko prawidłowo 

wyselekcjonowane odpady mogą zostać poddane procesom przetwarzania. 

Za najważniejsze zadania edukacji ekologicznej uznaje się: 

- nauczanie postaw ekologicznego korzystania ze środowiska i sposobów 

jego ochrony, 

- wykształcenie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia 

odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska, 

- kształtowanie postaw prośrodowiskowych, prowadzących do 

racjonalnego gospodarowania i korzystania z zasobów  środowiska, 

- nauczanie myślenia o środowisku i postrzeganiu zależności między 

stanem środowiska a jakością życia poszczególnych mieszkańców oraz 

całych społeczności. 
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Do najważniejszych czynników zapewniających wysoką skuteczność 

edukacji i kształtowania świadomości społecznej należy zaliczyć: 

- ciągłość (informacje muszą być udostępniane  przez długi czas); 

- rozpoznanie (podobne znaki rozpoznawcze – logo we wszystkich rodzajach 

mediów); 

- różnorodność (łączenie różnych rodzajów mediów i form przekazu); 

- skoncentrowanie wykorzystanie różnych mediów (wykorzystanie  mediów 

lokalnych skupiających się na wybranych grupach odbiorców); 

- profesjonalizm (wykorzystanie zawodowych dziennikarzy  i pracowników 

branży reklamowej); 

- wizualizacja (materiały pisemne muszą być wzbogacone obrazem); 

- wyzwanie dla odbiorcy (informacje powinny zmuszać odbiorcę do 

myślenia); 

- zaangażowanie innych zainteresowanych stron (szkoły, stowarzyszenia, 

organizacje, kluby itp.); 

- dialog z mieszkańcami; 

- kontrola i wizyty powtórne w wybranych miejscach, jeślim pojawią się 

problemy. 

 
 
 
10.2. Wybór formy przekazu. 

 

Formy przekazu dzielą się na  materiały drukowane, materiały audiowizualne 

oraz wydarzenia promocyjne. Poniżej przedstawiono niektóre sposoby 

przekazywania informacji zachęcających mieszkańców do segregacji odpadów: 
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 Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów: 

- krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki, ulotki typu „pytania i 

odpowiedzi”, zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, 

obwieszczenia i powiadomienia służ komunalnych; 

- publikacje w prasie, takie jak: artykuły, komentarze, stałe rubryki, 

wywiady, listy do redakcji, artykuły redakcyjne; 

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb 

komunalnych; 

- plakaty; 

- materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały dla 

nauczycieli; 

 

Ulotki, foldery, ulotki typu „pytania i odpowiedzi”, kalendarze zbiórki, 

wkładki i broszury, mają niewielką objętość (zwykle format A4 lub A5) i 

zawierają podstawowe informacje skierowane do mieszkańców o tym jak 

prawidłowo prowadzić segregację oraz jaki podmiot i kiedy odbiera odpady. 

Ulotki typu „pytania – odpowiedzi” to zestawienie odpowiedzi na najbardziej 

nurtujące mieszkańców obawy poznane wcześniej na podstawie analizy grup 

odbiorców. Ponieważ ulotki są najczęściej stosowaną formą przekazu warto 

zadbać , aby były czytelne, zachęcały do przeczytania. Broszury mają zwykle  

większą objętość i zawierają dzięki temu więcej informacji opisowych np. może 

to być broszura skierowana do placówek handlowych lub podmiotów 

gospodarczych na temat zasad postępowania z odpadami. Wkładki to materiały 

krótkie dołączone do gazet, czasopism, toreb na zakupy. Zaletą tych materiałów 

są niskie koszty druku i możliwość szybkiego przygotowania przekazu. 

 

Przykład Standardowa instrukcja sposobu uczestnictwa w zbiórce (ulotka, 

folder, kalendarz zbiórki) powinna określać:  

- przedmiot zbiórki tj. rodzaj surowców zbieranych selektywnie, 
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- instrukcja korzystania z pojemników lub worków do zbiórki 

określająca jakie odpady i w jakiej postaci należy wrzucać do 

danego pojemnika, a jakich nie powinno się tam wrzucać ; 

opracowując instrukcję dla danego terenu należy w części „wrzucać 

– nie wrzucać” uwzględnić wymagania spodziewanych odbiorców 

danego rodzaju surowca tak, aby rodzaj i postać zebranych 

odpadów były możliwie zbliżone do finalnego produktu zbiórki; 

skrót instrukcji powinien być umieszczony na pojemnikach, 

- miejsca rozmieszczenia pojemników lub sposobu dystrybucji i 

zbiórki worków, 

- firmy zajmujące się zbiórką (nazwa, adres, telefon), 

- w przypadku zbiórki odpadów niebezpiecznych lub 

wielkogabarytowych w jaki sposób można się ich pozbyć. 

 

Publikacje w prasie lub biuletynach, komentarze, stałe rubryki. Publikacje 

w prasie umożliwiają dotarcie do określonej grupy odbiorców i przedstawienie 

stanowiska urzędu lub instytucji w danej sprawie. Ponieważ tematy związane z 

problematyka odpadową nie zawsze są interesujące dla prasy, warto przy okazji 

informacji o innym atrakcyjnym wydarzeniu (Sprzątanie Świata, konkurs, 

wystawa) podać ważne informacje, na których szczególnie nam zależy. 

 

Plakat jest jedną z prostszych form docierania do mieszkańców, nie wymaga 

długiego czytania i zastanawiania się. Dzięki zawarciu minimum treści jest 

prostym nośnikiem informacji docierających do każdego odbiorcy niezależnie 

od wieku. Plakat powinien zostać umieszczony w miejscach publicznych 

odwiedzanych przez mieszkańców np. urzędach, instytucjach gminnych (szkoły, 

biblioteki, domy kultury) na tablicach ogłoszeń, przystankach autobusowych, 

sklepach, klatkach schodowych budynków spółdzielczych i komunalnych. 
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Materiały edukacyjne i programy nauczania, materiały dla nauczycieli, 

materiały dla uczniów. Te materiały mają ograniczony zasięg odbiorców, służą 

podniesieniu wiedzy, przekazaniu aktualnych informacji, wymianie informacji 

oraz jako materiał szkoleniowy. 

 

• Materiały audiowizualne 

 

Wystawy stanowią możliwość wizualnego przybliżenia określonych zagadnień. 

Mogą to być zdjęcia, rysunki, eksponaty, wykonane przez dzieci i młodzież na 

konkretny temat np. „Plakat zachęcający mieszkańców do segregacji odpadów”, 

„Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „Będę ekologicznym konsumentem”, „Mapa 

ekologiczna najbliższej okolicy szkoły, ze wskazaniem miejsc szczególnie 

cennych dla środowiska oraz występujących zagrożeń ekologicznych”. Wystawa 

powinna mieć określony cel i przesłanie.  

Wystawa jest zwykle wydarzeniem kulturalnym. Istotne, aby jej odbiorcami byli 

rodzice i mieszkańcy danej miejscowości. Zdjęcia, plakaty, rysunki podkreślają 

pewne zjawiska i zwracają uwagę na ich negatywny wpływ na środowisko. 

 

• Wydarzenia promocyjne: 

 - zebrania mieszkańców; 

 - warsztaty, seminaria, konferencje; 

 
Zebrania mieszkańców są ważną formą bezpośrednich kontaktów władz gminy 

z mieszkańcami. Umożliwiają przekazanie niezbędnych informacji bez 

zniekształceń i nieścisłości, które mogą się pojawić podczas przekazu innymi 

kanałami. Tworzą atmosferę wzajemnego zaufania i dają poczucie mieszkańcom 

wpływu na bieg lokalnych spraw, pozwalają też na wyrażenie niezadowolenia i 

sprzeciwu. 

 



Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego na lata 2004 -2014 

 209

Warsztaty, seminaria. Są to formy kształceniowe podnoszące wiedzę i 

umiejętności w określonej tematyce. Poprzez spotkanie zainteresowanych osób 

umożliwiają wymianę informacji doświadczeń i integrację osób wokół 

problemów i określonych zadań. 

Materiały towarzyszące działaniom powinny zaopatrzone w rozpoznawalne 

hasła i znaki jednoznacznie kojarzące się z programem. 

Główna myśl przekazu  to najbardziej podstawowa, hasłowa informacja, którą 

zamierzamy przekazać do wiadomości. Jest ona zazwyczaj ujęta w formę 

pojedynczego zwięzłego  zadania. Główna myśl przekazu zawiera sedno 

informacji i można ją porównać  do treści tytułu. Ważne aby odbiorca 

informacji łatwo ją zapamiętał np. „Segregując w domu papier, szkło i metal 

przedłużasz życie składowiska”, „Myślę, więc segreguję”. 

W kampaniach informacyjno – edukacyjnych należy stosować znaki 

rozpoznawalne – graficzne. Ich zadaniem jest przenikanie do powszechnej 

świadomości. Powoduje to łatwość w rozpoznawaniu materiałów , wydarzeń 

związanych z kampanią. Znak powinien być umieszczony na ulotkach, 

plakatach itp. 

 

10.3. Partnerzy w programach informacyjnych. 

10.3.1. Edukacja dorosłych 

 
Edukacja osób dorosłych wymaga znalezienia właściwego sposobu 

kształtowania świadomości ekologicznej. Specjalnie organizowane spotkania, 

wykłady, czy kluby dyskusyjne nie zawsze przynoszą, zamierzone rezultaty. 

Krąg odbiorców tego typu form edukacyjnych bywa bardzo zawężony (pojawiają 

się tylko zainteresowani). Z badań wynika, że na kształtowanie świadomości 

ekologicznej duży wpływ wywierają media. Przekazują one wiedzę na temat 

funkcjonowania, znaczenia i zagrożeń przyrody, ale również informują na 

bieżąco o problemach i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Dlatego też 
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współpraca z mediami nie tylko poszerza znacznie krąg edukowanych, ale także 

przekazuje treści ekologiczne wraz z informacjami o konkretnych działaniach.  

 Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu 

rozbudzenie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych 

działaniach  związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. Ważny 

jest również wybór odpowiednich treści, położenie szczególnego nacisku na 

uświadomienie, że pojedyncze zachowania każdego z nas mają wielkie 

znaczenie w zachowaniu czystości i estetyki całego miasta. Niezbędna jest 

zatem tematyka związana z odpadami, recyklingiem, oraz ze znaczeniem 

przyrody. Treści tych nie zaszkodzi przybliżać kilkakrotnie stosując odmienne, 

interesujące formy przekazu. Edukacja ekologiczna w mediach, przede 

wszystkim w prasie, jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia. Wymaga 

odpowiedniego przygotowania dziennikarzy.  

 Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być połączona również z 

rozrywką mieszkańców miast i gmin. Interesującymi przykładami są 

organizowane z powodzeniem różne imprezy ekologiczne np.: festyny, 

wystawy, konkursy, itp. Imprezy tego typu zazwyczaj przeznaczone są dla 

całych rodzin. Tym samym jest sposobność do włączanie dzieci w prezentacje 

ekologiczne i przekazywanie wiedzy rodzicom zaangażowanym w występy 

dzieci. Elementy edukacji recyklingowej można włączać we wszystkie imprezy 

kulturalne odbywające się na terenie powiatu. Taki sposób edukowania 

dorosłych (rodziców) jest bardzo skuteczną formą przekazywania treści 

ekologicznych. 

 Ważnym elementem edukacyjnym są tzw. „akcje ekologiczne”, 

najczęściej sezonowe. Stawiają sobie one za cel ochronę przyrody, ostrzegają 

przed zagrożeniami, uświadamiają szkodliwość niektórych zachowań człowieka. 

Poniżej przedstawiono przykłady programów edukacyjnych: 

• Wystawa – Trucizny w śmieciach domowych, 
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• Konkurs plastyczny – Mapa ekologiczna najbliższej okolicy ze  

wskazaniem miejsc szczególnie cennych dla środowiska oraz 

występujących zagrożeń ekologicznych, 

Na omawianym terenie proponowane formy przekazu treści ekologicznych 

powinny mieć charakter cykliczny przechodzący z gminy do gminy. Można do 

ich organizacji wykorzystać Gminne Ośrodki Kultury a także boiska czy sceny 

widowiskowe (festyny). 

 

 

10.3.2. Dziennikarze i nauczyciele. 

 

Niezbędne dla pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest 

funkcjonowanie środków masowego przekazu. Spełniają one ważne miejsce                    

w kształtowaniu świadomości proekologicznej. Posiadając spore możliwości 

oddziaływania, winny traktować edukację ekologiczną jako stały element 

działalności. Powinny w sposób rzetelny przedstawiać stan środowiska 

przyrodniczego okolic  i w równie rzetelny sposób informować o zagrożeniach, 

jakie na danym terenie występują. Ważne jest nawiązanie bliskiej współpracy 

mediów z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, dla 

pełniejszego rozeznania w sprawach ekologii. Dziennikarze powinni tworzyć i 

udostępniać szeroki wachlarz materiałów ukazujących piękno przyrody, jako 

niebagatelnego bodźca ochrony środowiska, Powinni uczestniczyć w 

kampaniach na rzecz środowiska, czy wspierać lokalne inicjatywy na rzecz 

środowiska.  

Działalność nauczycieli w ramach edukacji ekologicznej rozpoczyna się 

już w przedszkolu, następnie w szkole podstawowej, gimnazjum a później w 

szkołach średnich. Edukacja ekologiczna w zasadzie może być przeprowadzana 

na wszystkich przedmiotach. 
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Treści uwzględniające problematykę właściwej gospodarki odpadami (a 

także szerzej ekologii), powinny być realizowane w czasie zajęć szkolnych. 

Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy przekazywanych informacji do 

wykorzystania w szkole: 

- opracowanie notatki prasowej propagującej postawę „zielonego 

konsumenta”, 

- przygotowanie antyreklamy towarów, których używanie powoduje 

powstawanie dużej ilości śmieci, 

- składowiska odpadów w naszej gminie, 

- działania gminy w zakresie zagospodarowania odpadów, 

- ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych – 

nowa postawa społeczna, 

- zagrożenia środowiska spowodowane dzikimi wysypiskami śmieci, 

- kompostowanie – skuteczny i przyjazny środowisku sposób na odpady 

organiczne, 

Edukacja ekologiczna uczniów nie ogranicza się do problemu odpadów. 

Musi ona być znacznie szersza, a w związku z tym kwestia odpadów, mimo 

wagi problemu, nie może zastąpić innych ważnych zagadnień.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że nauczyciele i uczniowie, otrzymując 

wsparcie gminy lub powiatu w tym zakresie mogą i podejmują   w praktyce 

szereg działań na rzecz środowiska lokalnego (gminy i szerzej powiatu), które 

znacznie przekraczają obowiązki programowe szkoły. Wsparcie ze strony gminy 

jest jednak niezbędne. Dotyczy to zarówno wsparcia programowego jak też 

finansowego, przygotowywanych przez poszczególnych nauczycieli czy całe 

placówki szkolne działań.  

Niestety często obydwie strony są za mało zorientowane we wzajemnych 

potrzebach i możliwościach. Dlatego bardzo przydatne, ze strony powiatu, 

byłoby przygotowanie każdego roku informacji dla szkół o możliwościach 
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korzystania z pomocy gmin w określonym zakresie związanym z edukacją 

ekologiczną w szkołach.  

Stosunkowo nieskomplikowanymi dla powiatu przykładami wspierania 

ekologicznych działań szkoły są współfinansowanie, wspólna organizacja i 

pomoc merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak:  

• konkursy związane z tematyką środowiskową (przede wszystkim 

lokalną),  

• organizacja Dnia Ziemi czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska,  

• prowadzenie programów autorskich czy innowacji pedagogicznych w  

szkołach,  

• programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w 

gminie lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz 

środowiska,  

• udział w zajęciach terenowych klas bądź kół przyrodniczych, w 

charakterze specjalistów, w zakresie określonym tematem zajęć 

terenowych,  

• udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym także materiałów 

drukowanych, nt. zagrożeń i prośrodowiskowych działań gminy, celem 

wspólnej edukacji mieszkańców tego terenu,  

• prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych,  

• wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne  w 

realizacji zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska,  

• wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne 

pomoce naukowe wykorzystywane podczas realizacji tych działań,  

Zamieszczone tu przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości jakie 

niesie ze sobą praktyka i zapewne zostaną one zweryfikowane w działaniu.  
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10.4. Przykładowe treści materiałów informacyjnych 

 

Odpady surowcowe segreguj w domu, osobno zbieraj makulaturę, szkło, 

tworzywa sztuczne i metale. Wypełnione worki odbierze firma wywozowa w 

wyznaczonym terminie. 

Odpady niebezpieczne (akumulatory, baterie, farby, przeterminowane lekarstwa, 

jarzeniówki) możesz oddać w wyznaczonym terminie do specjalnego 

samochodu , który będzie czekał w określonym punkcie. 

Odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble, sprzęt AGD, RTV, odbierane 

będą w wyznaczonych terminach, , ramach tzw. wiosennych i jesiennych 

„wystawek”. 

 

Co możesz zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów? 

 unikaj przedmiotów jednorazowego użytku! 

 napoje kupuj tylko w butelkach zwrotnych! 

 w trakcie zakupów korzystaj  z toreb tekstylnych i siatek! 

 odpady niebezpieczne, takie jak zużyte akumulatory, baterie, świetlówki 

odstawiaj do miejsc specjalnie do tego celu wyznaczonych! 

 

Ty też możesz chronić środowisko 

Wyprodukowanie papieru z makulatury zamiast z pulpy drzewnej ogranicza 

ilość: 

• zużycia energii o 75 %; 

• zanieczyszczeń powietrza o 74 %; 

• ścieków przemysłowych o 35 %. 
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11. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

W przedmiotowym opracowaniu został przedstawiony aktualny stan gospodarki 

odpadami na terenie powiatu kościańskiego. Zaproponowano stworzenie 

obszaru wspólnej gospodarki odpadami . 

Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko 

można stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska m. in. w 

zakresie: 

- ograniczenie stopnia eutrofizacji i toksycznego skażenia  wód 

powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowanym 

zbieraniem całego strumienia odpadów komunalnych i komunalnopodobnych , 

ograniczenia udziału odpadów komunalnych biodegradowalnych składowanych 

na składowiskach 

- składowiskach zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i 

technicznych w zakresie zbierania odpadów nastąpi poprawa warunków 

środowiska miejsko-wiejskiego, 

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał 

na ograniczenie degradacji gleb i zasoby leśne. 

- wprowadzenie mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów , pozwoli na 

zmianę charakteru i składu odcieków ze składowisk , co będzie miało istotny 

wpływ na zmniejszenie uciążliwości obiektu na środowisko, 

-zmniejszenie produkcji i emisji metanu ze składowisk odpadów dzięki 

ograniczeniu ilości deponowanych na nich odpadów organicznych oraz ich 

modernizacji 

 

Proponowana lokalizacja CZO poza obszarem Parku Krajobrazowego, poza 

terenami rezerwatów przyrody, ujęć wód podziemnych pozwoli na 

zminimalizowanie negatywnego wpływu planowanego systemu gospodarki 

odpadami na środowisko. 
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Wprowadzenie proponowanej technologii unieszkodliwiania odpadów , z ich 

segregacja , częściowym odzyskiem i biostabilizacją, pozwoli na ograniczenie 

wpływu inwestycji na środowisko, do terenu bezpośrednio przylegającego do 

projektowanego obiektu. 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania wynikającego z realizacji 

planu ze względu na znaczną odległość planowanych obiektów od granic kraju. 

Nieuniknione emisje zanieczyszczeń do środowiska wynikające z ograniczonej 

skuteczności instalacji oczyszczających  (mniejszej od 100 %) będą na poziomie 

zgodnym z obowiązującym prawem i nie powodującym negatywnych 

oddziaływań na środowiska.                                     
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11.  STRESZCZENIE 
 

Plan gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego powstaje jako 

realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 

z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza 

obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. 

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu gospodarki odpadami dla powiatu 

kościańskiego jest Plan gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, Powiatowy plan gospodarki 

odpadami opracowuje Zarząd Powiatu  i przedstawia go do zaopiniowania przez 

zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu.  

W myśl art. 14 ust. 13  zarząd powiatu składa co 2 lata radzie powiatu 

sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. Plan ten podlega 

aktualizacji nie rzadziej niż  co 4 lata. 

Przygotowanie planu gospodarki odpadami wymagało oszacowania ilości 

odpadów celem przygotowania prognozy jak również oceny obecnego stanu 

gospodarki odpadami i przedstawienie planu jej reorganizacji. Oszacowanie  

obecnie występującej  ilości odpadów wykonane zostało w obszarze: 

- odpadów komunlanych, 

- odpadów medycznych i weterynaryjnych, 

- odpadów przemysłowych, 

- odpadów z sektora budowlanego, 

- wraków samochodowych, 

- odpadów z oczyszczalni ścieków. 

Analiza aktualnej sytuacji w zakresie gospodarowania odpadów na terenie 

powiatu kościańskiego pozwala na wysnucie następujących wniosków: 
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- 54,0 % mieszkańców powiatu kościańskiego stanowi ludność 

zamieszkująca obszary wiejskie; 

- zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane są przez każdą z 

gmin we własnym zakresie nie stanowiącego spójnego systemu 

powiatowego; gminne systemy gospodarki odpadami ograniczają się do 

zbiórki zmieszanych odpadów balastowych kierowanych na składowiska 

odpadów oraz do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych w dość 

małym zakresie; 

- zorganizowanym systemem zbiórki odpadów objętych jest ok. 90 % 

mieszkańców powiatu;  

- zbiórka odpadów komunalnych w głównej mierze oparta jest na 

pojemnikach 110 litrowych, 1100 litrowych oraz kontenerach 

zamkniętych; 

- stan obsługi mieszkańców można uznać za – dobry; część nie odbieranych 

odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, 

deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach np. przy drogach, przy 

parkingach leśnych) powodując jego zanieczyszczenie; na obszarach 

wiejskich część odpadów jest wykorzystywana  w żywieniu zwierząt lub 

kompostowana; odpady mające właściwości  energetyczne (drewno, 

papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw 

sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla 

środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów); 

- zbiórką odpadów komunalnych zajmują się koncesjonowane firmy 

wywozowe; ponadto dziewięć podmiotów gospodarczych posiada 

zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne; 

- z analizy dostępnych danych wynika, że na terenie powiatu kościańskiego 

powstaje ok. 198.475,00 Mg odpadów, z czego ok.  24.000,00 Mg 

stanowią odpady komunalne; 
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- w 2002 r. w sektorze przemysłowym  wytworzono 168912,5 Mg z czego 

odzyskowi poddano 164841,5 Mg; spośród największych wytwórców 

odpadów należy wymienić Cukrownię Kościan  - 154528,4 Mg; 

- obok odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne na terenie 

powiatu wytwarzane są odpady niebezpieczne; podmioty gospodarcze z 

terenu powiatu posiadają zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów 

w ilości 2188,00 Mg odpadów niebezpiecznych; 

- na terenie powiatu kościańskiego podstawowym sposobem postępowania 

z zebranymi odpadami jest ich unieszkodliwianie poprzez składowanie; 

funkcjonują 3 składowiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 

9,85 ha., na których do końca 2002 r. zdeponowano 10403,0 Mg odpadów 

komunalnych; 

- na obszarze powiatu kościańskiego funkcjonują 3 instalacje do segregacji, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów (2 instalacje do odzysku odpadów 

opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz 1 instalacja do utylizacji 

padliny i odpadów poubojowych z rynku lokalnego i ponadlokalnego); 

- na teren powiatu kościańskiego importowane są odpady poubojowe 

przeznaczone do unieszkodliwienia w zakładzie utylizacyjnym w 

Tarnowie Starym; 

- na terenie powiatu istnieje jeden mogilnik z zawartością 

przeterminowanych pestycydów i opakowań po nich; szacuje się, że 

zdeponowanych jest ok. 16,0 Mg odpadów niebezpiecznych; 

przewidywany termin likwidacji -rok 2004; 

- na terenie powiatu kościańskiego funkcjonuje 11 oczyszczalni ścieków; w 

wyniku ich działalności rocznie powstaje ok. 5304 Mg osadów 

ściekowych; wytworzone osady głównie wykorzystywane są na cele 

rolnicze, pozostałe unieszkodliwiane na składowiskach odpadów lub 

magazynowane na poletkach osadowych. 
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Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w skali powiatu wpływa liczba 

mieszkańców, zamożność i styl życia mieszkańców oraz rozwój ekonomiczny 

kraju. Prognozę zmian ilości odpadów które będą następowały w kolejnych 

latach przedstawiono w tabeli 79 

 
Tabela 79 Zmiany ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na   terenie powiatu 

kościańskiego w prognozowanym okresie   
 

Lata  
2002 2005 2010 2015 

Ilość odpadów 

komunalnych z 

gospodarstw 

domowych [Mg] 

 
 

14430 

 
 

15722 

 
 

18006 

 
 

20653 

 

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe 

zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich 

elementów środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe określono główne cele 

strategiczne gospodarki odpadami dla powiatu kościańskiego, które są zgodne z 

celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki 

odpadami: 

- zapobieganie powstawaniu odpadów, 

- odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, 

- bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów 

niewykorzystanych. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami wojewódzkiego i krajowego planu 

gospodarki odpadami określono dla powiatu kościańskiego cele 

krótkoterminowe  do roku 2006, średniookresowe w latach 2007-2014 r. i 

długookresowe   do 2014 r.  

Na terenie powiatu kościańskiego w m. Piotrowo planowany jest zakład 

Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”, który zgodnie z 
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zamierzeniami stanowić będzie zakład Celowego Związku Gmin. Zadaniem 

związku jest wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie zainteresowanych gmin oraz zrealizowania inwestycji, 

jaką jest Centrum Zagospodarowania Odpadów. Przy opracowywaniu koncepcji 

na budowę Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie założono, iż do 

związku przystąpi 11 gmin.  

Chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu podjęły następujące gminy: Brodnica, 

Czempiń, Dolsk, Kościan, Kościan Miasto, Krzywiń, Luboń, Mosina, Stęszew, 

Śmigiel, Śrem.  

Wśród wyżej wymienionych gmin znajdują się wszystkie gminy powiatu 

kościańskiego oraz gminy powiatów ościennych śremskiego oraz poznańskiego, 

jednak podczas zbierania danych do opracowania niniejszego planu gospodarki 

odpadami uzyskano informacje, iż dwie gminy powiatu kościańskiego tj. 

Śmigiel i Krzywiń planują przystąpienie do podobnego systemu logistycznego 

zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych zlokalizowanego w 

powiecie leszczyńskim. 

Nie zmieni to jednak założeń przyjętych przy opracowywaniu koncepcji 

zagospodarowania odpadów gdyż w miejsce gmin powiatu kościańskiego, które 

odeszły przyjęto dwie inne z sąsiednich powiatów poznańskiego i grodziskiego, 

są nimi Puszczykowo oraz Grodzisk Wielkopolski.  

Jako rok startowy funkcjonowania logistycznego systemu 

zagospodarowania odpadów przyjęto rok 2004. Inwestycja będzie miała 

charakter dwuetapowy tj: 

- Etap I – lata 2004 – 2008 jako rozwój systemu 

- Etap II – lata 2009-2015 jako pełne funkcjonowanie systemu. 

Dotychczas operatorzy logistyczni zbierający odpady na terenie 

poszczególnych gmin wożą je najkrótszą drogą na lokalne składowisko. Jak 

przewidziano w ustaleniach projektowych wszystkie odpady będą trafiać 

bezpośrednio do Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie. Trafiać 
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tam będą zarówno odpady frakcji suchej, które po podzieleniu na poszczególne 

surowce wtórne i ewentualnym doczyszczeniu nadawać się będą do sprzedaży 

lub przetwórstwa, jak i odpady frakcji mokrej, z której można wydzielić znaczną 

ilość surowców wtórnych i materiału na kompost.  

Koszty transportu tak jak koszty zbiórki będą pokrywane przez CZO „SELEKT” 

w Piotrowie. 

Poniżej zamieszczono wybrane działania zaproponowanego systemu 

gospodarki odpadami w sektorze komunalnym. 

System funkcjonować będzie jako dwupojemnikowy – odpady komunalne 

segregowane będą „u źródła” na dwie frakcje odpadów: suchą, na którą składają 

się następujące surowce wtórne: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, drobny 

złom oraz mokrą – pozostałe odpady zmieszane.  

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów 

komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych: 

I stopień: 

• Gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych przyjmujące 

bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz 

odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada się, że 

w każdej gminie docelowo zostanie zorganizowany co najmniej 

jeden punkt. 

• Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu 

stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami 

objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio 

cztery razy w roku). Docelowo, pojazd obsługiwać będzie 

obszar o wielkości powiatu. 

• Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, 

sklepy z farbami itp. Władze komunalne zawierają umowy z 

różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i 
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przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. 

Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady 

niebezpieczne na żądanie. 

• Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona w CZO i na 

odpowiednio wyposażonych składowiskach odpadów. 

 

II Stopień: 

Stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych zlokalizowane na terenie 

Centrum Zagospodarowania Odpadów mająca na celu magazynowanie odpadów 

zebranych w gminach i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji. 

 

W projekcie planu gospodarki odpadami przedstawiono ponadto założenia 

oraz plan działań edukacyjno – informacyjny, którego celem jest włączenie 

społeczności lokalnych w działania służące zmniejszeniu ilości wytwarzanych 

odpadów. 

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w 

polityce odpadowej. W celu zapobiegania i zmniejszenia ilości powstających 

odpadów powinny być prowadzone m. in. następujące działania:  

1. Edukacyjno – informacyjne, polegające na kreowaniu zachowań 

konsumentów w kierunku: 

- ograniczenia zakupu produktów jednorazowego użytku, 

- popularyzacja stosowania materiałów wysokiej trwałości, 

- zakupu produktów wykonanych z surowców z recyklingu, 

2. Organizacyjne, np.: 

- wprowadzenie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach, 

- recykling opakowań toneru z drukarek i kopiarek, 

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulęgających 

biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną. 
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Edukacja społeczna powinna być prowadzona w systemie nauczania, począwszy 

od zajęć w szkołach podstawowych, średnich i wyższych; za pomocą środków 

masowego przekazu (lokalna prasa) oraz za pomocą rozpowszechnianych 

ulotek, plakatów itp. 

Budowa powiatowego systemu gospodarki odpadami wiązać się będzie z 

koniecznością poniesienia znacznych kosztów inwestycyjnych. Szacuje się, że 

koszt budowy systemu wyniesie ok. 11.500.000 zł. Z uwagi na wysokie koszty 

inwestycyjne budowa systemu będzie realizowana etapowo, stosownie do 

harmonogramu zadań przewidzianych do realizacji. Uwzględniając 

funkcjonowanie na terenie powiatu Zakładów Zbiórki, Transportu i  

Unieszkodliwiania Odpadów oraz perspektywiczny rozwój Centrum 

zagospodarowania odpadów prowadzące system zbiórki, transportu i odzysku 

odpadów, zawarte umowy długoterminowe na świadczenie usług przez takie 

zakłady na rzecz gmin powiatu kościańskiego proponuje się dalszą współpracę 

w ramach związku gmin oraz ich włączenie w struktury organizacyjne związku. 

Zadaniem gmin powiatu będzie budowa systemu selektywnego gromadzenia, 

zbiórki i transportu odpadów dostosowanego do technologii odzysku odpadów 

w CZO w Piotrowie. Gospodarka odpadami komunalnymi powinna być 

prowadzona w ramach dobrze zorganizowanego systemu logistycznego, 

podobnie jak to się dzieje w innych dziedzinach gospodarki. Odpad nie musi 

stanowić dla gminy problemu. Dobry system gospodarki odpadami to system, 

który: 

- zapewnia pełne zagospodarowanie odpadów, również tych, które powstają w 

gospodarstwach domowych sporadycznie, 

- odzyskuje znaczne ilości surowców i przekazuje je użytkownikom, 

zmniejsza ilość odpadów składowanych na składowiskach co najmniej o 

połowę, 
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- umożliwia znaczące zmniejszenie i odroczenie w czasie nakładów na 

budowę nowych gminnych składowisk odpadów oraz na zamykanie i 

rekultywację starych, 

- pozyskuje przychody ze sprzedaży odpadów użytecznych, utrzymuje koszty 

funkcjonowania systemu na optymalnym poziomie i zapewnienia jego 

samofinansowanie się, tworzy nowe miejsca pracy w obszarze gospodarki 

odpadami, 

- gospodarkę odpadami czyni bezpieczną i nieuciążliwą dla otoczenia, 

- poprawia stan środowiska naturalnego i zmniejsza ryzyko jego 

zanieczyszczenia. 
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Przy opracowaniu Planu wykorzystano także materiały i informacje 

znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz urzędach gmin 

powiatu kościańskiego, dane pozyskane drogą ankietyzacji oraz informacje z 

jednostek działających na omawianym terenie. 

 


