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Streszczenie 

Wprowadzenie. 
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin powstał jako realizacja ustawy 

o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62., poz. 628 z pó�n. zm.), która 
w rozdziale 3, Art. 14 ÷ 16 wprowadza obowi�zek opracowywania planów na szczeblu 
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Jest on integraln� cz��ci� Programu Ochrony �rodowiska dla Miasta D�blin. 
Celem opracowania jest sformułowanie strategii rozwoju gospodarki odpadami oraz 

wytyczenie programu działa� na najbli�sze lata. Cele te zrealizowano poprzez: okre�lenie 
aktualnych i prognozowanych parametrów powstawania odpadów, okre�lenie uwarunkowa� 
społeczno - gospodarczych i �rodowiskowych post�powania z odpadami. Praca stanowi� 
b�dzie podstaw� planowania gospodarki odpadami w Mie�cie D�blin. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin okre�la: 
- aktualny stan gospodarki odpadami (dane na koniec 2003 roku), 
- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 
- działania zmierzaj�ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 
- instrumenty finansowe słu��ce realizacji zamierzonych celów, 
- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 

PGO dla Miasta D�blin uwzgl�dnia zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 
(KPGO), Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, oraz Planu Gospodarki 
Odpadami dla powiatu ryckiego. 

Zgodnie z zapisem art. 14.7 ustawy o odpadach projekt Planu Gospodarki Odpadami 
dla Miasta D�blin podlega zaopiniowaniu przez Zarz�d Województwa Lubelskiego i Zarz�d 
Powiatu Ryckiego. 

Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin składane 
b�d� co 2 lata Radzie Miasta (art. 14.13) przez Burmistrza Miasta D�blin. Aktualizacja PGO 
przeprowadzana b�dzie przez Burmistrza Miasta D�blin, nie rzadziej ni� co 4 lata (art. 14.14 
ustawy o odpadach). Odpowiedzialny za raportowanie i aktualizacj� PGO jest Burmistrz 
Miasta D�blin. 

Miasto D�blin poło�one jest w południowej cz��ci powiatu ryckiego oraz północno - 
zachodniej cz��ci województwa lubelskiego. Posiada powierzchni� 38,51 km2. Liczba 
mieszka�ców wynosiła w 2003 r. 19 437. 
Wi�ksze podmioty gospodarcze wyst�puj�ce na terenie miasta to: 
- Wojskowe Zakłady In�ynieryjne przy ul. 15 P.P. „Wilków”,  
- Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3, 
- PKP, 
- PKP, w tym PKP CARGO Spółka Akcyjna, Zakład Przewozów Towarowych w Lublinie 
- PKP CARGO, Zakład Taboru, 
- Zakład Naprawy Infrastruktury w Radomiu, Baza Sprz�tu w D�blinie. 
- "PUMAR" -producent okien i drzwi, art. instalacyjno-sanitarne, wyposa�enie łazienek, 

glazura, terakota, meble, 
- "SaneChem" Sp. z o.o. - producent �rodków chemicznych do mycia i dezynfekcji, 
- "ALLMIZ" Sp. z o.o. – Chłodnia w D�blinie - producent mro�onek owoców i warzyw. 

 
Stan aktualny gospodarki odpadami. 
W 2003 roku, w Mie�cie D�blin zebrano 3983 Mg, to jest ok. 15347 m3 odpadów 

komunalnych niezag�szczonych. Spo�ród zebranych odpadów 3901 Mg zdeponowano na 
składowiskach odpadów komunalnych. W wyniku zbiórki selektywnej uzyskano 82 Mg, co 
stanowiło 2,05% wszystkich zebranych odpadów. Dane pochodz� z firm zbieraj�cych odpady 
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komunalne w D�blinie. W oparciu o wska�niki KPGO szacuje si�, �e ilo�� wytworzonych 
odpadów komunalnych na terenie miasta D�blin wynosiła w 2003 r. - 8241 Mg, to jest 31728 
m3. Do przeliczenia Mg na m3 odpadów niezag�szczonych zastosowano wska�nik 3,85. Ilo�� 
zebranych odpadów komunalnych w Mie�cie D�blin stanowi 48,3% wszystkich 
wytworzonych odpadów komunalnych. 

Na terenie Miasta D�blin zmieszane odpady komunalne zbierane s� przez: 
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Sp. z o. o., D�blin, ul. 15 PP „Wilków” 17, 
- Przedsi�biorstwo Wywozu Nieczysto�ci Stałych, ALMAX, Sp. z o. o., Radom, ul. 25 

Czerwca 34, 
- TED-BAGS, Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek, D�blin, ul. Konopnickiej 12, 
- Przedsi�biorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp. z o.o.  Ryki, ul. 
      Słowackiego 5, 
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Puławy, ul. Dubli�ska 2. 

Odpady te unieszkodliwiane s� na składowiskach odpadów komunalnych w Puławach, 
Rykach i Cudnowie, gmina Jedlnia-Letnisko, powiat Radom. 

Od 1998 r. na terenie miasta prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów takich jak: 
szkło, tworzywa sztuczne i makulatura (papier i tektura) i złom.  

Odpady zebrane selektywnie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej (MZGK) 
Sp. z o. o. w D�blinie, przed przekazaniem do odbiorców, s� sortowane wtórnie na terenie 
bazy MZGK. Dokonywany jest podział tworzyw sztucznych na kolory oraz ich prasowanie, 
podział makulatury i jej sprasowanie, a tak�e selekcja szkła i załadunek na kontenery. 

W 2003 r. odpady zebrane selektywnie przez MZK w D�blinie, odbierane były przez: 
- Elana Pet Sp. z o. o., Toru� -- butelki typu PET –, 
- Krynicki Recykling Sp. z o. o., Olsztyn - stłuczka szklana, 
- PPH Stalbud z/s Maciejowie - złom mieszany, 
- „Intercell” Puławy - makulatura. 

Odpady segregowane, zbierane przez Przedsi�biorstwo Wywozu Nieczysto�ci Stałych 
ALMAX w Radomiu przewo�one były w 2003 r. do Recykling Centrum System w Radomiu, 
natomiast, w 2004 r. transportowane s� do Sortowni Almax Radom. 
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Ryc. Kierunki przemieszczania odpadów w 2003 r. 
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Planowane rozwi�zania techniczno – organizacyjne systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi dla miasta D�blin. 
- Docelowym rozwi�zaniem dla miasta D�blin b�dzie prowadzenie gospodarki odpadami 

w ramach funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów ZZO Puławy, który 
według PGO dla województwa lubelskiego, ma obsługiwa� miasta: Puławy i D�blin, oraz 
gminy: Puławy, 	yrzyn, Ko�skowola, Kazimierz Dolny, W�wolnica, Nał�czów.  

- Na terenie Puław od 2001 r. funkcjonuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych (ZUOK Puławy), który spełnia rol� ZZO Puławy. Zakład wyposa�ony jest 
w: sortowni� odpadów, instalacj� do fermentacji odpadów biodegradowalnych (bazuj�cej 
na procesie wspólnej mokrej fermentacji biofrakcji odpadów komunalnych i osadów 
�ciekowych) oraz składowisko odpadów. Przyj�ta w Zakładzie technologia umo�liwia 
sortowanie surowców wtórnych gromadzonych selektywnie (stłuczka, tworzywa sztuczne, 
makulatura) i nast�pnie ich zbyt. Technologia ta przewiduje post�powanie z odpadami: 
wielkogabarytowymi, niebezpiecznymi (które mog� by� oddzielane i unieszkodliwiane 
odr�bnie np. odpady ze szpitali), zmieszanymi, czy te� z frakcj� odpadów komunalnych. 

- Na terenach z zabudow� jednorodzinn� i zagrodow� w mie�cie D�blin preferowane b�dzie 
kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie. 

- Odpady z piel�gnacji terenów zielonych, odpady biodegradowalne z zabudowy 
wielorodzinnej i budynków u�yteczno�ci publicznej, oraz osady �ciekowe z oczyszczalni 
�cieków kierowane b�d� do instalacji do fermentacji odpadów biodegradowalnych 
działaj�cej w ramach ZUOK Puławy. 

- Selektywnie zebrane odpady b�d� kierowane do sortowni ZUOK Puławy, gdzie b�d� 
poddawane procesowi odzysku. Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania 
odpadów zebranych selektywnie, deponowane b�d� na składowisku w Puławach 
eksploatowanym w ramach ZUOK. 

- Poza Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, na terenie 
miasta D�blin mog� funkcjonowa� inne zakłady zajmuj�ce si� gospodark� odpadami. 
Mog� to by� zakłady działaj�ce niezale�nie od ZZO lub z nim współpracuj�ce. Ich 
funkcjonowanie mo�e obejmowa� jeden z poszczególnych elementów gospodarki 
odpadami lub kompleksowe usługi w zakresie zbierania, transportu, segregowania 
i unieszkodliwiania odpadów. Poza funkcjonowaniem, w ramach ZZO, Gminnego Punktu 
Zbiórki Odpadów lub Stacji Przeładunkowej inne inwestycje, zgodnie z Planem 
Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, nie s� przewidziane do 
finansowania i mog� by� funkcjonowa� tylko na zasadach komercyjnych. 
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Ryc. Kierunki przemieszczania odpadów w ramach działania ZZO - prognoza 
 
Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami. 
Jednym z wa�niejszych warunków realizacji programu promocji i edukacji w zakresie 

gospodarki odpadami jest wysoka �wiadomo�� społecze�stwa, które powinno bra� aktywny 
udział w strategii zagospodarowania odpadów. Dlatego te� nale�y prowadzi� odpowiednie 
działania, których celem jest zmiana dotychczasowego post�powania mieszka�ców oraz 
przyje�d�aj�cych turystów w sferze konsumpcji i post�powania z odpadami. 

W celu zach�ty mieszka�ców do redukowania ilo�ci produkowanych odpadów 
stosowa� nale�y działania edukacyjne: 
- w systemie nauczania, pocz�wszy od zaj�� w szkołach podstawowych i ponad-

podstawowych, 
- za pomoc� �rodków masowego przekazu takich jak lokalna prasa, radio i telewizja, 
- za pomoc� rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp. 
Działania powinny: 
- zawiera� informacje o sposobach zmniejszania wytwarzanych ilo�ci odpadów, 
- przedstawia� dane o ilo�ci zebranych odpadów niebezpiecznych,  
- zawiera� informacje o miejscach i sposobach zbiórki selektywnej odpadów oraz 

o terminach odbioru odpadów,  
- zawiera� informacje o oznakowaniach umieszczanych na opakowaniach. 

W ramach prowadzonej edukacji nale�y zach�ca� mieszka�ców: 
- do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego u�ytku oraz w opakowaniach 

biodegradowalnych,  
- do rezygnacji z przedmiotów jednokrotnego u�ytku,  
- wykorzystywania mniejszych ilo�ci toksycznych produktów, np. farb i lakierów itp. 
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Działania w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. 

 
Harmonogram działa� w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. 

1. Proponuje si� obj�cie miasta selektywn� zbiórk� odpadów do ko�ca 2006 r.  
2. Selektywn� zbiórk�, tam gdzie jeszcze nie jest prowadzona, nale�y wprowadza� 

stopniowo, np. co kwartał w kilku rejonach miasta. W pierwszym etapie zbiórk� nale�y 
obj�� tereny zabudowy zwartej. W nast�pnej kolejno�ci zbiórk� zostanie obj�ta zabudowa 
rozproszona i kolonijna. 

3. Segregowane odpady, w tym odpady biodegradowalne, b�d� przekazywane do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. 

4. Równolegle ze zbiórk� odpadów segregowanych b�d� zbierane odpady zmieszane, 
składaj�ce si� ze strumieni odpadów komunalnych nie obj�tych selekcj�.  

 
Rodzaje pojemników do zbierania odpadów 
Odpady nale�y gromadzi� si� w ró�nego rodzaju i wielko�ci zbiornikach przeno�nych, 

przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych.  
Stosowanie zbiorników stałych ze wzgl�dów sanitarnych oraz technicznych jest 

niedopuszczalne. 
Do prowadzenia zbiórki odpadów mog� by� wykorzystane m. in.: 

- worki polietylenowe o pojemno�ci 110 lub 120 l, 
- pojemniki o pojemno�ci 110 l wykonane z blachy ocynkowanej, 
- pojemniki o pojemno�ci 60, 80, 120, 240 i 360 l wykonane z odpowiedniej jako�ci 

tworzyw sztucznych, 
- pojemniki o pojemno�ci 500, 660, 770, 1000 i 1100 l wykonane z tworzyw sztucznych lub 

blachy stalowej ocynkowanej, 
- pojemniki KP-7. 

Do zbiórki odpadów zmieszanych i segregowanych w mie�cie D�blin proponuje si� 
pojemniki 1100 l i worki foliowe. Szczegółowy system zbierania odpadów zmieszanych 
i segregowanych został przedstawiony w rozdziałach 6.5.1.3 i 6.5.1.8. 

 
Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych. 

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich 
usuwania i unieszkodliwiania. Powinien by� to etap krótkotrwały i przej�ciowy.  

Na terenie miasta D�blina zmieszane odpady komunalne b�d� zbierane do czasu 
obj�cia selektywn� zbiórk� odpadów wszystkich strumieni odpadów komunalnych.  

Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych w mie�cie D�blin winna odbywa� si� 
z optymaln� w polskich warunkach klimatycznych cz�stotliwo�ci�:  
- dla centrów usługowo - handlowych - codziennie,  
- dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu, 
- dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu,  
- dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesi�cu. 

Na terenie miasta D�blin system zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych jest 
ukształtowany i ustabilizowany. W miejscach dobrze zorganizowanej zbiórki odpadów 
powinien by� on kontynuowany. W rejonach miasta gdzie konieczna jest zmiana sytemu 
zbiórki odpadów powinien zosta� wprowadzony poni�ej proponowany sposób zbierania 
odpadów. 
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Zbiórka odpadów zmieszanych w rejonach zabudowy wielorodzinnej i budynków 
u�yteczno�ci publicznej 

Odpady zmieszane b�d� zbierane do pojemników 1100 l wykonanych blachy stalowej 
ocynkowanej. Przyjmuje si�, �e ka�dy punkt powinien obsługiwa� 500 – 1000 mieszka�ców i 
mie� zasi�g nie wi�kszy ni� 200 m. 

Zbiórka odpadów zmieszanych w rejonach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 
Odpady zmieszane b�d� zbierane do worków foliowych na posesjach gospodarstw 

jednorodzinnych. 
 
Działania zach�caj�ce mieszka�ców do selektywnej zbiórki odpadów. 

W celu zach�cenia mieszka�ców do zbiórki selektywnej i zwi�kszenia jej 
efektywno�ci wykorzystywane b�d� nast�puj�ce działania: 
- obowi�zki okre�lone prawem wynikaj�ce z zapisów ustawy o odpadach oraz ustawy o 

utrzymaniu czysto�ci i porz�dku. Aby zbiórka odpadów mogła by� realizowana nale�y 
zobowi�za� wła�cicieli gospodarstw do prowadzenia zbiórki odpadów i przekazywania 
ich zakładom zajmuj�cym si� transportem odpadów do obiektów ich unieszkodliwiania. 

- wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne obliguj�ce gospodarstwa domowe i 
innych wytwórców odpadów mo�e by� wykorzystane do efektywnego wprowadzania 
selektywnej zbiórki, poprzez zalecenia dotycz�ce sposobu zbiórki, typów pojemników 
oraz cz�stotliwo�ci ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z ustaw� o utrzymaniu czysto�ci 
i porz�dku w gminach, 

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa domowe odzyskuj�ce cz��� odpadów 
oszcz�dzaj� na wydatkach zwi�zanych ze zbiórk� odpadów niesegregowanych (mniejszy 
pojemnik lub rzadszy odbiór). Inn� zach�t� finansow� mo�e by� obni�enie opłaty za 
usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadz�cych kompostowanie odpadów we własnym 
zakresie (na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej), 

-    edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi  
     zasadnicz� cz��� wdra�ania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest   
     zach�canie „producentów” odpadów do ograniczania ilo�ci wytwarzanych odpadów,  
     a nast�pnie do ich segregacji „u �ródła”. 

 
Kolejno�� wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów 

Na terenie miasta D�blin, w obr�bie cz��ci zabudowy jednorodzinnej jest stosowana 
selektywna zbiórka odpadów. 

W miejscach dobrze zorganizowanej zbiórki odpadów powinna by� ona 
kontynuowana.  

W rejonach miasta gdzie selektywna zbiórka odpadów b�dzie wdra�ana, oraz gdzie 
konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów, powinien zosta� wprowadzony poni�ej 
proponowany sposób zbierania odpadów. 
- Kolejno�� wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów w zale�no�ci od g�sto�ci zabudowy 

i zaludnienia.  
System selektywnej zbiórki odpadów winien by� wprowadzany w pierwszej kolejno�ci na 
obszarach o zwartej zabudowie, tak by obj�� zbiórk� jak najwi�ksz� liczb� obiektów 
i ludno�ci. W nast�pnej kolejno�ci zbiórka winna by� wprowadzana na terenach 
o zabudowie bardziej rozproszonej. 

- Kolejno�� wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów w zale�no�ci od typu zabudowy 
Pocz�tkowo system selektywnej zbiórki odpadów powinien zosta� wprowadzony na 
terenach o zabudowie wielorodzinnej, i w miejscach u�yteczno�ci publicznej, gdy� 
mieszka�cy i u�ytkownicy tych terenów maj� ograniczone mo�liwo�ci zagospodarowania 
odpadów we własnym zakresie. Nast�pnie system zbiórki selektywnej powinien by� 
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wprowadzany na terenach o zabudowie jednorodzinnej oraz zagrodowej, w rejonach gdzie 
�ródłem ciepła s� kotłownie gazowe, olejowe lub sie� ciepłownicza. W ostatnim etapie 
selektywna zbiórka odpadów winna by� wprowadzana na terenach w obr�bie których 
produkcja ciepła opiera si� na indywidualnych kotłowniach w�glowych, gdzie niektóre 
odpady mog� by� zagospodarowywane jako �ródło opału. 
Proponuje si� wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów w mie�cie D�blinie etapami, 
do ko�ca 2006 r. 
 
Selektywna zbiórka „u �ródła". 

Jest to indywidualna selektywna zbiórka odpadów na ka�dej posesji. Zalet� tej formy 
zbierania jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów. Wad� jest du�a liczba zbiorników 
lub worków foliowych i rozbudowany system transportu.  

Selekcja "u �ródła" jest form� elastyczn�, umo�liwiaj�c� stopniowe dochodzenie do 
coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. W ramach podanego systemu stosowa� mo�na 
system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy lub wielopojemnikowy.  
System dwupojemnikowy 

Mog� by� to pojemniki na warto�ciowe odpady suche zmieszane oraz na odpady 
mokre.  

Odpady mokre trafiaj� do kompostowni lub na składowisko, natomiast odpady suche 
do sortowni odpadów. 
System trójpojemnikowy 

Mog� by� to pojemniki na: surowce wtórne, odpady organiczne oraz na pozostałe 
odpady. 
System wielopojemnikowy 

W systemie wielopojemnikowym wydzielane s� dodatkowo poszczególne rodzaje 
surowców wtórnych. 

Mog� by� to pojemniki na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady 
biodegradowalne, na pozostałe odpady. 

Selektywna zbiórka „u �ródła" jest stosowana na terenie miasta D�blin w obr�bie 
zabudowy jednorodzinnej. Aktualnie w mie�cie D�blin, na terenie cz��ci zabudowy 
jednorodzinnej, zbierane s�: szkło, papier, tworzywa sztuczne i odpady metalowe. Selektywn� 
zbiórk� winny by� obj�te inne strumienie odpadów komunalnych, w tym odpady 
biodegradowalne. 

W miejscach dobrze zorganizowanej selektywnej zbiórki odpadów „u �ródła” 
powinna by� ona kontynuowana.  

W rejonach miasta gdzie selektywna zbiórka odpadów b�dzie wdra�ana, oraz gdzie 
konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów, powinien zosta� wprowadzony system 
wielopojemnikowy, który oparty b�dzie na gromadzeniu odpadów w workach foliowych o 
odpowiedniej wytrzymało�ci. 

 
Kontenery ustawione w s�siedztwie - centra zbiórki. 
Jest to system polegaj�cy na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach 

miasta, na osiedlach, odpowiednio oznakowanego zestawu kontenerów lub pojemników 
du�ych na selektywn� zbiórk� odpadów u�ytkowych.  

System ten jest szczególnie przydatny do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na 
parkingach, stacjach benzynowych, przy obiektach handlowych, obiektach u�yteczno�ci 
publicznej.  

Mog� by� tam odbierane: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy. 



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin 
 

 - 15 - 

Odpady winny by� gromadzone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach 
o pojemno�ci 500, 660, 770, 1000 i 1100 l wykonanych z tworzyw sztucznych lub blachy 
stalowej ocynkowanej. 

Przyjmuje si�, �e ka�dy punkt tego systemu powinien obsługiwa� 500 – 1000 
mieszka�ców i mie� zasi�g nie wi�kszy ni� 200 m.  

System ten stosowany jest aktualnie  na znacznych terenach miasta D�blin. Do zbiórki 
u�ywane s� pojemniki 1100 l, „piłki”, „igloo”, pojemniki siatkowane (2 m3). 

W miejscach dobrze zorganizowanych „centrów zbiórki” selektywnej odpadów 
powinna by� ona kontynuowana.  

W rejonach miasta gdzie selektywna zbiórka odpadów poprzez „centra zbiórki” b�dzie 
wdra�ana, oraz gdzie konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów, proponuje si� 
zastosowanie pojemników 1100 l jako „centrów zbiórki” odpadów. 

 
Propozycje selektywnego zbierania odpadów komunalnych w mie�cie D�blin. 
Proponuje si� wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów w mie�cie D�blinie 

etapami, do ko�ca 2006 r. 
Do zbiórki odpadów segregowanych proponuje si� pojemniki 1100 l i worki foliowe. 
Na terenie miasta D�blin, w obr�bie cz��ci zabudowy jednorodzinnej jest stosowana 

selektywna zbiórka odpadów. 
W miejscach dobrze zorganizowanej zbiórki odpadów powinna by� ona 

kontynuowana.  
W rejonach miasta gdzie selektywna zbiórka odpadów b�dzie wdra�ana, oraz gdzie 

konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów, powinien zosta� wprowadzony poni�ej 
proponowany sposób zbierania odpadów. 
Zabudowa wielorodzinna i handlowo – usługowa 

Na terenie zabudowy wielorodzinnej i handlowo – usługowej miasta D�blin do 
selektywnej zbiórki odpadów proponuje si� wykorzystanie pojemników o pojemno�ci 1100 l, 
które powinny by� oznaczone odpowiednimi kolorami w zale�no�ci od rodzaju 
gromadzonych w nich odpadów. Na pojemnikach tych powinny znajdowa� si� wyra�ne 
oznaczenia mówi�ce o rodzaju odpadów w nich gromadzonych. Do pojemników mog� by� 
zbierane: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy i inne strumienie odpadów. 

Ilo�� kontenerów na segregowane odpady powinna by� uzale�niona od stopnia 
wdro�enia systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki 
powinien by� przeprowadzony stopniowo.  

Cz�stotliwo�� opró�niania pojemników, z segregowanymi odpadami suchymi, b�dzie 
ustalona w oparciu analiz� przeprowadzon� w pierwszej fazie realizacji selektywnej zbiórki. 

Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa 
Odpady segregowane gromadzone b�d� indywidualnie przez wła�cicieli gospodarstw 

domowych („u �ródła”), w workach foliowych 110 l, oznaczonych odpowiednimi kolorami 
oraz z wyra�n� informacj� o rodzaju gromadzonych w nich odpadach. Mog� by� to pojemniki 
na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne, oraz na pozostałe odpady. W 
zale�no�ci od potrzeb przekazywane b�d�, według indywidualnych grafików, w okre�lonych 
terminach, firmom zajmuj�cym si� transportem lub zagospodarowaniem odpadów. Wła�ciciel 
posesji powinien w okre�lonym dniu i o okre�lonej godzinie wystawi� worek w miejsce łatwo 
dost�pne, umo�liwiaj�ce dojazd pojazdom wykorzystywanym do prowadzenia zbiórki. 

Cz�stotliwo�� opró�niania pojemników, z segregowanymi odpadami suchymi, b�dzie 
ustalona w oparciu analiz� przeprowadzon� w pierwszej fazie realizacji selektywnej zbiórki. 

Odpady biodegradowalne. 
Odpady biodegradowalne przekazywane b�d� do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Puławach. Na terenach zabudowy wielorodzinnej i handlowo – 
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usługowej odpady b�d� zbierane do pojemników 1100 l, natomiast na terenach zabudowy 
jednorodzinnej do worków foliowych. Pojemniki 1100 l b�d� ustawione w „centrach zbiórki” 
obok pojemników na zbierane selektywnie odpady suche oraz zmieszane komunalne. 
Wywóz odpadów biodegradowalnych z posesji odbywał si� b�dzie systematycznie: 
- dla centrów usługowo - handlowych - codziennie,  
- dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu,  
- dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu,  

dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesi�cu. 
 
Zbiórka odpadów biodegradowalnych. 
Obecnie odpady biodegradowalne s� cz��ci� zbieranych na terenie miasta D�blin 

odpadów zmieszanych, które nast�pnie trafiaj� na składowiska komunalne. 
Aby umo�liwi� selektywn� zbiórk� odpadów biodegradowalnych musz� by� one 

zbierane na bie��co w osobnych pojemnikach. Na terenie zabudowy wielorodzinnej i 
handlowo – usługowej odpady b�d� gromadzone w pojemnikach 1100 l, natomiast na 
terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w workach foliowych. Pojemniki 1100 l 
b�d� ustawione w „centrach zbiórki” obok pojemników na zbierane selektywnie odpady 
suche oraz zmieszane komunalne. 

Na terenie miasta D�blin b�dzie zorganizowana zbiórka odpadów biodegradowalnych, 
które nast�pnie trafi� do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. 
Wywóz odpadów biodegradowalnych z posesji winien odbywa� si� systematycznie: 
- dla centrów usługowo - handlowych - codziennie,  
- dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu,  
- dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu,  
- dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesi�cu. 

 
Zbiórka odpadów opakowaniowych 
W wielu rejonach miasta D�blin system zbiórki odpadów opakowaniowych (szkła, 

tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury) jest ukształtowany i ustabilizowany.  
W miejscach dobrze zorganizowanej zbiórki odpadów powinien by� on 

kontynuowany.  
W rejonach miasta gdzie zbiórka odpadów opakowaniowych nie jest prowadzona oraz 

w miejscach, gdzie konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów powinien zosta� 
wprowadzony poni�ej proponowany sposób zbierania odpadów. 
Zbiórka opadów na terenach o zabudowie wielorodzinnej i handlowo – usługowej 

Na terenie miasta D�blin do zbiórki surowców wtórnych proponuje si� wykorzystanie 
pojemników o pojemno�ci 1100 l, które powinny by� oznaczone odpowiednimi kolorami 
w zale�no�ci od rodzaju gromadzonych w nich odpadów. Na pojemnikach tych powinny 
znajdowa� si� wyra�ne oznaczenia mówi�ce o rodzaju odpadów w nich gromadzonych.  

Ilo�� kontenerów na segregowane odpady powinna by� uzale�niona od stopnia 
wdro�enia systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki 
powinien by� przeprowadzony stopniowo.  

Cz�stotliwo�� opró�niania pojemników, z segregowanymi odpadami suchymi, b�dzie 
ustalona w oparciu analiz� przeprowadzon� w pierwszej fazie realizacji selektywnej zbiórki.  
Zbiórka odpadów na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 
Zbiórka odpadów na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 

Odpady segregowane gromadzone b�d� indywidualnie przez wła�cicieli gospodarstw 
domowych („u �ródła”), w workach foliowych 110 l, oznaczonych odpowiednimi kolorami 
oraz z wyra�n� informacj� o rodzaju gromadzonych w nich odpadach. W zale�no�ci od 
potrzeb przekazywane b�d�, według indywidualnych grafików, w okre�lonych terminach, 
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firmom zajmuj�cym si� transportem lub zagospodarowaniem surowców wtórnych. Wła�ciciel 
posesji powinien w okre�lonym dniu i o okre�lonej godzinie wystawi� worek w miejsce łatwo 
dost�pne, umo�liwiaj�ce dojazd pojazdom wykorzystywanym do prowadzenia zbiórki. 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane s� nast�puj�ce systemy: 
- okresowy odbiór bezpo�rednio od ich wła�cicieli oraz stworzenie warunków do 

zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”, 
- dostarczanie sprz�tu do ZZO (ZUOK Puławy) lub centrum recyklingu przez wła�cicieli 

własnym transportem, 
- bezpo�redni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprz�tu 

elektronicznego i sprz�tów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów 
wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie 
zasilaj� ogólnego strumienia odpadów komunalnych, 

- system wymienny polegaj�cy na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie 
przestarzałego sprz�tu w zamian za egzemplarz nowej generacji. 

Aktualnie na terenie miasta D�blin przepływ odpadów wielkogabarytowych nie jest 
rejestrowany.  

Z terenu miasta D�blin odpady wielkogabarytowe winny by� przekazywane do 
funkcjonuj�cego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach lub innym 
firmom zajmuj�cym si� zbiórk� odpadów wielkogabarytowych, które maj� pozwolenie na 
prowadzenie działalno�ci. 

 
Zbiórka odpadów budowlanych. 
Zbiórk� i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmowa� si� 

winni: 
- wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadz�ce 

prace remontowe, 
- specjalistyczne firmy zajmuj�ce si� zbiórk� odpadów. 

Zaleca si�, aby ju� na placu budowy składowa� w oddzielnych miejscach 
(pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywo�enie ich 
do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko. 

Z terenu miasta D�blin odpady budowlane winny by� przekazywane do 
funkcjonuj�cego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach lub innym 
firmom zajmuj�cym si� zbiórk� odpadów budowlanych, które maj� pozwolenie na 
prowadzenie działalno�ci. 

 
Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumieni odpadów komunalnych. 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych mo�e odbywa� si� według ni�ej przedstawionych 
sposobów. 
1. Zbiórka w punktach zbiorczych 

Odpady donoszone s� przez mieszka�ców do punktów zbiorczych - Punktów Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (PZON). 

2. Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych.(MPZON).  
Do tego celu stosowane s� specjalne samochody z pojemnikami obje�d�aj�ce w okre�lone 
dni wyznaczony obszar - �rednio cztery razy w roku.  

3. Zbiórka przez sie� handlow� np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami, stacje 
paliw itp.  
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Władze komunalne zawieraj� umowy z ró�nymi placówkami handlowymi w zakresie 
przyjmowania i przechowywania ró�nych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny 
pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na ��danie. 

Odpady niebezpieczne powinny by� dostarczane do miejsc ich gromadzenia 
w pojemnikach zapewniaj�cych bezpiecze�stwo prac przeładunkowych i przewozu. 
Pojemniki te powinny by� wykonane z materiału odpornego na działanie składników 
umieszczanych w nich odpadów i winny posiada� szczelne zamkni�cie zabezpieczaj�ce przed 
przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynno�ci załadunkowych 
i rozładunkowych. 

W pierwszym etapie zbiórki odpadów niebezpiecznych, najkorzystniejszym 
rozwi�zaniem dla miasta D�blin b�dzie zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych 
w aptekach, sklepach fotograficznych, sklepach z farbami, stacjach paliw itp. Nast�pnym 
etapem mo�e by� utworzenie Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 
lub zakup Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.(MPZON).  

Zebrane na terenie miasta D�blin odpady niebezpieczne b�d� przekazywane na 
wyodr�bnione stanowisko odpadów niebezpiecznych do Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Puławach, sk�d nast�pnie b�d� odbierane przez zakłady zajmuj�ce 
si� ich unieszkodliwianiem. 

Przy zagospodarowywaniu odpadów niebezpiecznych mo�na zastosowa� wariant 
polegaj�cy na ich przekazywaniu do zakładów zajmuj�cych si� unieszkodliwianiem 
bezpo�rednio z Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) lub 
Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (MPZON). 

 
Firmy zbieraj�ce i transportuj�ce odpady. 

Zbiórka odpadów na terenie miasta prowadzona mo�e by� w trzech wariantach: 
- przez specjalistyczne firmy wyłonione w drodze przetargu – wariant I, 
- przez przedsi�biorstwo gospodarki komunalnej, którego wła�cicielem jest miasto D�blin – 

wariant II, 
- przez firmy wyłonione z przetargu oraz przedsi�biorstwo gospodarki komunalnej nale��ce 

do miasta – wariant III (mieszany). 
Obecnie zbiórk� i transportem odpadów na terenie miasta zajmuj� si� 4 firmy, z 

których Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w D�blinie jest jednostk� miejsk�.  
Pozostałe firmy zajmuj�ce si� gospodark� odpadami na terenie miasta D�blin to: 

Przedsi�biorstwo Wywozu Nieczysto�ci Stałych ALMAX Sp. z o. o. w Radomiu, 
Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach, firma TED-
BAGS z D�blina. 
Wariant I 

Firmy, których zadaniem b�dzie zbiórka i transport odpadów z terenu miasta 
wyłaniane b�d� w drodze przetargu. Warunkiem otrzymania zgody na gospodark� odpadami 
mo�e by� posiadanie (lub u�ytkowanie) sprz�tu zapewniaj�cego sprawny i zgodny 
z przepisami wywóz odpadów oraz posiadanie wymaganych pozwole� na prowadzenie tego 
typu działalno�ci. 
Wariant II 

Transport odpadów z terenu miasta prowadzony b�dzie przez przedsi�biorstwo 
gospodarki komunalnej b�d�ce jednostk� nale��c� do miasta. Rozwi�zanie to wi�za� si� 
mo�e z du�ymi kosztami inwestycyjnymi, zwi�zanymi z zakupem specjalistycznego sprz�tu 
do załadunku i transportu odpadów. Jednak rozwi�zanie to uniezale�nia miasto od podmiotów 
zewn�trznych prowadz�cych tak� działalno�� oraz mo�e przyczyni� si� do obni�enia kosztów 
eksploatacyjnych zwi�zanych z gospodark� odpadami. W zwi�zku z tym, �e na terenie miasta 
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D�blin istnieje zakład nale��cy do miasta, który zajmuje si� gospodark� odpadami, koszty 
inwestycyjne z utrzymaniem zakładu nie b�d� zbyt du�e. 
Wariant III 

Gospodarka odpadami na terenie miasta mo�e odbywa� si� przez firmy wyłonione 
z przetargu oraz przedsi�biorstwo gospodarki komunalnej nale��ce do miasta. Kompetencje 
podziału zada� na terenie miasta zostan� sformułowane przez burmistrza, a zaakceptowane 
przez rad� miasta. 

 

Aktualnie na terenie miasta D�blin obowi�zuje wariant III (mieszany). Wydaje si� ono 
najkorzystniejsze dla miasta, gdy� wprowadza element konkurencji w zakresie gospodarki 
odpadami, co mo�e przyczyni� si� do wzrostu efektywno�ci zbierania odpadów 
komunalnych. Proponuje si� kontynuowanie zbiórki odpadów komunalnych przez firmy 
wyłonione z przetargu oraz przedsi�biorstwo gospodarki komunalnej nale��ce do miasta. 

 
Działania administracyjne słu��ce realizacji zbiórki i transportu odpadów. 
Prawidłowo realizowany system zbiórki odpadów we wszystkich obiektach, to jest: 

budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, budynkach u�yteczno�ci 
publicznej i  funkcjonuj�cych na terenie miasta firm, wymaga zastosowania jednej z 
nast�puj�cych opcji zbiórki: 
Opcja I Zobowi�zanie wszystkich podmiotów do podpisania umowy z firmami 

zajmuj�cymi si� transportem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem 
odpadów. 

Opcja II Zobowi�zanie wszystkich podmiotów do przedstawiania potwierdze� 
przekazania odpadów firmie zajmuj�cej si� transportem, zagospodarowaniem 
lub unieszkodliwiania odpadów. 

Opcja III Nało�enie na podmioty opłaty maj�cej na celu cz��ciowe pokrycie kosztów 
transportu i unieszkodliwiania odpadów (w przypadku gospodarstw 
indywidualnych cz��� kosztów mogłoby ponosi� miasto).  

Opcja IV Zobowi�zanie wszystkich podmiotów do korzystania z usług przedsi�biorstwa 
gospodarki komunalnej funkcjonuj�cego przy urz�dzie miasta. 

Opcja I jest najkorzystniejsz� z punktu widzenia miasta, gdy� wszystkie koszty 
zwi�zane ze zbiórk� i transportem odpadów ponosz� producenci odpadów.  

Przyj�cie opcji II wymusza wprowadzenie systemu kontroli przepływu odpadów, co 
wi��e si� z dodatkowymi kosztami. 

Opcja III zmusza miasto do brania udziału w finansowaniu transportu 
i unieszkodliwiania odpadów. 

Opcja IV zapewnia miastu mo�liwo�� szczegółowego monitoringu gospodarki 
odpadami. Jednak przyj�cie takiego rozwi�zania, jako jedynego, wi��e si� z du�ymi kosztami 
w zakresie zbiórki i transportu odpadów. 

Administrowanie gospodark� odpadami na terenie miasta mo�e odbywa� si� równie� 
za pomoc� kilku wy�ej wymienionych rozwi�za�.  

Proponuje si� by w mie�cie D�blin przyj�� rozwi�zanie polegaj�ce na zobowi�zaniu 
wszystkich podmiotów do podpisania umów z firmami zajmuj�cymi si� transportem, 
zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem odpadów (opcja I). 

 
Linia do segregacji odpadów. 
Pozyskane selektywnie z terenu miasta D�blin odpady kierowane s� do sortowni 

odpadów, na linie do segregacji. 
Najkorzystniejszym rozwi�zaniem jest segregacja poprzez poł�czenie segregacji 

mechanicznej z r�czn�.  
W ramach selektywnego gromadzenia odpadów nast�puje: 
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- uszlachetnianie zebranych selektywnie surowców, 
- konfekcjonowanie – przygotowanie do transportu (prasowanie, belowanie, rozdrabnianie), 
- załadunek odzyskanych surowców na �rodki transportu. 

Aktualnie na terenie miasta nie przewiduje si� utworzenia linii do segregacji odpadów. 
Odpady zebrane selektywnie przekazywane s� do sortowni odpadów w Puławach i Radomiu.  

Według zało�e� PGO dla województwa lubelskiego gospodarka odpadami na terenie 
miasta D�blin b�dzie prowadzona w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów - ZZO 
Puławy. W zwi�zku z tym docelowym rozwi�zaniem dla D�blina b�dzie przekazywanie 
selektywnie zebranych odpadów do sortowni funkcjonuj�cej w ramach Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach.  

Nale�y zaznaczy�, �e na terenie miasta D�blin mog� funkcjonowa� inne zakłady 
zajmuj�ce si� gospodark� odpadami. 

 
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji. 
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji b�dzie 

obywa� si�: 
- poprzez kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie (na terenach 

z zabudow� jednorodzinn� i zagrodow�), 
- w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, w wyniku mokrej 

fermentacji. Odpady te b�d� przerabiane na kompost, który nast�pnie b�dzie sprzedawany 
okolicznym mieszka�com. W zwi�zku z funkcjonowaniem, w ramach ZUOK 
w Puławach, instalacji do zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych, odpady 
z terenu miasta D�blin mog� by� przekazywane do ZUOK. 

 
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych. 
Zebrane odpady wielkogabarytowe b�d� demontowane na stanowiskach znajduj�cych 

si� na terenie ZUOK w Puławach wyposa�onych w: stanowiska �lusarskie, instalacj� do 
odsysania płynów chłodniczych i olejów, zestaw do ci�cia gazowego, kontenery na odzyskane 
materiały, pojemniki do przechowywania odpadów ciekłych, prasy do metalu i rozdrabniarki 
do tworzyw sztucznych. 

Ze sprz�tu powinny by� wyselekcjonowane elementy zawieraj�ce składniki 
niebezpieczne, takie jak freon i oleje. Płyny te nale�y przekaza� do unieszkodliwienia przez 
wyspecjalizowane przedsi�biorstwa.  

Odpady rozkruszone b�d� unieszkodliwiane poprzez deponowanie ich na składowisku 
odpadów funkcjonuj�cym przy ZUOK w Puławach.  

Poza ZUOK w Puławach na terenie miasta D�blin mog� funkcjonowa� inne zakłady 
zajmuj�ce si� zagospodarowywaniem odpadów wielkogabarytowych. 

 
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. 
Wysegregowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne b�d� przed 

przekazaniem ich do unieszkodliwiania, tymczasowo przechowywane w odpowiednich 
pomieszczeniach takich jak apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami, stacje paliw itp., 
Miejskim Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) lub Mobilnym Punkcie 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.(MPZON), a tak�e w ZUOK w Puławach.  

Ka�dy rodzaj odpadów niebezpiecznych b�dzie gromadzony i przechowywany 
oddzielnie.  

Odpady niebezpieczne z wy�ej wymienionych punktów b�d� przekazywane do 
unieszkodliwienia odbiorcom posiadaj�cym wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie 
działalno�ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów. 
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Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych. 
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych b�dzie odbywa� si� na terenie 

ZUOK w Puławach. 
Rozkruszone niewykorzystane odpady budowlane b�d� unieszkodliwiane poprzez 

deponowanie na składowisku odpadów eksploatowanym w ramach ZUOK w Puławach. 
Poza ZUOK w Puławach na terenie miasta D�blin mog� funkcjonowa� inne zakłady 

zajmuj�ce si� zagospodarowywaniem odpadów budowlanych. 
 
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych na składowiskach odpadów 
Odpady komunalne z terenu miasta D�blin unieszkodliwiane b�d� na składowiskach 

odpadów komunalnych w Puławach, Cudnowie (gmina Jedlnia-Letnisko) i Rykach. 
Według zało�e� PGO dla województwa lubelskiego gospodarka odpadami na terenie 

miasta D�blin b�dzie prowadzona w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów - ZZO 
Puławy. W zwi�zku z tym docelowym rozwi�zaniem dla D�blina b�dzie przekazywanie 
odpadów balastowych na składowisko odpadów komunalnych w Puławach funkcjonuj�ce 
w ramach ZUOK w Puławach. Pomimo przynale�no�ci miasta D�blin do ZZO Puławy, na 
terenie miasta mog� funkcjonowa� firmy, które b�d� przekazywa� odpady komunalne 
z miasta D�blin na inne składowiska ni� składowisko odpadów komunalnych w Puławach. 

 
Plan działa� w zakresie zamykania i rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych w D�blinie. 
 

Rekultywacja składowiska. 
Na terenie miasta D�blin znajduje si� składowisko odpadów komunalnych. Zostało 

ono zamkni�te w 1998 r., na podstawie decyzji z dnia 13.02.1998 r., znak: 
WIO�/1/460/40/731/98. Jego powierzchnia wynosi 3,97 ha. Decyzja dotycz�ca składowisko 
wskazuje na jego rekultywacj� poprzez zalesienie. Składowisko nie posiadało szczelnego 
podło�a. Przy składowisku znajduje si� 1 otwór obserwacyjny słu��cy monitorowaniu jako�ci 
wód podziemnych . 

Rekultywacja składowiska winna polega� na: 
- ukształtowaniu skarp i wierzchowiny składowiska, 
- technicznym zabezpieczeniu wód podziemnych i powierzchniowych przed przenikaniem 

do nich odcieków z rekultywowanego składowiska, 
- zabezpieczeniu przed niekontrolowan� emisj� gazu wysypiskowego, 
- wykonaniu rekultywacyjnej warstwy glebotwórczej,  
- ko�cowym uporz�dkowaniu terenu, rozbiórce infrastruktury technicznej 

i uporz�dkowaniu terenów przyległych. 
Teren zamkni�tego składowiska pokrywa si� samoistnie wyrastaj�c� ro�linno�ci�. S� 

to ro�liny najbardziej odporne na skrajne i negatywne warunki siedliskowe takie jak komosa, 
podbiał, starzec lepki. Ponadto wyst�puj� tam inne trawy, oraz krzewy i drzewa. Proces 
samoistnego zarastania składowiska b�dzie trwał 60-70 lat. 

W rekultywacji stosuje si� nast�puj�ce rozwi�zania techniczne: 
Uszczelnienie powierzchni składowiska 

Uszczelnienie czaszy składowiska mo�na dokonywa� wieloma sposobami, ł�cz�c 
jednocze�nie ten zabieg z rekultywacj�. Przy przyj�ciu okre�lonego rozwi�zania i sposobu 
przykrycia nale�y pami�ta� o jego osiadaniu w czasie. Im młodsze składowisko, tym wi�ksze 
osiadanie i wi�ksze odkształcenia powierzchni.  
Uszczelnienia boczne 

Uszczelnienia boczne składowisk maj� na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia 
wód podziemnych przez odcieki migruj�ce ze składowiska. Uszczelnienie polega na 
utworzeniu pod składowiskiem szczelnej bariery, zabezpieczaj�cej zarówno przed 



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin 
 

 - 22 - 

wydostaniem si� odcieków na zewn�trz, jak i napływem wód podziemnych do wn�trza 
składowiska. 
Odgazowanie składowisk: 

Odgazowanie składowisk polega na zainstalowaniu na terenie składowiska 
perforowanych rur odgazowuj�cych układanych w mineralnej warstwie drena�u gazowego 
lub uło�eniu warstwy odgazowuj�cej wykonanej z geokompozytu.  
Drena�e pionowe: 

Drena�e pionowe składaj� si� z odpowiednio wykonanych studzienek lub szybów 
posadowionych na podsypce fundamentowej. Studzienki lub szyby wykonuje si� z rur 
perforowanych o �rednicy 160 ÷ 200 mm, otoczonych przepuszczaln� kolumn� ze �wiru o 
uziarnieniu 16/32 mm lub ze specjalnych bloczków ceglanych z otworami w obramowaniu 
z geosiatki lub przesuwnej rury obsadowej o �rednicy 1000 mm zamkni�tej pokryw�. Po 
zamkni�ciu składowiska przewody s� zamykane głowic�.  
Przykrycie skarp 

Bardzo istotne w rekultywacji jest wła�ciwe zabezpieczenie skarp. Przy nadmiernym 
spływie wód powierzchniowych na skarpach mo�e wyst�pi� erozja wodna, powoduj�ca 
wymywanie warstwy rekultywacyjnej oraz wysianych nasion. W celu zabezpieczenia skarp 
stosuje si� ró�ne umocnienia wykonane z materiałów naturalnych i sztucznych. 

 
Monitoring składowiska. 
Monitoring nieczynnego składowiska komunalnego w D�blinie prowadzony winien 

by� w oparciu o istniej�cy w rejonie składowiska 1 piezometr (otwór obserwacyjny). 
W przypadku gdyby stan jako�ci wód podziemnych nie był okre�lony w sposób 

wystarczaj�cy, ich ilo�� wokół składowiska nale�y zwi�kszy�. 
Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu 

oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, składowisko odpadów musi 
by� monitorowane przez 30 lat od uzyskania decyzji o zamkni�ciu składowiska odpadów. 

 
Wska�niki monitorowania efektywno�ci Planu. 
Ocena realizacji planu winna by� oparta na wska�nikach stanu �rodowiska i zmiany 

presji na �rodowisko, a tak�e na wska�nikach �wiadomo�ci społecznej. List� wska�ników 
przedstawia poni�sza tabela. Mo�e by� w miar� potrzeb modyfikowana. 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin 
 

 - 23 - 

Tab. Wska�niki monitorowania PGO. 
 

Wska�niki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na �rodowisko 

Lp. Wska�nik Stan wyj�ciowy 
(rok 2003) 

1 Ilo�� wytwarzanych odpadów komunalnych /1 mieszka�ca x rok 0,424 
Mg/M/rok 

2 Ilo�� wytwarzanych odpadów niebezpiecznych /1 mieszka�ca x rok 2,2 kg/M/rok 

3 Ilo�� zebranych odpadów komunalnych /1 mieszka�ca / rok 0,205 
Mg/M/rok 

4 Stopie� obj�cia mieszka�ców zorganizowan� zbiórk� odpadów 100% 

5 Udział zebranych selektywnie odpadów w stosunku do 
wytworzonych odpadów 1,0 % 

6 Udział zebranych selektywnie odpadów ulegaj�cych biodegradacji 
w stosunku do wytworzonych odpadów ulegaj�cych biodegradacji 0,0% 

7 Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwionych przez 
składowanie 47,3% 

8 Ilo�� wytworzonych osadów �ciekowych 333 Mg s m. 
9 Ilo�� osadów �ciekowych unieszkodliwionych przez składowanie 252 Mg s. m. 

10 Ilo�� osadów �ciekowych wykorzystanych na cele przemysłowe 0,0 Mg s. m. 
11 Ilo�� osadów �ciekowych wykorzystanych na cele rolnicze 313 Mg s. m 
12 Ilo�� odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym 6069 Mg  
13 Ilo�� odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi 5314 Mg  

14 Ilo�� odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych przez 
składowanie 94 Mg  

15 Ilo�� odpadów z sektora gospodarczego tymczasowo 
magazynowanych 655 Mg 

16 Ilo�� odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych poza 
składowaniem 6 Mg 

17 Nakłady inwestycyjne na gospodark� odpadami 30 000 zł/rok 
Wska�niki �wiadomo�ci społecznej 

Lp. Wska�nik Stan wyj�ciowy 
(rok 2003) 

1 
Udział społecze�stwa w działaniach 
na rzecz poprawy gospodarki 
odpadami wg oceny jako�ciowej 

Selektywna zbiórka odpadów , która 
obejmuje wszystkich mieszka�ców 

2 Ilo�� i jako�� interwencji (wniosków) 
zgłaszanych przez mieszka�ców  

5 interwencji(wniosków), w tym 3 dotycz�ce 
niewła�ciwego składowania odpadów tzn. 
„dzikich” wysypisk, 1 potrzeby zwi�kszenia 
ilo�ci koszy przy ulicy, 1 rekultywacji 
nieczynnego składowiska odpadów  

3 
Liczba, jako�� i skuteczno�� 
kampanii edukacyjno-
informacyjnych, 

Alert Ekologiczny konkurs, do którego w 
roku szkolnym 2003/2004 przyst�piło 9 szkół. 
Celem jest mi�dzy innymi podwy�szenie 
poziomu wiedzy na temat gospodarowania 
odpadami – skuteczno�� znaczna 
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1. Wprowadzenie. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin powstał jako realizacja ustawy 
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62., poz. 628 z pó�n. zm.), która 
w rozdziale 3, Art. 14 ÷ 16 wprowadza obowi�zek opracowywania planów na szczeblu 
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Jest on integraln� cz��ci� Programu Ochrony �rodowiska dla Miasta D�blin. 
Niniejszy dokument uwzgl�dnia zapisy zawarte w aktualnie obowi�zuj�cych aktach 

prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz wytyczne dokumentów nadrz�dnych, czyli 
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M. P. Nr 11, poz. 159 z 2003 r.), Planu Gospodarki 
Odpadami dla województwa lubelskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu 
ryckiego. 

Tre�� Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin (PGO) uwzgl�dnia zapisy 
Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz�dzania 
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620). 

W opracowaniu przedstawiono: 
- opis stanu �rodowiska, 
- infrastruktur� techniczn� i gospodark� Miasta D�blin, 
- bilanse wytwarzanych poszczególnych rodzajów odpadów, 
- istniej�cy system zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
- obiekty do unieszkodliwiania odpadów, 
- prognoz� zmian w sektorze komunalnym i przemysłowym, 
- zało�enia i cele dla przyszłego systemu gospodarki odpadami w perspektywie 

krótkoterminowej (do 2008 r.) i długoterminowej (do 2020 r.), 
- organizacj� i zasady monitoringu realizacji PGO, 
- analiz� oddziaływania PGO na �rodowisko, 

Materiały �ródłowe dla opracowania uzyskano w: 
- Urz�dzie Miasta D�blin, 
- Departamencie Rozwoju Wsi i Ochrony �rodowiska, Urz�du Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego, 
- Raporcie o Stanie �rodowiska Województwa Lubelskiego w 2003 r. 

1.1. Cel opracowania. 
Celem opracowania jest sformułowanie strategii rozwoju gospodarki odpadami oraz 

wytyczenie programu działa� na najbli�sze lata. Cele te zrealizowano poprzez: okre�lenie 
aktualnych i prognozowanych parametrów powstawania odpadów, okre�lenie uwarunkowa� 
społeczno - gospodarczych i �rodowiskowych post�powania z odpadami. Praca stanowi� 
b�dzie podstaw� planowania gospodarki odpadami w Mie�cie D�blin. 

Dane zawarte w opracowaniu okre�laj� skal� zagro�enia i uci��liwo�� odpadów dla 
�rodowiska, oraz przedstawiaj� przedsi�wzi�cia w zakresie przeciwdziałania tej uci��liwo�ci. 
Nieuporz�dkowana gospodarka odpadami przejawia si� przede wszystkim potencjalnym 
zagro�eniem zanieczyszczenia �rodowiska, w tym wód powierzchniowych i podziemnych, 
gleb, powietrza, niszczeniem walorów estetycznych i krajobrazowych, wył�czeniem 
z u�ytkowania terenów rolnych i le�nych. 

 
Ze wzgl�du na �ródło pochodzenia, wyodr�bnia si� dwie podstawowe grupy odpadów: 
- odpady komunalne, powstaj�ce w wyniku bytowania człowieka, 
- odpady przemysłowe, powstaj�ce w wyniku działalno�ci gospodarczej. 

Ustawa o odpadach okre�la zasady post�powania z odpadami.  
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S� one nast�puj�ce: 
- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, 
- zbieranie odpadów, 
- poddawanie odpadów odzyskowi, 
- unieszkodliwianie odpadów, 
- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i �rodowiska składowanie odpadów. 

PGO dla Miasta D�blin, ma stanowi� baz� danych oraz ma słu�y� podejmowaniu 
działalno�ci zgodnie z zasadami: 
- zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilo�ci oraz negatywnego 

oddziaływania na �rodowisko, 
- zapewniania zgodnego z zasadami ochrony �rodowiska odzysku, je�eli nie udało si� 

zapobiec ich powstaniu, 
- zapewniania zgodnego z zasadami ochrony �rodowiska unieszkodliwianiu odpadów, 

których powstawaniu nie udało si� zapobiec lub których nie udało si� podda� odzyskowi, 
- stworzeniu zintegrowanej i wystarczaj�cej sieci instalacji oraz urz�dze� do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, spełniaj�cych wymagania okre�lone w przepisach 
o ochronie �rodowiska. 

1.2. Poj�cia zwi�zane z gospodark� odpadami.  
Odpad - to, zgodnie z definicj� zawart� w ustawie o odpadach, ka�da substancja lub 

przedmiot, których posiadacz pozbywa si�, zamierza si� pozby� lub do ich pozbycia jest 
zobowi�zany. 

Gospodarowanie odpadami – rozumie si� przez to zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów, w tym równie� nadzór nad takimi działaniami oraz nad 
miejscami unieszkodliwiania odpadów. 

Magazynowanie odpadów – rozumie si� przez to czasowe przetrzymywanie lub 
gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. 

Odpady komunalne – rozumie si� przez to odpady powstaj�ce w gospodarstwach 
domowych, a tak�e odpady nie zawieraj�ce odpadów niebezpiecznych pochodz�ce od innych 
wytwórców odpadów, które ze wzgl�du na swój charakter lub skład s� podobne do odpadów 
powstaj�cych w gospodarstwach domowych. 

Odpady medyczne – rozumie si� przez to odpady powstaj�ce w zwi�zku z udzielaniem 
�wiadcze� zdrowotnych oraz prowadzeniem bada� i do�wiadcze� naukowych w zakresie 
medycyny. 

Wytwórca odpadów – rozumie si� przez to ka�dego, którego działalno�� lub bytowanie 
powoduje powstawanie odpadów, oraz ka�dego, kto przeprowadza wst�pne przetwarzanie, 
mieszanie lub inne działania powoduj�ce zmian� charakteru lub składu tych odpadów. 

Posiadacz odpadów – rozumie si� przez to ka�dego, kto faktycznie włada odpadami 
(wytwórc� odpadów, inna osob� fizyczn�, osob� prawn� lub jednostk� organizacyjn�); 
domniemywa si�, �e władaj�cy powierzchni� ziemi jest posiadaczem odpadów znajduj�cych 
si� na nieruchomo�ci. 

Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie si� przez to procesy utleniania 
odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu 
pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urz�dzeniach na 
zasadach okre�lonych w przepisach szczegółowych. 

Recykling – rozumie si� przez to taki odzysk, który polega na powtórnym 
przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym 
w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 
przeznaczeniu, w tym te� recykling organiczny, z wyj�tkiem odzysku energii. 
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Odzysk – rozumie si� przez to wszelkie działania, które nie stwarzaj� zagro�enia dla 
�ycia, zdrowia ludzi lub dla �rodowiska, polegaj�ce na wykorzystaniu odpadów w cało�ci lub 
cz��ci, lub prowadz�ce do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania. 

Odzysk energii – rozumie si� przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu 
odzyskania energii. 

Składowisko odpadów - rozumie si� przez to obiekt budowlany przeznaczony do 
składowania odpadów. 

2. Wymagania prawne dotycz�ce planu gospodarki odpadami. 
Post�powanie z odpadami reguluj� nast�puj�ce podstawowe akty prawne: 

ustawa Prawo ochrony �rodowiska, ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych, ustawa o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawa o wprowadze
niu ustawy – Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ustaw, ustawa o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach. 

W ustawie Prawo ochrony �rodowiska (tytuł I, dział II, art. 5 ÷ 11) wprowadzono 
nast�puj�ce zasady ogólne, istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami: 
1. Zasad� zintegrowanego podej�cia do ochrony �rodowiska jako cało�ci: ochrona jednego 

lub kilku elementów przyrodniczych powinna by� realizowana z uwzgl�dnieniem ochrony 
pozostałych elementów. 

2. Zasad� zapobiegania: ten, kto podejmuje działalno�� mog�c� negatywnie oddziaływa� na 
�rodowisko jest zobowi�zany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 

3. Zasad� przezorno�ci: kto podejmuje działalno��, której negatywne oddziaływanie na 
�rodowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowi�zany, kieruj�c si� 
przezorno�ci�, podj�� wszelkie mo�liwe �rodki zapobiegawcze. 

4. Zasad� „zanieczyszczaj�cy płaci”: kto powoduje zanieczyszczenie �rodowiska, ponosi 
koszty usuni�cia skutków tego zanieczyszczenia; kto mo�e spowodowa� 
ponadnormatywne zanieczyszczenie �rodowiska, ponosi koszty zapobiegania temu 
zanieczyszczeniu. 

5. Zasad� dost�pu obywateli do informacji o �rodowisku i jego ochronie. 
6. Zasad� uwzgl�dniania wymaga� ochrony �rodowiska i zrównowa�onego rozwoju przy 

opracowywaniu polityki, strategii, planów i programów. 
7. Zasad�, �e ka�dy obywatel w przypadkach okre�lonych w ustawie ma prawo do 

uczestniczenia w post�powaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony �rodowiska 
lub przyj�cia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji 
oraz projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego. 

8. Zasad�, �e decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska 
jest niewa�na. 

 
Ustawa o odpadach okre�la zasady post�powania z odpadami w sposób zapewniaj�cy 

ochron� �ycia i zdrowia ludzi oraz ochron� �rodowiska zgodnie z zasad� zrównowa�onego 
rozwoju, a w szczególno�ci zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania 
ilo�ci odpadów i ich negatywnego oddziaływania na �rodowisko, a tak�e odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów. 

Ustawa ta mówi m.in., �e ka�dy podejmuj�cy działania powoduj�ce lub mog�ce 
powodowa� powstawanie odpadów, powinien takie działania planowa�, projektowa� 
i prowadzi�, tak aby: 
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1. zapobiega� powstawaniu odpadów lub ogranicza� ilo�� odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na �rodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zako�czeniu ich 
u�ytkowania, 

2. zapewnia� zgodny z zasadami ochrony �rodowiska odzysk, je�eli nie udało si� zapobiec 
ich powstaniu, 

3. zapewnia� zgodne z zasadami ochrony �rodowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało si� zapobiec lub których nie udało si� podda� odzyskowi. 

Zgodnie z ustaw� o odpadach, zarz�dzanie gospodark� odpadami powinno by� 
prowadzone w oparciu o plan gospodarki odpadami, ujmuj�cy wszystkie rodzaje odpadów. 

Przepisy ustaw: o odpadach oraz Prawo ochrony �rodowiska s� zgodne z prawem Unii 
Europejskiej, co do ogólnych celów i ich hierarchii (prewencja, odzysk, unieszkodliwianie), 
a tak�e podstawowych poj��. 

Gospodarowanie odpadami zostało oparte na obowi�zuj�cych w UE zasadach 
prewencji oraz obci��enia wytwarzaj�cego (zanieczyszczaj�cy płaci). Wymienione powy�ej 
dwie ustawy obejmuj� zagadnienia b�d�ce przedmiotem nast�puj�cych dyrektyw Rady: 
75/442/EWG o odpadach (ramowa), 91/689/WE o odpadach niebezpiecznych, 94/62/WE 
o opakowaniach i odpadach z opakowa�, 89/429/WE o starych spalarniach odpadów 
komunalnych, 94/67/WE o spalarniach odpadów niebezpiecznych, 99/31/WE o składowaniu 
odpadów, oraz rozporz�dzenie Rady 259/93/EWG w sprawie transgranicznego przesyłania 
odpadów. 

Zarówno cele zało�one w „II Polityce ekologicznej pa�stwa” (M�, 2000 r.) jak 
i zasady post�powania z odpadami okre�lone w ustawie o odpadach, stanowi� podstaw� do 
sformułowania zada� w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin.  

Do głównych priorytetów krótkookresowych i �redniookresowych okre�lonych 
w „II Polityce ekologicznej pa�stwa” nale��: 
1. ostateczne dostosowanie polskiego prawa do regulacji prawnych Unii Europejskiej; 
2. przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 

i lokalnym; 
3. opracowanie planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 

i lokalnym ; 
4. tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla udzielania pozwole�, 

prowadzenie kontroli, identyfikacji i rejestracji odpadów oraz zakładów przeróbki 
odpadów; 

5. opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci zakładów gospodarowania odpadami, 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem odpadów niebezpiecznych; 

6. identyfikacja zagro�e� i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk 
odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów 
zdegradowanych; 

7. zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi 
zasadami blisko�ci i samowystarczalno�ci; 

8. ograniczenie ilo�ci odpadów składowanych na wysypiskach; 
9. wdro�enie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym 

odpadów niebezpiecznych; 
10. tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku; 
11. wdro�enie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, 

w tym prowadzenie monitoringu. 
 
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin okre�la: 
- aktualny stan gospodarki odpadami, 
- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 
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- działania zmierzaj�ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 
- instrumenty finansowe słu��ce realizacji zamierzonych celów, 
- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 

oraz w szczególno�ci: 
1. rodzaj, ilo�� i �ródło pochodzenia odpadów, które maj� by� poddane procesom odzysku 

lub unieszkodliwiania. 
2. rozmieszczenie istniej�cych instalacji i urz�dze� do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadz�cych działalno�� w tym zakresie. 
3. działania zmierzaj�ce do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilo�ci 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na �rodowisko oraz prawidłowego 
post�powania z nimi, w tym ograniczenia ilo�ci odpadów ulegaj�cych biodegradacji 
zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska. 

4. projektowany system gospodarowania odpadami. 
 

PGO obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstaj�cych na terenie danej jednostki 
administracyjnej, a w szczególno�ci odpady komunalne z uwzgl�dnieniem odpadów 
ulegaj�cych biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, 
opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, 
baterie i akumulatory. 

PGO dla Miasta D�blin uwzgl�dnia zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 
(KPGO), Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, oraz Planu Gospodarki 
Odpadami dla powiatu ryckiego. 

Zgodnie z zapisem art. 14.7 ustawy o odpadach projekt Planu Gospodarki Odpadami 
dla Miasta D�blin podlega zaopiniowaniu przez Zarz�d Województwa Lubelskiego i Zarz�d 
Powiatu Ryckiego. 

Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin składane 
b�d� co 2 lata Radzie Miasta (art. 14.13) przez Burmistrza Miasta D�blin. Aktualizacja PGO 
przeprowadzana b�dzie Burmistrza Miasta D�blin, nie rzadziej ni� co 4 lata (art. 14.14 ustawy 
o odpadach). Odpowiedzialny za raportowanie i aktualizacj� PGO jest Burmistrz Miasta 
D�blin. 

3. Charakterystyka ogólna miasta D�blin. 
Miasto D�blin poło�one jest w południowej cz��ci powiatu ryckiego oraz północno - 

zachodniej cz��ci województwa lubelskiego. Miasto od północnego – zachodu graniczy 
z gmin� St��yca, od północy i wschodu z gmin� wiejsko – miejsk� Ryki, od południa z gmin� 
Puławy, natomiast od zachodu z gmin� Sieciechów (powiat zwole�ski, województwo 
mazowieckie). Granic� pomi�dzy miastem D�blin a gmin� Sieciechów stanowi rzeka Wisła. 

Miasto D�blin posiada powierzchni� 38,33 km2. Liczba mieszka�ców wynosiła w 
2003 r. 19 437, według danych z Urz�du Miasta. G�sto�� zaludnienia wynosi 507 osoby/km2. 

W mie�cie D�blinie zarejestrowane s� 1222 podmioty gospodarcze. Około 800 to 
zakłady osób fizycznych prowadz�cych działalno�� gospodarcz�. S� to głównie sklepy 
rodzinne, zatrudniaj�ce 1-2 osoby.  

Wi�ksze podmioty gospodarcze wyst�puj�ce na terenie miasta to: 
- Wojskowe Zakłady In�ynieryjne przy ul. 15 P.P. „Wilków”,  
- Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3, 
- PKP, 
- PKP, w tym PKP CARGO Spółka Akcyjna, Zakład Przewozów Towarowych w Lublinie 
- PKP CARGO, Zakład Taboru, 
- Zakład Naprawy Infrastruktury w Radomiu, Baza Sprz�tu w D�blinie. 
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- "PUMAR" -producent okien i drzwi, art. instalacyjno-sanitarne, wyposa�enie łazienek, 
glazura, terakota, meble, 

- "SaneChem" Sp. z o.o. - producent �rodków chemicznych do mycia i dezynfekcji, 
- "ALLMIZ" Sp. z o.o. – Chłodnia w D�blinie - producent mro�onek owoców i warzyw. 

 

Miasto
D�blin
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St��yca

Gmina
Ryki

Gmina
Nowodwór

Gmina Uł��

Gmina
Kłoczew
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Ryk i
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województwo
lubelskie

województwo
mazowieckie

powiat
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powiat
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Puławy

drogi

granica powiatu
granica gminy
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Ryc. 1 Poło�enie Miasta D�blin 
 
Na terenie miasta znajduj� si� jednostki wojskowe: 
- Jednostka Wojskowa 3248 D�blin – Twierdza,  
- Jednostka Wojskowa 3823 ul. Brygady Po�cigowej 5,  
- Jednostka Wojskowa 4824 Skład Materiałowy Stawy. 
 
Wi�ksze jednostki u�yteczno�ci publicznej na terenie miasta: 
- Szpital Wojskowy z przychodni� przy ul. Szpitalnej, 
- Wy�sza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. 
 
U�ytkowanie gruntów w miecie D�blinie przedstawia tabela 3. Dane pochodz� 

z Urz�du Miasta D�blin. 
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Tab.3. U�ytkowanie gruntów, w ha – 2003 r. 
 

Powierzchnia miasta 3 851 
U�ytki rolne 1107 

Ł�ki 332 
Pastwiska 219 

Lasy i grunty le�ne 1321 
Wody 52 

Tereny komunikacyjne 245 
Tereny osiedlowe 96 

Nieu�ytki 20 
Pozostałe grunty 459 

 
Zabudowa miasta 

Zabudow� miasta mo�na podzieli� na nast�puj�ce grupy. 
Zabudowa wielorodzinna – Charakterystyczne s� tu dwa osiedla oddalone od terenów 

zainwestowania miasta zasadniczego tj. 
- osiedle „Lotnisko” w południowej cz��ci miasta; 
- osiedle „Stawy” w cz��ci północnej. 
Wszystkie pozostałe zespoły tej grupy zostały zrealizowane w zachodniej cz��ci 

miasta, pomi�dzy Wisł� a lini� kolejow�. S� to: 
- Zespół przy ul. 15-go P.P. „Wilków”, 
- Osiedle przy ul. Staszica, 
-  Osiedle Wi�lana przy ul. St��yckiej, 
- Zespół zabudowy przy ul. Wi�lanej, 
- Zespół zabudowy przy ul. Podchor��ych 
- Grupa baraków wielomieszkaniowych na terenie poło�onym pomi�dzy 

ul. Podchor��ych, a lini� kolejow�, na południe od wiaduktu nad kolej�. 
Zabudowa o niskiej intensywno�ci przewa�nie jednorodzinna z usługami 

towarzysz�cymi, w rejonie centrum miasta, przy ulicach Rynek, Okólna, PCK, Bankowa, 
Grunwaldzka, Le�ki, Piłsudskiego i Prosta. 

Zabudowa jednorodzinna zrealizowana na terenach o podziale na działki wykonanym 
dla potrzeb budownictwa: 

- Zespół w rejonie ulic Konopnickiej i Zacisznej, 
- Osiedle „Jagiello�ska”, 
- Osiedle „Wi�lana – 	wica”, 
- Zespół „Masów”. 
Zabudowa mieszana (rolniczo - ogrodnicza i jednorodzinna) na terenach o podziale 

rolnym, przekształcaj�ca si� z zabudowy zagrodowej na jednorodzinn�. Ten typ zabudowy 
wyst�puje głównie we wschodniej cz��ci miasta, rozci�gaj�c si� wzdłu� ulic – dróg 
obsługuj�cych dawniej osadnictwo rolnicze, a tak�e skupionej w formie wsi (Mierzwi�czka 
i 	d�ary). W cz��ci zachodniej zabudowa ta ukształtowała si� w zespoły skupione wokół 
dworca kolejowego (Osiedle „Rycice” – ulice Stara, Nowa i Kolejowa oraz Osiedle 
„Michalinów” – ulice Michalinowska, Zielona, Wolno�ci, 	eromskiego) oraz Osiedle 
„Młynki”. 

 
Infrastruktura 
W mie�cie znajduj� si� nast�puj�ce obiekty infrastruktury: 
- sie� wodoci�gowa 43,2 km, 1520 przył�czy, stopie� zwodoci�gowania – 97%, 
- sie� kanalizacyjna 22,4 km , 294 przył�cza, stopie� skanalizowania – 35%, 



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin 
 

 - 31 - 

- sie� gazowa 54,197 km , 1412 przył�czy, stopie� gazyfikacji – 90%, 
- 3 oczyszczalnie �cieków. 
- 2 komunalne uj�cia wody: uj�cie „Wi�lana” i uj�cie „Jagiello�ska”. 

Na terenie miasta znajduje si� 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 3 szkoły 
ponadgimnazjalne. 

W mie�cie D�blinie znajduje si� 1 szpital , 8 aptek, i 2 lecznice weterynaryjne. 
Miasto D�blin posiada 8,368 km dróg krajowych, 4,856 km dróg wojewódzkich, 

22,944 km dróg powiatowych, 34,275 km dróg gminnych. 
D�blin jest du�ym w�złem kolejowym dla przewozów pasa�erskich i towarowych. 
Dogodne poł�czenia drogowe i kolejowe ł�cz� D�blin z Warszaw� (ok. 100 km), 

Lublinem (ok. 70 km), Radomiem (ok. 60 km). 
 

Opis �rodowiska 
D�blin, według podziału fizyczno – geograficznego J. Kondrackiego poło�ony jest 

w południowej cz��ci Doliny �rodkowej Wisły oraz południowo – zachodniej cz��ci 
Wysoczyzny 	elechowskiej. Od południowego wschodu Dolina �rodkowej Wisły ł�czy si� z 
Pradolin� Wieprza, od północy z Wysoczyzn� 	elechowsk�, natomiast od południowego – 
wschodu z Wysoczyzn� Lubartowsk�. Ponadto od zachodu poprzez Wisł� s�siaduje z 
Równin� Kozienick�. 

Rz�dne terenu w rejonie D�blina wahaj� si� od ok. 115 m n.p.m. do 132 m n. p. m. w 
Stawach.. Miasto pod wzgl�dem geomorfologicznym w wi�kszej cz��ci zwi�zane jest z 
formami rze�by doliny Wisły, oraz w mniejszym stopniu Wieprza. Północno-wschodni� cz��� 
miasta zajmuje Wysoczyzna 	elechowska. W obr�bie miasta mo�na wyró�ni� nast�puj�ce 
formy terenu: koryto rzeki Wisły obejmuj�ce taras zalewowy ni�szy, wy�szy i taras 
nadzalewowy oraz maj�c� charakter falisty wysoczyzn�. Powierzchni� tarasu nadzalewowego 
urozmaicaj� wydmy, natomiast tarasy zalewowy ni�szy i wy�szy (holoce�ski) starorzecza. 
Taras zalewowy chroniony jest wałami przeciwpowodziowymi. W mie�cie wyst�puje wiele 
elementów antropogenicznych takich jak: nasypy, groble, wały przeciwpowodziowe, drogi i 
linie kolejowe, utwardzone place, rowy melioracyjne. 

Rzeka Wisła stanowi zachodni� granic� miasta. Południow� granic� miasta jest rzeka 
Wieprz, która w D�blinie wpada do rzeki Wisły. Ponadto miasto D�blin przecina rzeka 
Irenka, płyn�c z północnego – wschodu na południe, do rzeki Wieprz. 

Okolice D�blina cechuje klimat przej�ciowy. �cieraj� si� tutaj wpływy klimatu 
oceanicznego docieraj�cego od zachodu i kontynentalnego przybywaj�cego od wschodu. 
�rednia roczna temperatura wynosi +7,9°C, �rednia minimalna stycznia -3,1°C, natomiast 
�rednia maksymalna lipca +18,6°C. Suma rocznych opadów waha si� od 566 mm do 540 mm. 

W budowie geologicznej D�blina udział bior� utwory kredy, trzeciorz�du 
i czwartorz�du. D�blin poło�ony jest na skraju niecki geologicznej wypełnionej osadami 
kredowymi, reprezentowanymi przez utwory osadzone od albu do mastrychtu górnego. Strop 
górnej kredy (mastrycht), stanowi� margle i kreda pisz�ca. Na utworach mastrychtu zalegaj� 
skały trzeciorz�dowe jako gezy, margle, margle piaszczyste, piaskowce, mułowce wapniste, 
wapienie i iły (paleocen), piaski glaukonitowo-kwarcowe (oligocen), piaski, mułki 
piaszczyste oraz mułki i iły z w�glem brunatnym (miocen), iły, mułki, mułki ilaste 
i piaszczyste (pliocen) o ł�cznej mi��szo�ci kilkudziesi�ciu metrów. Na rozci�t� dolinami 
erozyjnymi powierzchni� stropow� trzeciorz�du nakładaj� si� skały czwartorz�dowe. S� to iły 
i mułki zastoiskowe, piaski i �wiry wodnolodowcowe oraz akumulacji rzecznej i eolicznej, a 
tak�e gliny zwałowe mi��szo�ci kilkudziesi�ciu m. W dolinach Wisły i Wieprza, w okresie 
zlodowacenia pólnocnopolskiego dominowały procesy akumulacji, które doprowadziły do 
powstania tarasów akumulacyjnych, Najmłodsze osady czwartorz�dowe (holoce�skie), to 
wyst�puj�ce w obr�bie miasta: piaski, mułki piaszczyste i mułki ilaste. W rejonie D�blina 
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najwi�ksze powierzchnie zajmuj� mułki ilaste i mułki piaszczyste, oraz piaski rzeczne 
tarasów nadzalewowych (rejon �ródmiejski). Północne rejony miasta zajmuj� gliny zwałowe 
oraz piaski i �wiry na glinach zwałowych, które obecnie porasta kompleks lasów. Poni�ej, 
w kierunku południowo - zachodnim w granicach miasta wyst�puje pas torfów i namułów 
torfiastych zwi�zanych z tarasem nadzalewowym. 

W rejonie D�blina wody podziemne wyst�puj� w utworach: czwartorz�dowych, 
trzeciorz�dowych i kredowych. 

Wody w utworach czwartorz�dowych tworz� ci�gły poziom wodono�ny w piaskach 
ró�noziarnistych, o mi��szo�ci 10 – 20 m. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i 
wyst�puje na gł�boko�ci 1,0 – 2,5 m p. p. t.  Wody te ujmowane s� przez studnie kopane i 
nieliczne wiercone. Jest to poziom zasobny w wod�. Zwierciadło wody generalnie pochyla si� 
w kierunku Wisły, a tak�e lokalnie do Wieprza i Irenki oraz nielicznych torfowisk i terenów 
bagiennych. Brak wyst�powania  terenów z utworami słabo przepuszczalnymi stwarza 
zagro�enia dla stanu sanitarnego tych wód. Poziom trzeciorz�dowy stanowi� wody 
wyst�puj�ce w szczelinach paleoce�skich opok, margli i gez, oraz wody porowe w piaskach 
oligoce�skich. Mi��szo�� omawianego poziomu wynosi od kilku do ok. 40 metrów. Warstwa 
słabo przepuszczalnych mułków piaszczystych rozdzielaj�ca czwartorz�d i trzeciorz�d 
powoduje, �e zwierciadło wód trzeciorz�dowych jest napi�te. Wody wyst�puj�ce w 
w�glanowych utworach kredy maj� charakter szczelinowy. Wodono�cem s� sp�kane opoki, 
wapienie i margle. Poziom wodono�ny wyst�puje na gł�boko�ci kilkudziesi�ciu m. 
Zwierciadło ma charakter napi�ty Jako�� wód podziemnych w rejonie Miasta D�blin cz�sto 
nie odpowiada wymaganiom stawianym dla wód pitnych, gdy� w wodach przekraczane s� 
najwy�sze dopuszczalne warto�ci pod wzgl�dem zawarto�ci �elaza (0,2 mg Fe/dm3) i 
manganu (0,05 mg Mn/dm3). W zwi�zku z tym woda ze studni wierconych wymaga 
uzdatniania polegaj�cego na redukcji �elaza i manganu do ilo�ci odpowiadaj�cej warunkom 
stawianym wodzie przeznaczonej do celów pitnych. 

4. Analiza stanu istniej�cego w sektorze gospodarki odpadami. 

4.1. Odpady powstaj�ce w sektorze komunalnym 

4.1.1. Odpady komunalne. 
4.1.1.1. Bilans odpadów powstaj�cych w sektorze komunalnym. 
Odpady komunalne powstaj� w: 
- gospodarstwach domowych. 
- obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty 

działalno�ci gospodarczej i wytwórczej. 
W 2003 roku, w Mie�cie D�blin zebrano 3983 Mg, to jest ok. 15347 m3 odpadów 

komunalnych niezag�szczonych. Spo�ród zebranych odpadów 3901 Mg zdeponowano na 
składowiskach odpadów komunalnych. W wyniku zbiórki selektywnej uzyskano 82 Mg, co 
stanowiło 2,05% wszystkich zebranych odpadów. Dane pochodz� z firm zbieraj�cych odpady 
komunalne w D�blinie. 

Nie wszystkie wytwarzane odpady komunalne s� odbierane od mieszka�ców. 
Obliczenia ilo�ci wytwarzanych odpadów przeprowadzono uwzgl�dniaj�c: wska�niki 
nagromadzenia odpadów komunalnych przyj�te w KPGO, liczb� ludno�ci, charakter 
u�ytkowania terenów nale��cych do miasta, typ zabudowy. 

Na podstawie przeprowadzonych oblicze� szacuje si�, �e ilo�� wytworzonych 
odpadów komunalnych na terenie miasta D�blin wynosiła w 2003 r. - 8241 Mg, to jest 31728 
m3. Do przeliczenia Mg na m3 odpadów niezag�szczonych zastosowano wska�nik 3,85. 

Ilo�� zebranych odpadów komunalnych w Mie�cie D�blin stanowi 48,3% wszystkich 
wytworzonych odpadów komunalnych.  
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Tab. 4.1.1.1a Wska�niki charakterystyki ilo�ciowej odpadów komunalnych w kg/mieszka�ca/rok 

(wg KPGO, pa�dziernik, 2002 r.). 
 

L.p. 
ródła powstawania odpadów Przyj�ty wska�nik  
nagromadzenia 

1 Odpady z gospodarstw domowych 224 
2 Odpady z obiektów infrastruktury 110 
3 Odpady wielkogabarytowe 20 

4 Odpady z budowy, remontów 
i demonta�u obiektów budowlanych 40 

5 Odpady z ogrodów i parków 12 
6 Odpady z czyszczenia ulic i placów 15 

7 Odpady niebezpieczne wchodz�ce  
w strumie� odpadów komunalnych 3 

Razem 424 

4.1.1.2. Istniej�cy system zbierania, segregacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów w sektorze komunalnym. 

4.1.1.2. Istniej�cy system zbierania, segregacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów w sektorze komunalnym. 

Na terenie Miasta D�blin zbierane s� zmieszane odpady komunalne. Od 1998 r. na 
terenie miasta prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów takich jak: szkło, tworzywa 
sztuczne i makulatura (papier i tektura) i złom. Odpady zebrane selektywnie przez Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej (MZGK) Sp. z o. o., przy ul. 15 PP Wilków 17 w D�blinie, 
przed przekazaniem do odbiorców, s� sortowane wtórnie na terenie bazy MZGK. 
Dokonywany jest podział tworzyw sztucznych na kolory oraz ich prasowanie, podział 
makulatury i jej sprasowanie, a tak�e selekcja szkła i załadunek na kontenery. 

Odpady zmieszane unieszkodliwiane s� na składowiskach odpadów komunalnych 
w Puławach, Rykach i Cudnowie, gmina Jedlnia-Letnisko, powiat Radom.  

Odpady segregowane, zbierane przez Przedsi�biorstwo Wywozu Nieczysto�ci Stałych 
ALMAX w Radomiu przewo�one były w 2003 r. do Recykling Centrum System w Radomiu, 
natomiast, w 2004 r. transportowane s� do Sortowni Almax Radom. 

Odpady selektywnie zebrane w 2003 r. przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. w D�blinie, odbierane były: 

butelki typu PET – Elana Pet Sp. z o. o., Toru�, 
stłuczka szklana – Krynicki Recykling Sp. z o. o., Olsztyn, 
złom mieszany – PPH Stalbud z/s Maciejowie, 
makulatura – „Intercell” Puławy. 
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Miasto
Ryki

Wisła

województwo
lubelskie

województwo
mazowieckie

rzeka Wisła

powiat
puławski

powiat
zwole�ski

powiat
garwoli�ski

Miasto
Puławy

Gmina
Puławy

Składowisko w Cudnowie
gmina Jedlnia-Letnisko

powiat radomski

składowisko odpadów komulanych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Puławach

kierunek przemieszczania odpadów komunalnych

 
 

Ryc. 2.  Kierunki przemieszczania odpadów w 2003 r. 
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Tab. 4.1.1.2a System zbierania odpadów 

wg danych Urz�du Miasta D�blin oraz firm zbieraj�cych odpady, 2003 r. 
 

Nazwa firmy 
zbieraj�cej 

i transportuj�cej 
odpady 

Sposób 
zbierania 
odpadów 

Liczba 
pojemników, 
kontenerów 

Sposób  
rozmieszczenia 

Rodzaj 
zbieranych 
odpadów 

Cz�sto- 
tliwo�� 

zbierania 
odpadów 

pojemniki 
- 1100 l 123 

zabudowa 
wielorodzinna,  
jednorodzinna 

budynki 
u�yteczno�ci 
publicznej, 

firmy 

zmieszane 

z firm wg 
ustalonego 

grafiku, 
z zabudowy 

jednoro-
dzinnej i 

wielorodzi-
nnej 2 x 

w miesi�cu, 
na 

zgłoszenie 

pojemniki 
metalowe 

- 110 l 

pojemniki 
dzier�awione 

od MZGK 
przez 

wytwórców 
odpadów – 

3000 

zabudowa 
wielorodzinna,  
jednorodzinna 

budynki 
u�yteczno�ci 
publicznej, 

firmy 

zmieszane 

2 x w 
miesi�cu, 
w miar� 
potrzeb 

pojemniki 
„Iglo” 12 zabudowa 

jednorodzinna 

segrego-
wane szkło, 

papier, 
tworzywa 
sztuczne 

1 x w 
tygodniu 

pojemniki 
„piłki” 33 

jednorodzinna 
(ustawione po 4 
w„gniazdach”), 

zabudowa 
wielorodzinna  

segrego-
wane 

stłuczka 
szklana, 

makulatura, 
butelki PET, 

złom 
mieszany 

1 x w 
tygodniu 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej 
Sp. z o. o. 

08 – 530 D�blin, 
ul. 15 PP 

„Wilków” 17 

worki 
foliowe 

120 l 

3000  
w 2003 r. 

zabudowa 
jednorodzinna, 
wielorodzinna, 

budynki 
u�yteczno�ci 
publicznej 

segrego-
wane 

stłuczka 
szklana, 

makulatura, 
butelki PET, 

złom 
mieszany 

1 x w 
miesi�cu 
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Przedsi�biorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej 

i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. 

08- 500 Ryki, 
ul. Słowackiego 5 

pojemniki 
- 1100 l 6 

ALLMIZ 
Sp. z o. o. 
Chłodnia 

w D�blinie 

zmieszane 1 x kwartał 

pojemniki 
- 240 l 56 

budownictwo 
wielorodzinne 

wysokie, 
budynki 

u�yteczno�ci 
publicznej – 

osiedla 
wojskowe 

zmieszane 
1 x miesi�c, 

na 
zgłoszenie 

pojemniki 
- 1100 l 117 

budownictwo 
wielorodzinne 

wysokie, 
budynki 

u�yteczno�ci 
publicznej – 

osiedla 
wojskowe 

zmieszane 
1 x miesi�c, 

na 
zgłoszenie 

Przedsi�biorstwo 
Wywozu 

Nieczysto�ci 
Stałych, 
ALMAX 
Sp. z o. o. 

26- 600 Radom, 
ul. 25 Czerwca 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 

pojemniki 
siatkowane 

- 2 m3 
18 

budownictwo 
wielorodzinne 

wysokie 

segregowane: 
szkło, papier, 

tworzywa 
sztuczne 

zbierane do 
jednego 

pojemnika 

1 x kwartał 

pojemniki 
KP-7 
- 7 m3 

4 

budownictwo 
niskie – 

budownictwo 
jednorodzinne 

Osiedle 
Jagiello�ska 

zmieszane 1 x 
w tygodniu 

TED-BAGS 
Usługi 

Komunalne 
Jarosław 

Wieczorek 
D�blin, 

ul. Konopnickiej 
12   budownictwo 

niskie 

segregowane: 
papier 

i tektura 

w miar� 
potrzeb 

Zakład  Usług 
Komunalnych 

Sp. z o. o. 
24 – 100 Puławy, 
ul. D�bli�ska 2 

- Od 2004 r.  
firma nie 

�wiadczy usług 
na terenie 
D�blina  

pojemniki 
KP-7 
- 7 m3 

 
6 Szpital 

Wojskowy 
w D�blinie 

zmieszane w miar� 
potrzeb 
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Tab. 4.1.1.2b System przepływu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

wg danych Urz�du Miasta D�blin oraz firm zbieraj�cych odpady, 2003 r. 
 

Nazwa firmy 
zbieraj�cej odpady 

Ilo�� zebranych 
odpadów w Mg i m3 

Miejsce odzysku 
i unieszkodliwiania 

odpadów 

Koszty i opłaty 
zwi�zane 

z gospodarowaniem 
odpadami 

Opłata za wywóz 
1 pojemnika 110 l – 

4,91 zł z firm,  
4,65 zł z prywatnych 

posesji 

Opłata za wywóz 
1 pojemnika 1100 l – 

47,38 zł. 

zmieszane: 

Składowisko 
odpadów 

komunalnych 
w Puławach 

funkcjonuj�ce 
w ramach Zakładu 
Unieszkodliwiania 

Odpadów 
Komunalnych 
w Puławach 

Opłata za wywóz 1 
m3 odpadów luzem – 

50,41 zł 
Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. 

08 – 530 D�blin, ul. 15 
PP „Wilków” 17 

segregowane: 
stłuczka szklana – 

34,0 Mg, 
złom – 5,7 Mg, 

makulatura – 6,2 Mg 
karton – 4,5 Mg, 

butelki typu PET - 
7,4 Mg,  

w tym PET: 
bezbarwny – 4,1 Mg 
niebieski – 1,8 Mg, 
zielony – 1,4 Mg, 
nakr�tki – 0,1 Mg.  

Zakład 
Unieszkodliwiania 

Odpadów 
Komunalnych 
w Puławach 

 

zmieszane: 
30 m3 = 5,4 Mg 

Przedsi�biorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. 

08- 500 Ryki, 
ul. Słowackiego 5 

Firma stosuje 
przelicznik, 1 m3 = 

0,18 Mg 

Składowisko 
odpadów 

komunalnych 
w Rykach, 

ul. Janiszewska 

 

zmieszane: 
- 1800 Mg 

składowisko 
odpadów 

komunalnych 
w Cudnowie, 

gmina 
Jedlnia-Letnisko, 
powiat radomski. 

39 zł za 1 m3 
odpadów + podatek 

VAT 

Przedsi�biorstwo 
Wywozu Nieczysto�ci 

Stałych, 
ALMAX 
Sp. z o. o. 

26- 600 Radom, ul. 25 
Czerwca 34 

segregowane 
opakowaniowe: 

do 2003 r. wł�cznie 
Recykling Centrum 
System w Radomiu 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin 
 

 - 38 - 

Nazwa firmy 
zbieraj�cej odpady 

Ilo�� zebranych 
odpadów w Mg i m3 

Miejsce odzysku 
i unieszkodliwiania 

odpadów 

Koszty i opłaty 
zwi�zane 

z gospodarowaniem 
odpadami 

 tworzywa szkło, 
papier, tworzywa 

sztuczne zbierane do 
jednego pojemnika 

- 23 Mg 

od 2004 r. 
Sortownia Almax 

Radom 
 

od 25 do 40 zł za 1 
m3 odpadów w 
zale�no�ci od 

rodzaju i ci��aru 
odpadów zmieszane - 168 Mg 

Składowisko 
odpadów 

komunalnych 
w Puławach przyj�cie na 

składowisko 145 zł 
za 1 Mg 

TED-BAGS 
Usługi Komunalne 

Jarosław Wieczorek 
D�blin, ul. Konopnickiej 

12 
segregowane: 

papier i tektura 
– 1 Mg 

Zakład 
Unieszkodliwiania 

Odpadów 
Komunalnych 
w Puławach 

 

Zakład  Usług 
Komunalnych 

Sp. z o. o. 
24 – 100 Puławy, 
ul. D�bli�ska 2 

- Od 2004 r. nie firma nie 
�wiadczy usług na terenie 

D�blina 

zmieszane: 
- 140 m3 

Składowisko 
odpadów 

komunalnych 
w Puławach 

 

 
 

Tab. 4.1.1.2c Ilo�� zebranych zmieszanych odpadów komunalnych przez poszczególne firmy 
wg danych Urz�du Miasta D�blin oraz firm zbieraj�cych odpady, 2003 r. 

 

Nazwa firmy zbieraj�cej odpady 

Ilo�� 
zebranych 
odpadów 

w Mg 

Ilo�� 
zebranych 
odpadów 

w m3 

Zastosowany 
wska�nik 

przeliczania 
odpadów 

z Mg na m3 
odpadów 

niezag�szczonych 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o.  
08-530 D�blin, ul. 15 PP „Wilków” 17 

1892 7283 3,85 wg KPGO 

Przedsi�biorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

08- 500 Ryki, ul. Słowackiego 5 
5 30 0,18 Mg = 1 m3 

wg KPGO 
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Nazwa firmy zbieraj�cej odpady 

Ilo�� 
zebranych 
odpadów 

w Mg 

Ilo�� 
zebranych 
odpadów 

w m3 

Zastosowany 
wska�nik 

przeliczania 
odpadów 

z Mg na m3 
odpadów 

niezag�szczonych 
Przedsi�biorstwo Wywozu Nieczysto�ci 

Stałych, ALMAX Sp. z o. o. 
26- 600 Radom, ul. 25 Czerwca 34 

1800 6930 3,85 wg KPGO 

TED-BAGS 
Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek 

D�blin, ul. Konopnickiej 12 
168 647 3,85 wg KPGO 

Zakład  Usług Komunalnych 
Sp. z o. o. 

24 – 100 Puławy, ul. D�bli�ska 2 
36 140 3,85 wg KPGO 

Razem 3901 15 030  
 
 

Tab. 4.1.1.2d Ilo�� selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez poszczególne firmy 
wg danych Urz�du Miasta D�blin oraz firm zbieraj�cych odpady, 2003 r.  

 

Nazwa firmy zbieraj�cej odpady Ilo�� zebranych 
odpadów w Mg 

Ilo�� zebranych 
odpadów w m3 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o.  

08-530 D�blin, ul. 15 PP „Wilków” 17 
58 223 

Przedsi�biorstwo Wywozu Nieczysto�ci Stałych, 
ALMAX Sp. z o. o. 

26- 600 Radom, ul. 25 Czerwca 34 
23 89 

TED-BAGS 
Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek 

D�blin, ul. Konopnickiej 12 
1 5 

Razem 82 317 
 
 

Tab. 4.1.1.2e Sprz�t do transportu odpadów, koszty �wiadczenia usług 
wg danych Urz�du Miasta D�blin oraz firm zbieraj�cych odpady 

 
Nazwa firmy zbieraj�cej i transportuj�cej odpady Wyposa	enie w sprz�t 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. 

08 – 530 D�blin, ul. 15 PP „Wilków” 17 

2 samochody specjalistyczne JELCZ 
SM-200 

Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

08- 500 Ryki, 
ul. Słowackiego 5 

2 samochody specjalistyczne 
VOLVO i JELCZ 
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Przedsi�biorstwo Wywozu Nieczysto�ci Stałych, 
ALMAX 
Sp. z o. o. 

26- 600 Radom, ul. 25 Czerwca 34 

samochody specjalistyczne: MAN – 2 
sztuki, 

MERCEDES – 5 sztuk, 
JELCZ – 3 sztuki, 
STAR – 3 sztuki, 

VOLVO – 1 sztuka, 
przyczepy – 2 sztuki. 

TED-BAGS 
Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek 

D�blin, ul. Konopnickiej 12 

3 samochody specjalistyczne 
MERCEDES 

Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o. o. 

24 – 100 Puławy, ul. D�bli�ska 2 
- Od 2004 r. firma nie �wiadczy usług na terenie 

D�blina 

samochody specjalistyczne: 
SCANIA – 1 sztuka, 
VOLVO – 3 sztuki. 

 
 

Tab. 4.1.1.2f Zestawienie punktów skupu odpadów usytuowanych na terenie miasta D�blin 
wg danych Urz�du Miasta D�blin 

 

Nazwa firmy Zakres zbierania i transportu odpadów 
„TRANSFIL”  

Filipek Mirosław 
08-530 D�blin,  
ul. Reymonta 1 

kod 070213 – odpady tworzyw sztucznych 
kod 070299 – inne niewymienione odpady 
kod 150101 – opakowania z papieru i tektury 
kod 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych 
kod 150107 – opakowania ze szkła 
kod 160119 – tworzywa sztuczne 
kod 191201 – papier i tektura 

SKUP ZŁOMU METALI 
I METALI KOLOROWYCH 

Katarzyna Szmid 
08-530 D�blin 
ul. Kocka 3c 

kod 160601* - baterie i akumulatory ołowiowe 
kod 170401 - mied�, br�z, mosi�dz 
kod 170402 - aluminium-  
kod 170403 - ołów 
kod 170404 - cynk 
kod 170405 – �elazo i stal 
kod 170406 - cyna 
kod 170407 – mieszaniny metali 

Handel Art. Budowlanymi, 
Złom, W�giel 

Andrzej Dwornikiewicz 
08-530 D�blin,  
ul. Towarowa 5  

kod 160601* - baterie i akumulatory ołowiowe 
kod 160602* - baterie i akumulatory niklowo – kadmowe 
kod 170401 – mied�, br�z, mosi�dz 
kod 170403 – ołów 
kod 170404 - cynk 

Mocne i słabe strony istniej�cych rozwi�za� gospodarki odpadami oraz ich 
zgodno�� z obowi�zuj�cymi wymogami technologicznymi i prawnymi 
Mocne strony istniej�cych rozwi�za� gospodarki odpadami komunalnymi: 
- istnienie na terenie miasta D�blin rozbudowanego systemu zbierania odpadów 

zmieszanych i selektywnej zbiórki odpadów, 
- stosunkowo wysoki wska�nik zbieranych odpadów komunalnych (48,3%) w stosunku do 

wytworzonych, 
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- sortowanie zebranych odpadów na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w D�blinie, 

- istnienie na terenie miasta punktów skupu odpadów, zwłaszcza złomu, 
- uporz�dkowany sposób prowadzenia gospodarki odpadami na terenie wi�kszych 

zakładów. 
Słabe strony istniej�cych rozwi�za� gospodarki odpadami:  
- niewielki udział selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w stosunku do 

wszystkich odpadów zebranych, 
- brak selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, 
- tymczasowe składowanie osadów �ciekowych przy oczyszczalniach �cieków, 
- brak uporz�dkowanej gospodarki odpadami na terenie małych zakładów, 
- brak rejestracji przepływu odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych (farb 

i lakierów, akumulatorów i baterii, �wietlówek), 
- brak systemu zbiórki zu�ytych opon, 
- brak prowadzenia w sposób uporz�dkowany rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych, zamkni�tego w 1998 r. 
Ocena post�powania z odpadami niebezpiecznymi w sektorze komunalnym. 

W wielu zakładach powstaj� odpady niebezpieczne, których ilo�ci i sposób 
post�powania z nimi nie s� rejestrowane. Nie s� one obj�te statystyk� pa�stwow� 
i monitoringiem odpadów z uwagi na fakt, �e powstaj� w sektorze małych i �rednich 
przedsi�biorstw, oraz ze wzgl�du na du�e ich rozproszenie. Zebrane odpady przekazywane s� 
do zakładów, które zajmuj� si� ich wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem. 

Ocena post�powania z odpadami ulegaj�cymi biodegradacji. 
Aktualnie odpady ulegaj�ce biodegradacji nie s� zagospodarowywane w sposób 

zorganizowany. Powstaj�ce w gospodarstwach domowych odpady s� wykorzystywane we 
własnym zakresie.  

W przyszło�ci odpady biodegradowalne z terenów zabudowy wielorodzinnej 
i budynków u�yteczno�ci publicznej, oraz w mniejszym zakresie z zabudowy jednorodzinnej, 
b�d� przekazywane do instalacji do fermentacji odpadów biodegradowalnych (bazuj�cej na 
procesie wspólnej mokrej fermentacji biofrakcji odpadów komunalnych i osadów 
�ciekowych), funkcjonuj�cej w ramach Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Puławach, i przekształcane w nawóz, który nast�pnie b�dzie sprzedawany mieszka�com 
eksploatuj�cym u�ytki rolne z terenu miasta D�blin i s�siednich gmin. 

Ocena przyj�tych rozwi�za� z ustaw� o odpadach i ustawodawstwem Unii Europejskiej. 
Aktualne rozwi�zania gospodarki odpadami na terenie miasta spełniaj� cz��ciowo 

wymagania zwi�zane z ustaw� o odpadach i ustawodawstwem Unii Europejskiej.  
W cz��ci miasta wdro�ony jest system selektywnej zbiórki odpadów. Brak jest 

zorganizowanej selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych odbywa si� poprzez ich składowanie. 

Gospodarka odpadami mo�e by� realizowana zgodnie z ustaw� o odpadach 
i ustawodawstwem Unii Europejskiej po nawi�zaniu kompleksowej współpracy z Zakładem 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, który spełnia rol� ZZO Puławy.  

ZUOK Puławy wyposa�ony jest w urz�dzenia do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów takich jak: 
- hala z liniami do segregacji odpadów, 
- boksy na surowce wtórne przeznaczone do sprzeda�y, 
- pomieszczenia do tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, 
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- instalacj� do fermentacji odpadów biodegradowalnych, bazuj�c� na procesie wspólnej 
mokrej fermentacji biofrakcji odpadów komunalnych i osadów �ciekowych, 
eksploatowan� od marca 2003 r. 

- składowisko odpadów komunalnych wraz z wyposa�eniem i infrastruktur�.  

4.1.2. Komunalne osady �ciekowe. 
Osady �ciekowe wytwarzane w komunalnych oczyszczalniach �cieków mo�na podzieli� na: 
- odpady ze skratek, 
- odpady z piaskowników, 
- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane osady 
�ciekowe. 

W mie�cie D�blin usytuowane s� 3 oczyszczalnie �cieków. S� to: 
- komunalna oczyszczalnia �cieków obsługiwana przez MZGK Sp. z o. o. D�blin, 
- oczyszczalnia „ALLMIZ” Sp. z o.o. D�blin, ul. Stawska, 
- Jednostka Wojskowa Nr 4824  D�blin – Stawy. 

W komunalnej oczyszczalni �cieków dla m. D�blin w 2003 r. wytworzono 167 Mg 
osadów �ciekowych, z których 154 Mg umieszczono do odwodnienia na lagunach na terenie 
oczyszczalni �cieków, 13 Mg wykorzystano do wypełnienia zbiorników �elbetowych po byłej 
oczyszczalni �cieków. Z nagromadzonych osadów w poprzednich latach 313 Mg 
wykorzystano do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze. 
         W oczyszczalni �cieków firmy „ALLMIZ” Sp. z o. o. w D�blinie wytworzono w 2003 r. 
164 Mg osadów �ciekowych, z których ok. 60% przekazano na laguny komunalnej 
oczyszczalni �cieków. 

W oczyszczalni Jednostki Wojskowej Nr 4824 wytworzono ok. 2 Mg osadów 
�ciekowych.  

Ł�cznie, w oczyszczalniach �cieków usytuowanych na terenie miasta D�blin 
wytworzono ok. 333 Mg osadów �ciekowych. 

4.2. Odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym. 
Odpady powstaj�ce w obiektach przemysłowych s� zbierane selektywnie. 

Transport odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest przez: 
- wytwórców odpadów, 
- wła�cicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
- specjalistyczne firmy transportowe. 

W my�l ustawy o odpadach: 
1. Wytwórca odpadów jest obowi�zany do: 

a) uzyskania decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
je�eli wytwarza odpady niebezpieczne w ilo�ci powy�ej 0,1 Mg rocznie, 

b) przedło�enia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, je�eli wytwarza odpady niebezpieczne w ilo�ci do 0,1 Mg 
rocznie albo powy�ej 5 Mg rocznie odpadów innych ni� niebezpieczne. 

2. Wytwórca odpadów jest obowi�zany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
które powstaj� w zwi�zku z eksploatacj� instalacji, je�eli wytwarza powy�ej 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych rocznie lub powy�ej 5 tysi�cy Mg odpadów innych ni� 
niebezpieczne rocznie. 

3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, uwzgl�dnia si� wszystkie odpady wytwarzane 
przez danego wytwórc� w danym miejscu. 

Pomimo nało�onego na wytwórców odpadów obowi�zku, nie wszyscy z nich 
wyst�puj� o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Równie� nie ma kompletnych 



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin 
 

 - 43 - 

informacji o ilo�ci wytwarzanych odpadów, gdy� wielu wytwórców odpadów nie przedkłada 
ich do Urz�du Marszałkowskiego.  

Starostwo Powiatowe w Rykach jest w posiadaniu pozwole� na wytwarzanie 
odpadów. Zawarte tam dane informuj� o potencjalnych mo�liwo�ciach wytwarzania 
odpadów, jednak nie przedstawiaj� rzeczywistych ilo�ci wytwarzanych odpadów. 

W oparciu o dokumenty uzyskane z Urz�du Miasta D�blin, ze Starostwa Powiatowego 
w Rykach oraz informacje o ilo�ci wytwarzanych odpadów z Urz�du Marszałkowskiego 
sporz�dzono szacunkowy bilans wytworzonych w 2003 r. odpadów w sektorze gospodarczym 
na terenie Miasta D�blin. 

4.2.1. Bilans odpadów powstaj�cych w sektorze gospodarczym. 
W 2003 r. w na terenie Miasta D�blin wytworzonych zostało ok. 6081 Mg odpadów 

z sektora gospodarczego, w tym 56 Mg odpadów niebezpiecznych. Spo�ród wytworzonych 
odpadów odzyskano ok. 5326 Mg, składowano ok. 94 Mg, tymczasowo magazynowano ok. 
655 Mg, natomiast unieszkodliwiono poza składowaniem ok. 6 Mg.  

Dane obejmuj� wi�ksze zakłady. Wi�kszo�� mniejszych zakładów nie prowadzi, 
w sposób uporz�dkowany, ewidencji wytwarzanych odpadów oraz nie przekazuje informacji 
o ich wytwarzaniu do urz�dów. Ilo�ci odpadów wytwarzane przez mniejsze zakłady stanowi� 
ł�cznie około 8% całego strumienia odpadów powstaj�cych w Polsce. 

Istotnym elementem prowadzenia zorganizowanej i uporz�dkowanej gospodarki 
odpadami przemysłowymi s� uregulowania prawne wynikaj�ce z przepisów ustawy 
o odpadach, jak równie� prowadzenie udokumentowanej gospodarki odpadami opartej na 
jednolitej ewidencji wytwarzanych odpadów oraz rozchodu wytworzonych odpadów. 
Okre�lenie i spełnienie wymogów i obowi�zków posiadaczy odpadów na kolejnych etapach 
post�powania pozwoli na bie��cy nadzór na prowadzeniem uporz�dkowanej gospodarki 
odpadami. 

 
Tab. 4.2.1 Wi�ksze zakłady wytwarzaj�ce odpady z sektora gospodarczego na terenie miasta D�blin 

 

Nazwa wytwórcy 
Jednostka Wojskowa 3248 D�blin – Twierdza, 

Jednostka Wojskowa 3823 ul. Brygady Po�cigowej 5 
Jednostka Wojskowa 4824 Skład Materiałowy Stawy 

Wojskowe Zakłady In�ynieryjne przy ul. 15 P.P. „Wilków” 
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3 

PKP 
PKP CARGO Spółka Akcyjna, Zakład Przewozów Towarowych w Lublinie 

PKP CARGO, Zakład Taboru, 
Zakład Naprawy Infrastruktury w Radomiu, Baza Sprz�tu w D�blinie. 

"PUMAR" - producent okien i drzwi, art. instalacyjno-sanitarnych, wyposa�enie łazienek, glazura, terakota, meble 
"SaneChem" Sp. z o.o. - producent �rodków chemicznych do mycia i dezynfekcji 

"ALLMIZ" Sp. z o.o. – Chłodnia w D�blinie - producent mro�onek owoców i warzyw 
 

Bilans odpadów innych ni	 niebezpieczne powstaj�cych w sektorze gospodarczym 
W 2003 r. w mie�cie D�blin wytworzono ok. 6025 Mg odpadów innych ni� 

niebezpieczne, z czego odzyskano ok. 5276 Mg, składowano ok. 94 Mg, tymczasowo 
magazynowano ok. 655 Mg, natomiast unieszkodliwiono poza składowaniem ok. 6 Mg.  

Bilans odpadów niebezpiecznych powstaj�cych w sektorze gospodarczym 
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Odpady niebezpieczne stanowi� szczególne zagro�enie dla zdrowia ludzi i �rodowiska 
i dlatego gospodarka nimi wymaga szczególnej kontroli. 

Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione s� w zał�czniku do rozporz�dzenia 
Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206). 

W 2003 r. w mie�cie D�blin wytworzono ok. 56 Mg odpadów niebezpiecznych, 
z czego odzyskano ok. 37 Mg, unieszkodliwiono ok. 6 Mg, natomiast tymczasowo 
magazynowano 11 Mg. 

Odpady niebezpieczne zostały przekazane odbiorcom posiadaj�cym wymagane 
prawem zezwolenia na prowadzenie działalno�ci w zakresie zbierania, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

4.2.2. Zestawienia tabelaryczne wytwórców odpadów na terenie miasta 
D�blin 

 

Tab. 4.2.2a Zestawienie ilo�ci odpadów innych ni� niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia na 
terenie Jednostki Wojskowej Nr 3823 w D�blinie 

według Informacji o wytwarzanych odpadach  
 

Nazwa odpadu Kod odpadów Ilo�� odpadów 
w roku 2003 [Mg] 

Zu�yte opony 16 01 03 15,0 
Odpady betonu z rozbiórek 17 01 01 35,0 

Gruz ceglany 17 01 02 25,0 
Mied�, br�z, mosi�dz 17 04 01 0,3 

Aluminium 17 04 02 3,0 
	elazo i stal 17 04 05 15,5 

 
 
Tab. 4.2.2b Zestawienie ilo�ci odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia na terenie 

Jednostki Wojskowej Nr 3823 w D�blinie 
według Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi  

 

Nazwa odpadu Kod odpadów Ilo�� odpadów  
w roku 2003 [Mg] 

Zu�yte �ródła �wiatła (lampy fluoroscencyjne) 16 02 13 0,9 

Inne oleje smarowe 
13 02 05 
15 02 02 
16 01 07 

1,0 

Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01 1,4 
Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe 16 06 02 0,5 

odpady medyczne 18 01 03 0,9 
Szlamy i odpady stałe zawieraj�ce 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 14 06 04 0,75 
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Tab. 4.2.2c Zestawienie ilo�ci odpadów innych ni� niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia na 
terenie Jednostki Wojskowej Nr 3248  

według Informacji o wytwarzanych odpadach  
 

Nazwa odpadu Kod odpadu Ilo�� 
wytworzona 

Utylizowano 
w 2003 r. 

Pozostało 
na 2004 r. 

	u�el i popioły 
paleniskowe 10 01 01 47,48 42.0 5,48 

Zu�yte opony 16 01 03 9,62 9,62 - 
Odpady i złomy �elaza i 

stali 17 04 05 26,39 21,09 5,3 

Odpady kuchenne 
ulegaj�ce biodegradacji 20 01 08 53,68 53,68 - 

Niesegregowane odpady 
komunalne 20 03 01 181,52 181,52 - 

 
 
Tab. 4.2.2d Zestawienie ilo�ci odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia na terenie 

Jednostki Wojskowej Nr 3248  
według Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

 

Nazwa odpadu Kod 
odpadu 

Ilo�� 
wytworzona 

Utylizowano 
w 2003 r. 

Pozostało 
na 2004 r. 

Mineralne oleje 
hydrauliczne 130110* 0,732 0,732 - 

Płyny hamulcowe 130113* 0,119 0,119 - 

Mineralne oleje silnikowe 
i przekładniowe 130205* 2,056 2,056 - 

Płyny zapobiegaj�ce 
zamarzaniu 160115* 7,615 7,615 - 

Szlamy i odpady 
zawieraj�ce 

rozpuszczalniki 
chlorowcoorganiczne 

140604* 0,092 0,054 0,038 

Lampy fluorescencyjne 160213* 0,183 0,183 - 
Materiały konstrukcyjne 

zawieraj�ce azbest 170605* 0,000 0,000 - 

Odpady komunalne 
segregowane 150202* 0,068 - 0,068 

Filtry olejowe i paliwowe 160107* 0,107 - 0,107 
Okładziny hamulcowe 

zawieraj�ce azbest 160111* 0,015 - 0,015 

Baterie i akumulatory 
ołowiowe 160601* 4,498 - 4,498 

Elektrolit z baterii i 
akumulatorów 160606* 0,490 - 0,490 

Odpady medyczne 180103* 0,055 0,055 - 
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Tab. 4.2.2e Zestawienie ilo�ci odpadów innych ni� niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia na 
terenie Jednostki Wojskowej Nr 4824 Stawy 
według Informacji o wytwarzanych odpadach  

 

Nazwa odpadu Kod odpadów Ilo�� odpadów 
w roku 2003 [Mg] 

Trociny, wióry, �cinki, drewno, płyta wiórowa 
i fornir 03 01 05 0,9  

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1,0 
Ubrania ochronne 15 02 03 1,9 

Zu�yte opony 16 01 03 2,0 
Metale �elazne 16 01 17 do 10,0 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
i remontów 17 01 01 do 4,0 

Gruz ceglany 17 01 02 do 1,0 
Odpady innych materiałów ceramicznych 

elementów wyposa�enia 17 01 03 do 0,5 

Odpadowa papa 17 03 80 do 0,5 
Odpady i złomy metaliczne mied�, br�z, mosi�dz 17 04 01 4,0 

Odpady i złomy metaliczne aluminium 17 04 02 0,100 
Odpady i złomy metaliczne ołów 17 04 03 2,0 

	elazo i stal (złom) 17 04 05 do 20,0 
Mieszaniny metali 17 04 07 do 10,0 

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 
zawieraj�ce wył�cznie oleje jadalne i tłuszcze 19 08 09 do 2,0 

 
 

Tab. 4.2.2f Zestawienie ilo�ci odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia na terenie 
Jednostki Wojskowej Nr 4824 Stawy 

według Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi  
 

Nazwa odpadu Kod odpadów Ilo�� odpadów 
w roku 2003 [Mg] 

Odpadowe oleje silnikowe – inne oleje silnikowe, 
przekładniowe, smarowe 130208 1,0 

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 130502 1,0 
Opakowania zawieraj�ce pozostało�ci substancji 
niebezpiecznych 150110 0,5 

Sorbenty, tkaniny do wycierania zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 150202 1,0 

Filtry olejowe 160107 0,4 
Płyny hamulcowe 160113 0,2 
Płyny zapobiegaj�ce zamarzaniu, zawieraj�ce 
substancje niebezpieczne 160114 0,5 

Zu�yte urz�dzenia zawieraj�ce niebezpieczne 
elementy – rt�� (zu�yte �ródła �wiatła) 160213 0,30 

Baterie i akumulatory ołowiowe – w ilo�ci 1,0 
Mg/rok 160601 1,0 

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych – 
odpady zawieraj�ce rop� naftow� lub jej produkty 160708  0,45 

Odpady asfaltów – smoła i produkty smołowe 170303 0,5 
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Nazwa odpadu Kod odpadów Ilo�� odpadów 
w roku 2003 [Mg] 

Materiały izolacyjne zawieraj�ce azbest 170601 1,0 
Odpady medyczne 180103 0,06 
 
 

Tab. 4.2.2g Zestawienie ilo�ci wytworzonych odpadów w 2003 r.  na terenie 
Jednostki Wojskowej Nr 4824 Stawy według danych z jednostki 

 

Nazwa odpadu Kod odpadów Ilo�� odpadów 
w roku 2003 [Mg] 

Ubrania ochronne 15 02 03 0,26 
Trociny, wióry, �cinki 03 01 05 0,47 
Gruz ceglany 17 01 02 6,29 
Złomy metaliczne (aluminium) 17 04 02 0,226 
Odpady i złomy metaliczne – mied�, br�z, mosi�dz 17 04 01 3,412 
Odpady i złomy metaliczne – mieszaniny metali 17 04 07 23,488 
Odpady i złomy metaliczne – ołów 17 04 03 0,737 
Odpady opakowaniowe (papier, tektura) 15 01 01 1,3 
Lampy fluorescencyjne  20 01 21 0,137 
Borygo 16 01 14 0,577 
Odpady medyczne 18 01 03 0,016 
Odpady olejowe 13 02 08 0,641 
Filtry olejowe 16 01 07 0,02 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 42,487 
 
 

Tab. 4.2.2h Zestawienie ilo�ci wytworzonych odpadów w ALLMIZ Sp. z o. o. Chłodnia w D�blinie 
według danych z zakładu 

 

Nazwa odpadu Kod odpadów Ilo�� odpadów 
w roku 2003 [Mg] 

Zu�yte �ródła �wiatła, �wietliki lampy wyładowcze 20 01 21 0,050 
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 13 02 08 0,8  

Odpady �elazo, stal  2,1 
Komunalne osady �ciekowe 15 01 02 164 
Opakowania z tworzyw sztucznych  0,725 
Opakowania z papieru i tektury  7,5 
	u�le, popioły paleniskowe i pyły z kotłów  25 
 
 

Tab. 4.2.2i Zestawienie ilo�ci odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia na terenie 
PKP CARGO Spółka Akcyjna, Zakład Przewozów Towarowych w D�blinie 

według danych z zakładu  
 

Kod odpadu 
* - odpady 

niebezpieczne 
Nazwa odpadu Ilo�� odpadów 

w roku 2003 [Mg] 

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawieraj�cy substancje 
niebezpieczne 0,03 Mg 

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny ni� wymieniony 
w 08 03 17 0,03 Mg 
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Kod odpadu 
* - odpady 

niebezpieczne 
Nazwa odpadu Ilo�� odpadów 

w roku 2003 [Mg] 

10 01 01 	u�le, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 8 Mg 

16 02 13* 
Zu�yte urz�dzenia zawieraj�ce niebezpieczne 

elementy inne ni� wymienione w 16 02 09  
do 16 02 12 

0,02 Mg 

16 02 14 Zu�yte urz�dzenia inne ni� wymienione  
w 16 02 09 do 16 02 13 0,03 Mg 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,005 Mg 
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe 0,005 Mg 

 
 

Tab. 4.2.2j Ilo�� odpadów wytworzonych w 2003 roku na terenie Wojskowych Zakładów 
Lotniczych Nr 3 według danych z zakładów. 

 
Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilo�� [Mg/rok] 

03 01 05 Trociny, wióry, �cinki, drewno 0,700 

08 01 11 Odpady farb i lakierów zawieraj�cych rozpuszczalniki 
organiczne 0,450 

08 01 13 Szlamy z usuwania farb i lakierów zawieraj�ce 
rozpuszczalniki organiczne 0,550 

08 01 15 Szlamy wodne zawieraj�ce farby i lakiery zawieraj�ce 
rozpuszczalniki organiczne 0,400 

12 01 09 Odpadowe emulsje i roztwory nie zawieraj�ce 
chlorowcoorganiczne 0,900 

15 02 02 Zaolejone czy�ciwo 0,600 
16 01 03 Zu�yte opony 0,400 
13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,135 
13 07 03 Inne paliwa (wł�cznie z mieszaninami) 3,760 
14 06 03 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 1,798 
16 02 13 Lampy fluorescencyjne 0,056 
19 02 99 Galwaniczne osady poneutralizacyjne 1,500 
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Tab. 4.2.2k Zestawienie ilo�ci odpadów przewidzianych do wytworzenia i �ródeł ich powstawania na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 3 według 
Programu gospodarki odpadami.  

 

Kod 
opadu 

Wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 

wytwarzania, z uwzgl�dnieniem 
ich podstawowego składu 
chemicznego i wła�ciwo�ci 


ródło 
powstawania 

Okre�lenie ilo�ci 
odpadów 

poszczególnych 
rodzajów 

przewidzianych do 
wytworzenia w ci�gu 

roku [Mg] 

Szczegółowy sposób 
gospodarowania odpadami 

z uwzgl�dnieniem zbierania, 
transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania 

odpadów 

Wskazanie miejsca 
i sposobu 

magazynowania 
odpadów 

03 01 05 Trociny, wióry, �cinki, drewno, 
inne ni� wymienione w 03 01 04 

Stolarnia 1,4 Przekazanie pracownikom 
zakładu do wykorzystania w 
gospodarstwie domowym 

Stolarnia-silos b�d�cy 
zako�czeniem 
instalacji 
pneumatycznego 
odpylania 

08 01 11* Odpady farb i lakierów 
zawieraj�cych rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

Malarnie wydz. 
P-1÷3 

1,2 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, zgodnie 
z zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

Boksy murowane, 
zadaszone z 
betonowym podło�em 
zlokalizowane w 
półn.-zach. cz��ci 
zakładu. Odpady 
gromadzone w 
beczkach stalowych 

08 01 13* Szlamy z usuwania farb i 
lakierów zawieraj�ce 
rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne 

Malarnie wydz. 
P-1÷3 

1,2 j.w. j.w. 

08 01 15* Szlamy wodne zawieraj�ce farby 
i lakiery zawieraj�ce 
rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne 

Malarnie wydz. 
P-1÷3 

1,2 j.w. j.w. 

11 01 99 Inne nie wymienione odpady Galwanizernia 5,0 j.w. oraz wykorzystanie Wiata zadaszona, z 
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Kod 
opadu 

Wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 

wytwarzania, z uwzgl�dnieniem 
ich podstawowego składu 
chemicznego i wła�ciwo�ci 


ródło 
powstawania 

Okre�lenie ilo�ci 
odpadów 

poszczególnych 
rodzajów 

przewidzianych do 
wytworzenia w ci�gu 

roku [Mg] 

Szczegółowy sposób 
gospodarowania odpadami 

z uwzgl�dnieniem zbierania, 
transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania 

odpadów 

Wskazanie miejsca 
i sposobu 

magazynowania 
odpadów 

(galwaniczne osady 
poneutralizacyjne o składzie: Crog 
-6,5%; Fe-1,4%; Zn-0,8%; Ni-
0,11%; Cd-0,14%; Pb-0,002%; 
wilgotno��-60%) 

własne do budowy obiektów 
budowlanych (np. drogi, 
parkingi) zgodnie z patentem 
nr 74 283 (MKP C04b 29/00) 

utwardzonym 
podło�em 
zlokalizowana w 
pobli�u przychodni. 
Odpady gromadzone 
w workach foliowych. 

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania 
�elaza oraz jego stopów (wióry 
stalowe) 

Maszyny do 
obróbki metali-
Dział 
Utrzymania 
Ruchu i wydz.: 
P-1÷4 

1,5 Odbiór własnym transportem 
przez przedsi�biorstwa skupu 
surowców wtórnych 

Boksy złomowe 
zadaszone 
zlokalizowane przy 
budynku 
magazynowym. 
Odpady gromadzone 
luzem na betonowym 
podło�u. 

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania 
metali nie�elaznych (wióry 
aluminiowe) 

Maszyny do 
obróbki metali-
Dział 
Utrzymania 
Ruchu i wydz.: 
P-1÷4 

1,0 Odbiór własnym transportem 
przez przedsi�biorstwa skupu 
surowców wtórnych 

Boksy złomowe 
zadaszone 
zlokalizowane przy 
budynku 
magazynowym. 
Odpady gromadzone 
luzem na betonowym 
podło�u. 

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory 
olejowe z obróbki metali 
niezawieraj�ce chlorowców 

Maszyny do 
obróbki metali-
Dział 

2,0 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, zgodnie 

Boksy murowane, 
zadaszone z 
betonowym podło�em 
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Kod 
opadu 

Wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 

wytwarzania, z uwzgl�dnieniem 
ich podstawowego składu 
chemicznego i wła�ciwo�ci 


ródło 
powstawania 

Okre�lenie ilo�ci 
odpadów 

poszczególnych 
rodzajów 

przewidzianych do 
wytworzenia w ci�gu 

roku [Mg] 

Szczegółowy sposób 
gospodarowania odpadami 

z uwzgl�dnieniem zbierania, 
transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania 

odpadów 

Wskazanie miejsca 
i sposobu 

magazynowania 
odpadów 

Utrzymania 
Ruchu i wydz.: 
P-1÷4 

z zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

zlokalizowane w 
półn.-zach. cz��ci 
zakładu. Odpady 
gromadzone w 
beczkach stalowych. 

12 01 17 Odpady poszlifierskie inne ni� 
wymienione w 12 01 16 

Maszyny do 
obróbki metali-
Dział 
Utrzymania 
Ruchu i wydz.: 
P-1÷4 

0,5 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, zgodnie 
z zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

Boksy murowane, 
zadaszone z 
betonowym podło�em 
zlokalizowane w 
półn.-zach. cz��ci 
zakładu. Odpady 
gromadzone w 
beczkach stalowych. 

12 03 01* Wodne ciecze myj�ce Myjnie-wydz. P-
1÷3 i TM/S  

2,5 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, na 
umow� zlecenie 

Zbiornik stalowy 
podziemny 
zlokalizowany przy 
gara�ach 
samochodowych. 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

Urz�dzenia i 
stanowiska-Dział 
Utrzymania 
Ruchu i wydz. P-
1÷4 

3,0 Odbiór własnym transportem 
przez „EKO-PRIM”s.c 
Przedsi�biorstwo Odzysku i 
Utylizacji Odpadów, Lublin 
ul. Diamentowa 13, zgodnie z 
zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

Magazyn MPS. 
Zbiorniki stalowe 
podziemne o poj. 10 
m3
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Kod 
opadu 

Wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 

wytwarzania, z uwzgl�dnieniem 
ich podstawowego składu 
chemicznego i wła�ciwo�ci 


ródło 
powstawania 

Okre�lenie ilo�ci 
odpadów 

poszczególnych 
rodzajów 

przewidzianych do 
wytworzenia w ci�gu 

roku [Mg] 

Szczegółowy sposób 
gospodarowania odpadami 

z uwzgl�dnieniem zbierania, 
transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania 

odpadów 

Wskazanie miejsca 
i sposobu 

magazynowania 
odpadów 

13 07 03* Inne paliwa (wł�cznie z 
mieszaninami; głównie paliwo 
lotnicze, benzyna ekstrakcyjna) 

Urz�dzenia i 
stanowiska-Dział 
Utrzymania 
Ruchu i wydz. P-
1÷4 

4,0 Odbiór własnym transportem 
przez „EKO-PRIM”s.c 
Przedsi�biorstwo Odzysku i 
Utylizacji Odpadów, Lublin 
ul. Diamentowa 13, zgodnie z 
zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

Magazyn MPS. 
Zbiorniki stalowe 
podziemne o poj. 10 
m3

 

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników 
(rozpuszczalniki przemysłowe, 
jak Monpower, PER, Remosol) 

Myjnie-wydz. P-
1÷3 

3,0 Odbiór własnym transportem 
przez „EKO-PRIM”s.c 
Przedsi�biorstwo Odzysku i 
Utylizacji Odpadów, Lublin 
ul. Diamentowa 13 oraz „Pure 
Solve Polska”, Warszawa, ul. 
Przedpole 1-godnie z 
zawartymi umowami 

Magazyn MPS. 
Zbiorniki stalowe 
podziemne o poj. 10 
m3

 oraz bezpo�rednio 
przy stanowiskach 
przemysłowych myjek 
r�cznych. 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Korzystanie z 
materiałów i 
produktów 
opakowaniowych 

0,5 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, na 
umow� zlecenie 

Boksy murowane, 
zadaszone z 
betonowym podło�em 
zlokalizowane w 
półn.-zach. cz��ci 
zakładu. Odpady 
gromadzone w 
beczkach stalowych 
oraz luzem na 
betonowym podło�u. 
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Kod 
opadu 

Wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 

wytwarzania, z uwzgl�dnieniem 
ich podstawowego składu 
chemicznego i wła�ciwo�ci 


ródło 
powstawania 

Okre�lenie ilo�ci 
odpadów 

poszczególnych 
rodzajów 

przewidzianych do 
wytworzenia w ci�gu 

roku [Mg] 

Szczegółowy sposób 
gospodarowania odpadami 

z uwzgl�dnieniem zbierania, 
transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania 

odpadów 

Wskazanie miejsca 
i sposobu 

magazynowania 
odpadów 

15 01 04 Opakowania z metali Korzystanie z 
materiałów i 
produktów 
opakowaniowych 

2,0 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, na 
umow� zlecenie 

Boksy złomowe 
zadaszone 
zlokalizowane przy 
budynku 
magazynowym. 
Odpady gromadzone 
luzem na betonowym 
podło�u. 

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 

 1,5 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, zgodnie 
z zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

Boksy murowane, 
zadaszone z 
betonowym podło�em 
zlokalizowane w 
półn.-zach. cz��ci 
zakładu. Odpady 
gromadzone w 
beczkach stalowych. 

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne inne ni� wymienione w 
15 02 02 

Czyszczenie 
maszyn i 
urz�dze�; 
zu�ycie ubra� 
ochronnych 

1,5 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, zgodnie 
z zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

Boksy murowane, 
zadaszone z 
betonowym podło�em 
zlokalizowane w 
półn.-zach. cz��ci 
zakładu. Odpady 
gromadzone w 
beczkach stalowych. 

16 01 03 Zu�yte opony Eksploatacja 0,6 Odbiór własnym transportem Boksy murowane, 
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Kod 
opadu 

Wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 

wytwarzania, z uwzgl�dnieniem 
ich podstawowego składu 
chemicznego i wła�ciwo�ci 


ródło 
powstawania 

Okre�lenie ilo�ci 
odpadów 

poszczególnych 
rodzajów 

przewidzianych do 
wytworzenia w ci�gu 

roku [Mg] 

Szczegółowy sposób 
gospodarowania odpadami 

z uwzgl�dnieniem zbierania, 
transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania 

odpadów 

Wskazanie miejsca 
i sposobu 

magazynowania 
odpadów 

pojazdów przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, zgodnie 
z zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

zadaszone z 
betonowym podło�em 
zlokalizowane w 
półn.-zach. cz��ci 
zakładu. Odpady 
gromadzone luzem. 

16 02 13* Zu�yte urz�dzenia zawieraj�ce 
niebezpieczne elementy inne ni� 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 
12 (zu�yte �wietlówki) 

Wszystkie 
obiekty WZL-3 

0,4 Odbiór własnym transportem 
PUH „Elektra” Lublin ul. 
Turystyczna 44, zgodnie z 
zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

Dział Utrzymania 
Ruchu. Pojemniki 
kartonowe. 

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i 
analityczne zawieraj�ce 
substancje niebezpieczne 

Laboratoria 
wydz.P-4 

0,1 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, na 
umow� zlecenie 

Laboratoria. 
Pojemniki 
laboratoryjne lub 
opakowania dostawcy. 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 
elementów wyposa�enia inne ni� 
wymienione w 17 01 06 

Remont 
obiektów 
zakładowych 

150,0 Wykorzystywanie we 
własnym zakresie na 
podbudow� parkingu, 
przekazywanie odbiorcom 
indywidualnym do 
wykorzystania gospodarczego 

Wzdłu� rampy 
kolejowej. 

17 01 81 Odpady z remontów i 
przebudowy dróg 

Remont dróg i 
placów 
zakładowych 

150,0 Wykorzystywanie we 
własnym zakresie na 
podbudow� parkingu, 
przekazywanie odbiorcom 

Wzdłu� rampy 
kolejowej. 
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Kod 
opadu 

Wyszczególnienie rodzajów 
odpadów przewidzianych do 

wytwarzania, z uwzgl�dnieniem 
ich podstawowego składu 
chemicznego i wła�ciwo�ci 


ródło 
powstawania 

Okre�lenie ilo�ci 
odpadów 

poszczególnych 
rodzajów 

przewidzianych do 
wytworzenia w ci�gu 

roku [Mg] 

Szczegółowy sposób 
gospodarowania odpadami 

z uwzgl�dnieniem zbierania, 
transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania 

odpadów 

Wskazanie miejsca 
i sposobu 

magazynowania 
odpadów 

indywidualnym do 
wykorzystania gospodarczego 

17 02 02 Szkło Remont 
obiektów 
zakładowych 

0,8 Odbiór własnym transportem 
przez Lubelsk� Agencj� 
Ochrony �rodowiska, zgodnie 
z zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

Boksy murowane, 
zadaszone z 
betonowym podło�em 
zlokalizowane w 
półn.-zach. cz��ci 
zakładu. Odpady 
gromadzone w 
beczkach stalowych. 

18 01 03* Inne odpady, które zawieraj� 
�ywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny z 
wył�czeniem 18 01 80 i 18 01 82 

Przyzakładowa 
przychodnia 
zdrowia 

0,2 Odbiór własnym transportem 
przez „Arkadis Ekokonrem” 
Sp. z o. o. Lublin ul. 
Ksi��ycowa 13, zgodnie z 
zawart� umow� na odbiór 
odpadów 

Przychodnia zdrowia. 
Pojemniki kartonowe i 
plastikowe. 
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4.2.3.Odpady powstaj�ce w sektorze przemysłowym. 
Odpady z budowy, remontów i demonta	u obiektów budowlanych i infrastruktury 
drogowej. 

Odpady te wytwarzane s� w zakładach remontowo - budowlanych, drogownictwie, 
budownictwie przemysłowym, kolejnictwie oraz w przedsi�biorstwach odpowiedzialnych za 
dostaw� wody, ciepła i gazu. Powstaj� zarówno na etapie budowy, jak i w czasie 
wykonywanych planowych i awaryjnych remontów oraz prac rozbiórkowych. Wytwarzane s� 
w bardzo du�ym rozproszeniu, co utrudnia szacowanie ich ilo�ci.  

Odpady te mog� by� zanieczyszczone, mi�dzy innymi: metalami ci��kimi, 
substancjami ropopochodnymi, PCB, substancjami impregnuj�cymi. Odpady powstaj�ce 
w kolejnictwie mog� by� zanieczyszczone �rodkami impregnuj�cymi (podkłady kolejowe), 
olejami, smarami, metalami ci��kimi (tłucze� torowy) i PCB (kondensatory). 

Na terenie miasta D�blin głównymi zakładami wytwarzaj�cymi powy�sze odpady s�: 
- PKP, 
- Jednostka Wojskowa 3248 D�blin – Twierdza,  
- Jednostka Wojskowa 3823 ul. Brygady Po�cigowej 5. 
- Jednostka Wojskowa 4824 Skład Materiałowy Stawy. 
Odpady z budowy, remontów i demonta�u obiektów budowlanych i infrastruktury 

drogowej s� przyjmowane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 
Puławach. 

Odpady powstaj�ce w ciepłowniach i kotłowniach. 
Podstawow� mas� odpadów powstaj�cych w ciepłowniach i kotłowniach (kod 10) 

stanowi� �u�le, popioły paleniskowe, pyły z kotłów oraz odpady z przygotowania mas 
wsadowych do obróbki termicznej.  

Na terenie Miasta D�blina odpady te powstaj� w:  
− Centralnej Ciepłowni przy ul. Składowej (kotłownia w�glowa), 
− dwóch kotłowniach kolejowych zlokalizowanych przy ul. St��yckiej i Wi�lanej, 
− kotłowni zlokalizowanej w Chłodni ALLMIZ sp. z o. o. w D�blinie. 

W Jednostce Wojskowej nr 3248 w D�blinie usytuowana jest kotłownia wyposa�ona 
w 3 kotły w tym: 2 kotły parowe typu Eca IV, oraz 1 kocioł parowy typu SR-25. Kotłownia 
pracuje na potrzeby stołówki �ołnierskiej i pralni garnizonowej. Kotłownia zu�ywa do 
spalania 143 Mg w�gla oraz 189 Mg ton koksu. 

Wyeksploatowane samochody 
Wyeksploatowane samochody (wraki pojazdów) – kod 16 01 00 - zawieraj� 

substancje niebezpieczne dla �rodowiska, np. oleje, płyny hamulcowe i akumulatory kwasowo 
– ołowiowe. Wi�kszo�� elementów wchodz�cych w skład pojazdów (ok. 85%) stanowi� 
metale i tworzywa sztuczne, nadaj�ce si� do recyklingu. 

Zu	yte opony. 
Zu�yte opony mog� by� wykorzystywane poprzez: bie�nikowanie, zagospodarowanie 

całych opon, wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej opon, spalanie 
z wykorzystaniem energii.  

Pomimo istnienia mo�liwo�ci technicznych do wykorzystania zu�ytych opon aktualnie 
ich pozyskanie jest niewielkie ze wzgl�du na brak systemu ich zbiórki. Posiadacze zu�ytych 
opon s� rozproszeni. Rozliczaj� si� z kilku – kilkunastu opon rocznie.  

Zu�yte opony s� przyjmowane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Puławach. 
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Odpady olejowe i ropopochodne. 
Odpady olejowe i ropopochodne nale�� w katalogu odpadów do grup 05 i 13. S� to: 

zu�yte oleje silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje hydrauliczne, 
odpady z ropy naftowej, smary i asfalty, odpady z oczyszczania gazu ziemnego. 

Odpady te powstaj�: w trakcie wymiany olejów stosowanych w przekładniach maszyn 
i instalacji przemysłowych, w trakcie wymiany olejów z hydraulicznych układów do 
przenoszenia energii, w trakcie wymiany olejów w systemach smarowania obiegowego – s� 
to oleje maszynowe, w trakcie wymiany olejów transformatorowych, w trakcie wymiany 
olejów grzewczych, z przeróbki ropy naftowej, w wyniku której powstaj� produkty do 
otrzymywania paliw płynnych i olejów smarowych. W motoryzacji oleje odpadowe powstaj� 
w trakcie wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych oraz 
na skutek eksploatacji pojazdów samochodowych. 

Najwa�niejsi wytwórcy odpadów olejowych i ropopochodnych to: 
- stacje paliw i zakłady gospodarki produktami ropopochodnymi, 
- warsztaty samochodowe, 
- przedsi�biorstwa motoryzacyjne, 
- PKS i PKP, 
- Jednostki Wojskowe, 
- Zakłady Energetyczne, 
- zakłady zajmuj�cych si� regeneracj� olejów. 

Odpady olejowe przekazywane s� firmom specjalistycznym, trudni�cym si� zbiórk� 
olejów przepracowanych lub firmom prowadz�cym serwisy separatorów olejowych.  

Istniej�ce w Polsce moce przerobowe w zakresie zagospodarowania olejów 
przepracowanych s� wystarczaj�ce. Unieszkodliwianiem odpadów olejowych zajmuje si�, 
mi�dzy innymi, Rafineria Nafty „Jedlicze”. Odpady o wysokich wła�ciwo�ciach 
energetycznych wykorzystywane s� do podniesienia efektywno�ci unieszkodliwiania 
odpadów.  

Azbest. 
Specyficzne własno�ci azbestu spowodowały, �e znalazł on bardzo szerokie 

gospodarcze zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, energetyce, a tak�e 
w transporcie oraz w przemy�le. W Polsce najwi�cej azbestu zu�yto w  latach 70-tych. 
W latach 80-tych i 90-tych ilo�� zu�ytego azbestu do produkcji wyrobów azbestowo - 
cementowych znacznie si� zmniejszyła. 

W Polsce w 1997 r. wprowadzono ustaw� o zakazie stosowania wyrobów 
zawieraj�cych azbest. W wyniku realizacji zapisów tej ustawy aktualnie w Polsce:  
- zaprzestano produkcji i przetwarzania azbestu (z wyj�tkiem wyrobów, których lista 

publikowana jest w rozporz�dzeniu), 
- zako�czono obrót azbestem i wyrobami zawieraj�cymi azbest. 

Najwi�cej odpadów zawieraj�cych azbest powstaje w trakcie prac remontowo – 
budowlanych: podczas wymiany pokry� dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów 
azbestowo - cementowych. Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na koniec 
2001 r. funkcjonowało w Polsce 9 składowisk odpadów azbestowo - cementowych o ró�nej 
pojemno�ci składowania.  

Aktualnie brak jest danych o ilo�ci wytwarzanych w mie�cie D�blin odpadów 
zawieraj�cych azbest. Odpady te pochodz� głównie z remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych.  

W PGO zamieszczono dane o ilo�ci materiałów zawieraj�cych azbest, wyst�puj�cych 
na terenie miasta D�blin. Dane te uzyskano z Urz�du Miasta D�blin. Nale�y nadmieni�, �e 
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podmioty gospodarcze i instytucje, informacje o wyrobach zawieraj�cych azbest obowi�zane 
s� przedkłada� wojewodzie. 

Na terenie miasta D�blin powierzchnia pokry� dachowych i elewacji z eternitu, 
zawieraj�cych azbest wynosi: na budynkach prywatnych 87 950 m2, natomiast na budynkach 
u�yteczno�ci publicznej i budynkach zakładowych 65 538 m2. Ł�czna powierzchnia pokry� 
zawieraj�cych azbest wynosi 153 488 m2,  

Akumulatory i baterie. 
Baterie i akumulatory s� stosowane powszechnie jako przeno�ne �ródła pr�du. 

Wyst�puj� w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. 
Akumulatory wielkogabarytowe dzielone s� na kwasowo-ołowiowe i niklowo-

kadmowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe mo�na podzieli� na baterie: alkaliczne, 
manganowe, litowe, srebrowe, oraz akumulatory: niklowo - kadmowe, wodorkowe, litowe. 
Głównym �ródłem akumulatorów ołowiowych s� �rodki transportu. Akumulatory 
wielkogabarytowe niklowo—kadmowe u�ywane s� przede wszystkim przez podmioty 
gospodarcze.  

W kraju istniej� moce przerobowe do przeróbki akumulatorów niklowo—kadmowych. 
Istniej�ce w kraju zakłady przerobu akumulatorów wraz z elektrolitem maj� moce 
przerobowe zabezpieczaj�ce przyszłe potrzeby w tym zakresie. Baterie i akumulatory 
małogabarytowe nie s� aktualnie zbierane. W kraju brak jest technologii ich odzysku 
i unieszkodliwiania. 

Brak jest danych o ilo�ci wytwarzanych, w mie�cie D�blin, odpadów zawieraj�cych 
akumulatory i baterie. 

Najwi�ksi wytwórcy odpadów zawieraj�cych akumulatory i baterie to:  
- Jednostki Wojskowe, 
- przedsi�biorstwa komunikacyjne, 
- zakłady zajmuj�ce si� diagnostyk� i remontem pojazdów. 

Wytwarzane odpady s� czasowo składowane w pomieszczeniach zakładów, które je 
wytwarzaj�. S� to miejsca posiadaj�ce uszczelnione podło�e oraz niedost�pne dla osób 
nieupowa�nionych. Unieszkodliwianie odpadów jest zlecane odbiorcom posiadaj�cym 
wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalno�ci w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania tych odpadów. 

Farby i lakiery. 
W zakładach z sektora gospodarczego powstaj� odpady z farb i lakierów, które 

w katalogu odpadów zaliczane s� do grupy 08.  
Odpady farb i lakierów powstaj� w wyniku produkcji, nakładania i usuwania powłok 

lakierniczych, czyszczenia narz�dzi, opakowa� po produktach, pozostało�ci lub opakowa� 
farb drukarskich oraz stosowania i produkcji klejów, kitów, mas szpachlowych.  


ródłem wytwarzania odpadów s� zakłady zajmuj�ce si�: produkcj� farb, klejów, 
szczeliw, działalno�ci� poligraficzn�, produkcj� maszyn, pojazdów i urz�dze�, a tak�e firmy 
remontowe, zakłady blacharskie i lakiernicze, zakłady meblarskie, drukarnie i podobne. 

Brak jest kompleksowych danych o ilo�ci, wytwarzanych w mie�cie D�blin, odpadów 
z farb i lakierów z uwagi na fakt, �e powstaj� one cz�sto w sektorze małych i �rednich 
przedsi�biorstw, oraz ze wzgl�du na du�e ich rozproszenie. Informacj� okre�laj�c� w sposób 
po�redni ilo�� odpadów, które mog� by� wytworzone s� decyzje Starostwa Powiatowego 
w Rykach zatwierdzaj�ce programy gospodarki w zakresie zbierania i wytwarzania odpadów 
z farb i lakierów.  

Aktualnie w kraju istnieje wystarczaj�ca ilo�� zakładów zajmuj�cych si� 
unieszkodliwianiem tej grupy odpadów. 
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PCB – polichlorowane bifenyle. 
Krajowe przepisy prawne definiuj� PCB jako polichlorowane difenyle, 

polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodi-
fenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawieraj�ce jakiekolwiek z 
tych substancji w ilo�ci powy�ej 0,005 % wagowo ł�cznie.  

PCB wyst�puj� w takich odpadach jak: zu�yte kondensatory, płyny usuni�te 
z kondensatorów, oleje nap�dowe i ciecze z dekontaminacji kondensatorów. Zaliczane s� do 
substancji stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska. Zabronione jest 
wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku. 

Dotychczas PCB trafiały na złomowiska i wysypiska, a oleje zawieraj�ce PCB 
przetwarzane były ł�cznie z olejami mineralnymi podwy�szaj�c poziom PCB w olejach 
regenerowanych. 

Zbieraniem, dekontaminacj� i unieszkodliwianiem urz�dze� i odpadami z PCB 
zajmuj� si� nast�puj�ce uprawnione podmioty gospodarcze:  
- Zakłady Azotowe ANWIL S. A. we Włocławku posiadaj�ce instalacje do termicznego 

unieszkodliwiania płynów zawieraj�cych PCB, 
- Przedsi�biorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. .z o. o. 

we Włocławku prowadz�ce dekontaminacj� transformatorów oraz organizacj� dostaw 
odpadów z PCB do unieszkodliwiania w instalacji Zakładów Azotowych ANWIL, 

- Zakłady Chemiczne ROKITA S. A. w Brzegu Dolnym posiadaj�ce instalacj� do 
termicznego unieszkodliwiania płynów zawieraj�cych PCB, 

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie realizuj�cy zbiórk� kondensatorów z PCB 
z przekazaniem ich do całkowitego zniszczenia za granic�. 

Analizy chemiczne PCB wykonywane s� w pi�ciu rekomendowanych laboratoriach, 
tj. w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie, Instytucie Chemii i Technologii 
Nafty i W�gla Politechniki Wrocławskiej, Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej 
Politechniki Krakowskiej, Pa�stwowym Instytucie Weterynarii w Puławach oraz Akademii 
Medycznej w Poznaniu. 

Popularyzacja problematyki PCB realizowana jest w ramach dofinansowanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO�iGW) Programu 
informacyjno - edukacyjnego w zakresie likwidacji w Polsce urz�dze� i odpadów 
zawieraj�cych PCB/PC.  

Brak jest danych o ilo�ci, wytwarzanych w mie�cie D�blin, odpadów zawieraj�cych 
PCB. Informacj� okre�laj�c� w sposób po�redni ilo�� odpadów, które mog� by� wytwarzane, 
s� decyzje Starostwa Powiatowego w Rykach pozwalaj�ce na prowadzenie działalno�ci 
w zakresie wytwarzania i zbierania odpadów. 

Zu	yte �ródła �wiatła zawieraj�ce rt��. 
W wielu zakładach powstaj� niewielkie ilo�ci zu�ytych �ródeł �wiatła zawieraj�cych 

rt�� (�wietlówki). Z uwagi na fakt, �e powstaj� one cz�sto w sektorze małych i �rednich 
przedsi�biorstw, oraz ze wzgl�du na du�e ich rozproszenie, nie s� one obj�te statystyk� 
pa�stwow� i monitoringiem odpadów. Ilo�� odpadów zawieraj�cych zu�yte �ródła �wiatła 
oszacowano w oparciu o decyzje i pozwolenia Starostwa Powiatowego w Rykach na 
prowadzenie działalno�ci w zakresie wytwarzania tych odpadów. Na terenie miasta D�blin 
w 2003 r. powstało ok. 80 kg odpadów zawieraj�cych zu�yte �ródła �wiatła. 

Odpady z k�pieli galwanicznych. 
Na terenie Miasta D�blin powstaj� odpady ze stosowania k�pieli galwanicznych. 

Odpady te powstaj� Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 3. W 2003 r. na terenie Zakładów 
Lotniczych wytworzono 1,5 Mg galwanicznych osadów poneutralizacyjnych. 
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4.2.4. Odpady powstaj�ce w sektorze medycznym i weterynaryjnym. 
Odpady powstaj�ce w sektorze medycznym. 

Odpady medyczne powstaj� w procesach diagnozowania, leczenia i profilaktyki 
medycznej i weterynaryjnej, prowadzonych w sieci lecznictwa otwartego i zamkni�tego. 
Generalnie odpady te, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dzieli si� na 
3 grupy:  
- odpady bytowo - gospodarcze (zmiotki, szmaty ,makulatura, resztki pokonsumpcyjne), nie 

stanowi�ce zagro�enia,  
- odpady specyficzne, które ze wzgl�du na swój charakter zanieczyszczenia 

drobnoustrojami, mog� stwarza� zagro�enie dla ludzi i �rodowiska. Do grupy tej zaliczane 
s�: zu�yte materiały opatrunkowe, sprz�t jednorazowego u�ytku, szcz�tki pooperacyjne 
i posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali i oddziałów zaka�nych,  

- odpady specjalne, do których zaliczane s�: substancje radioaktywne, pozostało�ci 
cytostatyków, przeterminowane �rodki farmaceutyczne, uszkodzone termometry, 
�wietlówki, odpady srebrnono�ne itp. 

Odpady bytowo - gospodarcze nie stwarzaj� zagro�enia dla �rodowiska, natomiast 
odpady specjalne wymagaj� oddzielnych technik unieszkodliwiania.  

Zasadniczym problemem s� odpady specyficzne, które powinny by� gromadzone 
selektywnie, gdy� wi�kszo�� z nich wymaga unieszkodliwiania na drodze termicznego 
przekształcenia. 

Z tereniu miasta D�blin odpady medyczne s� unieszkodliwiane w Lublinie i Radzyniu 
Podlaskim.  

Odpady medyczne wytwarzane s� w szpitalu wojskowym, izbach chorych 
zlokalizowanych na terenie jednostek wojskowych, przychodniach oraz aptekach. Informacje 
okre�laj�ce w sposób po�redni ilo�� wytworzonych odpadów, zawieraj� decyzje Starostwa 
Powiatowego w Rykach, zatwierdzaj�ce programy gospodarki odpadami w zakresie 
wytwarzania i zbierania odpadów medycznych. Szacuje si�, �e w 2003 r. na terenie miasta 
D�blin wytworzono ok. 20 Mg odpadów medycznych. 

Odpady powstaj�ce w sektorze weterynaryjnym. 
W sektorze weterynaryjnym powstaj� odpady takie jak:  
- zu�yte igły, strzykawki i inny sprz�t jednorazowego u�ytku, 
- materiał biologiczny: organy z operacji, narodzin, odpady z laboratoriów patologicznych, 
- przeterminowane lekarstwa. 
- zwierz�ta poddane eutanazji (przewa�nie psy i koty). 

Na terenie D�blin działaj� lecznice weterynaryjne. Wytwarzaj� one ok. 0,1 Mg/rok 
odpadów weterynaryjnych. 

5. Prognoza zmian. 

5.1. Zmiany demograficzne. 
Na ilo�� odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta D�blin wpływa 

liczba mieszka�ców. Jako bazow� przyj�to liczb� ludno�ci w 2003 r. podan� przez Urz�d 
Miasta D�blin. Dla potrzeb niniejszego Planu przyj�to prognoz� ludno�ci, która według 
Poradnika powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami powinna wzrasta� w 
miastach o 0,2% rocznie. 
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Tab. 5.1. Prognozowana liczba mieszka�ców miasta D�blin 
 

Lata liczba ludno�ci 
2004 19476 
2005 19515 
2006 19554 
2007 19593 
2008 19632 
2009 19671 
2010 19711 
2011 19750 
2012 19790 
2013 19829 
2014 19869 
2015 19909 
2016 19948 
2017 19988 
2018 20028 
2019 20068 
2020 20109 

 

5.2. Prognoza zmian w sektorze komunalnym. 

5.2.1. Prognoza zmian w sektorze odpadów komunalnych. 
Prognoz� zmian czynników wpływaj�cych na wytwarzanie odpadów w przyszło�ci 

oparto głównie na wska�nikach emisji odpadów przyj�tych w KPGO, których trendy 
wynikaj� głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego. 

Przypuszczalne trendy zmian składu odpadów komunalnych, przyj�te na najbli�sze 
lata oparto na nast�puj�cych przesłankach: 
- rozwój gospodarki b�dzie post�pował bez wi�kszych załama�, 
- nast�pi rozwój rynku prasowego, czego konsekwencj� b�dzie wzrost ilo�ci papieru 

w odpadach, 
- przez najbli�szych kilka lat nast�powa� b�dzie wzrost produkcji odpadów, a nast�pnie, 

stopniowo, wraz ze wzrostem �wiadomo�ci ekologicznej uwidoczni si� spadek ilo�ci 
tworzyw sztucznych na korzy�� szkła i wyrobów z drewna oraz innych materiałów 
podatnych na recyrkulacj� czy odpadów łatwo ulegaj�cych biodegradacji, 

- nast�pi stopniowy rozwój budownictwa, a w szczególno�ci prac remontowo - 
budowlanych, co spowoduje wzrost ilo�ci odpadów poremontowych, w tym gruzu. 
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Tab. 5.2.1. Prognozowana masa poszczególnych strumieni odpadów komunalnych w mie�cie D�blin w latach 2004 – 2020 w Mg 

według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
 

Strumie� odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Domowe organiczne 1783 1813 1835 1857 1880 1902 1925 1929 1933 1937 1941 1944 1948 1952 1956 1960 1964 

Odpady zielone 199 203 205 210 215 219 224 227 230 232 235 238 241 244 247 250 253 
Papier i karton 

nieopakowaniowy 569 581 588 595 602 610 617 618 619 621 622 623 624 626 627 628 629 
Opakowania papierowe 864 924 989 1058 1133 1212 1297 1388 1485 1590 1701 1820 1948 2085 2231 2387 2555 

Opakowania kompozytowe 95 100 107 114 122 131 140 150 161 172 184 197 211 225 241 258 276 
Tworzywa szt. 

nieopakowaniowe 954 970 972 974 976 978 980 963 945 928 911 895 879 863 847 832 817 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 323 346 370 396 424 453 485 519 556 595 636 681 729 780 834 893 956 
Odpady tekstylne 240 246 249 252 255 258 261 264 267 270 274 277 280 284 287 290 294 

Szkło nieopakowaniowe 40 41 43 44 46 47 48 49 50 50 51 51 52 53 53 54 55 
Opakowania szklane 574 603 633 665 698 733 770 808 849 891 936 983 1032 1084 1138 1195 1255 

Metal 252 255 255 256 256 257 257 258 258 259 259 260 260 261 261 262 262 
Opakowania stalowe 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142 148 154 160 167 173 

Opakowania aluminiowe 27 28 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 42 44 45 47 49 
Odpady mineralne 281 285 291 297 304 311 317 324 332 339 346 354 362 370 378 386 395 

Drobna frakcja popiołowa 891 875 851 827 804 781 759 738 717 697 677 658 640 622 605 588 571 
Odpady wielkogabarytowe 422 459 460 461 462 463 464 465 466 466 467 468 469 470 471 472 473 

Odpady budowlane 845 918 974 1034 1098 1165 1236 1320 1410 1506 1608 1717 1834 1958 2092 2234 2385 
Odpady niebezpieczne 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 

Razem 8510 8802 9010 9233 9471 9723 9991 10235 10498 10781 11084 11410 11759 12133 12533 12962 13422 
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Ryc. 3 Prognozowana masa odpadów komunalnych wytworzonych w mie�cie D�blin 

5.2.2. Prognoza zmian w sektorze osadów �ciekowych. 
Zakłada si�, �e w przyszło�ci, w zwi�zku z rozwojem sieci kanalizacyjnej i liczby 

lokalnych oczyszczalni �cieków, ilo�� wytwarzanych osadów �ciekowych wzro�nie. 
Aktualnie długo�� sieci kanalizacyjnej wynosi 22,4 km, co stanowi 35,0% 

skanalizowania miasta. Przy zało�eniu, �e stopie� skanalizowania za kilka lat wyniesie 100%, 
długo�� sieci kanalizacyjnej osi�gnie ok. 80 km, natomiast ilo�� wytwarzanych osadów 
�ciekowych wzro�nie z 333 Mg w 2003 r. do ok. 600 Mg/rok. 

5.3. Prognoza zmian w sektorze gospodarczym. 
Zmiany w ilo�ci i rodzaju wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym, 

w perspektywie czasowej do 2020 roku zale�e� b�d� przede wszystkim od rozwoju 
poszczególnych rodzajów usług, handlu, rzemiosła i przemysłu.  

Według KPGO wynika, �e na ka�de 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilo�ci 
wytwarzanych odpadów.  

W Planie zało�ono stały rozwój usług, handlu, rzemiosła i przemysłu w okresie 
najbli�szych 16 lat, objawiaj�cy si� mi�dzy innymi rozwojem małych i �rednich 
przedsi�biorstw.  

Według demograficznych zało�e� GUS do 2020 r. dominowa� b�dzie nieznaczna 
tendencja zwy�kowa w liczbie mieszka�ców miasta D�blin. Z popraw� warunków �ycia 
wzrasta� b�dzie �rednia wieku mieszka�ców, co spowoduje wi�ksze zapotrzebowanie na 
usługi medyczne. Skutkiem tego b�dzie wzrost ilo�ci odpadów z jednostek słu�by zdrowia. 

Upowszechniane b�d�, wzorem raportów o oddziaływaniu na �rodowisko, oceny 
cyklu �yciowego produktu. Dotyczy� to b�dzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej 
materiałochłonno�ci i odpadowo�ci oraz produktów zawieraj�cych substancje niebezpieczne 
dla �rodowiska. 

Obecna polityka pa�stwa w zakresie ochrony �rodowiska promuje wdra�anie nowych 
technologii mało – i bezodpadowych, metod czystej produkcji oraz budow� własnych 
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instalacji słu��cych odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców. 
W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilo�ci wytwarzanych odpadów 
w istniej�cych zakładach oraz zwi�kszenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców. 

Tendencji tej towarzyszy� b�dzie trend odwrotny polegaj�cy na ujawnianiu przez 
kontrolerów odpadów wytwarzanych przez przedsi�biorstwa, które dot�d nie wyst�piły 
o odpowiednie zezwolenia. Dotyczy� to b�dzie głównie niewielkich zakładów oraz jednostek 
weterynaryjnych. Ocenia si�, �e udział tzw. „szarej strefy odpadowej”, składaj�cej si� 
głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemie�lniczych i usługowych wynosi 5 – 8% 
cało�ci obecnego strumienia odpadów w Polsce (dane z KPGO). 

Restrukturyzacja rolnictwa poprzez przemiany własno�ciowe i przekształcanie 
struktury agrarnej spowoduje zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, wzrost produkcji na 
najlepszych gruntach oraz stopniow� eliminacj� upraw na gruntach mało produktywnych 
i przekazywanie ich pod zalesianie. Intensyfikacja rolnictwa spowoduje wzrost ilo�ci 
opakowa� po pestycydach. Zmniejsza� si� b�dzie jednak toksyczno�� stosowanych 
preparatów. 

W opracowanej w pa�dzierniku 2000 r. przez Zarz�d Województwa Lubelskiego 
„Strategii rozwoju województwa lubelskiego” zostały zidentyfikowane konkretne działania 
dotycz�ce rozwoju przedsi�biorczo�ci. 
Obejmuj� one: 
- otwarcie i wzrost chłonno�ci rynków wschodnich, 
- upowszechnianie nowoczesnych form infrastruktury wspomagaj�cej przedsi�biorczo��, 
- rozwój kadr mened�erskich oraz technicznych dla gospodarki,  
- zwi�kszenie integracji gospodarki z nauk� w celu zastosowania nowych rozwi�za� 

organizacyjnych i produkcyjnych w gospodarce,  
- tworzenie zaplecza bazy materialnej dla handlu mi�dzy Wschodem a Zachodem, 
- wzrost konkurencyjno�ci rynkowej na arenie krajowej i mi�dzynarodowej. 

6. Zało�enia, cele i przyj�ty system gospodarki odpadami. 

6.1. Plan działa� w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi. 
Cele i kierunki działa� w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
miasta D�blin. 

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007 
1) kształtowanie pro�rodowiskowych postaw mieszka�ców, 
2) skierowanie w roku 2007 na składowiska do 84,0% (wagowo) całkowitej ilo�ci odpadów 

komunalnych ulegaj�cych biodegradacji, 
3) osi�gni�cie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 
- opakowania z papieru i tektury – 48,0%, 
- opakowania ze szkła – 40,0%, 
- opakowania z tworzyw sztucznych – 25,0%, 
- opakowania metalowe – 40,0%, 
- opakowania wielomateriałowe- 25,0%, 
- odpady wielkogabarytowe- 33,6%, 
- odpady budowlane – 20,0%, 
- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 29%, 
- deponowanie na składowiskach nie wi�cej ni� 76,9% wytworzonych odpadów 

komunalnych. 
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Cele długoterminowe na lata 2008 – 2020 

1) skierowanie w roku 2020 na składowiska nie wi�cej ni� 35,0% (wagowo) całkowitej ilo�ci 
odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji , 

2) osi�gni�cie w roku 2020 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 
odpadów: 

- opakowania z papieru i tektury - 60,0%, 
- opakowania ze szkła - 60,0%, 
- opakowania z tworzyw sztucznych - 40,0%, 
- opakowania metalowe - 60,0%, 
- opakowania wielomateriałowe - 45,0%, 
- odpady wielkogabarytowe – 95,0%, 
- odpady budowlane - 92,0%, 
- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 95,0%, 
- deponowanie na składowiskach nie wi�cej ni� 41,3 % wszystkich odpadów komunalnych. 

Kierunki działa�  
- podnoszenie �wiadomo�ci społecznej obywateli, w szczególno�ci w zakresie 

minimalizacji wytwarzania odpadów, 
- skuteczna selektywna zbiórka odpadów ze szczególnym uwzgl�dnieniem rozwoju 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji, 
- wdra�anie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 

i niebezpiecznych, 
- redukcja zawarto�ci składników biodegradowalnych w odpadach komunalnych 

kierowanych z terenu miasta D�blin na składowiska odpadów komunalnych, 
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych D�blin, 
- zwi�kszenie wysiłków na rzecz uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej (m. 

in. w ramach funduszu spójno�ci i funduszy strukturalnych), jak równie� 
z mi�dzynarodowych instytucji finansowych, 

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów 
ekonomicznych (kaucje, opłaty produktowe, system preferencji podatkowych zmierzaj�cy 
w kierunku rozwi�za� obowi�zuj�cych w krajach Unii Europejskiej na recykling i odzysk 
materiałów), 

- wdro�enie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich 
zagospodarowywania (bazy danych). 

Schemat organizacyjny gospodarki odpadami z sektora komunalnego 
1. Działania zmierzaj�ce do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów: 
- działania zmierzaj�ce do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ich ilo�ci, 
- program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami. 
2. Działania w zakresie zbierania i transportu odpadów: 
3. Działania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym popularyzacja 

kompostowania odpadów organicznych przez mieszka�ców we własnym zakresie. 
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6.2. Rozwi�zania techniczno – organizacyjne systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi dla miasta D�blin. 

- Docelowym rozwi�zaniem dla miasta D�blin b�dzie prowadzenie gospodarki odpadami 
w ramach funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów ZZO Puławy, który 
według PGO dla województwa lubelskiego, ma obsługiwa� miasta: Puławy i D�blin, oraz 
gminy: Puławy, 	yrzyn, Ko�skowola, Kazimierz Dolny, W�wolnica, Nał�czów.  

- Na terenie Puław od 2001 r. funkcjonuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych (ZUOK Puławy), który spełnia rol� ZZO Puławy. Zakład wyposa�ony jest 
w: sortowni� odpadów, instalacj� do fermentacji odpadów biodegradowalnych (bazuj�cej 
na procesie wspólnej mokrej fermentacji biofrakcji odpadów komunalnych i osadów 
�ciekowych) oraz składowisko odpadów. Przyj�ta w Zakładzie technologia umo�liwia 
sortowanie surowców wtórnych gromadzonych selektywnie (stłuczka, tworzywa sztuczne, 
makulatura) i nast�pnie ich zbyt. Technologia ta przewiduje post�powanie z odpadami: 
wielkogabarytowymi, niebezpiecznymi (które mog� by� oddzielane i unieszkodliwiane 
odr�bnie np. odpady ze szpitali), zmieszanymi, czy te� z frakcj� odpadów komunalnych. 

- Na terenach z zabudow� jednorodzinn� i zagrodow� w mie�cie D�blin preferowane b�dzie 
kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie. 

- Odpady z piel�gnacji terenów zielonych, odpady biodegradowalne z zabudowy 
wielorodzinnej i budynków u�yteczno�ci publicznej, oraz osady �ciekowe z oczyszczalni 
�cieków kierowane b�d� do instalacji do fermentacji odpadów biodegradowalnych 
działaj�cej w ramach ZUOK Puławy. 

- Selektywnie zebrane odpady b�d� kierowane do sortowni ZUOK Puławy, gdzie b�d� 
poddawane procesowi odzysku. Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania 
odpadów zebranych selektywnie, deponowane b�d� na składowisku w Puławach 
eksploatowanym w ramach ZUOK. 

- Poza Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, na terenie 
miasta D�blin mog� funkcjonowa� inne zakłady zajmuj�ce si� gospodark� odpadami. 
Mog� to by� zakłady działaj�ce niezale�nie od ZZO lub z nim współpracuj�ce. Ich 
funkcjonowanie mo�e obejmowa� jeden z poszczególnych elementów gospodarki 
odpadami lub kompleksowe usługi w zakresie zbierania, transportu, segregowania 
i unieszkodliwiania odpadów. Poza funkcjonowaniem, w ramach ZZO, Gminnego Punktu 
Zbiórki Odpadów lub Stacji Przeładunkowej inne inwestycje, zgodnie z Planem 
Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, nie s� przewidziane do 
finansowania i mog� by� funkcjonowa� tylko na zasadach komercyjnych. 
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Ryc. 4 Kierunki przemieszczania odpadów w ramach działania ZZO - prognoza 

6.3. Planowane wielko�ci odzysku poszczególnych strumieni odpadów 
komunalnych 

6.3.1 Planowany recykling odpadów biodegradowalnych. 
Zgodnie z zapisami PGO dla województwa lubelskiego do odpadów ulegaj�cych 

biodegradacji zaliczono: domowe organiczne, odpady zielone, papier i tektura 
nieopakowaniowe, opakowania papierowe i tekturowe. 

W opracowaniu zało�ono poziomy odzysku odpadów biodegradowalnych zgodnie 
z PGO dla województwa lubelskiego oraz KPGO, który opiera si� w tym zakresie o zapisy 
Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.  



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin 
 

 - 68 - 

 
Tab 6.3.1a Dopuszczalna ilo�� odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania w stosunku 

do wytworzonych odpadów biodegradowalnych 
 

Rok % masy odpadów  
biodegradowalnych do składowania 

2010 75 
2013 50 
2020 35 

 

 
Odpady zielone 

Zakłada si�, �e w 2010 r. procesom kompostowania podlega� b�dzie 50% tego 
strumienia, a w 2020 r. – 100 %. 
Opakowania z papieru i tektury 

Poziomy odzysku odpadów opakowa� papierowych został okre�lony 
w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych.  

 
 

Tab. 6.3.1b Zakładane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych 
 

Rodzaj opakowania 2004 2005 2006 2007 
Opakowania z papieru  
i tektury 39 42 45 48 

 
 

Odpady domowe organiczne oraz papier i tektura nieopakowaniowe 
W Planie zało�ono, �e odpady organiczne domowe oraz papier i tektura 

nieopakowaniowe na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej miasta D�blin b�d� 
cz��ciowo zagospodarowywane we własnym zakresie. Natomiast odpady organiczne 
z terenów zabudowy wielorodzinnej i budynków u�yteczno�ci publicznej b�d� wł�czane do 
przerobu odpadów zielonych oraz kierowane do kompostowni funkcjonuj�cej w ramach ZZO. 
ZUOK w Puławach jest wyposa�ony w instalacj� do fermentacji odpadów 
biodegradowalnych, która mo�e zagospodarowa� odpady z terenu miasta D�blin. 

Realizacja zakładanych poziomów i sposobu zagospodarowywania odpadów 
biodegradowalnych weryfikowana b�dzie w trakcie zbierania wy�ej wymienionych odpadów, 
zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. 
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Tab. 6.3..1c Planowany recykling odpadów biodegradowalnych dla miasta D�blin w Mg/rok. 
 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ilo�� wytworzonych odpadów biodegradowalnych 3414 3522 3618 3721 3829 3943 4063 4162 4267 4379 4499 4626 4761 4906 5060 5225 5401 
Dopuszczalna ilo�� odpadów biodegradowalnych 
kierowanych do składowania 3107 3134 3147 3125 3102 3076 3047 2913 2560 2190 2159 2128 2095 2061 2024 1986 1890 
Ilo�� odpadów zielonych podlegaj�cych 
kompostowaniu 40 51 62 74 86 99 112 125 138 151 165 178 193 207 222 237 253 
Poziom odzysku opakowa� papierowych i tekturowych 559 632 710 794 833 874 919 963 1010 1061 1115 1173 1235 1328 1400 1478 1560 
Ilo�� domowych odpadów organicznych z zabudowy 
jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych 
we własnym zakresie 357 363 367 371 376 380 385 386 387 387 388 389 390 390 391 392 393 
Dodatkowy konieczny recykling odpadów 
biodegradowalnych 273 317 362 409 459 513 609 708 768 832 900 971 1048 1128 1215 1306 1404 
Rzeczywista ilo�� odpadów biodegradowalnych 
przeznaczonych do składowania/unieszkodliwienia 2186 2159 2118 2073 2075 2077 2038 1981 1964 1948 1931 1914 1897 1852 1832 1812 1791 
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Ryc. 5. Planowany recykling odpadów biodegradowalnych na terenie miasta D�blin. 

6.3.2 Zakładane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych. 
Niezb�dny poziom redukcji odpadów opakowaniowych wynika z ustawy 

o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001.63.639). 
Zapisy tej ustawy wymagaj�, aby przedsi�biorca wprowadzaj�cy na rynek krajowy produkty 
w opakowaniach zapewnił ich odzysk. Obowi�zany jest on do dnia 31 grudnia 2007 r. 
osi�gn�� docelowy poziom recyklingu odpadów opakowaniowych, co najmniej w wysoko�ci 
okre�lonej w tabeli 6.3.2a. (zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska w sprawie 
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych). W 
rozporz�dzeniu okre�lono poziomy recyklingu tylko do 2007 r. W PGO zało�ono do 2020 r. 
dalszy wzrost poziomu recyklingu. 
 

Tab. 6.3.2a. Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania 2004 2005 2006 2007 
Opakowania z tworzyw sztucznych  14 18 22 25 
Opakowania z papieru i tektury 39 42 45 48 
Opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami 22 29 35 40 
Opakowania z aluminium 25 30 35 40 
Opakowania ze stali w tym blachy stalowej 11 14 18 20 
Opakowania z materiałów naturalnych (drewna 
i tekstyliów) 9 11 13 15 

Opakowania wielomateriałowe 12 16 20 25 
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Tab. 6.3.2b. Przewidywane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w %, okre�lone w wyniku 
ekstrapolacji poziomu odzysku odpadów zamieszczonych w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska 

z 11 maja 2001 r. 
 

 
Poni�ej przedstawiono planowany recykling odpadów opakowaniowych dla miasta 

D�blin.  
 

Tab. 6.3.2c. Zakładana masa odzyskanych odpadów opakowaniowych na terenie miasta D�blin 
w Mg/rok 

 

Wyszcze-
gólnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 

45,2 62,2 81,4 99,0 127,1 158,7 169,8 181,7 194,5 208,1 222,7 272,4 291,5 311,9 333,8 357,2 382,2 

Opakowania z 
papieru i tektury 336,8 362,7 388,6 414,5 431,8 431,8 431,8 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 518,2 518,2 518,2 518,2 518,2 

Opakowania ze 
szkła 
gospodarczego 
poza ampułkami 

126,3 166,4 200,9 229,6 229,6 258,3 287,0 287,0 287,0 287,0 315,7 315,7 315,7 315,7 315,7 315,7 344,4 

Opakowania ze 
stali w tym 
blachy stalowej 

10,2 12,9 16,6 18,5 20,3 22,2 24,0 25,9 25,9 25,9 27,7 29,6 31,4 31,4 31,4 31,4 33,3 

Opakowania z 
aluminium 6,7 8,1 9,4 10,7 12,1 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 14,8 14,8 14,8 14,8 16,1 

Opakowania z 
materiałów 
naturalnych 
(drewna i 
tekstyliów) 

21,6 26,4 31,2 36,1 40,9 45,7 50,5 55,3 55,3 55,3 60,1 64,9 69,7 69,7 69,7 69,7 72,1 

Opakowania 
wielomateriałowe 11,4 15,2 19,0 23,8 28,5 28,5 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 42,8 

Masa 
odzyskanych 
opakowa� 

558,2 654,0 747,2 832,1 890,3 958,6 1009,8 1071,5 1084,3 1097,9 1147,9 1208,9 1279,2 1299,7 1321,5 1344,9 1409,0 

 

Rodzaj opakowania 2008 2009 2010 2011 - 
2013 2014 2015 2016 - 

2019 2020 

Opakowania z tworzyw  
sztucznych 30 35 35 35 35 40 40 40 

Opakowania z papieru 
i tektury 50 50 50 55 55 55 60 60 

Opakowania ze szkła  
gospodarczego poza  
ampułkami 

40 45 50 50 55 55 55 60 

Opakowania z aluminium 45 50 50 50 50 50 55 60 
Opakowania ze stali w tym  
blachy stalowej 22 24 26 28 30 32 34 36 

Opakowania z materiałów 
naturalnych (drewna 
i tekstyliów) 

17 19 21 23 25 27 29 30 

Opakowania  
wielomateriałowe 30 30 35 35 35 40 40 45 
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Ryc. 6. Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych w mie�cie D�blin 
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Ryc. 7. Zakładana masa odzyskanych odpadów opakowaniowych 

6.3.3 Zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych. 
Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze wzgl�du na 

du�e rozmiary nie mieszcz� si� do standardowych pojemników i wymagaj� odr�bnego 
traktowania. S� to stare meble, zu�yty sprz�t gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, piece 
itd.), opakowania przestrzenne. 

Odpady te w cało�ci s� traktowane jako odpady komunalne, jednak zawieraj� one 
cz�sto substancje i materiały uznane za niebezpieczne (rt��, oleje spr��arkowe), które przed 
procesem unieszkodliwiania nale�y oddzieli�.  

Odpady wielkogabarytowe s� �ródłami potencjalnych surowców wtórnych, z których 
przed ich demonta�em i unieszkodliwianiem nale�y wysegregowa� odpady nadaj�ce si� do 
odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów mo�e odbywa� si� tylko w miejscu do tego 
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wyznaczonym. Rozbiórka odpadów wielkogabarytowych w odpowiednich zakładach, a nie 
składowanie ich bezpo�rednio na składowisku, ma znaczny wpływ na wydłu�enie 
eksploatacji składowiska (mo�liwo�� lepszego zag�szczania odpadów rozdrobnionych) 
i ochrony �rodowiska przed ska�eniem niebezpiecznymi substancjami zawartymi 
w niektórych tego typu odpadach. 
 

Tab. 6.3.3 Zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych na obszarze miasta D�blin 
w Mg/rok. 

 

Rok 

Planowany  
recykling odpadów  

wielkogabarytowych  
w Mg 

Prognozowana  
masa odpadów  

wielkogabarytowych  
w Mg 

Zakładane poziomy  
odzysku odpadów  

wielkogabarytowych 
w stosunku do  

wytwarzanych w % 
2004 52 422 12,2 
2005 97 459 21,1 
2006 127 460 27,6 
2007 155 461 33,6 
2008 182 462 39,5 
2009 210 463 45,4 
2010 232 464 50,1 
2011 257 465 55,3 
2012 279 466 59,9 
2013 303 466 65,0 
2014 337 467 72,0 
2015 367 468 78,4 
2016 389 469 83,0 
2017 409 470 87,0 
2018 424 471 90,0 
2019 439 472 93,0 
2020 449 473 95,0 

6.3.4 Odpady budowlane. 
Odpady budowlane wchodz�ce w strumie� odpadów komunalnych zawieraj� najcz��ciej: 
- odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych - gruz betonowy, ceglany, 

ceramiczny i asfaltowy, 
- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 
- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych — pokrycia dachowe, 
- złomy metaliczne, 
- gleb� i grunt z wykopów, kamienie i �wir, 
- odpady materiałów izolacyjnych. 

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych z terenu miasta D�blin winien si� 
odbywa� si� na terenie ZUOK Puławy. Zakład winien by� wyposa�ony w lini� do 
przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) i doczyszczania 
dowiezionych odpadów budowlanych.  

W Planie zało�ono poziomy odzysku odpadów budowlanych zgodnie z prognoz� 
i tendencjami wzrostu odzysku zawart� w PGO dla województwa lubelskiego. 
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Tab. 6.3.4 Planowany recykling odpadów budowlanych na obszarze miasta D�blin, w Mg/rok 
 

Rok 

Planowany  
recykling odpadów 
budowlanych w tys. 

w Mg 

Prognozowana masa 
odpadów 

budowlanych  
w Mg 

Zakładane poziomy 
odzysku odpadów 

budowlanych  
w stosunku do  

wytwarzanych w % 
2004 84 845 10 
2005 119 918 13 
2006 146 974 15 
2007 207 1034 20 
2008 274 1098 25 
2009 349 1165 30 
2010 457 1236 37 
2011 594 1320 45 
2012 705 1410 50 
2013 828 1506 55 
2014 965 1608 60 
2015 1116 1717 65 
2016 1302 1834 71 
2017 1508 1958 77 
2018 1715 2092 82 
2019 1966 2234 88 
2020 2194 2385 92 

6.3.5. Odpady niebezpieczne 
Przyjmuje si�, �e obecnie ok. 95% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych 

w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do 
składowania na składowiskach komunalnych. 

Niezb�dny poziom redukcji odpadów niebezpiecznych wynika z ustawy 
o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Zapisy tej ustawy zobowi�zuj� przedsi�biorców 
do osi�gni�cia do 2007 roku docelowego poziomu odzysku odpadów niebezpiecznych, co 
najmniej w wysoko�ci okre�lonej w tabeli 6.3.5a.  

 
Tab. 6.3.5a Zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych przez przedsi�biorców 

wg rozporz�dzenia RM w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i pou�ytkowych w %. 

 

L.p. Rodzaj  
odpadu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Akumulatory 20 30 40 50 60 70 
2 Baterie 5 7 10 15 30 50 
3 Farmaceutyki 20 30 40 50 60 70 
4 Oleje 30 37 40 45 50 50 
5 �wietlówki 7 12 18 25 32 40 
6 Pozostałe 5 12 15 17 20 22 
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Tab. 6.3.5b Poziom odzysku odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych w latach 2008 – 2020 w %. 

 

L.p. Rodzaj  
odpadu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Akumulatory 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 100 
2 Baterie 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 100 
3 Farmaceutyki 756 80 85 50 60 70 75 80 85 90 95 95 100 
4 Oleje 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 
5 �wietlówki 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 
6 Pozostałe 25 30 35 40 45 50 55 60 65 65 70 75 80 

 
 
Tab. 6.3.6.c Zakładane ilo�ci pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych 

na obszarze miasta D�blin, w Mg/rok 
 

Rok 

Planowany  
recykling  
odpadów  

niebezpiecznych  
w Mg 

Prognozowana masa 
odpadów  

niebezpiecznych  
W Mg 

Zakładane poziomy 
odzysku odpadów  
niebezpiecznych 
w stosunku do  

wytwarzanych w % 
2004 9 58 15 
2005 12 59 20 
2006 14 59 24 
2007 17 59 29 
2008 21 59 35 
2009 27 59 45 
2010 31 59 52 
2011 36 59 60 
2012 39 59 65 
2013 42 59 70 
2014 48 60 80 
2015 50 60 84 
2016 52 60 87 
2017 53 60 89 
2018 55 60 91 
2019 56 60 93 
2020 57 60 95 

 

6.3.6. Odpady przeznaczone do składowania lub unieszkodliwienia 
termicznego. 

Na podstawie przeprowadzonych oblicze� ilo�ci odpadów, które powinny by� 
odzyskane okre�lono potencjaln� ilo�� odpadów z terenu miasta D�blin, które nale�ałoby 
unieszkodliwi� poprzez ich składowanie/unieszkodliwianie termiczne w latach 2004 - 2020. 
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Tab. 6.3.6 Szacunkowa ilo�� odpadów komunalnych do składowania lub unieszkodliwiania 
termicznego na terenie miasta D�blin. 

 

Wyszcze- 
gólnienie 

Szacunkowa ilo�� 
odpadów 

komunalnych 
do składowania 

/unieszkodliwienia 
termicznego 

w Mg 

Szacunkowa ilo�� 
odpadów 

komunalnych 
do składowania 

/unieszkodliwienia 
termicznego 

w  m3 przy u�yciu 
kompaktora do 

ubijania odpadów 

Szacunkowa ilo�� 
odpadów 

komunalnych do 
składowania 

/unieszkodliwienia  
termicznego w m3 

przy u�yciu 
ci�gnika 

g�sienicowego do 
ubijania odpadów 

Udział procentowy 
odpadów 

przeznaczonych 
do składowania 
w stosunku do 

odpadów 
wytworzonych 

2004 7442 8782 10047 87 
2005 7377 8705 9959 84 
2006 7250 8555 9788 80 
2007 7102 8381 9588 77 
2008 7027 8292 9487 74 
2009 6938 8187 9367 71 
2010 6807 8032 9189 68 
2011 6610 7800 8923 65 
2012 6542 7720 8832 62 
2013 6468 7633 8732 60 
2014 6343 7485 8563 57 
2015 6209 7326 8382 54 
2016 6051 7140 8169 51 
2017 5911 6975 7980 49 
2018 5811 6857 7845 46 
2019 5679 6702 7667 44 
2020 5547 6546 7489 41 

Razem 111116 131117 150006 63 (�rednia) 
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Ryc.8. Szacunkowa ilo�� odpadów komunalnych do składowania lub 
unieszkodliwienia termicznego na terenie miasta D�blin. 
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6.4. Działania zmierzaj�ce do zapobiegania powstawaniu odpadów lub 
ograniczenia ich ilo�ci. 

Przeciwdziałanie i minimalizacja ilo�ci wytwarzanych odpadów jest priorytetem 
w polityce odpadowej. Poni�ej przedstawiono działania zmierzaj�ce do zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ich ograniczenia. 

6.4.1. Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami. 
Jednym z wa�niejszych warunków realizacji programu promocji i edukacji w zakresie 

gospodarki odpadami jest wysoka �wiadomo�� społecze�stwa, które powinno bra� aktywny 
udział w strategii zagospodarowania odpadów. Dlatego te� nale�y prowadzi� odpowiednie 
działania, których celem jest zmiana dotychczasowego post�powania mieszka�ców oraz 
przyje�d�aj�cych turystów w sferze konsumpcji i post�powania z odpadami. 

W celu zach�ty mieszka�ców do redukowania ilo�ci produkowanych odpadów 
stosowa� nale�y działania edukacyjne: 

- w systemie nauczania, pocz�wszy od zaj�� w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych, 

- za pomoc� �rodków masowego przekazu takich jak lokalna prasa, radio i telewizja, 
- za pomoc� rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp. 
Działania powinny: 
- zawiera� informacje o sposobach zmniejszania wytwarzanych ilo�ci odpadów, 
- przedstawia� dane o ilo�ci zebranych odpadów niebezpiecznych,  
- zawiera� informacje o miejscach i sposobach zbiórki selektywnej odpadów oraz  

o terminach odbioru odpadów,  
- zawiera� informacje o oznakowaniach umieszczanych na opakowaniach. 
W ramach prowadzonej edukacji nale�y zach�ca� mieszka�ców: 
- do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego u�ytku oraz w opakowaniach 

biodegradowalnych,  
- do rezygnacji z przedmiotów jednokrotnego u�ytku,  
- wykorzystywania mniejszych ilo�ci toksycznych produktów, np. farb i lakierów itp. 

 

Kampanie informacyjne i konkursy 
Jedn� z form promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest prowadzenie 

kampanii na rzecz podniesienia �wiadomo�ci społecze�stwa. 
Zadania kampanii 

Do głównych zada� kampanii nale��: 
- przegl�d istniej�cych na terenie gminy materiałów, których celem jest podnoszenie 
�wiadomo�ci społecze�stwa, 

- identyfikacja problemów, których nie omawiaj� dost�pne materiały informacyjne, 
- opracowanie nowych materiałów informacyjnych, 
- wprowadzenie w �ycie kampanii. 

Rodzaje kampanii w zale�no�ci od długo�ci ich trwania: 
- krótka kampania (6 miesi�cy) opracowana w celu osi�gni�cia najwi�kszych 

i najwcze�niej dostrzegalnych efektów, 
- program podstawowy (2 lata), 
- program długoterminowy (10 lat i wi�cej). 

Rodzaje kampanii w zale�no�ci od sposobu ich prowadzenia i rodzaju przekazywanych 
tre�ci:  

- kampania dotycz�ce problemu �rodowiska jako cało�ci,  
- kampanie tematyczne,  
- akcje podejmowane w ramach kampanii. 
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Kampania dotycz�ca problemu �rodowiska jako cało�ci 
Jej celem jest popieranie „przyjaznych �rodowisku” warto�ci i kształtowanie 

zachowa� proekologicznych w�ród społecze�stwa. Mo�na j� stosowa� dla szerokiej opinii 
publicznej. 

Kampanie tematyczne winny przekazywa� wiedz� dotycz�c� problemów ochrony 
�rodowiska w skali regionalnej oraz zach�ca� do bardziej �wiadomych zachowa�. 

Akcje w ramach kampanii winny podejmowa� konkretne działania dotycz�ce np. 
selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodz�cych z gospodarstw domowych, 
zbiórki odpadów opakowaniowych, zagospodarowywania we własnym zakresie odpadów 
zielonych i domowych. 
Konkursy i quizy 

Jedn� z form promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest organizowanie 
konkursów o tematyce ekologicznej. Mog� to by� konkursy dla: 

- dla przedszkolaków - na „rysunek ekologiczny”, 
- dla szkół na najładniejszy plakat ekologiczny, na najwi�ksz� ilo�� zebranych baterii, 

opakowa� papierowych, opakowa� szklanych, 
- dla mieszka�ców osiedli mieszkaniowych na najwi�ksz� ilo�� segregowanych odpadów 

takich jak: szkło, metale, papier itp. 
 

Szkolenia 
Szkolenia powinny by� kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych: 

- dzieci, 
- dorosłych, 
- nauczycieli, 
- przedstawicieli Rad Osiedli, 
- osób odpowiedzialnych za decyzje polityczne dotycz�ce gospodarki odpadami, 
- kadry technicznej bior�cej udział w realizacji programu gospodarki odpadami. 

 
Tab. 6.4.1. Tematy szkole� dobrane do ww. grup przy uwzgl�dnieniu ich specyfiki 

 
Temat Grupa 

Ochrona �rodowiska naturalnego dzieci i doro�li 
Wspólna odpowiedzialno�� za stan �rodowiska dzieci i doro�li 
Trucizny w �mieciach domowych dzieci i doro�li 
Nadmierne ilo�ci opakowa� dzieci, doro�li i producenci 
Rodzaje opakowa� dzieci, doro�li 
Zapobieganie powstawaniu odpadów dzieci i doro�li 
Recykling doro�li i dzieci 
Czysta produkcja – eliminowanie toksycznych odpadów, 
technologii i produktów doro�li 

Idea czystego regionu dzieci i doro�li 
Kompostowanie odpadów w przydomowym ogródku dzieci i doro�li 
Problematyka dzikich składowisk dzieci i doro�li 
Konieczno�� zachowania surowców i paliw naturalnych dzieci i doro�li 

 
Formy przekazu informacji dotycz�cych gospodarki odpadami 

Formy przekazu dziel� si� na:  
- materiały drukowane,  
- materiały audiowizualne, 
- imprezy promocyjne. 
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Materiały drukowane: 
- krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki, ulotki typu „pytania i odpowiedzi”, 

zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, zwykłe obwieszczenia i powiadomienia 
słu�b 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 słu�b komunalnych, 
- plakaty, 
- biuletyny, opracowania, raporty i monografie, 
- materiały kształceniowe: podr�czniki z zakresu ochrony �rodowiska, materiały dla 

nauczycieli, pozycje popularnonaukowe, 
- okoliczno�ciowe pami�tki, np. znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp. 

Materiały audiowizualne: 
- wywiady dla radia i telewizji, 
- pokazy prze�roczy, 
- ogłoszenia słu�b komunalnych w radiu i telewizji, 
- pokazy filmów reklamowych i szkoleniowych, w tym produkowanych we własnym 

zakresie, 
- wystawy. 

Imprezy promocyjne: 
- konferencje prasowe, 
- zebrania mieszka�ców, 
- kampanie, akcje, 
- warsztaty, seminaria, konferencje, sympozja, 
- odczyty. 

Koszty przekazu 
Przed wyborem formy przekazu nale�y wst�pnie oszacowa� koszty. Koszty te 

mo�emy podzieli� na: 
- koszty osobowe, 
- koszty materiałów i usług, 
- koszty ogólne i administracyjne. 

Na koszty osobowe składaj� si�: 
- wynagrodzenia wypłacane własnym pracownikom,  
- wynagrodzenia osobom zatrudnionym na umow� - zlecenie. 

Na koszty usług składaj� si�: 
- kopiowanie materiałów, 
- drukowanie, 
- pisanie tekstów, 
- formatowanie tekstu i przygotowanie do druku, 
- projekt graficzny, 
- usługi pocztowe, 
- usługi transportowe, 
- usługi wideo, 
- konsultacje w sprawach technicznych oraz w sprawach informowania społecznego, 
- usługi telekomunikacyjne, 
- sporz�dzenie listy adresowej (ewentualne korzystanie z bazy danych), 
- usługi turystyczne, 
- nagło�nienie i o�wietlenie imprezy, 
- reklama w mediach komercyjnych, 
- usługi gastronomiczne, 
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- usługi hotelarskie, 
- wynaj�cie obiektów, 
- wynaj�cie sprz�tu (komputerów, rzutnika, tablic do prezentacji, rzutnika przezroczy). 

Na koszty materiałowe składaj� si�: 
- papier, 
- filmy, 
- materiały potrzebne do dekoracji, 
- drobne upominki dla uczestników, 
- �ywno�� i napoje. 
 

Współpraca ze szkołami 
Szkoły s� wa�nymi partnerami w zakresie edukacji społecze�stwa dotycz�cej ochrony 

�rodowiska, poniewa� nastawione s� na szerzenie o�wiaty oraz skupiaj� społeczno�� lokaln�.  
Dyrektorzy szkół i nauczyciele cz�sto pełni� rol� liderów lokalnej społeczno�ci i ich 

autorytet jest wa�ny, szczególnie przy poruszaniu tematów potrzebnych, lecz niepopularnych. 
Szkoły s� dobrymi partnerami w programach informacyjnych, poniewa�: 

- mog� by� miejscem rozpowszechniania materiałów informacyjnych, 
- wyposa�one s� w sprz�t, który mo�e by� pomocny w przygotowaniu materiałów 

informacyjnych (komputery, kserokopiarki), 
- s� miejscem funkcjonowania ró�nych kół zainteresowa�, które mog� czynnie 

uczestniczy� w przygotowaniu materiałów informacyjnych 
- s� �ródłem ekspertów w dziedzinie edukacji, 
- uczniowie mog� pomaga� przy realizacji kampanii, akcji programów ochrony 
�rodowiska itp. 

 

Współpraca z organizacjami pozarz�dowymi 
Władze samorz�dowe winny współpracowa� z instytucjami pozarz�dowymi 

działaj�cymi w regionie, gdy� mog� one aktywnie pomaga� w kształtowaniu i realizacji 
programu informacyjnego.  

Poni�ej podano formy współpracy z instytucjami pozarz�dowymi: 
- doradztwo w sprawach merytorycznych i w sprawach przekazu informacji - organizacje 

pozarz�dowe współpracuj� ze znanymi ekspertami, dysponuj� bazami danych na temat 
specjalistów, maj� do�wiadczenie w docieraniu do odbiorców; 

- wsparcie finansowe lub współpraca w finansowaniu projektów - niektóre organizacje 
posiadaj� fundusze przeznaczone na informowanie i mog� uczestniczy� w kosztach 
projektu; 

- ocena przekazu - w chwili gdy materiał został przygotowany mo�e by� przetestowany 
na członkach organizacji pozarz�dowej; 

- udost�pnianie kanałów informacyjnych - dysponuj� listami adresowymi, s� 
dystrybutorami ró�nego typu materiałów i biuletynów, mog� pomaga� w roznoszeniu 
materiałów informacyjnych; 

- działania równoległe - niektóre informacje mog� by� publikowane w biuletynach 
organizacji pozarz�dowych 

6.5. Działania w zakresie zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

6.5.1. Systemy zbiórki odpadów. 

6.5.1.1 Harmonogram działa� w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. 
1. Proponuje si� obj�cie miasta selektywn� zbiórk� odpadów do ko�ca 2006 r.  
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2. Selektywn� zbiórk�, tam gdzie jeszcze nie jest prowadzona, nale�y wprowadza� 
stopniowo, np. co kwartał w kilku rejonach miasta. W pierwszym etapie zbiórk� nale�y 
obj�� tereny zabudowy zwartej. W nast�pnej kolejno�ci zbiórk� zostanie obj�ta zabudowa 
rozproszona i kolonijna. 

3. Segregowane odpady, w tym odpady biodegradowalne, b�d� przekazywane do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. 

4. Równolegle ze zbiórk� odpadów segregowanych b�d� zbierane odpady zmieszane, 
składaj�ce si� ze strumieni odpadów komunalnych nie obj�tych selekcj�.  

6.5.1.2. Rodzaje pojemników do zbierania odpadów 
Odpady nale�y gromadzi� w ró�nego rodzaju i wielko�ci zbiornikach przeno�nych, 

przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych.  
Stosowanie zbiorników stałych ze wzgl�dów sanitarnych oraz technicznych jest 

niedopuszczalne. 
Do prowadzenia zbiórki odpadów mog� by� wykorzystane m. in.: 

- worki polietylenowe o pojemno�ci 110 lub 120 l, 
- pojemniki o pojemno�ci 110 l wykonane z blachy ocynkowanej, 
- pojemniki o pojemno�ci 60, 80, 120, 240 i 360 l wykonane z odpowiedniej jako�ci 

tworzyw sztucznych, 
- pojemniki o pojemno�ci 500, 660, 770, 1000 i 1100 l wykonane z tworzyw sztucznych lub 

blachy stalowej ocynkowanej, 
- pojemniki KP-7. 

Do zbiórki odpadów zmieszanych i segregowanych w mie�cie D�blin proponuje si� 
pojemniki 1100 l i worki foliowe. Szczegółowy system zbierania odpadów zmieszanych 
i segregowanych został przedstawiony w rozdziałach 6.5.1.3 i 6.5.1.8. 

6.5.1.3. Propozycje zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w 
mie�cie D�blin. 

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich 
usuwania i unieszkodliwiania. Powinien by� to etap krótkotrwały i przej�ciowy.  

Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych w mie�cie D�blin winna odbywa� si� 
z optymaln� w polskich warunkach klimatycznych cz�stotliwo�ci�:  
- dla centrów usługowo - handlowych - codziennie,  
- dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu, 
- dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu,  
- dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesi�cu. 

Na terenie miasta D�blin system zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych jest 
ukształtowany i ustabilizowany. W miejscach dobrze zorganizowanej zbiórki odpadów 
powinien by� on kontynuowany. W rejonach miasta gdzie konieczna jest zmiana sytemu 
zbiórki odpadów powinien zosta� wprowadzony poni�ej proponowany sposób zbierania 
odpadów.  

Zbiórka odpadów zmieszanych w rejonach zabudowy wielorodzinnej i budynków 
u�yteczno�ci publicznej 

Odpady zmieszane b�d� zbierane do pojemników 1100 l wykonanych z blachy 
stalowej ocynkowanej. 
Zbiórka odpadów zmieszanych w rejonach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 

Odpady zmieszane b�d� zbierane do worków foliowych na posesjach gospodarstw 
jednorodzinnych.  
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6.5.1.4. Działania zach�caj�ce mieszka�ców do selektywnej zbiórki 
odpadów. 

W celu zach�cenia mieszka�ców do zbiórki selektywnej i zwi�kszenia jej 
efektywno�ci wykorzystywane b�d� nast�puj�ce działania: 
- obowi�zki okre�lone prawem wynikaj�ce z zapisów ustawy o odpadach oraz ustawy o 

utrzymaniu czysto�ci i porz�dku. Aby zbiórka odpadów mogła by� realizowana nale�y 
zobowi�za� wła�cicieli gospodarstw do prowadzenia zbiórki odpadów i przekazywania 
ich zakładom zajmuj�cym si� transportem odpadów do obiektów ich unieszkodliwiania, 

- wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne obliguj�ce gospodarstwa domowe i 
innych wytwórców odpadów mo�e by� wykorzystane do efektywnego wprowadzania 
selektywnej zbiórki, poprzez zalecania dotycz�ce sposobu zbiórki, typów pojemników 
oraz cz�stotliwo�ci ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z ustaw� o utrzymaniu czysto�ci 
i porz�dku w gminach), 

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa domowe odzyskuj�ce cz��� odpadów 
oszcz�dzaj� na wydatkach zwi�zanych ze zbiórk� odpadów niesegregowanych (mniejszy 
pojemnik lub rzadszy odbiór). Inn� zach�t� finansow� mo�e by� obni�enie opłaty za 
usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadz�cych kompostowanie odpadów we własnym 
zakresie (na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej), 

- edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi 
zasadnicz� cz��� wdra�ania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest 
zach�canie „producentów” odpadów do ograniczania ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
a nast�pnie do ich segregacji „u �ródła”. 

6.5.1.5. Kolejno�� wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów na terenie 
miasta D�blin 

Na terenie miasta D�blin, w obr�bie cz��ci zabudowy jednorodzinnej jest stosowana 
selektywna zbiórka odpadów. 

W miejscach dobrze zorganizowanej zbiórki odpadów powinna by� ona 
kontynuowana.  

W rejonach miasta gdzie selektywna zbiórka odpadów b�dzie wdra�ana, oraz gdzie 
konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów, powinien zosta� wprowadzony poni�ej 
proponowany sposób zbierania odpadów. 
- Kolejno�� wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów w zale�no�ci od g�sto�ci 

zabudowy i zaludnienia.  
System selektywnej zbiórki odpadów winien by� wprowadzany w pierwszej kolejno�ci na 
obszarach o zwartej zabudowie, tak by obj�� zbiórk� jak najwi�ksz� liczb� obiektów 
i ludno�ci. W nast�pnej kolejno�ci zbiórka winna by� wprowadzana na terenach 
o zabudowie bardziej rozproszonej. 

- Kolejno�� wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów w zale�no�ci od typu zabudowy 
Pocz�tkowo system selektywnej zbiórki odpadów powinien zosta� wprowadzony na 
terenach o zabudowie wielorodzinnej, i w miejscach u�yteczno�ci publicznej, gdy� 
mieszka�cy i u�ytkownicy tych terenów maj� ograniczone mo�liwo�ci zagospodarowania 
odpadów we własnym zakresie. Nast�pnie system zbiórki selektywnej powinien by� 
wprowadzany na terenach o zabudowie jednorodzinnej oraz zagrodowej, w rejonach gdzie 
�ródłem ciepła s� kotłownie gazowe, olejowe lub sie� ciepłownicza. W ostatnim etapie 
selektywna zbiórka odpadów winna by� wprowadzana na terenach w obr�bie których 
produkcja ciepła opiera si� na indywidualnych kotłowniach w�glowych, gdzie niektóre 
odpady mog� by� zagospodarowywane jako �ródło opału. 

Proponuje si� wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów w mie�cie D�blinie 
etapami, do ko�ca 2006 r.  
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6.5.1.6. Selektywna zbiórka „u �ródła". 
Jest to indywidualna selektywna zbiórka odpadów na ka�dej posesji. Zalet� tej formy 

zbierania jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów. Wad� jest du�a liczba 
pojemników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu.  

Selekcja "u �ródła" jest form� elastyczn�, umo�liwiaj�c� stopniowe dochodzenie do 
coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. W ramach podanego systemu stosowa� mo�na 
system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy lub wielopojemnikowy.  
System dwupojemnikowy 

Mog� by� to pojemniki na warto�ciowe odpady suche zmieszane oraz na odpady 
mokre.  

Odpady mokre trafiaj� do kompostowni lub na składowisko, natomiast odpady suche 
do sortowni odpadów. 
System trójpojemnikowy 

Mog� by� to pojemniki na: surowce wtórne, odpady organiczne oraz na pozostałe 
odpady. 
System wielopojemnikowy 

W systemie wielopojemnikowym wydzielane s� dodatkowo poszczególne rodzaje 
surowców wtórnych. 

Mog� by� to pojemniki na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady 
biodegradowalne, na pozostałe odpady. 

Selektywna zbiórka „u �ródła" jest stosowana na terenie miasta D�blin w obr�bie 
zabudowy jednorodzinnej. Aktualnie w mie�cie D�blin, na terenie cz��ci zabudowy 
jednorodzinnej, zbierane s�: szkło, papier, tworzywa sztuczne i odpady metalowe. Selektywn� 
zbiórk� winny by� obj�te inne strumienie odpadów komunalnych, w tym odpady 
biodegradowalne. 

W miejscach dobrze zorganizowanej selektywnej zbiórki odpadów „u �ródła” 
powinna by� ona kontynuowana.  

W rejonach miasta gdzie selektywna zbiórka odpadów b�dzie wdra�ana, oraz gdzie 
konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów, powinien zosta� wprowadzony system 
wielopojemnikowy, który oparty b�dzie na gromadzeniu odpadów w workach foliowych o 
odpowiedniej wytrzymało�ci. 

6.5.1.7. Kontenery ustawione w s�siedztwie - centra zbiórki. 
Jest to system polegaj�cy na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach 

miasta, na osiedlach, odpowiednio oznakowanego zestawu kontenerów lub pojemników 
du�ych na selektywn� zbiórk� odpadów u�ytkowych.  

System ten jest szczególnie przydatny do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na 
parkingach, stacjach benzynowych, przy obiektach handlowych, obiektach u�yteczno�ci 
publicznej.  

Mog� by� tam odbierane: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy. 
Odpady mog� by� gromadzone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach 

o pojemno�ci 500, 660, 770, 1000 i 1100 l wykonanych z tworzyw sztucznych lub blachy 
stalowej ocynkowanej. 

Przyjmuje si�, �e ka�dy punkt tego systemu powinien obsługiwa� 500 – 1000 
mieszka�ców i mie� zasi�g nie wi�kszy ni� 200 m.  

System ten jest aktualnie stosowany na znacznych terenach miasta D�blin. Do zbiórki 
stosowane s� pojemniki 1100 l, „piłki”, „igloo”, pojemniki siatkowane (2 m3). 

W miejscach dobrze zorganizowanych  „centrów zbiórki” selektywnej odpadów 
powinna by� ona kontynuowana.  
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W rejonach miasta gdzie selektywna zbiórka odpadów poprzez „centra zbiórki” b�dzie 
wdra�ana, oraz gdzie konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów, proponuje si� 
zastosowanie pojemników 1100 l jako „centrów zbiórki” odpadów. 

6.5.1.8. Propozycje selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
mie�cie D�blin. 

Proponuje si� wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów w mie�cie D�blinie 
etapami, do ko�ca 2006 r. 

Do zbiórki odpadów segregowanych proponuje si� pojemniki 1100 l i worki foliowe. 
Na terenie miasta D�blin, w obr�bie cz��ci zabudowy jednorodzinnej jest stosowana 

selektywna zbiórka odpadów. 
W miejscach dobrze zorganizowanej zbiórki odpadów powinna by� ona 

kontynuowana.  
W rejonach miasta gdzie selektywna zbiórka odpadów b�dzie wdra�ana, oraz gdzie 

konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów, powinien zosta� wprowadzony poni�ej 
proponowany sposób zbierania odpadów. 
Zabudowa wielorodzinna i handlowo – usługowa 

Na terenie zabudowy wielorodzinnej i handlowo – usługowej miasta D�blin do 
selektywnej zbiórki odpadów proponuje si� wykorzystanie pojemników o pojemno�ci 1100 l, 
które powinny by� oznaczone odpowiednimi kolorami w zale�no�ci od rodzaju 
gromadzonych w nich odpadów. Na pojemnikach tych powinny znajdowa� si� wyra�ne 
oznaczenia mówi�ce o rodzaju odpadów w nich gromadzonych. Do pojemników mog� by� 
zbierane: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy i inne strumienie odpadów. 

Ilo�� kontenerów na segregowane odpady powinna by� uzale�niona od stopnia 
wdro�enia systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki 
powinien by� przeprowadzony stopniowo.  

Cz�stotliwo�� opró�niania pojemników, z segregowanymi odpadami suchymi, b�dzie 
ustalona w oparciu o analiz� przeprowadzon� w pierwszej fazie realizacji selektywnej zbiórki. 
Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa 

Odpady segregowane, gromadzone b�d� indywidualnie przez wła�cicieli gospodarstw 
domowych („u �ródła”) w workach foliowych 110 l, oznaczonych odpowiednimi kolorami 
oraz z wyra�n� informacj� o rodzaju gromadzonych w nich odpadach. Mog� by� to pojemniki 
na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz na pozostałe odpady. W 
zale�no�ci od potrzeb przekazywane b�d�, według indywidualnych grafików, w okre�lonych 
terminach, firmom zajmuj�cym si� transportem lub zagospodarowaniem odpadów. Wła�ciciel 
posesji powinien w okre�lonym dniu i o okre�lonej godzinie wystawi� worek w miejsce łatwo 
dost�pne, umo�liwiaj�ce dojazd pojazdom wykorzystywanym do prowadzenia zbiórki. 

Cz�stotliwo�� opró�niania pojemników, z segregowanymi odpadami suchymi, b�dzie 
ustalona w oparciu o analiz� przeprowadzon� w pierwszej fazie realizacji selektywnej zbiórki. 

Odpady biodegradowalne 
Odpady biodegradowalne przekazywane b�d� do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Puławach. Na terenach zabudowy wielorodzinnej i handlowo – 
usługowej odpady b�d� zbierane do pojemników 1100 l, natomiast na terenach zabudowy 
jednorodzinnej do worków foliowych. Pojemniki 1100 l b�d� ustawione w „centrach zbiórki” 
obok pojemników na zbierane selektywnie odpady suche oraz zmieszane komunalne. 

Wywóz odpadów biodegradowalnych z posesji odbywał si� b�dzie systematycznie: 
- dla centrów usługowo - handlowych - codziennie,  
- dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu,  
- dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu,  
- dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesi�cu. 
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6.5.1.9. Firmy zbieraj�ce i transportuj�ce odpady. 
Zbiórka odpadów na terenie miasta prowadzona mo�e by� w trzech wariantach: 

- przez specjalistyczne firmy wyłonione w drodze przetargu – wariant I, 
- przez przedsi�biorstwo gospodarki komunalnej, którego wła�cicielem jest 

miasto D�blin – wariant II, 
- przez firmy wyłonione z przetargu oraz przedsi�biorstwo gospodarki 

komunalnej nale��ce do miasta – wariant III (mieszany). 
Obecnie zbiórk� i transportem odpadów na terenie miasta zajmuj� si� 4 firmy, z 

których Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w D�blinie jest jednostk� miejsk�.  
Pozostałe firmy zajmuj�ce si� gospodark� odpadami na terenie miasta D�blin to: 

Przedsi�biorstwo Wywozu Nieczysto�ci Stałych ALMAX Sp. z o. o. w Radomiu, 
Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach, oraz TED-BAGS 
z D�blina.  

Wariant I 
Firmy, których zadaniem b�dzie zbiórka i transport odpadów z terenu miasta 

wyłaniane b�d� w drodze przetargu. Warunkiem otrzymania zgody na gospodark� odpadami 
mo�e by� posiadanie (lub u�ytkowanie) sprz�tu zapewniaj�cego sprawny i zgodny 
z przepisami wywóz odpadów oraz posiadanie wymaganych pozwole� na prowadzenie tego 
typu działalno�ci. 

Wariant II 
Transport odpadów z terenu miasta prowadzony b�dzie przez przedsi�biorstwo 

gospodarki komunalnej b�d�ce jednostk� nale��c� do miasta. Rozwi�zanie to wi�za� si� 
mo�e z du�ymi kosztami inwestycyjnymi, zwi�zanymi z zakupem specjalistycznego sprz�tu 
do załadunku i transportu odpadów. Jednak rozwi�zanie to uniezale�nia miasto od podmiotów 
zewn�trznych prowadz�cych tak� działalno�� oraz mo�e przyczyni� si� do obni�enia kosztów 
eksploatacyjnych zwi�zanych z gospodark� odpadami. W zwi�zku z tym, �e na terenie miasta 
D�blin istnieje zakład nale��cy do miasta, który zajmuje si� gospodark� odpadami, koszty 
inwestycyjne z utrzymaniem zakładu nie b�d� zbyt du�e. 

Wariant III 
Gospodarka odpadami na terenie miasta mo�e odbywa� si� przez firmy wyłonione 

z przetargu oraz przedsi�biorstwo gospodarki komunalnej nale��ce do miasta.  
 

Aktualnie na terenie miasta D�blin obowi�zuje wariant III (mieszany). Wydaje si� on 
najkorzystniejszy dla miasta, gdy� wprowadza element konkurencji w zakresie gospodarki 
odpadami, co mo�e przyczyni� si� do wzrostu efektywno�ci zbierania odpadów 
komunalnych. Proponuje si� kontynuowanie zbiórki odpadów komunalnych przez firmy 
wyłonione z przetargu oraz przedsi�biorstwo gospodarki komunalnej nale��ce do miasta. 

6.5.1.10. Działania administracyjne słu��ce realizacji zbiórki i transportu 
odpadów. 

Prawidłowo realizowany system zbiórki odpadów we wszystkich obiektach, to jest 
budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, budynkach u�yteczno�ci 
publicznej oraz firm funkcjonuj�cych na terenie miasta, wymaga zastosowania jednej z 
nast�puj�cych opcji zbiórki: 

Opcja I Zobowi�zanie wszystkich podmiotów do podpisania umowy z firmami 
zajmuj�cymi si� transportem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem 
odpadów. 

Opcja II Zobowi�zanie wszystkich podmiotów do przedstawiania potwierdze� 
przekazania odpadów firmie zajmuj�cej si� transportem, zagospodarowaniem 
lub unieszkodliwiania odpadów. 
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Opcja III Nało�enie na podmioty opłaty maj�cej na celu cz��ciowe pokrycie kosztów 
transportu i unieszkodliwiania odpadów (w przypadku gospodarstw 
indywidualnych cz��� kosztów mogłoby ponosi� miasto).  

Opcja IV Zobowi�zanie wszystkich podmiotów do korzystania z usług przedsi�biorstwa 
gospodarki komunalnej funkcjonuj�cego przy urz�dzie miasta. 

Opcja I jest najkorzystniejsz� z punktu widzenia miasta, gdy� wszystkie koszty 
zwi�zane ze zbiórk� i transportem odpadów ponosz� producenci odpadów.  

Przyj�cie opcji II wymusza wprowadzenie systemu kontroli przepływu odpadów, co 
wi��e si� z dodatkowymi kosztami. 

Opcja III zmusza miasto do brania udziału w finansowaniu transportu 
i unieszkodliwiania odpadów. 

Opcja IV zapewnia miastu mo�liwo�� szczegółowego monitoringu gospodarki 
odpadami. Jednak przyj�cie takiego rozwi�zania, jako jedynego, wi��e si� z du�ymi kosztami 
w zakresie zbiórki i transportu odpadów. 

Administrowanie gospodark� odpadami na terenie miasta mo�e odbywa� si� równie� 
za pomoc� kilku wy�ej wymienionych rozwi�za�.  

Proponuje si� aby w mie�cie D�blin przyj�� rozwi�zanie polegaj�ce na zobowi�zaniu 
wszystkich podmiotów do podpisania umów z firmami zajmuj�cymi si� transportem, 
zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem odpadów (opcja I). 

6.5.2. Systemy zbiórki poszczególnych strumieni odpadów komunalnych. 

6.5.2.1. Zbiórka odpadów biodegradowalnych. 
Obecnie odpady biodegradowalne s� cz��ci� zbieranych na terenie miasta D�blin 

odpadów zmieszanych, które nast�pnie trafiaj� na składowiska komunalne. 
Aby umo�liwi� selektywn� zbiórk� odpadów biodegradowalnych musz� by� one 

zbierane na bie��co w osobnych pojemnikach. Na terenie zabudowy wielorodzinnej i 
handlowo – usługowej odpady b�d� gromadzone w pojemnikach 1100 l, natomiast na 
terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w workach foliowych. Pojemniki 1100 l 
b�d� ustawione w „centrach zbiórki” obok pojemników na zbierane selektywnie odpady 
suche oraz zmieszane komunalne. 

Na terenie miasta D�blin b�dzie zorganizowana zbiórka odpadów biodegradowalnych, 
które nast�pnie trafi� do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. 
Wywóz odpadów biodegradowalnych z posesji winien odbywa� si� systematycznie: 
- dla centrów usługowo - handlowych - codziennie,  
- dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu,  
- dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu,  
- dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesi�cu. 

6.5.2.2. Zbiórka odpadów opakowaniowych 
W wielu rejonach miasta D�blin system zbiórki odpadów opakowaniowych (szkła, 

tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury) jest ukształtowany i ustabilizowany.  
W miejscach dobrze zorganizowanej zbiórki odpadów powinien by� on 

kontynuowany.  
W rejonach miasta gdzie zbiórka odpadów opakowaniowych nie jest prowadzona oraz 

w miejscach, gdzie konieczna jest zmiana sytemu zbiórki odpadów powinien zosta� 
wprowadzony poni�ej proponowany sposób zbierania odpadów. 
Zbiórka opadów na terenach o zabudowie wielorodzinnej i handlowo – usługowej 

Na terenie miasta D�blin do zbiórki surowców wtórnych proponuje si� wykorzystanie 
pojemników o pojemno�ci 1100 l, które powinny by� oznaczone odpowiednimi kolorami 
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w zale�no�ci od rodzaju gromadzonych w nich odpadów. Na pojemnikach tych powinny 
znajdowa� si� wyra�ne oznaczenia mówi�ce o rodzaju odpadów w nich gromadzonych.  

Ilo�� kontenerów na segregowane odpady powinna by� uzale�niona od stopnia 
wdro�enia systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki 
powinien by� przeprowadzony stopniowo.  

Cz�stotliwo�� opró�niania pojemników, z segregowanymi odpadami suchymi, b�dzie 
ustalona w oparciu o analiz� przeprowadzon� w pierwszej fazie realizacji selektywnej zbiórki.  
Zbiórka odpadów na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 

Odpady segregowane gromadzone b�d� indywidualnie przez wła�cicieli gospodarstw 
domowych („u �ródła”) w workach foliowych 110 l, oznaczonych odpowiednimi kolorami 
oraz z wyra�n� informacj� o rodzaju gromadzonych w nich odpadach. W zale�no�ci od 
potrzeb przekazywane b�d�, według indywidualnych grafików, w okre�lonych terminach, 
firmom zajmuj�cym si� transportem lub zagospodarowaniem surowców wtórnych. Wła�ciciel 
posesji powinien w okre�lonym dniu i o okre�lonej godzinie wystawi� worek w miejsce łatwo 
dost�pne, umo�liwiaj�ce dojazd pojazdom wykorzystywanym do prowadzenia zbiórki.  

6.5.2.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 
Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane s� nast�puj�ce systemy: 
- okresowy odbiór bezpo�rednio od ich wła�cicieli oraz stworzenie warunków do 

zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”, 
- dostarczanie sprz�tu do ZZO (ZUOK Puławy) lub centrum recyklingu przez wła�cicieli 

własnym transportem, 
- bezpo�redni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprz�tu 

elektronicznego i sprz�tów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów 
wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie 
zasilaj� ogólnego strumienia odpadów komunalnych, 

- system wymienny polegaj�cy na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie 
przestarzałego sprz�tu w zamian za egzemplarz nowej generacji. 

Aktualnie na terenie miasta D�blin przepływ odpadów wielkogabarytowych nie jest 
rejestrowany.  

Z terenu miasta D�blin odpady wielkogabarytowe winny by� przekazywane do 
funkcjonuj�cego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach lub innym 
firmom zajmuj�cym si� zbiórk� odpadów wielkogabarytowych, które maj� pozwolenie na 
prowadzenie działalno�ci. 

6.5.2.4. Zbiórka odpadów budowlanych. 
Zbiórk� i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmowa� si� 

winni: 
- wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadz�ce 

prace remontowe, 
- specjalistyczne firmy zajmuj�ce si� zbiórk� odpadów. 

Zaleca si�, aby ju� na placu budowy składowa� w oddzielnych miejscach 
(pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywo�enie ich 
do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko. 

Z terenu miasta D�blin odpady budowlane winny by� przekazywane do 
funkcjonuj�cego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach lub innym 
firmom zajmuj�cym si� zbiórk� odpadów budowlanych, które maj� pozwolenie na 
prowadzenie działalno�ci. 



Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin 
 

 - 88 - 

6.5.2.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumieni 
odpadów komunalnych. 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych mo�e odbywa� si� według ni�ej przedstawionych 
sposobów. 
1. Zbiórka w punktach zbiorczych 

Odpady donoszone s� przez mieszka�ców do punktów zbiorczych - Punktów Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (PZON). 

2. Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych.(MPZON).  
Do tego celu stosowane s� specjalne samochody z pojemnikami obje�d�aj�ce w okre�lone 
dni wyznaczony obszar - �rednio cztery razy w roku.  

3. Zbiórka przez sie� handlow� np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami, stacje 
paliw itp.  
Władze komunalne zawieraj� umowy z ró�nymi placówkami handlowymi w zakresie 
przyjmowania i przechowywania ró�nych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny 
pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na ��danie. 

 

Odpady niebezpieczne powinny by� dostarczane do miejsc ich gromadzenia 
w pojemnikach zapewniaj�cych bezpiecze�stwo prac przeładunkowych i przewozu. 
Pojemniki te powinny by� wykonane z materiału odpornego na działanie składników 
umieszczanych w nich odpadów i winny posiada� szczelne zamkni�cie zabezpieczaj�ce przed 
przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynno�ci załadunkowych 
i rozładunkowych. 

W pierwszym etapie zbiórki odpadów niebezpiecznych, najkorzystniejszym 
rozwi�zaniem dla miasta D�blin b�dzie zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych 
w aptekach, sklepach fotograficznych, sklepach z farbami, stacjach paliw itp. Nast�pnym 
etapem mo�e by� utworzenie Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 
lub zakup Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.(MPZON).  

Zebrane na terenie miasta D�blin odpady niebezpieczne b�d� przekazywane na 
wyodr�bnione stanowisko odpadów niebezpiecznych do Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Puławach, sk�d nast�pnie b�d� odbierane przez zakłady zajmuj�ce 
si� ich unieszkodliwianiem. 

Przy zagospodarowywaniu odpadów niebezpiecznych mo�na zastosowa� wariant 
polegaj�cy na ich przekazywaniu do zakładów zajmuj�cych si� unieszkodliwianiem 
bezpo�rednio z Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) lub 
Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.(MPZON). 

6.5.3 Działania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. 

6.5.3.1 Linia do segregacji odpadów. 
Pozyskane selektywnie z terenu miasta D�blin odpady kierowane s� do sortowni 

odpadów, na linie do segregacji. 
Najkorzystniejszym rozwi�zaniem jest segregacja poprzez poł�czenie segregacji 

mechanicznej z r�czn�.  
W ramach selektywnego gromadzenia odpadów nast�puje: 
- uszlachetnianie zebranych selektywnie surowców, 
- konfekcjonowanie – przygotowanie do transportu (prasowanie, belowanie, rozdrabnianie), 
- załadunek odzyskanych surowców na �rodki transportu. 
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Aktualnie na terenie miasta nie przewiduje si� utworzenia linii do segregacji odpadów. 
Odpady zebrane selektywnie przekazywane s� do sortowni odpadów w Puławach i Radomiu.  

Według zało�e� PGO dla województwa lubelskiego gospodarka odpadami na terenie 
miasta D�blin b�dzie prowadzona w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów - ZZO 
Puławy. W zwi�zku z tym docelowym rozwi�zaniem dla D�blina b�dzie przekazywanie 
selektywnie zebranych odpadów do sortowni funkcjonuj�cej w ramach Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach.  

Nale�y zaznaczy�, �e na terenie miasta D�blin mog� funkcjonowa� inne zakłady 
zajmuj�ce si� gospodark� odpadami. 

 

6.5.3.2 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegaj�cych 
biodegradacji. 

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji b�dzie 
obywa� si�: 
- poprzez kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie (na terenach 

z zabudow� jednorodzinn� i zagrodow�), 
- w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, w wyniku mokrej 

fermentacji. Odpady te b�d� przerabiane na kompost, który nast�pnie b�dzie sprzedawany 
okolicznym mieszka�com. W zwi�zku z funkcjonowaniem, w ramach ZUOK 
w Puławach, instalacji do zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych, odpady 
z terenu miasta D�blin mog� by� przekazywane do ZUOK. 

6.5.3.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych. 
Zebrane odpady wielkogabarytowe b�d� demontowane na stanowiskach znajduj�cych 

si� na terenie ZUOK w Puławach wyposa�onych w: stanowiska �lusarskie, instalacj� do 
odsysania płynów chłodniczych i olejów, zestaw do ci�cia gazowego, kontenery na 
odzyskane materiały, pojemniki do przechowywania odpadów ciekłych, prasy do metalu 
i rozdrabniarki do tworzyw sztucznych. 

Ze sprz�tu powinny by� wyselekcjonowane elementy zawieraj�ce składniki 
niebezpieczne, takie jak freon i oleje. Płyny te nale�y przekaza� do unieszkodliwienia przez 
wyspecjalizowane przedsi�biorstwa.  

Odpady rozkruszone b�d� unieszkodliwiane poprzez deponowanie ich na składowisku 
odpadów funkcjonuj�cym przy ZUOK w Puławach.  

Poza ZUOK w Puławach na terenie miasta D�blin mog� funkcjonowa� inne zakłady 
zajmuj�ce si� zagospodarowywaniem odpadów wielkogabarytowych. 

6.5.3.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. 
Wysegregowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne b�d� przed 

przekazaniem ich do unieszkodliwiania, tymczasowo przechowywane w odpowiednich 
pomieszczeniach takich jak apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami, stacje paliw itp., 
Miejskim Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) lub Mobilnym Punkcie 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (MPZON), a tak�e w ZUOK w Puławach.  

Ka�dy rodzaj odpadów niebezpiecznych b�dzie gromadzony i przechowywany 
oddzielnie.  

Odpady niebezpieczne z wy�ej wymienionych punktów b�d� przekazywane do 
unieszkodliwienia odbiorcom posiadaj�cym wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie 
działalno�ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów. 
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6.5.3.5. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych. 
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych b�dzie odbywa� si� na terenie 

ZUOK w Puławach. 
Rozkruszone niewykorzystane odpady budowlane b�d� unieszkodliwiane poprzez 

deponowanie na składowisku odpadów eksploatowanym w ramach ZUOK w Puławach. 
Poza ZUOK w Puławach na terenie miasta D�blin mog� funkcjonowa� inne zakłady 

zajmuj�ce si� zagospodarowywaniem odpadów budowlanych. 

6.5.3.6. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych z miasta D�blin 
Odpady komunalne z terenu miasta D�blin unieszkodliwiane b�d� na składowiskach 

odpadów komunalnych w Puławach, Cudnowie (gmina Jedlnia-Letnisko) i Rykach. 
Według zało�e� PGO dla województwa lubelskiego gospodarka odpadami na terenie 

miasta D�blin b�dzie prowadzona w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów - ZZO 
Puławy. W zwi�zku z tym docelowym rozwi�zaniem dla D�blina b�dzie przekazywanie 
odpadów balastowych na składowisko odpadów komunalnych w Puławach funkcjonuj�ce 
w ramach ZUOK w Puławach. Pomimo przynale�no�ci miasta D�blin do ZZO Puławy, na 
terenie miasta mog� funkcjonowa� firmy, które b�d� przekazywa� odpady komunalne 
z miasta D�blin na inne składowiska ni� składowisko odpadów komunalnych w Puławach. 

6.6. Plan działa� w zakresie zamykania i rekultywacji składowiska 
odpadów komunalnych w D�blinie. 

6.6.1. Rekultywacja składowiska. 
Na terenie miasta D�blin znajduje si� składowisko odpadów komunalnych. Zostało 

ono zamkni�te w 1998 r., na podstawie decyzji z dnia 13.02.1998 r., znak: 
WIO�/1/460/40/731/98. Jego powierzchnia wynosi 3,97 ha. Decyzja dotycz�ca składowisko 
wskazuje na jego rekultywacj� poprzez zalesienie. Składowisko nie posiadało szczelnego 
podło�a. Przy składowisku znajduje si� 1 otwór obserwacyjny słu��cy monitorowaniu jako�ci 
wód podziemnych . 

Rekultywacja składowiska winna polega� na: 
- ukształtowaniu skarp i wierzchowiny składowiska, 
- technicznym zabezpieczeniu wód podziemnych i powierzchniowych przed przenikaniem 

do nich odcieków z rekultywowanego składowiska, 
- zabezpieczeniu przed niekontrolowan� emisj� gazu wysypiskowego, 
- wykonaniu rekultywacyjnej warstwy glebotwórczej,  
- ko�cowym uporz�dkowaniu terenu, rozbiórce infrastruktury technicznej 

i uporz�dkowaniu terenów przyległych. 
Teren zamkni�tego składowiska pokrywa si� samoistnie poro�ni�t� ro�linno�ci�. S� to 

ro�liny najbardziej odporne na skrajne i negatywne warunki siedliskowe takie jak komosa, 
podbiał, starzec lepki. Ponadto wyst�puj� tam inne trawy, oraz krzewy i drzewa. Proces 
samoistnego zarastania składowiska b�dzie trwał 60-70 lat. 

 

W rekultywacji stosuje si� nast�puj�ce rozwi�zania techniczne: 
Uszczelnienie powierzchni składowiska 

Uszczelnienie czaszy składowiska mo�na dokonywa� wieloma sposobami, ł�cz�c 
jednocze�nie ten zabieg z rekultywacj�. Przy przyj�ciu okre�lonego rozwi�zania i sposobu 
przykrycia nale�y pami�ta� o jego osiadaniu w czasie. Im młodsze składowisko, tym wi�ksze 
osiadanie i wi�ksze odkształcenia powierzchni.  
Uszczelnienia boczne 
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Uszczelnienia boczne składowisk maj� na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia 
wód podziemnych przez odcieki migruj�ce ze składowiska. Uszczelnienie polega na 
utworzeniu pod składowiskiem szczelnej bariery, zabezpieczaj�cej zarówno przed 
wydostaniem si� odcieków na zewn�trz, jak i napływem wód podziemnych do wn�trza 
składowiska. 
Odgazowanie składowisk: 

Odgazowanie składowisk polega na zainstalowaniu na terenie składowiska 
perforowanych rur odgazowuj�cych układanych w mineralnej warstwie drena�u gazowego 
lub uło�eniu warstwy odgazowuj�cej wykonanej z geokompozytu.  
Drena�e pionowe: 

Drena�e pionowe składaj� si� z odpowiednio wykonanych studzienek lub szybów 
posadowionych na podsypce fundamentowej. Studzienki lub szyby wykonuje si� z rur 
perforowanych o �rednicy 160 ÷ 200 mm, otoczonych przepuszczaln� kolumn� ze �wiru o 
uziarnieniu 16/32 mm lub ze specjalnych bloczków ceglanych z otworami w obramowaniu 
z geosiatki lub przesuwnej rury obsadowej o �rednicy 1000 mm zamkni�tej pokryw�. Po 
zamkni�ciu składowiska przewody s� zamykane głowic�.  
Przykrycie skarp 

Bardzo istotne w rekultywacji jest wła�ciwe zabezpieczenie skarp. Przy nadmiernym 
spływie wód powierzchniowych na skarpach mo�e wyst�pi� erozja wodna, powoduj�ca 
wymywanie warstwy rekultywacyjnej oraz wysianych nasion. W celu zabezpieczenia skarp 
stosuje si� ró�ne umocnienia wykonane z materiałów naturalnych i sztucznych. 

6.6.2. Monitoring składowiska. 
Monitoring nieczynnego składowiska komunalnego w D�blinie prowadzony winien 

by� w oparciu o istniej�cy w rejonie składowiska 1 piezometr (otwór obserwacyjny). 
W przypadku gdyby stan jako�ci wód podziemnych nie był okre�lony w sposób 

wystarczaj�cy, ich ilo�� wokół składowiska nale�y zwi�kszy�. 
Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu 

oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, składowisko odpadów musi 
by� monitorowane przez 30 lat od uzyskania decyzji o zamkni�ciu składowiska odpadów. 

6.7. Osady �ciekowe. 
Oczyszczalnie �cieków s� �ródłem powstawania odpadów organicznych zwanych 

osadami �ciekowymi. Tego typu odpad mo�e by� wł�czony do systemu zagospodarowania 
frakcji biodegradowalnej.  

Dotyczy to zwłaszcza nie przefermentowanych osadów �ciekowych, które mo�na 
podda� procesom współkompostowania z odpadami zielonymi czy frakcj� biodegradowaln� 
znajduj�c� si� w odpadach komunalnych.  

Monitorowanie gospodarki osadowej z oczyszczalni �cieków polega na okre�leniu 
ilo�ci osadów w przeliczeniu na such� mas� i okre�leniu procesów, z jakich osady pochodz�. 

Osady �ciekowe wytwarzane w oczyszczalniach �cieków to przede wszystkim: odpady 
skratek, odpady z piaskowników oraz odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów. 

6.7.1. Cele i kierunki działa� w zakresie gospodarki odpadami osadami 
�ciekowymi. 

Cele w zakresie gospodarki odpadami osadami �ciekowymi 
- zwi�kszenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami �ciekowymi, 
- zwi�kszenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów �ciekowych, 
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- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotycz�cych bezpiecze�stwa sanitarnego 
i chemicznego. 

Kierunki w zakresie gospodarki odpadami osadami �ciekowymi 
- unieszkodliwianie osadów �ciekowych poprzez kompostowanie, 
- likwidacja tymczasowego składowania osadów przy oczyszczalniach �cieków. 

6.7.2. Sposób post�powania z wytworzonymi osadami �ciekowymi. 
Przewiduje si� nast�puj�ce kierunki post�powania z osadami �ciekowymi: 
- wykorzystanie osadów �ciekowych do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, 
- kompostowanie osadów �ciekowych wraz z frakcj� organiczn� odpadów komunalnych. 

Powstały w ten sposób kompost b�dzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej 
oraz w rekultywacji składowiska, 

- wykorzystanie osadów �ciekowych, o odpowiednich parametrach, w celach nawozowych, 
Na terenie Unii Europejskiej, od roku 2005 r., b�dzie istniał zakaz składowania 

osadów zawieraj�cych substancj� organiczn�. Po uwzgl�dnieniu dla Polski okresów 
przej�ciowych, zakaz ten zostanie wprowadzony w terminie pó�niejszym. 

6.7.3. Kompostowanie osadów �ciekowych. 
Dotychczasowe do�wiadczenia wykazuj�, �e osady �ciekowe po procesie 

kompostowania s� bezpieczne pod wzgl�dem mikrobiologicznym.  

6.7.3.1. Kompostowanie pryzmowe. 
Kompostowaniu mo�na poddawa� osady surowe lub osady ustabilizowane po 

fermentacji lub tlenowej stabilizacji. Kompostowanie wymaga odwodnienia osadów, 
nast�pnie osady poddaje si� zmieszaniu np. ze smoł� lub trocinami. Z uwagi na uci��liwo�� 
zapachow� wymagana jest dezodoryzacja powietrza stosowanego do napowietrzania. 

Kompostowanie jest procesem długotrwałym, a sumaryczny czas kompostowania 
i dojrzewania kompostu w systemie pryzmowym dochodzi do sze�ciu miesi�cy. 

6.7.3.2 Kompostowanie komorowe. 
Proces kompostowania odbywa si� wraz z dodatkiem innej substancji o własno�ciach 

strukturotwórczych. Takimi substancjami mog� by� odpady organiczne, takie jak trociny, 
słoma, zr�bki drewniane (z zieleni miejskiej), pyły papierowe itp.  

Odpowiednio wykonana i uło�ona w pryzmy mieszanina kompostowa podlega 
napowietrzaniu na specjalnych urz�dzeniach. Dzi�ki temu mo�na uzyska� kompost po 
wyj�tkowo krótkim czasie, nawet 2 miesi�cy (w warunkach naturalnych ok. 2 lat). 

6.7.4. Agrotechniczne przetwarzanie osadów na kompost ro�linny. 
Agrotechniczne przetwarzanie osadów �ciekowych na kompost ro�linny polega na 

wykorzystaniu osadów jako podło�a do intensywnej produkcji zielonej masy. Uzyskana na tej 
drodze biomasa kierowana jest do kompostowania. 

6.7.5. Poprawa wła�ciwo�ci osadów przy u�yciu wapna nawozowego. 
Poprawa wła�ciwo�ci osadów �ciekowych mo�e si� odbywa� przy pomocy wapna 

nawozowego. Wymieszanie osadu z wapnem powoduje okresowy wzrost temperatury, w 
wyniku czego cz��� wody ulega wyparowaniu. Pozostała woda wchodzi w reakcj� z tlenkiem 
wapnia i w efekcie uzyskuje si� nawóz wapniowo - organiczny, wzbogacony w makro 
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i mikroelementy o wła�ciwo�ciach fizycznych, spełniaj�cych wymogi stawiane nawozom 
wapniowym.  

Du�� zalet� unieszkodliwiania osadów �ciekowych przy pomocy wapna jest 
otrzymanie produktu wolnego od zarazków chorobotwórczych, które gin� z powodu zarówno 
wysokiej temperatury, jak równie� ze wzgl�du na silnie alkaliczne �rodowisko. 

 

6.7.6. Biokompostowanie. 
Oprócz metod fizyko - chemicznych, do przeróbki osadów �ciekowych stosowane s� 

tak�e metody biologiczne, w których wykorzystywane s� odpowiednie zestawy 
mikroorganizmów lub d�d�ownic. Ta ostatnia metoda jest cz�sto okre�lana jako metoda 
biokompostowa z udziałem d�d�ownicy Eisenia foetida (znana pod handlow� nazw� 
"czerwona kalifornijska"). W ostatnich latach metoda ta budzi coraz wi�ksze zainteresowanie 
i jest szczególnie obiecuj�ca ze wzgl�du na uzyskiwanie cennego nawozu zwanego 
biohumusem czy te� wermikompostem.  

6.7.7. Fermentacja mokra, mezofilowa. 
Metoda ta stosowana jest od marca 2003 r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Puławach. 
Fermentacja mokra bazuje na tzw. zawiesinie biofrakcji odpadów komunalnych. 

Wytwarza si� j� roztwarzaj�c biofrakcj� (cz��� strumienia odpadów charakteryzuj�c� si� 
wysok� zawarto�ci� składników biologicznie rozkładalnych) z wod� technologiczn� (�cieki 
oczyszczone, odcieki, �cieki deszczowe, woda wodoci�gowa - awaryjnie). Zawiesina 
charakteryzuje si� zawarto�ci� suchej masy w zakresie 6 do 12 %. Fermentacj� zawiesiny 
prowadzi si� w wydzielonych komorach fermentacyjnych. Fermentacj� mokr� prowadzi si� 
zwykle w warunkach mezofilowych.  

 

Przynale�no�� miasta D�blin do ZZO Puławy stwarza korzystn� dla miasta mo�liwo�� 
przetwarzania osadów �ciekowych metod� fermentacji mokrej, w obr�bie instalacji do 
zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych funkcjonuj�cej w ramach Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. 

6.8. Sektor gospodarczy. 

6.8.1. Sektor przemysłowy. 
W perspektywie lat 2004 – 2020 zwi�kszy si� udział odzyskiwanych w procesach 

produkcyjnych odpadów przemysłowych. W zwi�zku z tym konieczne jest zintensyfikowanie 
działa� podmiotów gospodarczych wytwarzaj�cych te odpady, w celu ich maksymalnego 
ponownego wykorzystania gospodarczego. 

6.8.1.1. Cele i kierunki w zakresie gospodarki odpadami z sektora 
przemysłowego. 

Cele na lata 2004 – 2020 
- zwi�kszenie stopnia wykorzystania odpadów, 
- bezpieczne dla �rodowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów 

i urz�dze� zawieraj�cych PCB, 
- eliminacja zagro�enia ze strony odpadów pochodzenia zwierz�cego. 

Kierunki działa� w celu osi�gni�cia zało�onych celów 
- systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii 

produkcji, 
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- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzaj�cych odpady przemysłowe do 
zintensyfikowania działa� zmierzaj�cych do maksymalizacji gospodarczego 
wykorzystania odpadów, 

- dekontaminacja i unieszkodliwienie urz�dze� zawieraj�cych PCB oraz likwidacja PCB, 
- organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów 

pochodzenia zwierz�cego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierz�t (HRM). 

6.8.1.2. Cele i kierunki w zakresie gospodarki poszczególnych rodzajów 
odpadów. 

 

Popioły i 	u	le 
W celu zmniejszenia ilo�ci popiołów i �u�li eliminowane s� niskosprawne kotłownie 

lokalne oraz ogrzewanie w�glowe zast�powane jest ogrzewaniem gazowym i elektrycznym. 
Mo�liwo�ci techniczne i technologiczne zagospodarowania i unieszkodliwiania 

odpadów z energetyki cieplnej s� nast�puj�ce: wytwarzanie mieszanek z przeznaczaniem dla 
budownictwa drogowego, wytwarzanie spoiw cementowo – popiołowych, wytwarzanie 
betonów samozag�szczalnych, wykorzystanie do makroniwelacji i rekultywacji terenów, 
wytwarzanie kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i �u�la, aktywacja popiołów 
konwencjonalnych dla uzyskania dodatku do betonów, produkcja spoiw 
ceramicznych na bazie popiołów konwencjonalnych i fluidalnych dla potrzeb budownictwa 
drogowego i geotechnicznego.. 

 
Gruz budowlany 

Głównym kierunkiem wykorzystania gruzu powstaj�cego w trakcie prowadzenia prac 
rozbiórkowych i remontowych w budownictwie i drogownictwie b�dzie stosowanie go jako 
kruszywa do budowy obiektów kubaturowych i do budowy dróg. 

 
Wraki pojazdów 

W zwi�zku ze znacznym wzrostem ilo�ci samochodów wyst�puje wzrost ilo�ci 
złomowanych pojazdów.  

Na terenie kraju istniej� mo�liwo�ci technologiczne przerobu wi�kszo�ci elementów 
pochodz�cych z demonta�u samochodów. Jedynie zagospodarowanie pianki poliuretanowej 
stanowi problem. 

 
Opony 

Zu�yte opony mog� by� wykorzystywane poprzez bie�nikowanie, wykorzystanie 
produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii.  

Pomimo istnienia mo�liwo�ci technicznych do realizacji poszczególnych kierunków 
wykorzystania odpadowych opon, istniej� du�e trudno�ci z pozyskaniem surowca, ze wzgl�du 
na brak systemu zbiórki opon. 

Gospodarka zu�ytymi oponami powinna ulec znacznej poprawie ze wzgl�du na nowe 
uregulowania prawne wynikaj�ce z dostosowywania prawa do wymaga� Unii Europejskiej. 
Ustawa o odpadach wprowadza zakaz składowania opon, natomiast na mocy ustawy 
o wprowadzeniu ustawy – Po�, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, zakaz 
ten wszedł w �ycie z dniem 1 lipca 2003 r. dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 r. wejdzie 
dla cz��ci opon (opon poci�tych). 

Jednocze�nie na mocy ustawy o obowi�zkach producentów niektórych wyrobów oraz 
opłacie produktowej i depozytowej został nało�ony na producentów i importerów opon 
wprowadzanych na rynek obowi�zek recyklingu zu�ytych opon. 
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Rozporz�dzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i pou�ytkowych okre�la poziomy odzysku zu�ytych opon 
w poszczególnych latach, które odpowiednio wynosz�: 
2004 r. – 50 %, 2005 r. – 60 %, 2006 r. – 70 %, 2007 r. – 75 %.. 

 
Odpady olejowe 

Odpady olejowe b�d� przekazywane firmom specjalistycznym trudni�cym si� zbiórk� 
olejów przepracowanych lub firmom prowadz�cym serwisy separatorów olejowych.  

Jednym ze sposobów wykorzystania energetycznego olejów odpadowych jest ich 
spalanie w specjalnie do tego celu dostosowanych instalacjach.  

Istniej�ce w Polsce moce przerobowe w zakresie zagospodarowania olejów 
przepracowanych s� wystarczaj�ce, tym bardziej, �e planowane jest zwi�kszenie zdolno�ci 
przerobowych Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A. koło Krosna. Odpady o wysokich 
wła�ciwo�ciach energetycznych b�d� wykorzystywane do podniesienia efektywno�ci zakładu 
termicznego unieszkodliwiania odpadów.  

Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych, konieczne jest 
wypracowanie i wdro�enie nowych zasad ogólno wojewódzkiego zintegrowanego systemu 
zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych. System ten powinien by� �ci�le 
wpisany w system organizacji zbiórki olejów przepracowanych obowi�zuj�cy na terenie 
całego kraju.  

Podstawowymi elementami systemu powinny by� punkty zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (PZON), w tym olejów odpadowych – przepracowanych. 

Podstawowym wyposa�eniem tych punktów powinny by� kontenery o pojemno�ci 
600 ÷ 1400 litrów, których produkcja w wersji przystosowanej do gromadzenia olejów 
przepracowanych ju� jest wdro�ona w kraju. 

Funkcj� punktu zlewu odpadów olejowych mog� pełni�: stacje paliw, warsztaty 
samochodowe, zakłady przemysłowe i stacje obsługi samochodów. 

Odzysk (zagospodarowanie) olejów odpadowych powinien by� zgodne z art. 39 
ustawy o odpadach. Prowadzony powinien by� poprzez: regeneracj�, unieszkodliwianie 
olejów odpadowych-przepracowanych, wykorzystanie do podniesienia efektywno�ci zakładu 
termicznej utylizacji odpadów i in. 

 
Akumulatory i baterie 

Głównym �ródłem akumulatorów s� �rodki transportu.  
Akumulatory wielkogabarytowe niklowo—kadmowe u�ywane s� przede wszystkim 

przez podmioty gospodarcze. Poza tym, powstaje du�a ilo�� akumulatorów 
małogabarytowych i baterii.  

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane b�d� do zakładów unieszkodliwiaj�cych, 
których jest w Polsce dostateczna ilo��. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie 
s� przetwarzane, gdy� w kraju brak odpowiedniej technologii. 

Dalszemu usprawnieniu podlega� b�dzie sposób zbiórki odpadowych �ródeł pr�du, 
szczególnie z rozproszonych miejsc ich powstawania.  

Obowi�zek odzysku z rynku akumulatorów i baterii został nało�ony na podmioty 
wprowadzaj�ce je na rynek. Ma on by� egzekwowany przy zastosowaniu opłaty produktowej. 

Proponuje si�, aby zbierane baterie składowa� na składowiskach odpadów 
niebezpiecznych do czasu uruchomienia technologii ich przerobu. 

Na terenie województwa lubelskiego odbiorcami baterii i akumulatorów s� m.in.: 
Lub-Eko-Plus z Lublina i RETHMAN �widnik Sp. z o.o. ze �widnika. 
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Odpady azbestowe 
Według danych Urz�du Miasta D�blin na terenie miasta D�blin suma powierzchni 

pokry� dachowych z eternitu zawieraj�cego azbest, oraz elewacji wynosi ok. 153 488 m2,  
Odpady zawieraj�ce azbest unieszkodliwia si� poprzez składowanie na składowiskach 

z uszczelnionym podło�em. Unieszkodliwianie odpadów azbestowych winno by� 
prowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowi�zuj�cych aktach prawnych, w tym 
zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest stosowanych na 
terytorium Polski” przyj�tym przez Rad� Ministrów 14 maja 2002 r. W warunkach polskich 
zakłada si� 30-letni okres usuwania wyrobów azbestowo - ceramicznych, jako okres 
graniczny ich bezpiecznego u�ytkowania. Pozytywnym elementem jest powstawanie 
podmiotów zajmuj�cych si� gospodarowaniem odpadami zawieraj�cymi azbest. Urz�d Miasta 
D�blin mógłby przeznaczy� cz��� �rodków z Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska na 
dofinansowanie usuwania pokry� azbestowych z posesji osób prywatnych. 

W oparciu o informacje zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, na koniec 
2001 r. funkcjonowało w Polsce 9 składowisk odpadów, na których deponowane s� odpady 
azbestowo – cementowych.  

Du�a ilo�� potencjalnych odpadów azbestowych na terenie miasta D�blin sprawia, �e 
w przyszło�ci powinna by� rozwa�ana mo�liwo�� budowy składowiska dla odpadów 
zawieraj�cych azbest, która b�dzie spełniało warunki �rodowiskowe i prawne, w tym b�dzie 
posiadało uszczelnione podło�e. Nale�ałoby rozwa�y� budow� składowiska np. wspólnego 
dla powiatów puławskiego i ryckiego lub składowiska funkcjonuj�cego w ramach ZZO 
Puławy. Lokalizacja składowiska winna by� poprzedzona szczegółowymi badaniami 
geologicznymi podło�a. 

 
Odpady farb i lakierów 

Prognozy wskazuj�, �e ilo�� tych odpadów zawieraj�cych farby i lakiery nie powinna 
znacz�co wzrasta�, natomiast nast�pi spadek ich toksyczno�ci.  

Aktualnie w kraju istnieje dostateczna baza instalacji umo�liwiaj�cych pełne ich 
unieszkodliwienie.  

Na terenie miasta D�blin gospodarka odpadami zawieraj�cymi farby i lakiery nie jest 
ewidencjonowana w dostatecznym stopniu ze wzgl�du na rozproszenie zakładów, w których 
odpady te s� wytwarzanie oraz ich niewielkie obj�to�ciowo ilo�ci. 

 
Odpady zawieraj�ce PCB 

W mie�cie D�blin winna by� przeprowadzona ewidencja urz�dze� zanieczyszczonych 
PCB oraz powinny by� podj�te działania techniczne dla eliminacji tych urz�dze� 
i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawieraj�cych powy�ej 50 ppm PCB/PCT. 
W pierwszej kolejno�ci zinwentaryzowane zostan� urz�dzenia zawieraj�ce powy�ej 5 litrów 
PCB. Do ko�ca 2010 r. oczyszczone zostan� wszelkie urz�dzenia i instalacje zawieraj�cych te 
substancje. 

Obowi�zek przeprowadzenia inwentaryzacji spoczywa na wykorzystuj�cym PCB. 
W terminie jednego miesi�ca po przeprowadzonej inwentaryzacji nale�y przedło�y� 
informacj� do wojewody, a w przypadku osób fizycznych, nie b�d�cych przedsi�biorcami do 
burmistrza. 

Aktualnie w Polsce unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB mo�na zrealizowa� 
m. in. w Zakładach ANWIL S.A. we Włocławku, które eksploatuj� od 1998 r. instalacj� 
odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych oraz w Zakładach Chemicznych 
ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.  

Na terenie kraju brak jest instalacji niszczenia złomowanych kondensatorów z PCB. 
Mo�liwe jest unieszkodliwienie kondensatorów z PCB poza granicami kraju. Zbiórk� 
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i nadzorem nad przewozem do spalarni w zakładach TREDI we Francji zajmuje si� firma 
POFRABAT. 
Cele krótkoterminowe do 2006 r. - likwidacja urz�dze� zawieraj�cych PCB (według PGO dla 
województwa lubelskiego): 
- utworzenie bazy danych o urz�dzeniach zawieraj�cych PCB na terenie miasta D�blin, 
- wykonanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urz�dze� zawieraj�cych PCB, 
- kontrola prawidłowego oznakowania urz�dze� zawieraj�cych PCB oraz monitoring 

procesu likwidacji urz�dze� zawieraj�cych PCB, 
- kampania edukacyjno - propagandowa w zakresie prawidłowego post�powania 

z odpadami zawieraj�cymi PCB. 

Cele długoterminowe 2007–2015 r. – całkowita likwidacja urz�dze� zawieraj�cych PCB 
(według PGO dla województwa lubelskiego): 
- monitoring procesu likwidacji urz�dze� zawieraj�cych PCB, 
- prowadzenie prac likwidacyjnych – zako�czenie 2010 r. 
 
Zu	yte urz�dzenia elektryczne i elektroniczne 

Zadania w zakresie gospodarki zu�ytymi urz�dzeniami elektrycznymi 
i elektronicznymi: 

1. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie 
miasta D�blin.  

 Przyj�cie nast�puj�cego systemu zbiórki urz�dze� elektrycznych i elektronicznych:  
- od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprz�tu elektrycznego lub 

bezpo�rednio do zakładów recyklingu i demonta�u,  
- z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub punkty zbierania odpadów 

niebezpiecznych organizowane przez gminy. 
2. Wprowadzenie systemu monitorowania i przekazywania informacji o wdra�aniu 

selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. 
3. Rozwój działa� w zakresie przedłu�ania okresu u�ytkowania. 
 

6.8.2. Jednostki słu�by zdrowia i placówki weterynaryjne. 
Cele: 
- minimalizacja ilo�ci powstawania odpadów, 
- eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami. 

Kierunki działa� dla osi�gni�cia zało�onego celu: 
- unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych w spalarniach 

zlokalizowanych w Lublinie i Radzyniu Podlaskim. 
- kontynuacja unieszkodliwiania odpadów w autoklawach.  
- selektywna zbiórka infekcyjnych odpadów weterynaryjnych ze strumienia odpadów 

komunalnych. 
- udział w opracowaniu powiatowej bazy danych dotycz�cej ilo�ci, sposobu 

gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów pochodz�cych z działalno�ci słu�b 
medycznych i weterynaryjnych, 

- kontynuowanie organizowania szkole� dla pracowników słu�by zdrowia z terenu powiatu 
ryckiego na temat gospodarki odpadami z jednostek słu�by zdrowia i placówek 
weterynaryjnych. 
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Szczegółowe zalecenia dla placówek słu�by zdrowia: 
1. Zapobieganie powstawaniu odpadów u �ródła przez: 

- wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów 
niebezpiecznych, 

- dostawa towarów w opakowaniach wielokrotnego u�ytku, 
- zobowi�zanie dostawców umow� do odbioru opakowa�, 
- redukcja ilo�ci materiałów opakowaniowych poprzez wprowadzenie urz�dze� 

dozuj�cych oraz zamawianie materiałów w du�ych pojemnikach zwrotnych, 
- zast�pienie materiałów jednorazowych odpowiednikami wielorazowego 

zastosowania, je�eli jest to mo�liwe pod wzgl�dem sanitarnym. 
2. Kontynuowanie szkolenia personelu w zakresie wła�ciwych praktyk post�powania z 

odpadami niebezpiecznymi. 

7. Harmonogram kosztów wdra�ania i mo�liwo�ci finansowania PGO 
w mie�cie D�blin. 

Wprowadzanie w �ycie PGO w sektorze komunalnym wi�za� si� b�dzie 
z konieczno�ci� ponoszenia kosztów niezb�dnych do realizacji przedsi�wzi�� inwestycyjnych 
zwi�zanych ze zbieraniem, transportem, segregacj�, odzyskiem i unieszkodliwianiem 
odpadów, oraz b�dzie wi�za� si� z likwidacj� i rekultywacj� zamkni�tego składowiska 
komunalnego w D�blinie.  

Koszty realizacji zało�onych działa� zostały przedstawione w oparciu 
o przeprowadzon� analiz� ilo�ci powstaj�cych odpadów oraz o dane z Planu Gospodarki 
Odpadami dla województwa lubelskiego okre�laj�ce: 
- koszty jednostkowe (zamieszczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami), 
- jednostkowe wska�niki kosztów wyliczonych na podstawie analizy rynku. 
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7.1. Koszty inwestycyjne. 
Koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne realizacji PGO dla miasta D�blin podano 

wraz z harmonogramem działa�, w podziale na: krótkoterminowe (lata 2004 – 2007) 
i długoterminowe (lata 2008 – 2020). 

 
Tab. 7.1 Szacunkowy harmonogram i koszt inwestycji poniesionych przez miasto D�blin, 

przewidzianych do 2020 r., w tys. zł 
 

Lata realizacji 
Zadanie 

2004 - 2007 2008 - 2020 


ródła 
finanso- 
wania 

Budowa Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (PZON) 50 - 

Zakup Mobilnego Punktu Zbiórki odpadów 
niebezpiecznych - 50 

Zakup pojemników do zbiórki selektywnej 
odpadów opakowaniowych 300 100 

Zakup pojemników do zbiórki odpadów 
organicznych - 800 

Zakup pojemników na odpady 
niebezpieczne 150 100 

Rekultywacja składowiska komunalnego 
w D�blinie 300 - 

fundusze 
krajowe, 
�rodki 

własne, 
fundusze UE, 

kredyty 

Razem 800 1050  
 

7.2 Koszty eksploatacyjne  

W poni�szych tabelach zestawiono obliczone szacunkowe koszty eksploatacyjne 
zbiórki, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, frakcji organicznej i surowców 
wtórnych oraz koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, 
wielkogabarytowych i niebezpiecznych. 
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Tab. 7.2a Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, frakcji organicznej i surowców  
wtórnych (tys. zł/rok) dla miasta D�blin. 

 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

odpady do 
składowania 186 184 181 178 176 173 170 165 164 162 159 155 151 148 145 142 139 

frakcja 
organiczne 30 34 39 43 46 49 52 54 57 61 64 68 71 77 81 86 91 

surowce wtórne 25 29 34 37 40 43 45 48 49 49 52 54 58 58 59 61 63 

Zbiórka 

Razem 241 248 253 258 262 265 267 268 270 272 274 277 280 283 286 288 293 
odpady do 

składowania 149 148 145 142 141 139 136 132 131 129 127 124 121 118 116 114 111 

frakcja 
organiczne 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 29 31 32 34 36 

surowce wtórne 11 13 15 17 18 19 20 21 22 22 23 24 26 26 26 27 28 

Transport 

Razem 172 174 175 176 177 177 177 175 175 176 175 175 175 175 175 175 175 

surowce wtórne 42 49 56 62 67 72 76 80 81 82 86 91 96 97 99 101 106 

kompostowanie 69 79 89 100 106 112 119 125 132 139 147 155 164 177 187 197 208 

składowanie 335 332 326 320 316 312 306 297 294 291 285 279 272 266 262 256 250 

Unieszkodliwienie 

Razem 446 460 471 482 489 496 501 503 508 513 519 525 532 540 547 554 564 
Ł�cznie (tys. zł): 859 882 900 916 927 939 945 946 953 960 968 978 988 998 1008 1017 1032 

na 1 mieszka�ca (zł) 44 45 46 47 47 48 48 48 48 48 49 49 50 50 50 51 51 
na 1 Mg (zł) 101 100 100 99 98 97 95 92 91 89 87 86 84 82 80 78 77 
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Tab. 7.2b Szacunkowe koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych 

(tys. zł/rok) dla miasta D�blin  

 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

zbiórka 
i transport 4 6 7 10 14 17 23 30 35 41 48 56 65 75 86 98 110 Odpady 

budowlane odzysk i 
unieszkodliwianie 10 15 18 25 33 43 56 72 86 101 118 136 159 184 209 240 268 

zbiórka 
i transport 4 8 10 12 15 17 19 21 22 24 27 29 31 33 34 35 36 Odpady 

wielkogabarytowe odzysk i 
unieszkodliwianie 8 16 21 25 30 34 38 42 46 50 55 60 64 67 70 72 74 

zbiórka 
i transport 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 10 10 10 11 11 11 11 Odpady 

niebezpieczne odzysk i 
unieszkodliwianie 6 7 9 11 13 17 20 23 25 26 30 32 33 34 35 36 36 

Razem (tys. zł): 34 54 68 88 109 134 161 195 222 251 288 324 363 404 444 492 535 
 
 

Tab. 7.2c �rednie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzgl�dniaj�cego wszystkie odpady wytwarzane (tys. zł/rok)  
dla miasta D�blin 

 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Koszty ogółem (tys. zł) 893 936 968 1 004 1 036 1 072 1 106 1 141 1 175 1 211 1 256 1 302 1 350 1 402 1 452 1 509 1 567 
Na 1 mieszka�ca (zł) 45,9 48,0 49,5 51,2 52,8 54,5 56,1 57,8 59,4 61,1 63,2 65,4 67,7 70,1 72,5 75,2 77,9 

Na 1 Mg odpadów komunalnych (zł) 104,9 106,3 107,4 108,7 109,4 110,3 110,7 111,5 111,9 112,4 113,3 114,1 114,8 115,5 115,9 116,4 116,7 
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7.3 Koszt innych działa� nieinwestycyjnych. 
Oprócz wymienionych w powy�szych punktach kosztów inwestycyjnych oraz 

kosztów zbiórki, transportu i odzysku/unieszkodliwiania odpadów, systemowa gospodarka 
odpadami wymaga prowadzenia działa� nieinwestycyjnych. 
 
 
Tab. 7.3 Zestawienie i koszt działa� nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata 2004 – 2007 

w mie�cie D�blin 
 

Szacunkowe koszty 
w tys. zł Opis przedsi�wzi�cia 

Jednostki  
realizuj�ce 

Okres 
realizacji 2004 2005 2006 2007 

Potencjalne 
�ródła  

finansowania 

Opracowanie planu 
gospodarki odpadami  

dla gminy 

Urz�d 
miasta 2004 20    

�rodki własne, 
fundusze 
ochrony 
�rodowiska 

Propagowanie 
kompostowania odpadów 
biodegradowalnych przez 

mieszka�ców we 
własnym zakresie 

Starostwo, 
urz�dy 
miast i 
gmin 

zadanie 
ci�głe 0,5 0,5 1,0 1,0 

Fundusze 
ochrony 
�rodowiska, 
programy 

pomocowe 
Wdra�anie systemu 

zbiórki odpadów 
niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów 

komunalnych 

Starostwa, 
urz�dy 
gmin 

Zadanie 
ci�głe 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fundusze 
ochrony 
�rodowiska, 
programy 

pomocowe 

Szkolenia kadry 
odpowiedzialnej za 

wdro�enie PGO 

Urz�dy 
miast i 
gmin 

Zadanie 
ci�głe 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fundusze 
ochrony 
�rodowiska, 
programy 

pomocowe 

Działania promocyjne  
i edukacyjne w zakresie 
gospodarki odpadami 

Urz�dy 
miast i 
gmin 

Zadanie 
ci�głe 1,0 2,0 2,0 2,0 

Fundusze 
ochrony 
�rodowiska, 
programy 

pomocowe 
Razem 38  
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7.4 Sumaryczne koszty wdra�ania PGO w sektorze komunalnym. 
W oparciu o szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz wycen� działa� 

pozainwestycyjnych przygotowano zestawienie kosztów zwi�zanych z wdro�eniem PGO 
w latach 2004 – 2007, 2008 –2020.  
 

Tab. 7.4 Koszty wdra�ania PGO, w tys. zł 
 

Sektor komunalny Wariant 
Inwestycyjne Eksploatacyjne Pozainwestycyjne 

Razem koszty 
wdra�ania PGO 

lata 2004 - 2007 800 3800 38 4638 
lata 2008 - 2020 1050 26862 0 27912 
lata 2004 - 2020 1850 30662 38 32550 

 

7.5. Zasady finansowania. 

7.5.1. Koszty inwestycyjne. 
Zakres przewidywanych inwestycji obejmuj�cych nie tylko obiekty infrastruktury, ale 

tak�e maszyny i urz�dzenia stanowi�ce �rodki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny 
i urz�dzenia, pojemniki) powinien by� przedmiotem studium wykonalno�ci poszczególnych 
inwestycji. 
Koszty inwestycji mog� by� pokrywane z nast�puj�cych �ródeł: 
- opłaty odbiorców usług - stanowi� do�� pewne �ródło �rodków finansowych pod 

warunkiem, �e ich poziom pozwala na pokrycie cało�ci kosztów eksploatacyjnych 
i inwestycyjnych w skali roku;  

- �rodki własne bud�etów gmin - jest to najta�szy, bo bezzwrotny, dotacyjny �rodek 
finansowy. Konieczne jest uwzgl�dnienie tego typu wydatków w bud�etach gmin, co 
powoduje, �e wydatki takie musz� by� odpowiednio wcze�niej planowane; 

- dotacje ze �ródeł zewn�trznych - dotacje ze �ródeł krajowych, głównie z narodowego 
i wojewódzkich funduszy ochrony �rodowiska; dotacje ze �ródeł zagranicznych maj� 
znaczenie marginalne; 

- po�yczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - s� podstawowym �ródłem 
�rodków na inwestycje w dziedzinie ochrony �rodowiska w warunkach polskich. 
Po�yczek udziela NFO� i GW oraz na zbli�onych zasadach fundusze wojewódzkie. 
Po�yczki i preferencyjne kredyty s� zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. 
Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłu�enia, skutkuj�ce 
znaczn� podwy�k� cen usług, (je�eli koszty finansowe s� ich elementem) lub du�ymi 
wydatkami z bud�etu gmin. 

- komercyjne kredyty bankowe - ze wzgl�du na du�e koszty finansowe zwi�zane 
z oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny by� brane pod uwag� jako 
podstawowe �ródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie �rodków z po�yczek 
preferencyjnych. Samorz�dy s� obecnie postrzegane przez banki jako interesuj�cy 
i wiarygodni klienci, st�d dost�p do kredytów jest coraz łatwiejszy, 

- emisja obligacji komunalnych - emisja papierów warto�ciowych jest jeszcze jednym 
sposobem zadłu�ania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mog� by� emitowane 
w przypadku, je�eli daj� szans� pozyskania �rodków taniej ni� kredyty bankowe, 
a po�yczki preferencyjne nie s� mo�liwe do pozyskania, 
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- udział kapitałowy lub akcyjny - polega na obj�ciu udziałów finansowych 
w przedsi�wzi�ciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów 
instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne). 

7.5.2. Koszty eksploatacyjne. 
Podstawowym �ródłem przychodów s� opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich 

przyj�cie do składowania b�d� unieszkodliwienia. Uzupełniaj�cymi �ródłami przychodów s� 
wpływy z tytułu sprzeda�y materiałów i surowców: 
- surowców wtórnych, 
- kompostu, 
- energii ze spalania odpadów, 
- biogazu ze składowiska. 

Coraz cz��ciej za przychody uwa�a si� równie� unikni�te koszty transportu, 
składowania lub przerobu odpadów w efekcie działa� zwi�zanych z minimalizacj� 
i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne). 

Prawidłowo przyj�ta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna 
uwzgl�dnia�: 
- pokrycie cało�ci kosztów zwi�zanych z bie��c�, technologiczn� i organizacyjn� 

eksploatacj� elementów gospodarki odpadami, 
- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowi�za� zaci�gni�tych przy 

realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji), 
- rozs�dny zysk przedsi�biorstw realizuj�cych usługi. 

Ponadto, zgodnie z ustaw� o odpadach, cena przyj�cia odpadów na składowisko 
powinna uwzgl�dnia� w szczególno�ci koszty budowy, eksploatacji, zamkni�cia, 
rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów. Nale�y równie� 
uwzgl�dni� opłat� za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska – umieszczenie odpadów na 
składowisku. 

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów 
komunalnych mog� by� dofinansowane z bud�etów gminnych. 

Dodatkowym elementem cenotwórczym s� opłaty za przyj�cie odpadów na 
składowisko. Koszty w tym przypadku s� ponoszone bezpo�rednio przez wytwórców 
odpadów (mieszka�ców i jednostki organizacyjne). 

7.5.3. Inne �ródła finansowania. 

W�ród mo�liwych do zastosowania innych �ródeł finansowania mo�na zasygnalizowa�: 
- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obci��aj�ce �rodowisko np. 

opakowania, baterie, �wietlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiaj�ce do bud�etu pa�stwa, 
b�d� przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (ustawa 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych), 

- depozyty ekologiczne - obci��enia nakładane na produkty, podlegaj�ce zwrotowi 
w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (ustawa 
o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej). 
�rodki pochodz�ce z opłat produktowych za opakowania, powi�kszone o przychody 

z oprocentowania, przekazywane s� wojewódzkim funduszom, a nast�pnie gminom 
(zwi�zkom gmin), proporcjonalnie do ilo�ci odpadów opakowaniowych przekazanych do 
odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, składanych przez gminy. 

Pozostałe �rodki zgromadzone na rachunku bankowym Narodowy Fundusz 
przeznacza na finansowanie działa� w zakresie:  
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- odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,  
- edukacji ekologicznej dotycz�cej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów 

opakowaniowych. 

7.6. Wybrane �ródła finansowania. 

7.6.1.Fundusze Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. 
Fundusze ekologiczne s� najbardziej znanym i wykorzystywanym �ródłem dotacji 

i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmuj�cych inwestycje ekologiczne.  
Wpływa to na:  
- ilo�� �rodków finansowych jak� dysponuj� fundusze,  
- warunki udost�pniania �rodków finansowych po�yczkobiorcy oraz procedury 

dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu.  
Blisko�� funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma tak�e 

znaczenie dla ich wyró�nienia w gronie inwestorów ekologicznych. 
Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl 

NFO�iGW jest najwi�ksz� w Polsce instytucj� finansuj�c� przedsi�wzi�cia 
z dziedziny ochrony �rodowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie 
przedsi�wzi�� proekologicznych o zasi�gu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.  

Podstawowymi formami finansowania zada� proekologicznych przez NFO�iGW s� 
preferencyjne po�yczki i dotacje, ale uzupełniaj� je inne formy finansowania, np. dopłaty do 
preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych �rodków linii kredytowych 
w bankach czy zaanga�owanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFO�iGW 
administruje równie� �rodkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochron� �rodowiska 
w Polsce, pochodz�cymi z pomocy zagranicznej. 
Dotacje udzielane s� przede wszystkim na:  
- edukacj� ekologiczn�,  
- przedsi�wzi�cia pilotowe dotycz�ce wdro�enia post�pu technicznego i nowych 

technologii o du�ym stopniu ryzyka lub maj�cych eksperymentalny charakter, monitoring,  
- ochron� przyrody, ochron� i hodowl� lasów na obszarach szczególnej ochrony �rodowiska 

oraz wchodz�cych w skład le�nych kompleksów promocyjnych,  
- ochron� przed powodzi�,  
- ekspertyzy, badania naukowe, programy wdra�ania nowych technologii, prace projektowe 

i studialne,  
- zapobieganie lub likwidacj� nadzwyczajnych zagro�e�. 

�rodki, którymi dysponuje NFO�iGW, pochodz� głównie z opłat za korzystanie ze 
�rodowiska i administracyjnych kar pieni��nych.  

Przychodami Narodowego Funduszu s� tak�e wpływy z opłat produktowych oraz 
wpływy z opłat i kar pieni��nych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej  

WFO�iGW jest publicznym funduszem celowym, wspieraj�cym przedsi�wzi�cia 
proekologiczne realizowane na terenie województwa lubelskiego. Kierunki prowadzonej 
działalno�ci wynikaj� z ustawy Prawo ochrony �rodowiska i wypełniaj� dyspozycje II 
Polityki Ekologicznej Pa�stwa oraz uwzgl�dniaj� zało�enia strategii i programu ochrony 
�rodowiska województwa lubelskiego.  

Z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu mog� korzysta�: jednostki 
samorz�du terytorialnego, przedsi�biorstwa komunalne, instytucje o charakterze publicznym, 
organizacje pozarz�dowe, przedsi�biorcy oraz osoby fizyczne. 
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WFO�iGW stosuje nast�puj�ce formy pomocy: preferencyjne po�yczki (o niskim 
oprocentowaniu, z mo�liwo�ci� cz��ciowego umorzenia kapitału), po�yczki płatnicze, 
dotacje, a tak�e dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. 

Działalno�� finansowa WFO�iGW skupia si� głównie na wspieraniu przedsi�wzi�� 
w zakresie:  
- ochrony wód i gospodarki wodnej – budowa i modernizacja oczyszczalni �cieków, 

kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych, odtwarzanie 
koryt rzecznych, działa� przeciwpowodziowych;  

- ochrony atmosfery –  modernizacja i budowa instalacji technologicznych, modernizacja 
lokalnych kotłowni w kierunku wykorzystania ekologicznej energii oraz rozbudowa sieci 
gazowych; 

- ochrony ziemi - organizacja systemów gospodarki odpadami, ich segregacji i utylizacji, 
budowa i rekultywacja składowisk, rekultywacja terenów zdegradowanych,  

- ochrony przyrody – konserwacja drzewostanu, nasadzenia drzew i krzewów, zalesianie, 
ochrona gatunkowa ro�lin i zwierz�t, 

- edukacji ekologicznej – programy edukacyjne, konkursy, olimpiady, alerty, seminaria, 
konferencje oraz wydawnictwa o tematyce ekologicznej;  

- zapobiegania i likwidacji powa�nych awarii i ich skutków – doposa�enie w samochody 
i sprz�t specjalistyczny jednostek PSP i OSP; 

- monitoringu �rodowiska – doposa�enie bazy laboratoryjnej jednostek monitoruj�cych stan 
�rodowiska. 

Pomoc finansowa WFO�iGW kierowana jest głównie na inwestycje w zakresie: 
ochrony wód, poprawy jako�ci powietrza, oraz racjonalnej gospodarki odpadami i wynosi 
ponad 80 % ogólnych wydatków na ochron� �rodowiska. 
- Podstawowym �ródłem przychodów WFO�iGW s� wpływy: ze zwrotu rat kapitałowych 

po�yczek, z opłat i kar pieni��nych za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska oraz 
z oprocentowania po�yczek i  stanowi� ł�cznie ok. 97 % ogólnych przychodów. 

Powiatowe Fundusze Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej  
PFO�iGW utworzone zostały na pocz�tku roku 1999 wraz z utworzeniem 

powiatowego szczebla administracji pa�stwowej. Fundusze te nie maj� osobowo�ci prawnej. 
Dochodami PFO�iGW s� wpływy z: 
- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar zwi�zanych z niezgodnym 

z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów), 
- opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska a tak�e z wpływów z administracyjnych 

kar pieni��nych (tak�e 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew 
i krzewów, które w cało�ci stanowi� przychód gminnego funduszu). 

Dochody PFO�iGW przekazywane s� na rachunek starostwa, w bud�ecie powiatu 
maj� charakter działu celowego. 

Obecnie �rodki powiatowych funduszy przeznacza si� na wspomagania działalno�ci 
w zakresie okre�lonym jak dla gminnych funduszy, a tak�e na realizacj� przedsi�wzi�� 
zwi�zanych z ochron� powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez rad� powiatu, słu��ce 
ochronie �rodowiska i gospodarce wodnej, wynikaj�ce z zasady zrównowa�onego rozwoju, 
w tym na plany gospodarki odpadami. 
Gminne Fundusze Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 
Na dochód GFO�iGW składa si�: 
- cało�� wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów. 
- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy. 
- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego 

korzystania ze �rodowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie 
z wód i urz�dze� wodnych. Dysponentem GFO�iGW jest zarz�d gminy. 
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Dochody te mog� by� wykorzystane na m.in.: 
- dotowanie i kredytowanie zada� modernizacyjnych i inwestycyjnych słu��cych ochronie 
�rodowiska. 

- realizacje przedsi�wzi�� zwi�zanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów. 
- wspieranie działa� zapobiegaj�cych powstawaniu odpadów.  

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast s� zobowi�zani do corocznego 
przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów 
i wydatków tego funduszu. 

Gminne fundusze nie s� prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, 
a wi�c podobnie jak PFO�iGW nie maj� osobowo�ci prawnej i nie mog� udziela� po�yczek. 
Celem działania GFO�iGW jest dofinansowywanie przedsi�wzi�� proekologicznych na 
terenie własnej gminy. Zasady przyznawania �rodków ustalane s� indywidualnie w gminach. 

7.6.2. Banki. 
Coraz wi�cej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony 

�rodowiska. Dzi�ki współpracy z funduszami ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej 
rozszerzaj� one swoj� ofert� kredytow� o kredyty preferencyjne przeznaczone na 
przedsi�wzi�cia proekologiczne oraz nawi�zuj� współprac� z podmiotami anga�uj�cymi 
swoje �rodki finansowe w ochronie �rodowiska (fundacje, mi�dzynarodowe instytucje 
finansowe). Kredyty preferencyjne pochodz� ze �rodków finansowych gromadzonych przez 
banki, za� fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej udzielaj� dopłat do wysoko�ci 
oprocentowania. W ten sposób ulega obni�eniu koszt kredytu dla podejmuj�cego inwestycje 
proekologiczne. Banki uruchamiaj� te� linie kredytowe w cało�ci ze �rodków funduszy 
ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji. 

Szczególn� rol� na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank 
Ochrony �rodowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwi�cej �rodków finansowych w 
formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zró�nicowan� ofert� dla prywatnych 
i samorz�dowych inwestorów, a tak�e osób fizycznych. 

Wa�ne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmuj� tak�e mi�dzynarodowe 
instytucje finansowe, a w szczególno�ci Bank �wiatowy (www.worldbank.org) i Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).  

7.6.3. Fundusze inwestycyjne. 
Fundusze inwestycyjne stanowi� nowy i potencjalnie wa�ny segment rynku 

finansowego ochrony �rodowiska. Oprócz dodatkowego kapitału s� one w stanie wnie�� 
wiedz� menad�ersk�, do�wiadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie 
wej�cie ekologicznych funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy ochrony �rodowiska, 
mo�e okaza� si� przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz 
integracji ochrony �rodowiska z przedsi�wzi�ciami o charakterze gospodarczym. 
Do�wiadczenie z ł�czeniem wymaga� ochrony �rodowiska i rozwoju produkcji mo�e by� 
przydatne do niedopuszczenia do zwi�kszenia obci��e� �rodowiska w warunkach wzrostu 
gospodarczego.  

Fundusze inwestycyjne s� nastawione na wykorzystywanie mo�liwo�ci, jakie daj� 
współczesne procesy technologiczne i wiedza menad�erska. Ich zainteresowanie nowymi 
spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.  

7.6.4. Programy pomocowe Unii Europejskiej. 
Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze �rodków 

unijnych, jak i współpracy bilateralnej, s� : 
- ogólna poprawa stanu �rodowiska naturalnego, 
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- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymaga� 
unijnych, 

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów 
organizacyjnych stosownie do standardów europejskich, 

- transfer know-how. 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
ARiMR w rozwoju przedsi�biorczo�ci na wsi spełnia rol� znacz�c�. Bierze udział we 

wspieraniu rozwoju przedsi�biorczo�ci wiejskiej poprzez: 
- dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizacje przedsi�wzi�� 

inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo�ywczym i usługach dla rolnictwa, 
- realizacj� przedsi�wzi�� obj�tych bran�owym programem restrukturyzacji i modernizacji 

mleczarstwa, 
- realizacj� przedsi�wzi�� obj�tych bran�owym programem restrukturyzacji i modernizacji 

produkcji mi�sa, 
- wspieranie realizacji przedsi�wzi�� inwestycyjnych tworz�cych nowe, stałe miejsca pracy 

w działalno�ciach pozarolniczych w gminach, 
- wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji bran�owego programu 

wspólnego u�ytkowania maszyn rolniczych, 
- udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalno�ci agroturystycznej 

w gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu 
w ramach linii na realizacj� przedsi�wzi�� inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie 
rolno-spo�ywczym i usługach dla rolnictwa, 

- po�yczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalno�ci pozarolniczej, 
- dofinansowanie działalno�ci zwi�zanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 

 

CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego 
(www.parp.gov.pl) 

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, 
m.in. w gospodarce odpadami. 

W programie tym mo�e wzi�� udział ka�da osoba prawna, przedsi�biorstwa (małe, 
�rednie, du�e, firmy rzemie�lnicze), zwi�zki firm z danej bran�y itp. 

Aby uzyska� grant w ramach tego programu nale�y przede wszystkim mie� ide� 
innowacyjnego rozwi�zania, nast�pnie zało�y� konsorcjum mi�dzynarodowe, w skład którego 
wejd� te� firmy z krajów UE i zło�y� wniosek według wymogów Komisji Europejskiej. 

Instytucje, tworz�ce konsorcjum, musz� zapewni� wykonanie wszystkich działa� 
niezb�dnych do uzyskania zamierzonego celu, od bada�, poprzez prezentacj� wyników, 
transfer technologii, wdro�enie, promocj� w mediach. 

Dofinansowanie projektów wdro�eniowych ze �rodków 6 PR. kształtuje si� na 
poziomie ok. 35 %. 

Szczegółowe informacje na temat tego programu mo�na uzyska� w Krajowym 
Punkcie Kontaktowym, ul. �wi�tokrzyska 21, Warszawa. 

 

Programy bilateralne 
Do niedawna jeszcze istniało szereg programów dwustronnych, w ramach których 

mo�liwe było uzyskanie wsparcia zarówno na projekty inwestycyjne, jak i doradcze. 
Zało�eniem wszystkich tych programów była intensywna pomoc w rozwi�zywaniu 
najwa�niejszych problemów w zwi�zku z akcesj� do Unii Europejskiej. 

Krajami udzielaj�cymi tej pomocy były m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja 
i. in. Po wyga�ni�ciu strategii pomocy obejmuj�cej najcz��ciej okres do 2000 r wi�kszo�� 
tych krajów podj�ła decyzj� o całkowitym zaniechaniu lub stopniowym zmniejszaniu 
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rozmiaru i zakresu tego rodzaju współpracy z Polsk�. Np. Szwecja nie przewidziała w ogóle 
nowych projektów i wspierania dodatkowych sektorów. Mo�liwe jest uruchamianie tylko 
małych projektów komplementarnych z działaniami w tych obszarach, które ju� wcze�niej 
były finansowane przez stron� szwedzk�. 

Na zasadzie indywidualnych porozumie� mi�dzy Landami i województwami lub 
powiatami polskimi działa współpraca niemiecko – polska. Współpraca ta najcz��ciej 
przyjmuje form� tworzenia spółek j.v. do wspólnego realizowania okre�lonych przedsi�wzi��. 

Utworzenie spółki j.v. z do�wiadczonym i dysponuj�cym dobrym zapleczem 
technicznym i finansowym partnerem zagranicznym mogłoby te� by� opcj� wzmocnienia 
pozycji i szans� rozwoju działalno�ci dla firm zajmuj�cych si� zbiórk� i unieszkodliwianiem 
odpadów. 

Informacji na temat programów ISPA i bilateralnych udziela m.in. NFO�iGW, 
ul. Konstruktorska 3a, Warszawa lub Urz�d Komitetu Integracji Europejskiej, ul. Bagatela 14, 
Warszawa. 

 

Fundusze strukturalne i Fundusz spójno�ci 
W momencie przyst�pienia do Unii Europejskiej Polska straciła mo�liwo�� 

korzystania z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyskała dost�p do znacznie wi�kszych 
funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójno�ci (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), 
przeznaczonych na wsparcie rozwoju transportu i ochrony �rodowiska. Fundusze te pełni� 
rol� silnego instrumentu pomocowego, zapewniaj�cego kierowanie du�ych �rodków 
finansowych, m.in. na ochron� �rodowiska i zadania realizowane w tym zakresie szczególnie 
przez samorz�dy terytorialne. 

Planowane działania strukturalne s� uj�te w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). 
Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest ochrona �rodowiska i racjonalne 
wykorzystanie zasobów �rodowiska. Priorytet ten jest realizowany przez: 
- cz��� �rodowiskow� Funduszu Spójno�ci, 
- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego – ZPORR). 
Cel strategii dla Funduszu Spójno�ci to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji 

działa� na rzecz poprawy stanu �rodowiska, b�d�ce realizacj� zobowi�za� Polski 
wynikaj�cych z wdra�ania prawa ochrony �rodowiska Unii Europejskiej, poprzez 
dofinansowanie: 
- realizacji indywidualnych projektów, 
- programów grupowych z zakresu ochrony �rodowiska, 
- programów ochrony �rodowiska rz�dowych i samorz�dowych. 

Jednym z kryteriów uzyskania �rodków finansowych z Funduszu Spójno�ci jest 
wielko�� projektu, a mianowicie ł�czna warto�� projektu powinna przekracza� 10 mln EURO. 
Projekty o takiej warto�ci s� w stanie zorganizowa� głównie �rednie lub du�e miasta b�d� 
np. zwi�zki miast czy gmin. 

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Fundusze te 
ukierunkowane s� na finansowanie konkretnych inwestycji, których wyniki s� zgodne 
z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.  
 

Leasing 
Wart� zainteresowania form� wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. 

Polega on na oddaniu na okre�lony czas przedmiotu w posiadanie u�ytkownikowi, który za 
opłat� korzysta z niego, z mo�liwo�ci� docelowego nabycia praw własno�ci. 

Leasing jest jedn� z najszybciej rozwijaj�cych si� form finansowania inwestycji 
w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sfer� finansowania inwestycji proekologicznych. 
Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczaj�cych �rodków na zakup 
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potrzebnego sprz�tu lub który nie posiada wystarczaj�cego zabezpieczenia potrzebnego do 
wzi�cia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest za bardziej uniwersaln� 
i elastyczn� form� finansowania działalno�ci inwestycyjnej ni� kredyt. Z punktu widzenia 
podmiotu gospodarczego najwi�kszymi zaletami leasingu s� mo�liwo�ci łatwego dost�pu do 
najnowszej techniki bez anga�owania własnych �rodków finansowych oraz rozło�enie 
finansowania przedsi�wzi�� w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu 
rodzajach inwestycji ekologicznych. 

8. Organizacja i zasady monitoringu realizacji PGO. 
Zasady zarz�dzania systemem. 
Zarz�dzanie systemem gospodarki odpadami w mie�cie D�blin wynika� b�dzie: 
- z ustawowo okre�lonego zakresu zada� administracji i samorz�du miasta, 
- z zada� okre�lonych w PGO, zaakceptowanych przez Burmistrza Miasta oraz Zarz�d 

Powiatu i Zarz�d Województwa.  
PGO winien by� skorelowany z: 
- Programem Ochrony �rodowiska, którego jest cz��ci�, 
- Planem Zagospodarowanie Przestrzennego, 
- Strategi� Rozwoju miasta D�blin. 

Zadania miasta 
Zadania miasta oraz obowi�zki wła�cicieli nieruchomo�ci dotycz�ce utrzymania 

czysto�ci i porz�dku okre�la ustawa o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku.  
Pod poj�ciem wła�cicieli nieruchomo�ci rozumie si� w �wietle omawianej ustawy 

tak�e współwła�cicieli, u�ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadaj�ce nieruchomo�ci w zarz�dzie lub u�ytkowaniu, a tak�e inne podmioty władaj�ce 
nieruchomo�ci�. 

Do zada� miasta nale�y m.in. zapewnienie czysto�ci i porz�dku na swoim terenie oraz 
tworzenie warunków niezb�dnych do ich utrzymania, a w szczególno�ci: 
- tworzenie warunków do wykonywania prac zwi�zanych z utrzymaniem czysto�ci 

i porz�dku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie 
odpowiednich jednostek organizacyjnych, 

- zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami: 
instalacji i urz�dze� do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, stacji 
zlewnych, instalacji i urz�dze� do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok 
zwierz�cych lub ich cz��ci, 

- zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególno�ci przez: 
zbieranie i pozbywanie si� błota, �niegu, lodu oraz innych zanieczyszcze� uprz�tni�tych 
z chodników przez wła�cicieli nieruchomo�ci oraz odpadów zgromadzonych 
w przeznaczonych do tego celu urz�dzeniach ustawionych na chodniku,  

- organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów 
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz 
współdziałanie z przedsi�biorcami podejmuj�cymi działalno�� w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami, 

- zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierz�t lub ich 
cz��ci oraz współdziałanie z przedsi�biorstwami podejmuj�cymi działalno�� w tym 
zakresie, 

- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli cz�stotliwo�ci ich 
opró�niania, 

- prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni �cieków w celu kontrolowania 
cz�sto�ci i sposobów usuwania komunalnych osadów �ciekowych. 
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Powy�sze zadania miasto powinno realizowa� na podstawie PGO. 

Zasady utrzymania czysto�ci i porz�dku 
Rada miasta w drodze uchwały ustala zasady utrzymania czysto�ci i porz�dku 

dotycz�ce m. in.: 
- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
- rodzaju urz�dze� przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomo�ci oraz na drogach publicznych, a tak�e wymaga� dotycz�cych ich 
rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz�dkowym 
i technicznym, 

- cz�stotliwo�ci i sposobu pozbywania si� odpadów komunalnych lub nieczysto�ci ciekłych 
z terenu nieruchomo�ci oraz z terenów przeznaczonych do u�ytku publicznego. 

 

Rada miasta mo�e ustali� - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez 
wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi odbioru odpadów od wła�cicieli nieruchomo�ci (art. 6 
ust.2). Ustalaj�c stawki powy�szych opłat, rada mo�e stosowa� stawki ni�sze, je�eli odpady 
komunalne s� zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6 ust.4). 

Narz�dziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w mie�cie s� GFO�iGW,. 
Słu�y on do finansowania przedsi�wzi�� z zakresu ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej, 
w tym tak�e gospodarowaniu odpadami komunalnymi.  

Burmistrz miasta D�blin jest zobowi�zany do corocznego przedstawiania radzie 
miasta do zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków z tego funduszu. 

Opiniowanie PGO dla miasta D�blin. 
Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla miasta D�blin podlega zaopiniowaniu przez 

Zarz�d województwa lubelskiego oraz Zarz�d powiatu ryckiego. 

Aktualizacja i modyfikacja planów. 
Ustawa o odpadach nakłada obowi�zek, aby plany gospodarki odpadami 

aktualizowane były nie rzadziej ni� raz na 4 lata. Je�eli b�dzie wymagała tego sytuacja 
lokalna i uchwalany PGO b�dzie wymagał modyfikacji – b�dzie przeprowadzone stosowne 
post�powanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu. 

Raportowanie wdra	ania planów. 
Elementem zarz�dzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest 

sporz�dzanie raportów z post�pów we wdra�aniu PGO. Burmistrz miasta D�blin ma 
przygotowywa� co 2 lata sprawozdanie z realizacji PGO. Przekazywane b�d� do rady miasta. 
Sprawozdania b�d� przechowywane przez Sejmik Wojewódzki, Rad� Powiatu i Rad� Gminy. 
Wska�niki monitorowania efektywno�ci Planu. 

Ocena realizacji planu winna by� oparta na wska�nikach stanu �rodowiska i zmiany 
presji na �rodowisko, a tak�e na wska�nikach �wiadomo�ci społecznej. List� wska�ników 
przedstawia tabela 8. Mo�e by� w miar� potrzeb modyfikowana. 
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Tab. 8. Wska�niki monitorowania PGO. 
 

Wska�niki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na �rodowisko 

Lp. Wska�nik Stan wyj�ciowy 
(rok 2003) 

1 Ilo�� wytwarzanych odpadów komunalnych /1 mieszka�ca x rok 0,424 
Mg/M/rok 

2 Ilo�� wytwarzanych odpadów niebezpiecznych /1 mieszka�ca x rok 2,2 kg/M/rok 

3 Ilo�� zebranych odpadów komunalnych /1 mieszka�ca / rok 0,205 
Mg/M/rok 

4 Stopie� obj�cia mieszka�ców zorganizowan� zbiórk� odpadów 100% 

5 Udział zebranych selektywnie odpadów w stosunku do 
wytworzonych odpadów 1,0 % 

6 Udział zebranych selektywnie odpadów ulegaj�cych biodegradacji 
w stosunku do wytworzonych odpadów ulegaj�cych biodegradacji 0,0% 

7 Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwionych przez 
składowanie 47,3% 

8 Ilo�� wytworzonych osadów �ciekowych 333 Mg s m. 
9 Ilo�� osadów �ciekowych unieszkodliwionych przez składowanie 252 Mg s. m. 

10 Ilo�� osadów �ciekowych wykorzystanych na cele przemysłowe 0,0 Mg s. m. 
11 Ilo�� osadów �ciekowych wykorzystanych na cele rolnicze 313 Mg s. m 
12 Ilo�� odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym 6069 Mg  
13 Ilo�� odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi 5314 Mg  

14 Ilo�� odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych przez 
składowanie 94 Mg  

15 Ilo�� odpadów z sektora gospodarczego tymczasowo 
magazynowanych 655 Mg 

16 Ilo�� odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych poza 
składowaniem 6 Mg 

17 Nakłady inwestycyjne na gospodark� odpadami 30 000 zł/rok 
Wska�niki �wiadomo�ci społecznej 

Lp. Wska�nik Stan wyj�ciowy 
(rok 2003) 

1 
Udział społecze�stwa w działaniach 
na rzecz poprawy gospodarki 
odpadami wg oceny jako�ciowej 

Selektywna zbiórka odpadów , która 
obejmuje wszystkich mieszka�ców 

2 Ilo�� i jako�� interwencji (wniosków) 
zgłaszanych przez mieszka�ców  

5 interwencji(wniosków), w tym 2 dotycz�ce 
niewła�ciwego składowania odpadów tzn. 
„dzikich” wysypisk, 1 potrzeby zwi�kszenia 
ilo�ci koszy przy ulicy, 1 rekultywacji 
nieczynnego składowiska odpadów  

3 
Liczba, jako�� i skuteczno�� 
kampanii edukacyjno-
informacyjnych, 

Alert Ekologiczny konkurs, do którego w 
roku szkolnym 2003/2004 przyst�piło 9 szkół. 
Celem jest mi�dzy innymi podwy�szenie 
poziomu wiedzy na temat gospodarowania 
odpadami – skuteczno�� znaczna 
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9. Analiza oddziaływania planu na �rodowisko. 
Zakres niniejszej analizy jest zgodny z art. 41 ust. 2. ustawy Po�, który mówi o tym, �e 

prognoza oddziaływania na �rodowisko powinna: 
 1) zawiera� informacje o zawarto�ci, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powi�zaniach z innymi dokumentami, 
 2) okre�la�, analizowa� i ocenia� istniej�cy stan �rodowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 
 3) okre�la�, analizowa� i ocenia� stan �rodowiska na obszarach obj�tych przewidywanym 

znacz�cym oddziaływaniem, 
 4) okre�la�, analizowa� i ocenia� istniej�ce problemy ochrony �rodowiska istotne z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu, w szczególno�ci dotycz�ce obszarów chronionych, 
 5) okre�la�, analizowa� i ocenia� cele ochrony �rodowiska ustanowione na szczeblu 

mi�dzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy �rodowiska zostały 
uwzgl�dnione podczas opracowywania dokumentu, 

 6) okre�la�, analizowa� i ocenia� przewidywane znacz�ce oddziaływania na �rodowisko, 
 7) przedstawia� rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj� 

przyrodnicz� negatywnych oddziaływa� na �rodowisko, mog�cych by� rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu, 

 8) przedstawia� rozwi�zania alternatywne do rozwi�za� zawartych w projektowanym 
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadz�cej do tego wyboru, w tym tak�e wskazania napotkanych trudno�ci 
wynikaj�cych z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

 9) zawiera� informacje o metodach zastosowanych przy sporz�dzaniu prognozy, 
10) zawiera� informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji projektowanego 

dokumentu, 
11) zawiera� informacje o mo�liwym transgranicznym oddziaływaniu na �rodowisko. 

Informacja o zawarto�ci, uwarunkowaniach i głównych celach PGO dla miasta D�blin. 
Zawarto�� PGO dla miasta D�blin odpowiada aktualnie obowi�zuj�cym wymaganiom 

stawianym planom gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim w: 
- Ustawie o odpadach , 
- Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz�dzania 

planów gospodarki odpadami. 

Ocena zgodno�ci celów planu gospodarki odpadami z celami ochrony �rodowiska 
szczebla mi�dzynarodowego, krajowego i regionalnego. 

Opracowany Plan bierze pod uwag� i akceptuje cele ochrony �rodowiska wyznaczone 
w dyrektywach UE oraz w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym 
– tj. w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz w Strategii Zrównowa�onego Rozwoju 
Polski do 2025 r. - Narodowej Strategii Ochrony �rodowiska na lata 2000-2006 (II Polityka 
Ekologiczna Pa�stwa).  
W szczególno�ci cele te dotycz�: 
- osi�gni�cia okre�lonych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i odpadów 

pou�ytkowych, 
- zmniejszenia, w okre�lonych ilo�ciach i terminach, zawarto�ci substancji organicznej 

w odpadach komunalnych do składowania, 
- zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem. 

PGO dla miasta D�blin jest powi�zany i zgodny z nast�puj�cymi dokumentami 
o charakterze planistycznym: 
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1. Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu ryckiego. 
2. Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego. 
3. Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. 
4. Strategi� Zrównowa�onego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowa Strategia Ochrony 
�rodowiska na lata 2000-2006. II Polityka Ekologiczna Pa�stwa. 

Analiza i ocena aktualnego stanu �rodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w 
przypadku braku realizacji PGO. 

Stopie� pokrycia mieszka�ców zorganizowan� zbiórk� odpadów w mie�cie wynosi 
100%. W 2003 r. na terenie miasta D�blin zebrano 3983 Mg odpadów. Cz��� nieodbieranych 
odpadów trafia do �rodowiska w sposób niekontrolowany np. poprzez spalanie lub 
pozostawianie w lesie, powoduj�c jego zanieczyszczenie. Na terenach z zabudow� 
jednorodzinn� i zagrodow� cz��� odpadów jest wykorzystywana we własnym zakresie. 
Odpady maj�ce wła�ciwo�ci energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) s� spalane, co 
w przypadku tworzyw sztucznych nale�y uzna� za zjawisko bardzo niebezpieczne dla 
�rodowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).  

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych z miasta D�blin odbywa si� poprzez ich 
składowanie na składowiskach w miejscowo�ciach Puławy, Ryki i Cudnów.  

Zasadniczymi elementami PGO, którego realizacja przyczyni si� do zmniejszenia 
zagro�e� i uci��liwo�ci dla �rodowiska, zwi�zanymi z gospodark� odpadami z sektora 
komunalnego b�d�: 
- wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów 

opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, 
- selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i ich 

unieszkodliwianie, 
- zmniejszenie ilo�ci odpadów usuwanych z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 

w wyniku wprowadzenia przydomowego kompostowania frakcji odpadów domowych 
i ogrodowych (recyklingu organicznego), 

- zmniejszenie masy odpadów biodegradowalnych w wyniku jego recyklingu, 
- przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem, co doprowadzi do znacz�cego 

zmniejszenia masy odpadów składowanych. 
Na terenie miasta D�blin znajduje si� zamkni�te w 1998 r. składowisko odpadów 
komunalnych. Obiekt nie był wyposa�ony w urz�dzenia do odprowadzania, gromadzenia i 
oczyszczania wód odciekowych. W rejonie składowiska, na kierunku spływu wód 
podziemnych  zlokalizowany jest piezometr do obserwacji zmian jako�ci wód. Badania 
prowadzone w latach 1991 – 1997 przez WIO� i TSSE w Rykach wykazywały 
przekroczenia zawarto�ci amoniaku, bakterii grupy coli typu fekalnego oraz podwy�szone 
zawarto�ci azotanów. Monitoring składowiska, w tym jako�ci wód podziemnych przy 
składowisku, winien by� kontynuowany, zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska 
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 
odpadów. Według rozporz�dzenia składowisko odpadów musi by� monitorowane przez 
30 lat od uzyskania decyzji o zamkni�ciu składowiska odpadów. 

Okre�lenie, analiza i ocena przewidywanego znacz�cego oddziaływania na �rodowisko 
wynikaj�ce z realizowanych zada�, przedsi�wzi�� okre�lonych w PGO. 

Przewidywane, znacz�ce oddziaływanie na �rodowisko zada� i przedsi�wzi�� 
zawartych w PGO, w przypadku, gdy ich realizacja mogłaby si� wi�za� z potencjalnym 
znacz�cym oddziaływaniem na �rodowisko podlega� b�d� post�powaniu w sprawie oceny ich 
oddziaływania na �rodowisko. Rodzaje tego typu przedsi�wzi�� okre�lone zostały 
w rozporz�dzeniu Rady Ministrów w sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych 
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znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz szczegółowych kryteriów zwi�zanych 
z kwalifikowaniem przedsi�wzi�� do sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko. 

W zakresie gospodarki odpadami, konieczno�� opracowania raportu o oddziaływaniu 
na �rodowisko wyst�puje dla nast�puj�cych rodzajów przedsi�wzi��: 
- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym 

składowiska odpadów niebezpiecznych,  
- instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych ni� niebezpieczne przy zastosowaniu 

procesów termicznych lub chemicznych, z wył�czeniem instalacji spalaj�cych gaz 
wysypiskowy, słom� lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do 
unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, le�nictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa �ywno�ci lub odpadów 
z unieszkodliwiania w autoklawach,  

- składowiska odpadów oboj�tnych lub składowiska odpadów innych ni� niebezpieczne 
i oboj�tne przyjmuj�ce nie mniej ni� 20 ton odpadów na dob�. 

Dla pozostałych przedsi�wzi�� konieczno�� sporz�dzenia raportu jest okre�lana przez 
organy administracji prowadz�ce post�powanie w sprawie oceny oddziaływania na 
�rodowisko. Obowi�zek ten dotyczy w szczególno�ci: 
- poletek osadowych, o powierzchni nie mniejszej ni� 0,5 ha,  
- instalacji do magazynowania złomu �elaznego, w tym złomowania wraz z sortowaniem 

i wst�pnym przerobem złomu, na powierzchni nie ni�szej ni� 0,5 ha,  
- instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw 

hydroponicznych, rybołówstwa, le�nictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa �ywno�ci lub 
odpadów z unieszkodliwiania w autoklawach, 

- zbierania odpadów niebezpiecznych. 
Ponadto dla instalacji, które mog� powodowa� znacz�ce oddziaływania na �rodowisko 

w ustawie Prawo ochrony �rodowiska wprowadzono obowi�zek uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, uwzgl�dniaj�cego w jednym dokumencie warunki prowadzenia działalno�ci 
zwi�zane z ochron� �rodowiska.  

Lista instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne 
została okre�lona w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska w sprawie rodzajów instalacji 
mog�cych powodowa� znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo �rodowiska jako cało�ci.  
Instalacje zwi�zane z sektorem gospodarki odpadami: 
- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyj�tkiem składowania, odpadów 

niebezpiecznych, o zdolno�ci przetwarzania ponad 10 Mg na dob�, 
- instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolno�ci 

przetwarzania ponad 3 Mg na godzin�, 
- instalacje do unieszkodliwiania, z wyj�tkiem składowania, odpadów innych ni� 

niebezpieczne, o zdolno�ci przetwarzania ponad 50 Mg na dob�, 
- instalacje do składowania odpadów, z wył�czeniem odpadów oboj�tnych, o zdolno�ci 

przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dob� lub o całkowitej pojemno�ci ponad 
25000 Mg. 

Na terenie miasta D�blin brak jest obiektów gospodarki odpadami, które wymagałyby 
wykonania raportu o oddziaływaniu na �rodowisko oraz uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego. 

Informacja o mo	liwym transgranicznym oddziaływaniu na �rodowisko. 
PGO nie zawiera rozwi�za�, które mogłyby prowadzi� do transgranicznych 

oddziaływa� emisji zanieczyszcze� z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.  
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Rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj� przyrodnicz� 
negatywnych oddziaływa� na �rodowisko. 

Zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływa� na �rodowisko mog�cych by� 
rezultatem realizacji PGO nast�powa� b�dzie poprzez: 
- promowanie działa� maj�cych na celu minimalizacj� odpadów wytwarzanych 

i usuwanych z gospodarstw domowych (szczególn� wag� przykłada si� m.in. do 
indywidualnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych przez mieszka�ców), 

- rozwój selektywnej zbiórki i odzysku wybranych frakcji odpadów, 
- minimalizacj� emisji zanieczyszcze� do �rodowiska podczas przekształcania odpadów,  
- wykorzystanie przetworzonych odpadów biodegradowalnych w formie kompostu oraz 

osadów �ciekowych do nawo�enia oraz poprawy struktury gruntów, 
- selektywn� zbiórk� odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i od 

drobnych wytwórców (zakłady rzemie�lnicze i usługowe) i ich odr�bne unieszkodliwianie 
w specjalnych instalacjach. 

Rozwi�zania alternatywne do zawartych w PGO strategii oraz uzasadnienie ich wyboru 
i metod oceny prowadz�cej do tego wyboru. 

Docelowym rozwi�zaniem dla miasta D�blin b�dzie prowadzenie gospodarki 
odpadami w ramach funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów ZZO Puławy, 
który według PGO dla województwa lubelskiego, ma obsługiwa� miasta: Puławy i D�blin, 
oraz gminy: Puławy, 	yrzyn, Ko�skowola, Kazimierz Dolny, W�wolnica, Nał�czów.  

Na terenie Puław od 2001 r. funkcjonuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych (ZUOK Puławy), który spełnia rol� ZZO Puławy. Zakład wyposa�ony jest w: 
sortowni� odpadów, instalacj� do fermentacji odpadów biodegradowalnych (bazuj�cej na 
procesie wspólnej mokrej fermentacji biofrakcji odpadów komunalnych i osadów 
�ciekowych) oraz składowisko odpadów. Przyj�ta w Zakładzie technologia umo�liwia 
sortowanie surowców wtórnych gromadzonych selektywnie (stłuczka, tworzywa sztuczne, 
makulatura) i nast�pnie ich zbyt. Technologia ta przewiduje post�powanie z odpadami: 
wielkogabarytowymi, niebezpiecznymi, (które mog� by� oddzielane i unieszkodliwiane 
odr�bnie np. odpady ze szpitali), zmieszanymi, czy te� z frakcj� odpadów komunalnych. 

Nie przewiduje si� alternatywnej przynale�no�ci miasta D�blin ZZO. Głównym 
argumentami s�: funkcjonowanie i niewielka odległo�� dowozu odpadów do ZZO Puławy. 

Poza ZUOK Puławy, na terenie miasta D�blin mog� funkcjonowa� inne zakłady 
zajmuj�ce si� gospodark� odpadami. Mog� to by� zakłady działaj�ce niezale�nie od ZUOK 
lub b�d�ce jego cz��ci�. Ich funkcjonowanie mo�e obejmowa� jeden z poszczególnych 
elementów gospodarki odpadami lub kompleksowe usługi w zakresie zbierania, transportu, 
segregowania i unieszkodliwiania odpadów. 

Informacja o systemie monitoringu i kontroli realizacji przedsi�wzi�� okre�lonych 
w PGO dla miasta D�blin. 

W PGO przyj�to sposób prowadzenia monitoringu polegaj�cy głównie na 
wykorzystaniu danych o odpadach znajduj�cych si� w Urz�dzie Marszałkowskim w Lublinie, 
przeprowadzaniu aktualizacji PGO, sporz�dzaniu informacji o post�pie prac we wdra�aniu 
PGO oraz na prowadzeniu działa� zmierzaj�cych do stworzenia systemu weryfikacji, oceny 
i post�pów w realizacji weryfikowaniu.  

Wska�niki monitorowania PGO, według których b�dzie przeprowadzana ocena 
stopnia wdra�ania i realizacji planu gospodarki odpadami przedstawia tabela 8. 
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10. Wykaz wybranych aktów prawnych na dzie� 2 luty 2005 r. 

10.1. Wykaz aktów prawnych zwi�zanych z gospodark� odpadami. 
10.1.1. Ustawy. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z pó�n. zm.) 
- Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. 

Nr 132, poz. 622 z pó�n. zm.) 
- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj�cych azbest 

(Dz. U. Nr 101, poz. 628 z pó�n. zm.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó�n. zm.) 
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 

Nr 63, poz. 638 z pó�n. zm.) 
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 
(Dz. U. Nr 63, poz. 639 z pó�n. zm.) 

- Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji poprawki do Konwencji Bazylejskiej o kontroli 
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 135, 
poz. 1142). 

10.2. Rozporz�dzenia. 
10.2.1. Rozporz�dzenia wydane na podstawie upowa�nie� zawartych 

w ustawie o odpadach. 
- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)  
- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania 

kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 140, poz. 1584)  
- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu 

informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych 
z obowi�zku uzyskiwania zezwole� oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów 
odpadów lub ich ilo�ci, dla których nie ma obowi�zku prowadzenia ewidencji odpadów 
oraz kategorii małych i �rednich przedsi�biorstw, które mog� prowadzi� uproszczon� 
ewidencje odpadów(Dz. U. Nr 152, poz. 1735)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy słu��cych do sporz�dzania i przekazywania 
zbiorczych zestawie� danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków 
i zakresu dost�pu do wojewódzkiej bazy danych dotycz�cej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1738)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad 
sporz�dzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 152, poz.1739) 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezb�dnego 
zakresu informacji obj�tych obowi�zkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu 
prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotycz�cej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami(Dz. U. Nr 152, poz. 1740)  
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- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy (Dz. U. Nr 15, poz. 146)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
obowi�zku uzyskiwania zezwole� na wywóz do okre�lonych pa�stw odpadów innych ni� 
niebezpieczne (Dz. U. Nr 15, poz. 147)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru rejestru 
decyzji wydanych w zakresie mi�dzynarodowego obrotu odpadami (Dz. U. Nr 15, 
poz. 148) 

- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów innych ni� niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urz�dze�, w których 
dopuszcza si� ich termiczne przekształcenia (Dz. U. Nr 18, poz. 176)  

- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymaga� 
dotycz�cych prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, 
poz. 339) 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz 
st��e� substancji, które powoduj�, �e urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, 
poz. 498) 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie okre�lenia wzoru 
dokumentów stosowanych w mi�dzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 56, 
poz. 511)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie listy odpadów 
innych ni� niebezpieczne, których przewóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia 
Głównego Inspektora Ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 56, poz.512) 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 8 maja 2002r. w sprawie wniosku o wydanie 
zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za granic� (Dz. U. 
Nr 56, poz.513) 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 13 maja 2002 r. 
w sprawie wykazu przej�� granicznych, którymi mo�e by� realizowany obrót odpadami 
(Dz. U. Nr 60, poz. 548 z pó�. zm.)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów mo�e przekazywa� osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym, nie b�d�cym przedsi�biorcami, do wykorzystania na ich 
własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych 
osadów �ciekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 8 pa�dziernika 2002 r. w sprawie składowisk 
odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodz�cych z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów (Dz. U. Nr 176, poz. 1456)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 21 pa�dziernika 2002 r. w sprawie odpadów 
pochodz�cych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 
odpadów, które nie mog� by� unieszkodliwiane przez składowanie (Dz. U. Nr 180, poz. 
1513)  

- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 pa�dziernika 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagaj� zezwolenia na prowadzenie 
działalno�ci oraz podstawowych wymaga� dla zbierania i transportu (Dz. U. Nr 188, 
poz. 1575) 

- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mog� by� składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1595) 
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- Rozporz�dzenie Rady Ministrów dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa j�drowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1925)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1858) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu 
i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. Nr 236, poz. 1986)  

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów 
medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. 
Nr 8, poz. 103) 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 
(Dz. U. Nr 8, poz. 104 z 2003 r.) 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymaga� dotycz�cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni�cia, jakim powinny 
odpowiada� poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz�dzania 
planów gospodarki odpadami. (Dz. U. Nr 66, poz. 620).  

- Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje słu��ce dostosowaniu składowisk 
odpadów do wymaga� ochrony �rodowiska (Dz. U. 2004, Nr 102, poz. 1067).  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków w 
których uznaje si�, �e odpady nie s� niebezpieczne. (Dz. U. 2004, Nr 128, poz. 1347). 

10.2.2. Rozporz�dzenia wydane na podstawie upowa�nie� zawartych 
w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów 
formularzy słu��cych do składania rocznych sprawozda� o masie wytworzonych, 
przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granic� opakowa�(Dz. U. Nr 122, 
poz. 1053)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie raportów 
wojewódzkich dotycz�cych gospodarki opakowaniami (Dz. U. Nr 122, poz. 1054)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zawarto�ci 
ołowiu, kadmu, rt�ci i chromu sze�ciowarto�ciowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, 
poz. 2095) 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalenia sumy zawarto�ci ołowiu, kadmu, rt�ci i chromu sze�ciowarto�ciowego 
w opakowaniach. (Dz. U. Nr 105, poz. 994) 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania 
opakowa� (Dz. U. Nr 105, poz. 994). 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 3 pa�dziernika 2003 r. w sprawie stawek 
opłat produktowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1768). 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie okre�lenia 
wzorów oznakowania opakowa� (Dz. U. 2004, Nr 94, poz. 927). 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 31 czerwca 2004 r. w sprawie raportów 
wojewódzkich dotycz�cych gospodarki opakowaniami (Dz. U. 2005, Nr 4, poz. 29). 
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10.2.3. Rozporz�dzenia i obwieszczenia wydane na podstawie 
upowa�nie� zawartych w ustawie o opłacie produktowej. 

- Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 11 wrze�nia 2001 r. w sprawie stawek opłat 
produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakie powinien spełni� przedsi�biorca produkuj�cy w kraju oleje smarowe 
z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodz�cych z regeneracji, w celu 
wł�czenia ich do rzeczywi�cie uzyskanego poziomu recyklingu (Dz. U. Nr 131, 
poz. 1475)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru 
rocznego sprawozdania o wysoko�ci nale�nej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1865)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru 
sprawozdania o wielko�ci wprowadzonych na rynek krajowy opakowa� i produktów, 
osi�gni�tych wielko�ci odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych 
oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. Nr 2, poz. 26), 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu gospodarowania �rodkami z opłat produktowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1052)  

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych (Dz. U. 
Nr 104, poz. 982) 

- Obwieszczenie Ministra �rodowiska z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie maksymalnych 
stawek opłat produktowych na 2003 r.(M. P. Nr 37,poz.591) 

- Obwieszczenie Ministra �rodowiska z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie maksymalnych 
stawek opłat produktowych na rok 2004 (M.P. Nr 41, poz. 601). 

10.2.4. Rozporz�dzenia wydane na podstawie upowa�nie� zawartych w 
ustawie o substancjach i preparatach chemicznych. 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171) 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania nale�y zaopatrywa� 
w zamkni�cia utrudniaj�ce otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrze�enie 
o niebezpiecze�stwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174)  

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu 
oznakowania miejsc, ruroci�gów oraz pojemników i zbiorników słu��cych do 
przechowywania lub zawieraj�cych substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne 
(Dz. U. Nr 61, poz. 552) 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które 
powinny spełnia� jednostki organizacyjne wykonuj�ce badania substancji i preparatów 
chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (Dz. U. Nr 116, poz. 1103)  

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowa� substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1679) 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj� i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948) 
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- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod 
przeprowadzania bada� wła�ciwo�ci fizykochemicznych, toksyczno�ci i ekotoksyczno�ci 
substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 2343).  

10.3. Wykaz dotychczasowych aktów prawnych zwi�zanych 
z gospodark� odpadami, które zachowały moc (tj. tych, które 
weszły w �ycie przed dniem 1 pa�dziernika 2001 r.). 

10.3.1. Ustawy. 
- Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. 

Nr 132, poz. 622 z pó�n. zm.) w zakresie odpadów komunalnych.. 
- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj�cych azbest 

(Dz. U. Nr 3, poz. 20, z 2004 r.) w zakresie odpadów zawieraj�cych azbest. 

10.3.2. Rozporz�dzenia. 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie bezpiecznego 

u�ytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest (Dz. U. Nr 138, 
poz. 895). 

10.3.3. Umowy mi�dzynarodowe. 
- Konwencja bazylejska sporz�dzona dnia 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego 

przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 19, poz. 88 z 1995 r). 

10.4. Prawodawstwo Unii Europejskiej. 

10.4.1. Wykaz obowi�zuj�cych aktów prawnych Unii Europejskiej 
zwi�zanych z gospodark� odpadami. 

10.4.1.1. Wymagania ogólne. 
- Dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca1975 r. w sprawie odpadów (tzw. 

dyrektywa ramowa) znowelizowana dyrektywami Rady: 91/156/EWG oraz decyzj� 
Komisji96/350/WE. 

- Dyrektywa Rady 91/681/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych znowelizowana dyrektyw� Rady94/31/WE. 

- Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie włoskich zasad zawieszania 
wymaga� dotycz�cych zezwole� dla przedsi�biorstw poddaj�cych odzyskowi odpady 
niebezpieczne zgodnie z art. 3 dyrektywy 91/689/EWG  

- Decyzja Komisji 76/431/EWG z dnia 21 kwietnia 1976 r. ustanawiaj�ca Komitet 
Gospodarowania Odpadami. 

- Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zast�puj�ca decyzj� Komisji 
94/3/WE ustanawiaj�ca list� odpadów zgodnie z art.1 pkt a dyrektywy Rady 75/442/EWG 
w sprawie odpadów oraz decyzj� Rady 94/904/WE ustanawiaj�ca list� odpadów 
niebezpiecznych zgodnie z art.1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, znowelizowana decyzjami Komisji 2001/118/WE, 2001/119/WE 
i 2001/573/WE. 

- Zalecenia Rady 81/972/EWG z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie ponownego u�ycia 
makulatury oraz stosowania papieru pochodz�cego z recyklingu. 

- Rezolucja Rady z dnia 7 maja 1990 r. o polityce w zakresie odpadów. 
- Rezolucja Rady z dnia 24 lutego 1997r.w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie 

gospodarki odpadami. 
- Rezolucja Komitetu Konsultacyjnego ECSC w sprawie klasyfikacji złomu. 
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- Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2150/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. 
w sprawie statystyki w zakresie odpadów. 

10.4.1.2. Spalanie odpadów. 
- Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania 

zanieczyszczenia odpadów komunalnych, zanieczyszczenia powietrza przez nowe zakłady 
spalania. 

- Dyrektywa Rady 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r w sprawie zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza przez istniej�ce zakłady spalania odpadów komunalnych. 

- Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994r w sprawie spalania odpadów 
niebezpiecznych. 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000r. 
w sprawie spalania odpadów. Z dniem 28 grudnia 2005 r. zast�pi ona 
dyrektywy:89/369/EWG i 94/67/WE. 

- Decyzja Komisji 97/283/WE z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zharmonizowanych 
metod pomiarowych okre�lania st��enia masowego dioksyn i furanów w emisjach do 
atmosfery  zgodnie z art.7 ust. 2 dyrektywy Rady 94/67/WE w sprawie spalania odpadów 
niebezpiecznych. 

10.4.1.3. Składowanie odpadów. 
- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów. 
- Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiaj�ca kryteria i procedury 

dopuszczenia odpadów na składowiska stosownie do art. 16 i zał�cznika II dyrektywy 
1999/31/WE. 

10.4.1.4. Sprawozdawczo��. 
- Decyzja Komisji 94/741/WE z dnia 24 pa�dziernika 1994 r. w sprawie kwestionariuszy 

dla raportów pa�stw członkowskich dotycz�cych implementacji okre�lonych dyrektyw 
w zakresie gospodarki odpadami. 

- Decyzja Komisji 96/302/WE z dnia 17 kwietnia 1996 r. dotycz�ca formy, w jakiej nale�y 
dostarcza� informacji, zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie 
odpadów niebezpiecznych. 

- Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie kwestionariuszy dla 
raportów pa�stw członkowskich dotycz�cych implementacji okre�lonych dyrektyw 
w zakresie gospodarki odpadami. 

- Decyzja Komisji 98/184/WE z 25 lutego 1998 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów 
pa�stw członkowskich dotycz�cych implementacji dyrektywy Rady 9 4/67/WE w sprawie 
spalania odpadów niebezpiecznych. 

- Decyzja Komisji 2000/738/WE z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie kwestionariusza dla 
raportów pa�stw członkowskich dotycz�cych implementacji dyrektywy 1999/31/WE 
w sprawie składowania odpadów. 

- Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia 17 pa�dziernika 2001 r. w sprawie kwestionariusza 
dla raportów pa�stw członkowskich dotycz�cych implementacji dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/5 3/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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10.4.1.5. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych strumieni 
odpadów. 

10.4.1.5.1. Oleje przepracowane. 
- Dyrektywa Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie usuwania olejów 

odpadowych znowelizowana dyrektywami Rady: 87/101/EWG i 91/692/EWG oraz 
dyrektyw� Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE. 

10.4.1.5.2. PCB. 
- Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 wrze�nia 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 

(usuwania) polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT). 
- Decyzja Komisji 2001/68/WE z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiaj�ca dwie referencyjne 

metody pomiaru PCB zgodnie z art. 10(a) dyrektywy Rady 96/59/WE w sprawie 
unieszkodliwiania (usuwania) polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli 
(PCB/PCT). 

10.4.1.5.3. Baterie i akumulatory. 
- Dyrektywa Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów 

zawieraj�cych niebezpieczne substancje znowelizowana dyrektyw� Komisji 98/101/WE. 
- Dyrektywa Komisji 93/86/EWG z dnia 4 pa�dziernika 1993 r. dostosowuj�ca do post�pu 

technicznego dyrektyw� Rady 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów 
zawieraj�cych niebezpieczne substancje. 

10.4.1.5.4. Komunalne osady �ciekowe. 
- Dyrektywa Rady 86/278//EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony �rodowiska, 

a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów �ciekowych w rolnictwie znowelizowana 
dyrektyw� Rady 91/692/EWG. 

10.4.1.5.5 Odpady opakowaniowe. 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. 

w sprawie opakowa� i odpadów opakowaniowych. 
- Decyzja Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiaj�ca system 

identyfikacji materiałów opakowaniowych podj�ta stosownie do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowa� i odpadów opakowaniowych. 

- Decyzja Komisji 97/138/WE z dnia 3 lutego 1997 r. ustanawiaj�ca wzory formularzy bazy 
danych podj�ta stosownie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE 
w sprawie opakowa� i odpadów opakowaniowych. 

- Decyzja Komisji 1999/177/WE z dnia 8 lutego 1999 r. ustanawiaj�ca warunki odst�pstw 
od wymogów dotycz�cych st��e� metali ci��kich w odniesieniu do skrzynek i palet 
wykonanych z tworzyw sztucznych-ustanowionych dyrektyw� Parlamentu Europejskiego 
i Rady 94/62/WE w sprawie opakowa� i odpadów opakowaniowych. 

- Decyzja Komisji 2001/171/WE z dnia 19 lutego 2001 r. ustanawiaj�ca warunki odst�pstw 
od wymogów dotycz�cych st��e� metali ci��kich w odniesieniu do opakowa� szklanych -
ustanowionych dyrektyw� Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie 
opakowa� i odpadów opakowaniowych. 

- Decyzja Komisji 2001/524/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. dotycz�ca publikacji referencji 
dla norm EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 
13432:2000 w Oficjalnym Dzienniku Wspólnot Europejskich w zwi�zku z dyrektyw� 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowa� i odpadów 
opakowaniowych. 

10.4.1.5.6. Pojazdy wycofane z eksploatacji (wraki samochodowe). 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 wrze�nia 2000 r.  

w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
- Decyzja Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r. o minimalnych wymaga� dla 

certyfikatu zniszczenia wydawanego zgodnie z art. 5(3) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

- Decyzja Komisji 2003/138/WE z dnia 27 lutego 2003 r. ustanawiaj�ca normy kodowania 
cz��ci i materiałów stosownie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

10.4.1.5.7. Azbest. 
- Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie zapobiegania 

i zmniejszania zanieczyszczenia azbestem. 

10.4.1.5.8. Opady sprz�tu elektrycznego i elektronicznego. 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. 

w sprawie ograniczenia stosowania pewnych niebezpiecznych substancji w sprz�cie 
elektrycznym i elektronicznym. 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. 
w sprawie odpadów sprz�tu elektrycznego i elektronicznego zmieniona dyrektyw� 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/108/WE. 

10.4.2. Wykaz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej zwi�zanych 
z gospodark� odpadami. 

- Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj�cej dyrektyw� 94/62/WE 
w sprawie opakowa� i odpadów opakowaniowych - COM(2001)0729 final - COD 
2001/0291. 

- Komunikat Komisji w kierunku tematycznej strategii zapobiegania i recyklingu odpadów. 
COM(2003) 301. 

- Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów. 2003/0283 
(COD).
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