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1. Wprowadzenie.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.), wprowadziła
obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż
co 4 lata.
Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla Miasta Będzina przyjęty został Uchwałą Nr
XXVIII/332/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2004r.
Aktualnie wykonane zostało sprawozdanie z realizacji PGO obejmujące okres od dnia uchwalenia
pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006r.
Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację PGO wykonaną zgodnie z nowelizacją rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
(Dz.U. z 2006r. Nr 46, poz. 333).
Zakres aktualizacji PGO obejmuje:
1) aktualny stan gospodarki odpadami,
2) ocena realizacji obowiązującego PGO z identyfikacją problemów,
3) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
4) cele w zakresie gospodarki odpadami, z podaniem terminów ich osiągnięcia,
5) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,
6) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację,
7) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł,
8) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki
odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.
Aktualizację PGO opracowano na podstawie:
1) „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina” (maj 2007r.).
2) informacji uzyskanych w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Będzinie,
3) obowiązujących przepisów prawnych
oraz
4) materiałów, których spis dołączono do opracowania („Materiały wykorzystane”).
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2. Ogólna charakterystyka Miasta Będzina.
Będzin jest stolicą powiatu będzińskiego stanowiącą centrum administracyjne, gospodarcze i
kulturowe o zasięgu ponadlokalnym z bogatą tradycją historyczną.
Miasto graniczy od północy z gminą Psary, od wschodu z Dąbrową Górniczą, od południa z
Sosnowcem, a od południowego-zachodu z miastem Czeladź, Siemianowice Śląskie i
Wojkowicami.
Gmina Będzin zajmuje powierzchnię 37,08 km2, na której zamieszkuje 57.226 mieszkańców (stan
na 31.12.2007r).
W strukturze użytkowania terenu dominują tereny zurbanizowane (42,7% powierzchni miasta) i
tereny rolnicze (36,5% powierzchni terenu). Tereny przemysłowe zajmują 5,8% powierzchni
użytkowej miasta, zaś tereny leśne ok. 5,1%.
Tereny zieleni – tereny leśne, zadrzewienia, zieleń łęgowa, parki, skwery, zieleńce, ogrody
działkowe zajmują ogółem ok. 20% całkowitej powierzchni miasta.
Przez miasto przepływa rzeka Czarna Przemsza. Miasto posiada dobre połączenia komunikacyjne
ze stolicą województwa oraz centrum kraju. Przez teren Będzina przebiegają ważne szlaki
komunikacyjne: dwie drogi krajowe Katowice-Warszawa i Wrocław-Kraków oraz linia kolejowa
relacji Katowice-Warszawa.
Gmina jest zurbanizowana nierównomiernie. W latach 1997-1998, dla potrzeb opracowywanego
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina”
przeprowadzono szczegółową inwentaryzację zasobów mieszkaniowych w mieście wraz
z określeniem jej struktury własnościowej. Na jej podstawie stwierdzono, że największa liczba
mieszkań znajdowała się w dzielnicy Syberka – ok. 27% ogółu zasobów mieszkaniowych,
w następnej zaś kolejności: śródmieście – 16% ogółu mieszkań, Grodziec – 15%, Warpie – 12,6%,
Ksawera – 10,3%, Gzichów – 9,3%. Najmniej mieszkań znajdowało się w dzielnicy Małobądz –
3,2% ogółu zasobów mieszkaniowych i w Łagiszy – 7,0%.
Aktualne zmiany w porównaniu z okresem przeprowadzanej inwentaryzacji wiążą się z ogólnym
trendem rozwoju zarówno budownictwa indywidualnego jak i zorganizowanego w kraju. W
ostatnim okresie powstały nowe, nadal rozbudowywane osiedla: Podskarpie w dzielnicy Koszelew,
we wschodniej części miasta, osiedle Górki Małobądzkie w dzielnicy Małobądz, w południowej
części miasta.
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Około 70% mieszkań mieści się w zabudowie wielorodzinnej (mieszkania komunalne, spółdzielcze,
zakładowe), a największe osiedla to: Syberka, Warpie Wschód, osiedle Zamkowe wraz z osiedlem
Partyzantów i osiedle Ksawera.
Budownictwo jednorodzinne (ok. 4.000 posesji) stanowiące ok. 30% zasobów mieszkaniowych
zlokalizowane jest przede wszystkim w dzielnicach Małobądz, Grodziec, Łagisza i Gzichów.
Z ponad 6.500 zarejestrowanych przedsiębiorców bezpośrednią działalność gospodarczą w mieście
prowadzi 3.520 podmiotów gospodarczych, w zdecydowanej większości małych i średnich
przedsiębiorstw, których domeną są handel i usługi (stan na 2007 rok).
Po zmianach restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w przemyśle na terenie miasta, aktualna
działalność produkcyjna zakładów przemysłowych związana jest generalnie z szeroko pojętym
przetwórstwem przemysłowym z dominującą rolą sektora energetycznego.
Do kluczowych zakładów przemysłu ciężkiego należą: PKE SA Elektrownia „Łagisza”,
Elektrociepłownia „Będzin” SA, Fabryka Przewodów Energetycznych SA, ENION SA Będziński
Zakład Elektroenergetyczny SA, Huta „Będzin” SA, Kreisel – producent materiałów budowlanych.
Oprócz przemysłu ciężkiego istotne znaczenie dla gospodarki w mieście ma sektor usług
komunalnych, w tym: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., PTHU
Interpromex Sp. z o.o.
Zgodnie z ogólnokrajowym trendem w gospodarce Będzina sukcesywnie wzrasta udział małych i
średnich przedsiębiorstw.
Zanikanie dotychczasowej funkcji Będzina jako ośrodka wielkoprzemysłowego wiąże się ze zmianą
wizji rozwoju miasta, które docelowo spełniać ma rolę nowoczesnego ośrodka logistycznego,
kulturowego i turystycznego.

3. Aktualny stan gospodarki odpadami.
3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych.
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych.
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Źródłami powstawania odpadów komunalnych są:
 gospodarstwa domowe,
 obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części
„socjalnej” i inne).
Z danych statystycznych wynika, że około 2/3 odpadów komunalnych generują gospodarstwa
domowe, 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktury.
Ilość i rodzaj zebranych odpadów komunalnych w latach 2005-2006 w Mieście Będzinie
przedstawiono na podstawie danych od przedsiębiorców oraz wyników selektywnej zbiórki (tab. 1).
Informacji dotyczących ilości odpadów komunalnych zebranych w 2004 roku nie uzyskano.
Tab.1. Ilość odpadów komunalnych zebranych w Mieście Będzin w latach 2005 i 2006, [Mg/rok].
ROK

Lp.

KOD

NAZWA

1.

20 01

2.

20 01 99

3.

20 02

4.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

5.

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

6.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

7.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

8.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach

Odpady komunalne segregowane i zbierane
selektywnie
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

Razem:

2005

2006

207,17

475,02

-

237,93

146,02

282,13

-

140,47

24,52

-

15 968,30

17 034,02

296,30

287,03

3 324,48

3 044,03

19 966,79

21 500,63

W tab.2 przedstawiono ilości wytworzonych odpadów komunalnych w latach 2004 – 2006 w
Mieście Będzin wg strumieni odpadów obliczone z zastosowaniem uaktualnionych wskaźników
charakterystyki ilościowej odpadów oraz z uwzględnieniem liczby ludności (baza GUS).
Ogólnie wiadomo, że w Polsce ciągle jeszcze ilości wytwarzanych, a ilości zebranych odpadów
komunalnych nie są tożsame.
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Tab.2. Ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w Mieście Będzinie w latach
2004 – 2006, [Mg/rok].
Lp.

NAZWA STRUMIENIA ODPADÓW

1.

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Łączna ilość odpadów ulegających
biodegradacji (1-4):
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Metale
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Odpady tekstylne
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne
Razem (1-18):

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2004
5 965

ROK
2005
6002

2006
6064

723
1 425
1 403
9 516

723
1435
1409
9569

732
1441
1430
9667

317
1 670
727
220
1 266
507
144
72
542
1 928
2 313
958
1 917
120
22 217

318
1677
727
229
1270
510
144
72
547
1934
2330
964
1928
120
22 339

321
1 677
732
233
1 289
510
144
72
550
1 967
2 250
972
1 957
120
22 461

Na potrzeby analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami wykorzystane zostały bilanse
ilościowo-jakościowe zawarte w tab. 2.

3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom
odzysku i unieszkodliwiania.
Ilość i rodzaj zebranych i poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych w latach 2005-2006 w mieście Będzin przedstawiono na podstawie danych
przedsiębiorców oraz wyników selektywnej zbiórki w tab. 3-6.
Powyższych informacji nie uzyskano dla roku 2004.
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Tab.3. Masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Miasta Będzin w roku 2005
i sposób ich zagospodarowania.
Lp.

Przedsiębiorca / adres

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa
odpadów

Sposób zagospodarowania

[Mg]
1.

2.

Prywatny Zakład
Oczyszczania Miasta
Waldemar Strach
ul. Spółdzielcza 1/1
42-274 Konopiska

20 03 01

PTHU „INTERPROMEX”
Sp. z o.o.
ul. Paryska 11
42 – 500 Będzin

20 03 01

20 03 99

20 02 03
3.

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 11
41-203 Sosnowiec

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)odpady
komunalne

203,56

Niesegregowane
(zmieszane)odpady
komunalne

15 644,18

Odpady komunalne
niewymienione w
innych grupach

Składowanie:
1) „LANDECO” ul. Zwycięstwa 4,
41-100 Siemianowice Śląskie
2) „Recykling Wojkowice” Sp. z o.o.
ul. Długosza 27, 42-580
Wojkowice

3 324,48

Inne odpady
nieulegające
biodegradacji

24,52

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

120,56

Razem

Składowanie:
„LANDECO”, ul. Zwycięstwa 4,
41-100 Siemianowice Śląskie

3) Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami ul. Grenadierów
Sosnowiec
Składowanie:
1) Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami ul. Grenadierów
Sosnowiec
2) „LANDECO” ul. Zwycięstwa 4
41-100 Siemianowice Śląskie

19 317,30

Tab.4. Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych z terenu Miasta Będzina w roku
2005.
Lp.

Przedsiębiorca / adres

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadów
[Mg]

1.

2.

PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o.
ul. Paryska 11
42 – 500 Będzin

20 02 01

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 11
41-203 Sosnowiec

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

96,16

Odpady ulegające
biodegradacji

49,86

Razem

146,02
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Tab.5. Masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Miasta Będzin w roku 2006
i sposób ich zagospodarowania.
Lp.

Przedsiębiorca / adres

Kod odpadu

1.
1.

2.
Zakład Usług
Komunaslnych
Halina Kotuła
ul. Wolności 28a
42-500 Będzin
ALBA
PGK Czeladź Sp. z o.o.
ul. Wojkowicka 14a
41-250 Czeladź

3.
20 01 39

2.

Rodzaj odpadu

Masa odpadów
[Mg]
4.
5.
Tworzywa sztuczne
34,61

20 01 01

Papier i tektura

22,15

20 01 02
20 03 01

Szkło
Niesegregowane
(zmieszane)odpady
komunalne

69,58

4.

6.
Przekazanie:
„Recykling Wojkowice” Sp. z o.o.

Składowanie:
PTS ALBA
ul. Brzezińska
Chorzów

15 01 02

Tworzywa sztuczne

7,79

Przekazanie:

15 01 07

Szkło

9,27

15 01 01

Makulatura

4,04

PTS ALBA
ul. Brzezińska
Chorzów

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniwe

1,10

15 01 04
3.

473,38

Sposób zagospodarowania

SITA Czeladź Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 87
41-250 Czeladź

20 03 01

PTHU „INTERPROMEX”
Sp. z o.o.
ul. Paryska 11
42 – 500 Będzin

20 03 01

3,24
Metale
Niesegregowane
(zmieszane)odpady
komunalne

20,66

Niesegregowane
(zmieszane)odpady
komunalne
Odpady komunalne
niewymienione w
innych grupach
Odpady
wielkogabarytowe

15 395,53

20 02 02

Gleba i ziemia, w
tym kamienie

140,47

20 03 99
20 03 07

3 044,03
287,03

Składowanie:
Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami, ul. Grenadierów
Sosnowiec
Składowanie:
Landeco Sp. z o.o.
Recykling Wojkowice Sp. z o.o
Składowanie
MZSO Sosnowiec
Przekazanie:
Recykling Wojkowice Sp. z o.o.
MZSO Sosnowiec
Składowanie:
Recykling Wojkowice Sp. z o.o.

5.

ESTA Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)odpady
komunalne

3,49

6.

STENA Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Oddział w
Siemianowicach Śląskich
ul. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śl.

20 01 01

Papier i tektura

348,68

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

170,42

20 01 99

Inne niewymienione

237,93

Odzysk – Sortownia
STENA

PHT KEDAT
ul. Warszawska 14
42-530 Dąbrowa Górnicza

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

16,70

Składowanie:
„Recykling Wojkowice” Sp. z o.o.

7.

Składowanie:
BM RECYKLING Sp. zo.o.
ul. Tkacka 30
34-120 Andrychów
Odzysk – Sortownia
STENA
Sortownia BM Recykling
Sp. z o.o.
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1.
8.

2.
Prywatny Zakład
Oczyszczania Miasta
Waldemar Strach
ul. Spółdzielcza 1/1
42-274 Konopiska

3.
20 03 01

4.
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

9.

ALBA MPGK Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dabrowa Górnicza

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

411,66

10.

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 11
41-203 Sosnowiec

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

174,00

11.

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śl.

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

109,40

Razem:

5.

6.
Składowanie”
Częstochowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Konwaliowa 1
Sobuczyna
42 – 263 Wrzosowa
Składowanie:
Miejskie Składowisko
Odpadów Lipówka 1
w Dąbrowie Górniczej
Składowanie:
P.P.H.U. KOMART Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów
Składowanie:
b.i.

258,78

21 243,94

b.i. - brak informacji.
Tab.6. Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych z terenu Miasta Będzin w roku 2006.
Lp.
1.

Przedsiębiorca / adres

ALBA PGK Czeladź Sp. z o.o. ul.
Wojkowicka 14a,
41-250 Czeladź
2. PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o.
ul. Paryska 11
42-500 Będzin

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

20 03 09

Odpady ulegające
biodegradacji

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji
Razem

Masa odpadów
[Mg]
2,43
279,70
282,13

W roku 2006 poddano odzyskowi 8263,73 Mg odpadów komunalnych (tab. 1, odpady o kodach 20
01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 99 i 20 03 07) co stanowiło ok. 38,4% tych odpadów
wytworzonych na terenie miasta Będzina wg przyjętych wskaźników.
Odpady komunalne były w 2006 roku unieszkodliwiane przede wszystkim przez ich składowanie.
W ten sposób unieszkodliwiono 13236,90 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło ok. 61,6% tych
odpadów wytworzonych na terenie miasta Będzina.

3.3. Istniejące systemy zbierania odpadów.
Obowiązujący PGO zakładał w mieście Będzin prowadzenie selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów:
 zmieszanych komunalnych,
 ulegających biodegradacji,
 opakowaniowych i surowców wtórnych,
 wielkogabarytowych,
 budowlanych,
 niebezpiecznych.
Zbieranie odpadów komunalnych powinno uwzględniać wszystkie elementy – rozwój istniejących
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systemów (selektywna zbiórka surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych) oraz
wprowadzenie zbiórki odpadów budowlanych, niebezpiecznych i ulegających biodegradacji.
Zebrane odpady trafiać miały do Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym
Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).
Zbieranie odpadów zmieszanych.
Odpady zmieszane zbierane są do pojemników będących na wyposażeniu firm wywozowych lub do
worków. W miarę rozwoju selektywnej zbiórki weryfikuje się ilość pojemników do zbierania
odpadów niesegregowanych.
Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych.
W proponowanym systemie założono selektywne zbieranie surowców wtórnych za pośrednictwem
zbiorczych punktów gromadzenia odpadów („gniazda kontenerowe”) dla obsługi budownictwa
wielorodzinnego oraz system workowy dla zabudowy jednorodzinnej.
W realizowanym systemie kontynuowano selektywne zbieranie surowców wtórnych w ok. 95
„gniazdach kontenerowych” oraz wprowadzono system workowy od października 2004r.,
obejmujący swym zasięgiem dzielnice Grodziec i Łagisza (2393 posesje).
W roku 2005 selektywną zbiórką w systemie workowym zostało objęte swym zasięgiem całe miasto
– 4239 posesji.
System pojemnikowy obsługuje firma PTHU „INTERPROMEX”, a system workowy firma Zakład
Usług Komunalnych Halina Kotuła.
Odpady wielkogabarytowe.
W zakresie zbierania odpadów wielkogabarytowych proponowano w PGO następujące systemy:
1) okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamawiania
takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon” (kontynuacja dotychczasowych działań),
2) dostarczanie sprzętu do Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) przez właścicieli
własnym transportem,
3) bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu
elektrycznego, elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego).
W realizowanym systemie „wystawka” odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny zbierane są na terenie Miasta Będzina okresowo tj. 2 razy w roku – w okresie wiosny i
jesieni przez specjalistyczną firmę na zlecenie Urzędu Miejskiego. Akcja poprzedzona jest kampania
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informacyjną. Odpady odbierane są bezpośrednio od ich właścicieli zgodnie z harmonogramem.
Zbiórka prowadzona jest w okresie 14 dni danego miesiąca z podziałem na poszczególne ulice miasta.
Każdy mieszkaniec może również przekazać odpady wielkogabarytowe firmie, z którą ma
podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.
Ponadto firma PTHU „INTERPROMEX” prowadzi na swoim terenie punkt odbioru zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO)
przez właścicieli własnym transportem nie jest możliwe, bo taki obiekt nie został dotychczas
zbudowany i uruchomiony.
Odpady budowlane.
W PGO proponowano, aby zbieraniem i transportem odpadów budowlanych zajmowali się:
1) wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące
prace remontowe,
2) specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.
Zalecano ponadto, aby już na placu budowy składować w wydzielonych miejscach (kontenerach)
posegregowane odpady budowlane. Pozwoliłoby to na selektywne wywożenie ich do zakładu
odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.
Stosowany obecnie sposób postępowania z odpadami budowlanymi polega na tym, że są one
gromadzone nieselektywnie w kontenerze o pojemności 2 do 5 m3 dostarczonym przez podmiot
uprawniony i w nim odbierane.
Odpady niebezpieczne.
Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zalecano
w PGO stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
1) regularny odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców przez specjalistyczną firmę; do
tego celu powinny być stosowane specjalne samochody objeżdżające w określone dni
wyznaczony obszar,
2) zbieranie przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp.; władze
komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i
przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych; specjalny pojazd zabiera z
tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.
Zebrane odpady trafiać powinny do Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym
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Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),a stamtąd do specjalistycznych firm
zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.
Proponowano, aby odpady niebezpieczne przyjmowane były bezpłatnie od mieszkańców, a odpłatnie od
małych i średnich przedsiębiorstw.
Obecnie realizuje się jedynie zbieranie:
 przeterminowanych leków i farmaceutyków w specjalnie przeznaczonych do tego celu
pojemnikach ustawionych w 23 z 24 aptekach funkcjonujących na terenie gminy,
 baterii w pojemnikach ustawionych w 25 placówkach oświatowych, w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz w budynku Urzędu Miejskiego.
Nie stosuje się zbierania pozostałych komunalnych odpadów niebezpiecznych.
Nie zbudowano i nie uruchomiono GPZON, gdzie trafiałyby te odpady przed dostarczeniem ich do
specjalistycznych firm zajmujących się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem.
Odpady ulegające biodegradacji.
Szczególnie istotne z punktu widzenia celu (redukcja składowanej biomasy), jest właściwe zbieranie
odpadów ulegających biodegradacji. Aby umożliwić selektywne zbieranie odpadów ulegających
biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy powinni zbierać na bieżąco odpady
organiczne oddzielnie.
Zbieranie odpadów ulegających biodegradacji bezpośrednio z gospodarstw domowych można wg
PGO realizować wykorzystując do gromadzenia tej frakcji:
 pojemniki na biomasę,
 worki z tworzyw sztucznych ulegające biodegradacji.
Zaproponowano zastosowanie systemu workowego w zabudowie jednorodzinnej, a kontenerowego
w zabudowie wielorodzinnej.
Systemu zbierania odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych (odpady
kuchenne) nie wprowadzono.
Na terenie Miasta Będzin funkcjonuje system okresowego zbierania odpadów zielonych ulegających
biodegradacji w siedmiu kontenerach (3 do 5 m3) rozmieszczonych w następujący sposób:
• Grodziec – ul. Asnyka, ul. Szopena i ul. Osiedlowa – 3 kontenery;
• Centrum – ul. Namiarkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Żeromskiego i ul. Krakowska – 4 kontenery.
Oceniając stosowany w Mieście Będzinie system zbierania, odbioru i transportu wyselekcjonowanych
odpadów komunalnych należy stwierdzić tendencję wzrostową (pkt. 4.1. opracowania tab.13.).

3.4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Zgodnie z wybranym w PGO do realizacji systemem gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin
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powiatu będzińskiego – odzysk i unieszkodliwianie odpadów odbywać się będzie dla
poszczególnych gmin w obiektach regionalnych zlokalizowanych najbliżej lub w obiektach
znajdujących się na terenie Powiatu oraz wybudowanych do 2007r., stanowiących uzupełnienie
regionalnego systemu gospodarki odpadami.
W związku z powyższym realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
wytwarzanych w Mieście Będzin odbywać się miała następująco:
l odzysk surowców wtórnych z selektywnej zbiórki oraz demontaż i odzysk odpadów
wielkogabarytowych w stacji segregacji w Wojkowicach,
l odzysk i recykling odpadów remontowo – budowlanych w zakładzie odzysku i recyklingu
w Będzinie (budowa do 2007r),
l odpady niebezpieczne transportowane z miejsca zbiórki i tymczasowego magazynowania
(GCZO i GPZON) do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwianiem,
l recykling odpadów ulegających biodegradacji oraz składowanie pozostałych odpadów
zmieszanych w Regionalnym Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych (RZOiUOK) w Siemianowicach Śląskich.
Stan realizacji proponowanego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów przedstawia się
następująco:
l odzysk surowców wtórnych z selektywnej zbiórki oraz demontaż i odzysk odpadów
wielkogabarytowych odbywa się na ogół w stacji segregacji w Wojkowicach (firma
„Recykling Wojkowice”),
l budowa w Będzinie instalacji do odzysku i recyklingu odpadów remontowo –
budowlanych nie została rozpoczęta,
l nie wybudowano w Będzinie GCZO i GPZON, uznano, że bezzasadne jest wybudowanie
tych obiektów, powyższe stanowisko Gmina Będzin przedstawiła w ankiecie na potrzeby
opracowania „WPGO 2010”.
l recykling odpadów ulegających biodegradacji obejmuje tylko odpady zielone i jest
realizowany w Stacji Rewaloryzacji Masy Zielonej w Piekarach Śląskich (firma „Sowex”),
l składowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywa się na
obiektach

zlokalizowanych

w:

Bytomiu,

Siemianowicach

Śląskich,

Sosnowcu,

Wojkowicach, Dąbrowie Górniczej, Knurowie.
W tab. 7 i 8 przedstawiono obiekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z terenu
Miasta Będzin.
Tab.7. Obiekty składowania odpadów pochodzących z terenu Miasta Będzin.
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Lp.

Nazwa i adres obiektu;
właściciel i zarządzający

Rok uruchomienia – Przepustowość roczna Nagromadzenie całkowite
deklarowany rok
[Mg/rok]
[Mg]
zamknięcia

1. Składowisko
odpadów
w
1998-2012
Wojkowicach.
Właściciel:
Gmina
Wojkowice
(wspólnicy:
Psary,
Bobrowniki
i
Ożarowice).
Zarządzający: „Recykling Wojkowice
Sp. z o.o., ul. Długosza 27, 42-580
Wojkowice
2. Składowisko odpadów innych niż
2000-2030
obojętne i niebezpieczne w Bytomiu, przed 2009 (I etap)
Al. Jana Pawła II nr 10, 41-902 Bytom.
Właściciel i zarządzający: Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z
o.o., 41-902 Bytom, Pl. T.Kościuszki.
3. SO
w
Młynku-Sobuczynie,
ul.
1987-2030
Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa; gm.
Poczesna. Właściciel i zarządzający:
Częstochowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna, ul.
Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa
4. SOK „Lipówka” w Dąbrowie Górniczej,
1992 – bd
ul. Koksownicza 4. Właściciel: gmina
Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,
42-523
Dąbrowa
Górnicza.
Zarządzający: ALBA MPGK Sp. z o.o.,
ul. Starocmentarna 2, Dąbrowa
Górnicza.
5. Składowisko
Odpadów
PPUH
1997-2045
„KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie, ul.
Szybowa, 44-190 Knurów. Właściciel i
zarządzający:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe
„KOMART” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7
6. Składowisko odpadów innych niż
1992-2020
obojętne i niebezpieczne „LANDECO”
w Siemianowicach Śląskich, ul.
Zwycięstwa
4.
Właściciel
i
zarządzający: Zakład Składowania
Definitywnego i Utylizacji Odpadów
Landeco Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 4,
41-100 Siemianowice Śląskie
7. Miejski Zakład Składowania Odpadów,
1996-2004
Sosnowiec, ul. Grenadierów, 41-200 docelowo do 2030
Sosnowiec.
Właściciel:
Gmina
Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 20,
Zarządzający: MZSO

13 000

57 706

41 000

121 650

100 000

1500 000

41 538

369000

160 000

176 543

90 000

1030 964

110 000

766 308

b.d. – brak danych
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla woj. Śląskiego, Katowice 2003.

Tab.8. Obiekty odzysku odpadów pochodzących z terenu Miasta Będzin.
Lp.

Nazwa i adres obiektu

1. Stacja segregacji przy SOK
„Recykling Wojkowice” Sp.
z

Rodzaj
odpadów/technologii

Rok uruchomienia

Maksymalna zdolność
przetwarzania [Mg/rok]

ręczno-mechaniczna

2001

750

16

o.o., ul.Długosza
Wojkowice

27,

42-580

2. „Wtórmex” (obecnie STENA) segregacja selektywnie
Zakład Segregacji Odpadów, ul. zbieranych odpadów,
Konopnickiej
11,
41-100 sortowanie odpadów
Siemianowice Śląskie
opakowaniowych i
segregowanych;
mechaniczno-ręczna
3. Sortownia BM Recykling Sp. z
docelowo 3 linie
o.o., ul. Konopnickiej 11, 41-100 segregacji odpadów
Siemianowice Śląskie
4. Zakład Przetwarzania i Utylizacji
odpady surowe i
Odpadów,
ul.
Brzezińska, niebezpieczne gr. 20 01
Chorzów

2002

205 tys. opakowań

2003

200 tys.

2006

b.d.

b.d. – brak danych
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla woj. Śląskiego, Katowice 2003.

3.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie
odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów.
Zezwolenia na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od
właścicieli nieruchomości posiadały w 2006 roku następujące przedsiębiorstwa:
1) P.H.T. „KEDAT”, ul. Warszawska 14, 42-530 Dąbrowa Górnicza,
2) „SITA” Czeladź Sp. z o.o., ul. Szpitalna 87, 41-250 Czeladź,
3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska
4) Andrzej Książek ,ul. Pl. 3 Maja 10/4, 42-500 Będzin,
5) ALBA MPGK Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
6) „ALBA” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Czeladź Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 14a, 41-250
Czeladź,
7) Ekologiczny System Transportu Aglomeracji „ESTA”, Sp. z o.o. ul. P. Skargi 87, 41-706 Ruda
Śląska,
8) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk Zakład Pracy Chronionej, ul. Mickiewicza 12, 41-902
Bytom,
9) PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o., ul. Paryska 11, 42-500 Będzin,
10) „TOI-TOI” Systemy Sanitarne Sp. z o.o., Przedstawicielstwo w Będzinie ul. Świerczewskiego 115,
42-500 Będzin,
11)Zakład Usług Komunalnych Kotuła Halina, ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin,
12)„REMONDIS” Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec,
13)Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274
Konopiska,
14)Firma „EKO” Janusz Bochenek, ul. Szkolna 94, 42-512 Psary,
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15)Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kościuszki 140, 42-500
Będzin,
16)STENA Sp. z o.o. Oddział w Siemianowicach Śląskich Zakład WTÓRMEX, ul. M.
Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie.
W okresie sprawozdawczym (2005 – 2006) działało w zakresie odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych oraz selektywnie zbieranych 11 przedsiębiorstw spośród ww. (tab. 3-6).

4. Ocena realizacji obowiązującego planu gospodarki
odpadami.
4.1. Stan realizacji założonych celów, kierunków działań i
przyjętego systemu gospodarki odpadami.
W PGO przyjęto następujące krótkookresowe cele do realizacji w latach 2004 – 2007:
 uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemu zbierania i transportu odpadów ze
szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów
komunalnych do środowiska,
 kształtowanie i edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami,
 podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
 rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
 sukcesywne wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, odpadów budowlanych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych,
 wprowadzanie elementów racjonalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
(obiekty gminne).
Zrealizowanie przedstawionych celów krótkoterminowych związane było z następującymi
przedsięwzięciami:
 objęcie w pełnym zakresie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych,
 doskonalenie systemu udzielania zezwoleń na odbiór i transport odpadów komunalnych,
 opracowanie na poziomie miasta szczegółowego programu wdrożenia selektywnej zbiórki
odpadów,
 opracowanie programów edukacji ekologicznej w zakresie związanym z wdrażaniem planu
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gospodarki odpadami,
 utworzenie na poziomie miasta możliwości monitorowania wdrażania ustaleń planu
gospodarki odpadami.
Podstawowymi zasadami w postępowaniu z odpadami są:
 zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
 zapewnienie odpowiedniego odzysku i unieszkodliwienia odpadów,
 bezpieczne składowanie odpadów, których już nie można poddać procesom odzysku lub
unieszkodliwiania, oraz przyjęte strategie w KPGO i WPGO, stanowiące podstawę do
wyznaczenia następujących głównych kierunków działań w gospodarce odpadami
komunalnymi na terenie Miasta Będzin:
 odzysk surowców wtórnych,
 odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i
poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
 wydzielenie

odpadów

budowlano-remontowych

ze

strumienia

odpadów

komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
 wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i
poddanie ich procesom unieszkodliwiania.
W okresie sprawozdawczym na terenie Miasta Będzina nielegalne wysypiska odpadów
likwidowane były na bieżąco - opanowano niekontrolowane wprowadzanie odpadów komunalnych
do środowiska.
Na podstawie prowadzonej elektronicznej ewidencji umów zawartych przez właścicieli
nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych ustalono, że objętych zorganizowanym
systemem odbierania odpadów jest 95% mieszkańców Miasta Będzina.
Poniżej kolejno omówione zostaną poszczególne elementy PGO i stan ich realizacji.

Realizacja zadania – „Program informacyjno-edukacyjny związany w szerokim zakresie z
wdrożeniem PGO”.
Powyższe zadanie realizowane jest w KPGO pod nazwą „Intensyfikacja akcji podnoszenia
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świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami”.
Poniżej przedstawiono sprawozdanie z działań w zakresie edukacji ekologicznej w roku 2006
opracowane przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Będzinie.
Edukacja ekologiczna prowadzona przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Będzinie w latach 2004-2006.
1) Edukacyjna zbiórka leków przeterminowanych.
Przeprowadzono rozmowy z aptekarzami z terenu Będzina w obecności przedstawicieli
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Izby Aptekarskiej. Na umieszczenie
pojemników do zbiórki leków przeterminowanych od mieszkańców wyraziło zgodę 23 z 24
będzińskich aptek. Podpisana została umowa z firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia i
przeterminowane lekarstwa odbierane są z aptek raz na kwartał. Akcja jest kontynuowana. Koszty
za rok 2006 wyniosły 2000zł.
2) Edukacyjna zbiórka baterii.
We współpracy z Wydziałem Edukacji oraz firmą PMS BARTNICKI ogłoszony został coroczny
konkurs dla będzińskich szkół i przedszkoli „Zbieraj baterie – chroń środowisko”. Placówki, które
w przeliczeniu na jednego ucznia zebrały najwięcej baterii otrzymały wartościowe nagrody
rzeczowe ufundowane przez UM w Będzinie i PMS Bartnicki. W roku 2006 zebrano w 25
placówkach oświatowych (na 26, które zbierały surowce wtórne w ramach innych akcji) prawie 300
kg baterii. Pojemniki były też wystawione w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz w
budynku UM w Będzinie. Akcja jest kontynuowana. Koszty za rok 2006 wyniosły 1555,73 zł.
3) Warsztaty dla nauczycieli.
We współpracy ze stowarzyszeniem EMEKO zorganizowane zostały warsztaty pt.: „Segregacja
odpadów i recykling”. Dla nauczycieli przygotowano m.in. prezentację multimedialną oraz
materiały multimedialne do wykorzystania w trakcie lekcji.
Mieli oni również okazję zwiedzić zakład przetwórstwa odpadów „Lipówka II” w Dąbrowie
Górniczej. Koszty: 500 zł (bez materiałów).
4) Imprezy dla dzieci połączone ze zbieraniem odpadów oraz konkursami ekologicznymi w ramach
„Dni Ziemi” oraz „Sprzątania Świata”:
• Ogród sztuki (z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem EMEKO, Związkiem
Pszczelarzy),
• Wiosenny Piknik Ekologiczny (wraz z Parkami Krajobrazowymi, Związkiem Pszczelarzy
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oraz Ośrodkiem Kultury),
• Poszukiwanie skarbu na Górze Zamkowej (wraz z Parkami Krajobrazowymi, Muzeum
Zagłębia, Ośrodkiem Kultury).
Łącznie na cały wymieniony wyżej wachlarz działań z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano
w roku 2006 – 17 338 zł.
5) Zakup dla szkół materiałów o tematyce ekologicznej – 8 000zł,
6) Zakup dla biblioteki materiałów o tematyce ekologicznej – 1 000zł,
7) Dla wszystkich grup wiekowych – publikacje:
• Informator „Eko Będzin”, „Regulamin utrzymania porządku” itp. – 13 385zł,
• plakaty – 1 768,92 zł,
• materiały do warsztatów – 270 zł.
Razem: 40 834,92 zł
Realizacja zadań związanych z odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych.
Wyniki selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2004 – 2006 przedstawiono w tab. 9.
Tab.9. Odzysk odpadów komunalnych w Mieście Będzinie w latach 2004 – 2006 w drodze selektywnej zbiórki,
[Mg/rok].
L.p.

ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE
2004

2005

1. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych

30

48

90

2. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury

17

45

413

3. Odpady opakowaniowe ze szkła

90

115

183

-

-

-

5. Odpady ulegające biodegradacji

514

146

282

6. Odpady wielkogabarytowe

242

296

287

7. Odpady budowlane

b.i.

b.i.

b.i.

-

-

0,490

-

-

0,190

-

-

0,300

4. Metale

8. Odpady niebezpieczne

2006

w tym:
- zużyte lekarstwa i farmaceutyki,
- zużyte baterie
b.i. – brak informacji

Odzysk opakowań i surowców wtórnych.
Poziomy odzysku surowców wtórnych determinowane są przez poziomy odzysku i recyklingu
określone dla odpadów opakowaniowych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja
21

2005r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
poużytkowych – Dz.U. Nr 103, poz. 872).
Dla osiągnięcia założonych w PGO celów niezbędne było pozyskanie ze strumienia odpadów
komunalnych ilości odpadów stanowiących źródło surowców wtórnych (w tym opakowań)
przedstawionych w tab. 10.
Tab.10. Zakładany odzysk opakowań i surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych
w Mieście Będzinie w latach 2004 – 2006, [Mg/rok].
L.p.

RODZAJ SUROWCA

ROK
2004

2005

2006

1. Papier i tektura

547

592

644

2. Opakowania wielomateriałowe

38

51

-

3. Tworzywa sztuczne

102

131

161

4. Szkło

279

368

451

5. Stal

15

20

26

6. Aluminium

18

22

25

999

1184

1307

Razem:

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji.
System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić stopniowe ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, które powinno
osiągnąć:
 do 31 grudnia 2010r nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji,
 do 31 grudnia 2013r nie więcej niż 50%,
 do 31 grudnia 2020r nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w r. 1995.
Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. w Mieście
Będzinie wynosiła 8567 Mg.
W tab.11. przedstawiono planowany recykling i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w Mieście Będzinie w latach 2004 – 2006.

Tab.11. Planowany recykling odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w Mieście Będzinie w latach
2004 – 2006, [Mg/rok].
L.p.

RODZAJ SUROWCA

ROK
2004

2005

2006
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1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

5 965

6002

6064

2. Odpady zielone

723

723

732

3. Papier i tektura nieopakowaniowe

1425

1435

1441

4. Opakowania z papieru i tektury

1403

1409

1430

6. Łączna ilość odpadów ulegających
biodegradacji

9516

9569

9667

7. Obowiązkowy recykling opakowań
papierowych

547

592

644

8. Dopuszczalne składowanie odpadów
ulegających biodegradacji

8279

7851

7387

9. Konieczny recykling odpadów ulegających
biodegradacji

690

1126

1636

Odzysk odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.
Odpady wielkogabarytowe to odpady pochodzące z gospodarstw domowych i obiektów
infrastruktury, które ze względu na duże rozmiary: stare meble oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny (zał. nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym – Dz.U. Nr 180, poz. 1495) – wymagają odrębnego systemu gromadzenia, odbioru i
transportu.
Założono za KPGO rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i
uzyskanie do r. 2006 – 20% poziomu odzysku w Mieście Będzinie.
Zgodnie ze strategią KPGO przewidywano do r. 2006 – 15% poziomu odzysku odpadów
budowlano – remontowych w Mieście Będzinie.
Przewidywano za KPGO osiągnięcie w Mieście Będzinie do r. 2006 – 15% poziomu selektywnego
gromadzenia odpadów niebezpiecznych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(zał. nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym –
Dz.U. Nr 180, poz. 1495).
Tab. 12 zawiera dane o ilości odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, które
powinny zostać objęte zbiórką i przerobem w odpowiednich instalacjach.

Tab.12.

Planowany

odzysk

i

recykling

odpadów

komunalnych

wielkogabarytowych,

budowlanych

i

niebezpiecznych w Mieście Będzinie w latach 2004 – 2006.
Rok

Odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane

Odpady niebezpieczne
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Mg/rok
143
145
146

2004
2005
2006

Mg/rok
287
288
293

Mg/rok
18
18
18

Stopień realizacji zadań w zakresie osiągnięcia określonych poziomów odzysku poszczególnych
strumieni odpadów komunalnych przedstawiono w tab. 13.
Tab.13. Skuteczność działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów komunalnych.
Wyszczególnienie

2004r

2005r

2006r

Planowana Uzyskana Skuteczność Planowana Uzyskana Skuteczność Planowana Uzyskana
ilość
ilość
odzysku
ilość
ilość
odzysku
ilość
ilość
Mg/rok
Mg/rok
%
Mg/rok
Mg/rok
%
Mg/rok
Mg/rok

Skuteczność
odzysku
%

Opakowania i
surowce wtórne
Odpady
ulegające
biodegradacji

999

137

13,7

1184

208

17,6

1371

686

50

690

514

74,5

1126

146

13,0

1636

282

17,2

Odpady
wielkogabarytowe

143

242

> 100

145

296

Odpady
budowlane
Odpady
niebezpieczne
b.i. – brak informacji

287

b.i.

-

288

b.i.

> 100
-

18

-

-

18

-

-

146

287

> 100

293

b.i.

-

18

0,490

2,7

Sprawozdanie w zakresie selektywnego zbierania poszczególnych strumieni odpadów komunalnych
wykazało sukcesywny wzrost ilości odzyskiwanych opakowań i surowców wtórnych w latach 2004-2006.

4.2. Sposób i stan realizacji wyznaczonych celów z
uwzględnieniem poniesionych kosztów.
Do realizacji wyznaczonych celów w ramach zaproponowanego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi niezbędne było podjęcie odpowiednich działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.
Zestawienie poszczególnych zadań i stan ich realizacji przedstawiono w tab. 14.

Tab.14. Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2007.
Zadania do realizacji

Stan realizacji
Zadania inwestycyjne
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1 Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów
(GCZO) z Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych (GPZON)

Obiekty GCZO i GPZON nie zostały wybudowane

Realizacja obiektu, którego budowa miała być zakończona
Budowa zakładu odzysku i recyklingu odpadów
w 2007r. nie została rozpoczęta.
remontowo – budowlanych
Zadania pozainwestycyjne
1 Rozwój selektywnej zbiórki (surowce wtórne i
Zadania były sukcesywnie realizowane poza
opakowania)
wprowadzeniem zbierania odpadów ulegających
biodegradacji z gospodarstw domowych, wzrastała ilość
2 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
selektywnie zbieranych odpadów jednak w tempie
wielkogabarytowych i poremontowych
nieodpowiadającym wymogom (pkt. 4.1. opracowania).
3 Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji

2

4 Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
niebezpiecznych
5 Intensyfikacja edukacji ekologicznej mieszkańców, ze Zadania edukacyjne były realizowane zgodnie z
szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej
„Programem informacyjno – edukacyjnym” opisanym w
punkcie 4.1. opracowania.
6 Organizacja szkoleń dla różnych grup społecznych i
zawodowych, w tym nauczycieli, administracji
budynków, firm budowlanych, firm obsługujących
gospodarkę odpadami ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
7 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Uchwała nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia
Miasta Będzina
27 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Będzina.

Szacunkowe koszty działań przedstawione w PGO zostały zweryfikowane. W tab. 15 przedstawiono
rzeczywiste koszty poniesione na zadania zrealizowane w latach 2004 – 2006 w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi.
Tab.15. Koszty poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z
PGO w latach 2004 – 2006.
Lp.

Nazwa zadania

Koszty poniesione
w latach 2004-2006

Źródło finansowania

[zł]
1.

Wprowadzenie, rozwój i koszty obsługi selektywnej zbiórki
odpadów ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych,
wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i farmaceutyków,
baterii oraz selektywnej zbiórki surowców wtórnych i opakowań

667695,40

GFOŚ i GW

2.

Program informacyjno – edukacyjny w szerokim zakresie
związany z wdrożeniem PGO

57534,12

GFOŚ i GW

3.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Będzina
Razem:

7883,00

GFOŚ i GW
oraz opłata produktowa

733112,52

Z przedstawionej tabeli wynika, że korzystano jedynie z funduszy GFOŚ i GW i opłat
produktowych.
Nie wykorzystano innych możliwości takich, jakie dają np. Eko Fundusz, Fundusze Strukturalne,
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Fundusz Spójności oraz Programy Operacyjne.

4.3. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w
zakresie gospodarki odpadami.
W r. 2005 zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji KPGO, które dotyczyło realizacji zadań
szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego, a także szczebla gminnego.
Informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w Mieście Będzinie w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi w odniesieniu do stanu realizacji zadań wynikających z KPGO
przedstawiono w tab. 16 wykonanej przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Będzinie.
W tabeli ujęto również koszty realizacji zadań.
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Tab. 16. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Będzina.

Lp.

Nazwa zadania w krajowym
planie gospodarki odpadami

Rok realizacji

1

2
Przygotowanie i przyjęcie
gminnych planów gospodarki
odpadami
Organizacja powiatowych
(międzygminnych) i gminnych
systemów gospodarki odpadami,
wdrożenie nowych systemów
zbiórki, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.

3

1.
2.

Nazwa zadania w gminnym planie
gospodarki odpadami

Opis podjętych działań

4
5
Przyjęcie gminnego planu gospodarki Uchwała Nr XXVIII/332/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia
odpadami
27 października 2004 roku

Koszt
(tys. PLN)
6

2004
2004 - 2006

Utworzenie celowego związku gmin w Na terenie gminy nie utworzono związku gmin. Przyjęto wariant,
zakresie gospodarki odpadami
że gminy prowadzić będą w sposób zdecentralizowany system
zbierania i transport odpadów do odpowiednich obiektów
odzysku i unieszkodliwiania.
Wprowadzenie nowego systemu
1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w systemie
zbierania odpadów
pojemnikowym w zabudowie wysokiej.
2. Selektywna zbiórka odpadów w systemie workowym w
zabudowie jednorodzinnej.
3. Zbiórka przeterminowanych lekarstw – pojemniki
rozmieszczono w aptekach na terenie miasta.
4. Zbiórka zużytych baterii – pojemniki rozmieszczono w
placówkach oświatowych, bibliotece miejskiej oraz w
Urzędzie Miejskim
Regulamin utrzymania czystości i
Uchwała nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27
porządku na terenie miasta Będzina
lutego 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Będzina.
Przyczyna opóźnienia – w dniu 17.02.2006r. Wojewoda Śląski w
rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Nr
L/552/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 12 stycznia
2006r.
Druk regulaminu.
Wymagania jakie powinien spełniać Zarządzenie nr 0151/259/2006 Prezydenta Miasta Będzina z
przedsiębiorca ubiegający się o
dnia 12.06.2006r.
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
podano do publicznej wiadomości w dniu 14.06.2006r..
działalności w zakresie odbierania
Przyczyna opóźnienia – w dniu 17.05.2007r. Wojewoda
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność
Zarządzenie Prezydenta Miasta Będzina nr 0151/170/2006 z
dnia 13 kwietnia 2006r.
Zezwolenia na prowadzenie
- 16 przedsiębiorców złożyło wnioski o wydanie zezwolenia,
działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
nie stwierdzono z urzędu wygaśnięcia decyzji

667695,40
2000,00

7 883,00 środki z
GFOŚiGW oraz
opłata produktowa
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1

2

4

3

5

6

Ewidencja umów

3.

Intensyfikacja akcji podnoszenia
świadomości społecznej w
dziedzinie gospodarki odpadami

2004 - 2006

Ewidencja umów prowadzona jest w formie papierowej od 13
kwietnia 2006r.
W roku 2007 zostanie wprowadzona elektroniczna ewidencja
umów.
Wykazy zawartych umów z
Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta
właścicielami nieruchomości
przekazali stosowne wykazy wg stanu na dzień 13 października
2006r.
16 przedsiębiorców dostosowało się do tych wymogów.
Przyjęcie przez gminę obowiązków Na terenie gminy nie odbyło się referendum w sprawie przejęcia
przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości.
Realizacja programu edukacyjnego w Realizowane są działania edukacyjne:
zakresie gospodarki odpadami
Organizator – Referat Ochrony Środowiska,
Forma działania:
seminarium, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli,
konkursy, akcja ulotkowa, współpraca z mediami, publikacja
materiałów z seminarium, publikacja informatora ekologicznego
„Eko Będzin”
Grupa docelowa:

4.
5.

Objęcie 100% mieszkańców
zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych
Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów ulegających
biodegradacji, w tym odpadów
zielonych i odpadów
organicznych z gospodarstw
domowych

dzieci, młodzież, dorośli.
Zasięg terytorialny: Miasto Będzin
Warsztaty dla nauczycieli pt. ”Recykling odpadów” – liczba
uczestników 20.
Dane szczegółowe dotyczące 2006r. przedstawiono w punkcie
4.1. opracowania.
Objęcie wszystkich mieszkańców
Na terenie gminy 16 przedsiębiorców prowadzi działalność w
gminy zorganizowanym odbiorem
zakresie odbioru odpadów komunalnych, więc każdy
odpadów komunalnych
mieszkaniec ma możliwość wyboru przedsiębiorcy.
Wdrożenie na terenie gminy systemu Wdrożono system selektywnego zbierania odpadów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
ulegających biodegradacji
zielonych, a odpadów organicznych z gospodarstw domowych z
chwilą wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Będzina w roku 2006.
Rodzaj systemu: pojemnikowy i workowy.
Częstotliwość odbioru odpadów:
-

300,00zł
8 186,20zł środki z
GFOŚiGW

odpady kuchenne: 1 raz w tygodniu,

odpady zielone: z częstotliwością dostosowaną do potrzeb.
Ilość zebranych odpadów zielonych:
-

2004r. – 514,00 Mg

-

2005r. – 146,02 Mg

-

2006r. – 282,13 Mg
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1
6.

7.

8.

2
Budowa instalacji, które
zapewnią odzysk i
unieszkodliwianie (poza
składowaniem) w 2006r. ok. 1
460 tys. Mg odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonych w
kraju, w tym ok. 680 tys. Mg
odpadów organicznych na
poziomie kraju.
Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów wielkogabarytowych.
Działania organizacyjne w celu
zapewnienia w 2006r. zbiórki na
poziomie 20% odpadów
wielkogabarytowych.

Budowa instalacji do demontażu i
recyklingu odpadów
wielkogabarytowych o
przepustowości 200 tys. Mg w
2006r. na poziomie kraju.

3
2004 - 2006

2004 - 2006

2004 - 2006

4
Budowa gminnej kompostowni
odpadów.

5
Objęty sprawozdaniem okres przypadający na lata 2004 –
2006r. w Planie Gospodarki Odpadami nie przewidywał
budowy instalacji odzysku odpadów ulegających biodegradacji
na terenie Miasta Będzina.

Wdrożenie na terenie gminy systemu
selektywnego zbierania odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego

Odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny zbierane są na terenie miasta Będzina okresowo
tj. 2 razy w roku – w okresie wiosny i jesieni przez
specjalistyczną firmę, na zlecenie Urzędu Miejskiego w
Będzinie. Akcja poprzedzona jest kampanią informacyjną.
Odpady odbierane są bezpośrednio od ich właścicieli zgodnie z
harmonogramem. Zbiórka prowadzona jest w okresie 14 dni
danego miesiąca z podziałem na poszczególne ulice miasta.
Rodzaj systemu: „wystawka”.
Ilość odpadów:

Budowa instalacji do demontażu i
recyklingu odpadów
wielkogabarytowych

-

2004r. – 242,3 Mg

-

2005r. – 296,3 Mg

6

2006r. – 286,5 Mg
Na terenie miasta jest jedna firma zajmująca się zbieraniem
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. PTHU
„INTERPROMEX” Sp. z o.o. z siedzibą: 42-500 Będzin ul.
Paryska 11 (nr rejestrowy Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska – E0005268Z), która prowadzi na swoim terenie
punkt odbioru ww. sprzętu.
Ponadto zgodnie z Regulaminem każdy mieszkaniec może
przekazać ww. odpady firmie, z którą ma podpisaną umowę na
odbiór odpadów komunalnych.
Nie zbudowano instalacji do demontażu i recyklingu odpadów
wielkogabarytowych na terenie gminy, nie przewidywał tego
PGO.
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1
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2
Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów budowlanych
wchodzących w strumień
odpadów komunalnych.
Działania organizacyjne w celu
zapewnienia w 2006r. zbiórki na
poziomie 15% odpadów
budowlanych w skali kraju.
Budowa instalacji do recyklingu
odpadów budowlanych o
przepustowości 370 tys. Mg w
2006r. na poziomie kraju
Rozwój selektywnej zbiórki,
celem unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych.
Działania organizacyjne w celu
zapewnienia w 2006r. zbiórki na
poziomie 15% odpadów
niebezpiecznych w kraju.
Budowa gminnych punktów
zbiórki odpadów
niebezpiecznych (GPZON)
Budowa instalacji linii
unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych o
przepustowości 17 tys. Mg w
2006r.
Budowa lub modernizacja
składowisk odpadów
komunalnych wg standardów i
wymogów UE
Zamykanie i rekultywacja
składowisk odpadów
komunalnych niespełniających
wymogów UE

3
2006

4
5
Wdrożenie na terenie gminy systemu Zaczęto wdrażać system selektywnego zbierania odpadów
selektywnego zbierania odpadów
budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych z
budowlanych.
chwilą wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Będzina w roku 2006.
Rodzaj systemu: pojemnikowy i workowy.
Częstotliwość odbioru odpadów:
-

2004 - 2006

2004 - 2006

2004 - 2006

2004 - 2006

6

na indywidualne zgłoszenie.

Budowa zakładu recyklingu odpadów W okresie sprawozdawczym przewidywano budowę instalacji do
budowlanych.
recyklingu odpadów budowlanych na terenie gminy
(ukończenie w r. 2007).
Budowa systemu selektywnego
Na terenie miasta prowadzona jest:
zbierania odpadów niebezpiecznych 1). zbiórka przeterminowanych lekarstw – pojemniki
wydzielonych ze strumienia odpadów rozmieszczono w aptekach,
komunalnych.
2). Zbiórka zużytych baterii – pojemniki rozmieszczono w
placówkach oświatowych, bibliotece miejskiej oraz w Urzędzie
Miejskim.
System zbiórki: pojemnikowy stacjonarny.
Ilość zebranych odpadów w roku 2006:
przeterminowane lekarstwa – 190 kg,
zużyte baterie – 300 kg.
Budowa i uruchomienie Gminnego
Zadanie nie zostało wykonane (pkt. 4.2. opracowania)
Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z
Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych (GPZON).
Budowa instalacji termicznego
PGO nie przewidywał budowy instalacji termicznego
przekształcania odpadów
przekształcania na terenie gminy.
niebezpiecznych

2004 - 2006

Budowa zakładu zagospodarowania
odpadów na terenie gminy

PGO nie przewidywał budowy zakładu zagospodarowania
odpadów na terenie gminy.

2004 - 2006

Zamkniecie i rekultywacja
składowiska na terenie gminy.

Na terenie gminy nie występuje składowisko odpadów
komunalnych.
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4.4. Odpady opakowaniowe.
Miasto Będzin wywiązuje się z obowiązków związanych ze zbieraniem, odzyskiem i recyklingiem
odpadów opakowaniowych.
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych w mieście Będzinie odpadów
opakowaniowych poddawanych odzyskowi i recyklingowi przedstawiono w tab.17, opracowanej na
podstawie rocznych sprawozdań kierowanych do Marszałka Województwa Śląskiego.
Tab.17. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i
recyklingu w latach 2004 – 2006 w Mieście Będzin.
Kod odpadu

1.

Rodzaj odpadu

2.

Ilość odpadów opakowaniowych [Mg]:

Wydatki poniesione na
działania określone w
kolumnie 3 i 4 [zł]

zebranych

przekazanych do
odzysku i recyklingu

3.

4.

5.

ROK 2004
15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

29,440

29,440

39 735,03

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

16,520

16,520

39 735,03

15 01 07

Opakowania ze szkła

89,590

89,590

39 735,03

ROK 2005
15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

48,090

26,308

89 531,18

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

44,580

37,440

89 531,18

15 01 07

Opakowania ze szkła

114,500

102,760

89 531,18

ROK 2006
15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

55,150

28,370

93 298,92

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

42,000

31,800

93 298,92

15 01 07

Opakowania ze szkła

112,990

109,510

93 298,92

Dla zapewnienia prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi zostało wydane
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi.
Rozporządzenie to obejmuje następujące odpady opakowaniowe: z papieru, ze szkła, z tworzyw
sztucznych, z aluminium, ze stali w tym również z blachy stalowej, wielomateriałowe, z drewna.
W Mieście Będzinie zbierane są selektywnie tylko opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych,
papieru i tektury.
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Sumaryczny odzysk odpadów opakowaniowych osiąga następujące poziomy odzysku w stosunku
do wymaganych: 13,7% w 2004r., 17,6% w 2005r. i 50% w 2006r (tab. 13).
Notowany jest stały postęp w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych, ale wyniki nie są
jeszcze zadowalające i zgodne z obowiązującymi do osiągnięcia poziomami odzysku i recyklingu.
W okresie 2004 – 2007 należało zbudować system odzysku i recyklingu opakowań celem uzyskania
wymaganych prawem poziomów.
W okresie sprawozdawczym 2004 – 2006 na terenie Miasta Będzina wdrożono system
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, a działania w tym zakresie w odniesieniu do
KPGO przedstawiono w tab. 18, przygotowanej przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Będzinie.
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Tab. 18. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w
latach 2004 - 2006.
Lp.
1
1.

Nazwa zadania w krajowym
planie gospodarki odpadami Rok realizacji
2
Organizowanie gospodarki
odpadami opakowaniowymi na
terenie gminy, w tym
selektywnego zbierania
finansowanego z opłat
produktowych i opłat
pobieranych przez organizacje
odzysku

3
2004 - 2006

Nazwa zadania w gminnym
planie gospodarki odpadami
4
Budowa systemu selektywnego
zbierania odpadów
opakowaniowych.

Opis podjętych działań
5
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych tj. papieru,
szkła i plastiku prowadzona była przez gminę Będzin od
roku 2001. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów:
system workowy – zabudowa jednorodzinna,
system pojemnikowy tzw. „gniazda” – zabudowa
wielorodzinna(wysoka).
W związku ze zmianami ustawowymi selektywna zbiórka
odpadów finansowana przez gminę mogła być prowadzona
do dnia 12 października 2006r. za pośrednictwem firmy
wyłonionej w drodze przetargu. Po tym terminie obowiazek
odbioru wyselekcjonowanych odpadów przejęły firmy
odbierające od mieszkańców zmieszane odpady
komunalne. Ilości zebranych odpadów opakowaniowych:
Rok 2004:
Szkło – 89,59 Mg,
Papier – 16,52 Mg,
Plastik – 29,44 Mg.
Rok 2005:
Szkło – 114,50 Mg,
Papier – 44,58 Mg,
Plastik – 48,09 Mg.
Rok 2006:
Szkło – 112,99 Mg,
Papier – 42,00 Mg,
Plastik – 55,15 Mg.
Wpływy z tytułu opłaty produktowej zostały wykorzystane na
edukację ekologiczną w zakresie odpadów opakowaniowych
jak również do funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych.
Opłata produktowa:
2004r. – 6 153,00 zł
2005r. – 6 523,64 zł
2006r. – 2 684,00 zł

Koszt
(tys. PLN)
6
Rok 2004:
119 250,10 zł
Rok 2005:
268 593,54 zł
Rok 2006:
279 896,76 zł
Środki z GFOŚiGW
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1
2.

3.

4.

5.

6.

2
Budowa potencjału
technicznego w zakresie
selektywnego zbierania
odpadów opakowaniowych:
zapewnienie odpowiedniej
ilości pojemników, budowa
punktów gromadzenia
odpadów opakowaniowych.
Budowa potencjału
technicznego w zakresie
transportu odpadów
opakowaniowych:
specjalistyczne i podstawowe
środki transportu
Działania informacyjno –
edukacyjne dla społeczności
lokalnej

Opracowanie gminnych planów
gospodarki odpadami
opakowaniowymi

Uzgodnienia pomiędzy
organizacjami odzysku i
organami wykonawczymi gmin
w zakresie prowadzenia
selektywnego zbierania
odpadów opakowaniowych
oraz budowy punktów
zbierania odpadów
opakowaniowych i instalacji do
segregacji odpadów.

3
2004 - 2006

4
Zakup pojemników do
selektywnego gromadzenia
odpadów opakowaniowych

2004 - 2006

2004 - 2006

6

Potencjał techniczny w zakresie transportu odpadów
opakowaniowych zapewnia przedsiębiorca prowadzący
selektywną zbiórkę.

2004 - 2006

2004 - 2006

5
Na terenie gminy ustawionych jest 95 „gniazd” do
selektywnej zbiórki odpadów składających się z pojemników
do zbiórki: papieru, szkła i plastiku.
Właścicielem pojemników jest PTHU „INTERPROMEX” Sp.
z o.o. z siedzibą: 42-500 Będzin, ul. Paryska 11

Organizacja programów
edukacyjnych poświęcona
prawidłowemu postępowaniu z
odpadami opakowaniowymi.

Opracowanie gminnego planu
gospodarki odpadami
opakowaniowymi

Współpraca z organizacjami
odzysku

Na terenie gminy są realizowane działania edukacyjno –
7 481,00 zł, środki z
informacyjne.
opłaty produktowej
Organizator: Referat Ochrony Środowisko.
Forma działania - seminarium pt. „Gospodarka odpadami ze
szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych”.
732,00 zł
Akcja ulotkowa dotycząca selektywnej zbiórki odpadów
GFOŚiGW
opakowaniowych.
Gminny plan gospodarki opakowaniowymi został
opracowany w ramach planu gospodarki odpadami.
Uchwała nr XXVIII/332/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 27 października 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 –
2015” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta
Będzina na lata 2004 – 2015” i „Programem Zarządzania
Środowiskowego”.
Gmina nie współpracuje z organizacjami odzysku
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4.5. Odpady z komunalnych oczyszczalni ścieków.
Odpady powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są w strumieniu odpadów
z grupy 19. Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków zalicza się:
 odpady ze skratek (kod 19 18 0l)
 odpady z piaskowników (kod 19 08 02)
 odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów w tym ustabilizowane osady ściekowe
(kod 19 08 05).
Sytuacja w zakresie gospodarki ustabilizowanymi osadami ściekowymi w odniesieniu do dwu
istniejących oczyszczalni została opisana poniżej.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie, ul. Kościuszki
140:
l 2004r. – 4 800,01 Mg
l 2005r. – 4 000,25 Mg
l 2006r. – 5 091,09 Mg
Osady ściekowe są odbierane przez firmę „SOWEX” z Sosnowca, ul. Stalowa 3/6a celem
wykorzystania do rekultywacji terenów poprzemysłowych.
• Oczyszczalnia ścieków przy PKE Południowy Koncern Energetyczny Elektrownia Łagisza w
Będzinie, ul. Pokoju 14:
l 2004r. – 380,00 Mg
l 2005r. – 361,00 Mg
l 2006r. – 249,00 Mg
Osady ściekowe wykorzystywane są do rekultywacji miejsca magazynowania mieszaniny
popiołowo – żużlowej przy Elektrowni Łagisza byłego „Tymczasowego składowiska odpadów
paleniskowych”.
W okresie sprawozdawczym MPWiK opracowało projekt kompostowni osadów ściekowych.
Inwestycja ta jednak została wstrzymana i nie będzie realizowana. Planuje się – MPWiK wspólnie z
EC Będzin budowę na terenie oczyszczalni ścieków suszarni osadów.
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W okresie objętym sprawozdaniem (2004 – 2006) nie podjęto jednak konkretnych działań mających
na celu wprowadzenie właściwego postępowania z wytwarzanymi osadami.
Warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ściekowych
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140).

4.6. Monitoring gospodarki odpadami.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji PGO jest dobry system sprawozdawczości, oparty
na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany wpływu na środowisko, a także na
wskaźnikach świadomości społecznej.
W oparciu o analizę tych wskaźników możliwa jest ocena efektywności realizacji PGO, a następnie
w oparciu o tę ocenę – aktualizacja planu.
Określenie przedmiotowych wskaźników wymaga posiadania m.in. następujących informacji:
 pochodzących z monitoringu środowiska z zakresu gospodarki odpadami,
 pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych.
Gmina Będzin prowadziła monitoring:
 ilości zawieranych umów w formie papierowej, obecnie w formie elektronicznej,
 ilość wydawanych zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych,
 ilości poszczególnych odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy,
 ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny.
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4.7. Podsumowanie i wnioski.
 Do oceny realizacji PGO zastosowano bilanse poszczególnych strumieni odpadów obliczone
w oparciu o zweryfikowane wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych
(tab. 2, rozdział 3.1. opracowania).
 W okresie 2004 – 2006 osiągnięto następujące cele:


uporządkowano pod względem organizacyjnym system zbierania i transportu odpadów ze
szczególnym uwzględnieniem niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych
do środowiska (wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów),



kształtowano i edukowano społeczeństwo w zakresie gospodarowania odpadami,



podniesiono skuteczność selektywnego zbierania wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych,



rozwijano selektywne zbieranie odpadów budowlanych i wielkogabarytowych,



sukcesywnie wprowadzano

selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych ze

strumienia odpadów komunalnych.
Stąd wniosek, że trzeba będzie poszerzyć asortyment zbieranych selektywnie odpadów
komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i ulegających
biodegradacji oraz nasilić działania organizacyjno-techniczne dla zapewnienia osiągnięcia
odpowiednio wyższych poziomów odzysku.
 Osiągnięcie przedstawionych celów związane było z realizacją następujących przedsięwzięć:


objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,



wdrożenie na poziomie miasta systemu selektywnego zbierania odpadów,



opracowanie i wdrożenie programu informacyjno – edukacyjnego w zakresie związanym
z wdrożeniem PGO.

 Wdrożono następujące podstawowe zasady postępowania z odpadami i kierunki działań w
gospodarce odpadami:


zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów,



zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
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bezpieczne składowanie odpadów, których już nie można poddać procesom odzysku,



odzysk surowców wtórnych i opakowań,



odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,



wydzielenie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych ze
strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania,

 Realizacja zadań związanych z selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych
przedstawia się następująco (tab.13 pkt. 4.1 opracowania):


odzysk surowców i opakowań dotyczył szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury i
osiągnął odpowiednio w 2004r. – 13,7%, 2005r. – 17,6% i 2006r. - 50% wymaganego
przepisami poziomu odzysku,



odzysk odpadów ulegających biodegradacji był realizowany tylko dla odpadów zielonych
i osiągnął odpowiednio w 2004r. – 74,5%, 2005r. – 13,0% i 2006r. – 17,2%
zaplanowanego odzysku, a tym samym większa niż planowano ilość odpadów
ulegających biodegradacji trafiła na składowiska,



skuteczność odzysku odpadów budowlanych nie została określona ze względu na brak
informacji w tym zakresie,



odzysk odpadów wielkogabarytowych wynosił w latach 2004 – 2006 pow. 100%
zakładanego poziomu odzysku,



skuteczność odzysku odpadów niebezpiecznych, który był realizowany od 2006r. wynosi
ok. 2,7% planowanego poziomu odzysku i dotyczy tylko baterii oraz zużytych lekarstw.

 Nie zrealizowano w pełnym zakresie proponowanego systemu gospodarki odpadami, m.in.:


nie wybudowano Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),



nie rozpoczęto działań w kierunku realizacji zakładu odzysku i recyklingu odpadów
budowlanych (przewidywane zakończenie budowy - 2007r.).

 Stwierdzono

korzystanie

z

usług

siedmiu

składowisk

odpadów

komunalnych,

zlokalizowanych w Bytomiu, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Wojkowicach,
Dąbrowie Górniczej, Knurowie i Młynku-Sobuczynie.
Stąd wniosek, że w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy
opracować odpowiednie rozwiązanie systemowe.
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 Miasto Będzin wywiązuje się z obowiązków związanych ze zbieraniem, odzyskiem i
recyklingiem odpadów opakowaniowych (odpady opakowaniowe trafiają do recyklerów, z
którymi ma podpisane umowy firma zajmująca się selektywnym zbieraniem odpadów
(rozdział 4.4. opracowania).
 Oceniając sposoby i źródła finansowania zrealizowanych przedsięwzięć należy stwierdzić,
że ograniczają się one do korzystania z GFOŚ i GW oraz opłat produktowych (pkt 4.2.
opracowania).
Stąd wniosek, że należałoby poszerzyć źródła finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.
Reasumując - analizę i ocenę realizacji PGO dla Miasta Będzina należy stwierdzić, że osiągnięto
postęp w działaniach zmierzających do poprawy istniejącej sytuacji w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, w tym:
 działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,
 działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko,
 działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie
transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.
Uzyskane poziomy w zakresie selektywnego zbierania odpadów wykazują w latach 2004 – 2006
tendencję wzrostową, przy czym efekty nie odzwierciedlają wymaganych prawem oczekiwań.
Nie wprowadzono wszystkich elementów zaproponowanego w PGO systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, w tym nie wybudowano takich obiektów jak GCZO z GPZON.
Do problemu budowy tych obiektów ustosunkowano się na str. 15 (rozdział 3.4).
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5. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania
odpadami wytwarzanymi na terenie Miasta Będzina.
Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami wynika z podsumowania i
wniosków z realizacji obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami.
Zidentyfikowano następujące problemy:
 Nie objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych (powinno być objęte 100%);
 zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w tym odpadów
niebezpiecznych i ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów
komunalnych w stosunku do przyjętych w PGO poziomów odzysku;
 brak niektórych elementów zaproponowanego w PGO systemu gospodarki odpadami
komunalnymi (GCZO z GPZON, zakład odzysku i recyklingu odpadów budowlanych);
 brak rozwiązań systemowych w gospodarowaniu odpadami – korzystanie z usług siedmiu
składowisk odpadów komunalnych przy ograniczonym korzystaniu z istniejących instalacji i
miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem), rozwiązania systemowe
zawarte są w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Będzina”
i obowiązują od lutego 2006 roku;
 nie korzystano ze wszystkich możliwych źródeł pozyskiwania środków finansowych na
realizację PGO – ograniczono się dotychczas do korzystania z GFOŚiGW oraz opłat
produktowych.
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6. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
6.1. Prognoza demograficzna.
Na potrzeby aktualizacji PGO przyjęto prognozę zmiany liczby ludności wg danych bazy GUS (tab. 19).
Tab.19. Prognoza zmiany ludności w Będzinie w latach 2006-2018.
Rok

Liczba ludności

2006

57592

2007

57226

2008

56854

2009

56485

2010

56113

2011

55736

2012

55358

2013

54975

2014

54594

2015

54204

2016

53796

2017

53376

2018

52969

Prognozuje się, że liczba ludności w Będzinie będzie sukcesywnie malała. W latach 2007-2010
zmaleje o ok. 1,9%; w latach 2010-2018 zmaleje o ok. 5,6%, a w całym okresie objętym
aktualizacją o ok. 8%.

6.2. Prognoza ilości i jakości odpadów komunalnych.
Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w skali miasta wpływa liczba mieszkańców oraz
zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z
przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego.
Prognoza przewidywanych zmian ilości odpadów dla Miasta Będzina uwzględnia stopniowy rozwój
gospodarczy, uwarunkowany wzrostem PKB.
Przewidywanie zmian struktury odpadów komunalnych oparto m.in. na następujących przesłankach:
 rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie
się zbliżała do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich;

41

 zakłada się wzrost postaw proekologicznych w społeczeństwie co uwidacznia się m.in.
spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła, czy innych podatnych na
recykling materiałów lub łatwo ulegających degradacji jak papier;
 nastąpi wzrost budownictwa oraz prac remontowo-budowlanych co zaowocuje wzrostem
ilości odpadów budowlanych.
Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto za „Krajowym Planem
Gospodarki Odpadami 2010)” („KPGO 2010”) następujące założenia:
 nie będą występowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów
komunalnych;
 wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie na poziomie
5% w okresach 5 letnich;
 wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% (w stosunku do całości
wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010r. i 20% w 2018r., spowoduje zmiany ilości i
składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru,
tworzyw sztucznych, szkła i metali;
 ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5 –
letnich (1% w skali roku).
Prognozowaną ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Mieście
Będzin w latach 2007 – 2018 obliczono na podstawie wskaźników charakterystyki jakościowej
odpadów komunalnych, zmian wskaźników wytwarzania odpadów oraz prognozy demograficznej
(baza GUS) i przedstawiono w tab. 20.
Analiza danych przedstawiona w tab. 20 pozwala na zaobserwowanie pewnych tendencji w latach
2007-2018, a mianowicie:
 większość strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych będzie rosła (odpady ulegające
biodegradacji, opakowaniowe, tekstylne, mineralne, budowlane i wielkogabarytowe);
 ilość odpadów nieopakowaniowych z papieru, tworzyw sztucznych, szkła jak również metali
będzie malała;
 obserwuje się spadek ilości drobnej frakcji popiołowej oraz odpadów niebezpiecznych.
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Przedstawiona prognoza w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych w Mieście Będzinie
wskazuje na stały nieznaczny wzrost ilości odpadów komunalnych w latach 2007-2018.
Tab.20. Prognozowane ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Mieście
Będzin w latach 2007 – 2018 w odniesieniu do 2006 roku, [Mg/rok].
L.p.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa strumienia odpadów
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Łączna ilość odpadów ulegających
biodegradacji (1-4):
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Metale
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Odpady tekstylne
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne
Razem (1 - 18):

2006
6064

2007
6124

Rok
2010
6309

2013
6302

2018
6308

732
1441
1430
9667

739
1460
1454
9777

762
1473
1519
10063

768
1452
1581
10103

775
1425
1658
10166

321
1677

329
1680

341
1673

353
1547

365
1435

732
233
1289
510
144
72
550
1967
2250
972
1957
120
22461

745
219
1316
508
139
69
554
1997
2107
1004
2026
115
22585

768
233
1377
501
137
68
563
2088
1894
1024
2116
114
22960

791
230
1441
493
135
67
572
2181
1704
1043
2209
112
22981

815
225
1510
485
130
67
585
2278
1538
1140
2305
111
23155

6.3. Prognozowane zmiany w gospodarowaniu odpadami.
W zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych przewiduje się, że w Mieście
Będzinie do roku 2018:
 w wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość ekologiczna mieszkańców;
 rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji w związku z koniecznością wdrażania
wymagań ustawowych;
 docelową realizację procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym
składowania w uzgodnionym z Samorządem Powiatowym RZZO.
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7. Cele działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
W gospodarce odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie Miasta Będzina wytyczono cele
szczegółowe do realizacji w latach 2007-2018.
Poniżej przedstawiono cele szczegółowe wytyczone do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi
w dwu przedziałach czasowych: do 2010 i do 2018 roku.
Cele krótkookresowe.
Cele krótkookresowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane będą przez
okres najbliższych 4 lat (2007 do 2010) i obejmują:
 kontynuację podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców;
 objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych najpóźniej do końca 2007 roku;
 objęcie wszystkich mieszkańców miasta systemem selektywnego zbierania surowców
wtórnych i odpadów opakowaniowych najpóźniej do końca 2007 roku;
 osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu surowców wtórnych i
odpadów opakowaniowych – ogółem ok. 35%;
 rozwój selektywnego zbierania, intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych;
 osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu następujących odpadów:
- odpady wielkogabarytowe – 40%,
- odpady budowlane – 50%,
- komunalne odpady niebezpieczne – 50%.
 deponowanie w 2010 roku na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
nie więcej niż ok. 70% wszystkich odpadów komunalnych;
 skierowanie w roku 2010 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie
więcej niż 75% (wagowo) w stosunku do 1995 roku całkowitej ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
 zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi dla zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego;
 korzystanie z nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
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Cele długookresowe (2011-2018):
 kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców;
 osiągnięcie w roku 2018 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych – ogółem ok. 40%;
 osiągnięcie w roku 2018 zakładanych limitów odzysku i recyklingu następujących odpadów:
- odpady wielkogabarytowe – 80%,
- odpady budowlane – 80%,
- komunalne odpady niebezpieczne – 80%,
 deponowanie w roku 2018 na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
nie więcej niż ok. 56% wszystkich odpadów komunalnych;
 skierowanie w roku 2018 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie
więcej niż 40% (wagowo) w stosunku do 1995 roku całkowitej ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
 intensyfikacja

korzystania

i

wdrożenia

nowoczesnych

technologii

odzysku

i

unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych osadów ściekowych.
W kolejnych pkt 7.1 – 7.4 opracowania przedstawiono w tab. 21-23 plan osiągnięcia
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych w aspekcie zakładanego postępowania z nimi, w tym składowania.

7.1. Odzysk opakowań i surowców wtórnych.
Poziomy odzysku surowców wtórnych determinowane są przez poziomy odzysku i recyklingu
określone dla odpadów opakowaniowych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja
2005r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
poużytkowych - Dz.U Nr 103, poz. 872).
W/w rozporządzenie określa minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31.12.2014 roku.
Przedstawiony w opracowaniu odzysk opakowań i surowców wtórnych uwzględnia również
wartości szacunkowe dla 2018 roku zakładając, że tak długoterminowa prognoza zostanie
skorygowana w kolejnych aktualizacjach PGO.
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Tab.21. Zakładany odzysk opakowań i surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych
w Będzinie w latach 2006 – 2018, [Mg/rok].
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rok

Rodzaj surowca
Papier i tektura
Tworzywa sztuczne
Szkło
Stal
Aluminium
Ogółem:

2006

2007

2010

2013

2018

644
161
451
26
25
1307

698
186
526
28
28
1466

729
192
551
27
27
1526

759
198
576
27
27
1587

895
183
740
45
30
1893

Z przedstawionych danych wynika, że w 2007r. w Mieście Będzin należy odzyskać ok. 1466 Mg, w
roku 2010 ok. 1526 Mg, a w roku 2018 ok. 1893 Mg surowców wtórnych i odpadów
opakowaniowych, co stanowi odpowiednio ok. 36,2%, 36,2% i 41,6% sumy wszystkich
potencjalnych surowców wtórnych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych.

7.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających
biodegradacji.
System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić stopniowe ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, które powinno
osiągnąć:
 do 31 grudnia 2010r nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji,
 do 31 grudnia 20 l3r nie więcej niż 50%,
 do 31 grudnia 2020r nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w r. 1995.
Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. w mieście Będzinie
wynosiła 8567 Mg. W tab. 22 przedstawiono planowany recykling i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w mieście Będzinie w latach 2006 – 2018.
Tab.22. Planowany recykling odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w mieście Będzin w latach 2006
– 2018, [Mg/rok].
Rok
Lp.
Rodzaj surowca
2006
2007
2010
2013
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Łączna ilość odpadów ulegających
biodegradacji
Obowiązkowy recykling opakowań
papierowych
Pozostałe odpady ulegające biodegradacji
Dopuszczalne składowanie odpadów
ulegających biodegradacji

6064
732
1441
1430
9667

6124
739
1460
1454
9777

6309
762
1473
1519
10063

6302
768
1452
1581
10103

6308
775
1425
1658
10166

644

698

729

759

895

9023
7387

9079
7368

9334
6425

9344
4284

9271
3427
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9.

Konieczny recykling odpadów ulegających
biodegradacji

1636

1711

2909

5060

5844

Z przedstawionych danych wynika, że w 2007r w mieście Będzin należy zebrać ok. 1711 Mg
odpadów ulegających biodegradacji i poddać je recyklingowi organicznemu.
W roku 2010 należy osiągnąć poziom pozyskiwanych odpadów tego rodzaju rzędu 2909 Mg, w
roku 2013 ok. 5060 Mg, a w roku 2018 - 5844 Mg.
Jednocześnie do składowania dopuszczonych zostanie w roku 2007 ok. 7368 Mg, w roku 2010 ok.
6425Mg, w roku 2013 ok. 4284 Mg, a w roku 2018 ok. 3427 Mg odpadów ulegających
biodegradacji.

7.3. Odzysk odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
i niebezpiecznych.
Odpady wielkogabarytowe to odpady pochodzące z gospodarstw domowych i obiektów
infrastruktury, które ze względu na duże rozmiary: stare meble oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny (zał. nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym - Dz.U Nr 180, poz. 1495) - wymagają odrębnego systemu gromadzenia, odbioru i
transportu.
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i
unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowane na całkowite
wyeliminowanie ich składowania.
W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2007 r. do 2018 r.:
 osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w
wysokości:
•

dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i
automatów do wydawania:
 poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,
 poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

•

dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i
audiowizualnego:
 poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,
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 poziomu recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze
zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;
•

dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego,
sprzętu

oświetleniowego,

wielkogabarytowych,

narzędzi

stacjonarnych

elektrycznych
narzędzi

i

elektronicznych

przemysłowych,

z

zabawek,

wyjątkiem
sprzętu

rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:
 poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,
 poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;
•

dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych,
materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych
zużytych lamp;

 osiągnięcie od l stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/
M•rok.
W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania
odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do
odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.
Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych i
uzyskanie następujących poziomów odzysku w mieście Będzinie:
 w latach 2007 do 2010 - 40%,
 w latach 2011 do 2018 - 80%.
Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano - remontowych w Będzinie:
 w latach 2007 do 2010 - 50%,
 w latach 2011 do 2018 - 80%.
Przewiduje się osiąganie w Będzinie następujących poziomów selektywnego gromadzenia odpadów
niebezpiecznych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zał. nr l do ustawy z dnia
29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U Nr 180, poz. 1495):
 w latach 2007 do 2010 - 50%,
 w latach 2011 do 2018 - 80%.
Tab. 23 zawiera dane o ilości odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, które
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powinny zostać objęte zbieraniem i odzyskiem w odpowiednich instalacjach.
Tab. 23. Planowany odzysk i recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych w
Mieście Będzin w latach 2006 – 2018 [Mg/rok].
Rok
Odzysk (recykling)
2006
2007
2010
2013
2018

Odpady wielkogabarytowe
146
151
512
522
912

Odpady budowlane
294
304
1058
1105
1383

Odpady niebezpieczne
18
17
57
67
89

7.4. Bilans odpadów komunalnych w aspekcie zakładanego
postępowania z nimi.
Ustalone i przedstawione powyżej bilanse odpadów komunalnych dla gminy Będzin, dla których w
okresie 2006 – 2018 wymagane będzie podjęcie działań organizacyjnych i technicznych związanych
z odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych przedstawiono w tab. 24.
Tab. 24. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Mieście Będzin w latach 2006 - 2018 pod kątem
zakładanego postępowania z nimi, [Mg/rok].
Rok
Lp.
Rodzaj surowca
2006
2007
2010
2013
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Surowce wtórne i opakowania do odzysku
Odpady ulegające biodegradacji do
recyklingu
Odpady wielkogabarytowe do odzysku i
recyklingu lub unieszkodliwiania
Odpady budowlane do odzysku i recyklingu
lub unieszkodliwiania
Odpady niebezpieczne do odzysku i
recyklingu lub unieszkodliwiania
Odpady do składowania
Razem:

1307
1636

1466
1711

1526
2909

1587
5060

1893
5844

146

151

512

522

912

294

304

1058

1105

1383

18

17

57

67

89

19060
22461

18936
22585

16898
22960

14640
22981

13034
23155

Odpady do składowania
Na podstawie przeprowadzonych bilansów określono ilość odpadów, które należy unieszkodliwić
przez składowanie (tab. 25).
Tab. 25. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w Mieście Będzin przewidywanych do składowania w
latach 2006 – 2018.

Rok
Ilość odpadów [Mg]
[%] wytworzonych odpadów

2006
19060
84,9

2007
18936
83,8

2010
16898
73,6

2013
14640
69,7

2018
13034
56,3

Wykonane obliczenia wykazały, że przy osiągnięciu zakładanych progów odzysku odpadów
komunalnych możliwe jest ograniczenie ilości składowanych odpadów z Miasta Będzin w roku
2007 do ok. 83,8%, w roku 2010 do ok. 73,6%, w roku 2013 do ok. 69,7%, a w roku 2018 do ok.
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56,3% całkowitej ilości wytworzonych odpadów komunalnych.

8. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi.
Do działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami należą głównie:
 działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
W/w działania zostaną szczegółowo omówione w punktach 8.1 i 8.2 opracowania.
Zadania krótkookresowe.
Zadania krótkookresowe, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi realizowane będą w Mieście Będzin przez okres najbliższych 4 lat (20072010) i obejmą następujące przedsięwzięcia:
1) rozbudowanie istniejącego systemu selektywnego odbierania odpadów i osiągnięcie
odpowiednich poziomów selektywnej zbiórki;
2) podpisanie przez podmiot uprawniony stosownych umów z organizacjami odzysku, co
pozwoli na sfinansowanie części kosztów selektywnej zbiórki odpadów;
3) składanie w terminach przewidzianych ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
sprawozdań marszałkowi województwa i WFOŚ i GW, które umożliwi gminie uzyskanie
środków finansowych pochodzących z opłat produktowych za opakowania;
4) likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów przez rekultywację lub usunięcie złożonych tam
odpadów;
5) konsekwentne korzystanie z narzędzi administracyjnych, w które ustawodawca wyposażył
gminy (decyzje administracyjne);
6) umożliwienie przez przedsiębiorcę właścicielom nieruchomości wyposażenia w urządzenia
do zbierania odpadów na dogodnych (ratalnych) warunkach finansowych;
7) nawiązanie współpracy z firmami specjalistycznymi zajmującymi się odzyskiem i
recyklingiem odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, różnego rodzaju opakowań oraz recyklingiem
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organicznym;
8) dalsze intensywne działania edukacyjne.
Zadania długookresowe.
Zadania długookresowe, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi w Mieście Będzin, w tym zadania strategiczne obejmujące okres co
najmniej 8 lat (2011-2018) obejmą:
 kontynuację realizacji tych zadań krótkookresowych, które tego wymagają (większość
zadań);
 działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów;
 działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko;
 dalszą, intensywną edukację ekologiczną.

8.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania
na środowisko.
Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów są priorytetem w ustanowionej w prawie
wspólnotowym hierarchii postępowania z odpadami, stanowiąc jednocześnie cel, dla osiągnięcia
którego kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek podejmować odpowiednie działania.
Działania te w odniesieniu dla Miasta Będzina są następujące:
 objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych;
 objęcie systemem selektywnego zbierania surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych
100% mieszkańców miasta i osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu;
 rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych
w celu osiągnięcia określonych limitów odzysku i recyklingu (80% w 2018r.);
 budowa systemu zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
 zorganizowanie

i

zapewnienie

osiągnięcia

minimalnego

poziomu

odzysku

i

unieszkodliwiania poza składowaniem odpadów ulegających biodegradacji na poziomie ok.
57% do końca 2018 roku;
 dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
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komunalnych i zapewnienia osiągnięcia limitu odzysku na poziomie 80% w 2018 roku;
 promowanie prawidłowych zachowań ekologicznych wśród mieszkańców miasta w celu
osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych;
 intensyfikacja korzystania z obiektów stosujących nowoczesne technologie odzysku i
unieszkodliwiania odpadów;
 podjęcie działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania komunalnych osadów
ściekowych (wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania);
 ustawiczne ubieganie się o dofinansowanie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych z
funduszy krajowych (GFOŚiGW, WFOŚiGW, NFOŚiGW) i unijnych funduszy
strukturalnych i spójności.

8.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z
odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów.
Prawidłowe postępowanie z odpadami regulują m.in. następujące przepisy prawne:
− Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Będzin przyjęty na podstawie
uchwały Nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku z późn. zm.
(zał. nr 1).
− Zarządzenie Nr 0151/259/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 czerwca 2006 roku w
sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Będzina (zał. 2).
Zasady, na których będzie się opierało prawidłowe postępowanie z odpadami są następujące:
1) Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:
− kuchennych ulegających biodegradacji,
− zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,
− papieru i tektury nieopakowaniowych,
− opakowań z papieru i tektury,
− tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
− opakowań z tworzyw sztucznych,
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− tekstyliów,
− szkła nieopakowaniowego,
− opakowań ze szkła,
− metali,
− opakowań z blachy stalowej,
− opakowań z aluminium,
− odpadów mineralnych,
− drobnej frakcji popiołowej,
− wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
− budowlanych z remontów mieszkań i budynków,
− niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb, opakowań po środkach
ochrony roślin i nawozach;
2) Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania
ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby
było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
3) Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez
określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do
odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w
gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych;
4) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne
zbieranie

ich

przez

właścicieli

nieruchomości

i

selektywny ich

odbiór

przez

przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi;
5) masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli/zarządców
nieruchomości jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisane
umowy;
6) stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez
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podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat;
7) stosuje się obniżone stawki opłat w przypadku zadeklarowania poprzez właścicieli
nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych i potwierdzenia tego faktu
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady;
8) upoważnione służby dokonują kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli
nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów oraz wykonywania przez nich obowiązku
uiszczania z tego tytułu opłat;
9) w przypadku stwierdzenia niewykonywania ww. obowiązków prezydent Miasta wydaje z
urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy
uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia. W takich
przypadkach

gmina

organizuje

właścicielom

nieruchomości

odbierania

odpadów

komunalnych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja
obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości
na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy,
w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy
obowiązującej decyzji.
Zezwolenia wydane na podstawie Zarządzenia Nr 0151/259/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia
12 czerwca 2006 roku na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości posiadają aktualnie z terminem obowiązywania decyzji do 2017 roku następujące
przedsiębiorstwa:
1) P.H.T. „KEDAT”, ul. Warszawska 14, 42-530 Dąbrowa Górnicza,
2) „SITA” Czeladź Sp. z o.o., ul. Szpitalna 87, 41-250 Czeladź,
3) ALBA MPGK Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
4) „ALBA” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Czeladź Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 14a,
41-250 Czeladź,
5) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk Zakład Pracy Chronionej, ul. Mickiewicza 12,
41-902 Bytom,
6) PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o., ul. Paryska 11, 42-500 Będzin,
7) Zakład Usług Komunalnych Halina Kotuła, ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin,
8) „REMONDIS” Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec,
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9) Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274
Konopiska, Baza Techniczno-Sprzętowa Piekary Śląskie, ul. Zakładowa 1,
10) STENA Sp. z o.o. Oddział w Siemianowicach Śląskich Zakład „WTÓRMEX”, ul.
Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie,
11) Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej „ALBA” Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, 41-503
Chorzów,
12) Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, ul. Wł. Łokietka 4,
41-933 Bytom,
13) Ogrodnictwo „NIEWIARA”, ul. Armii Ludowej 2, 42-500 Będzin,
14) Ekośrodowisko Sp. z o.o., ul. Cyryla i Metodego, 41-909 Bytom,
15) ALBA ekoserwis Sp. zo.o., ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków.

8.2.1 Zbieranie i transport odpadów.
Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych w Mieście Będzin
wymaga realizacji następujących działań:
 kontrolowania przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z
podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co
skutkować powinno objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100 % mieszkańców
kraju;
 kontrolowania przez gminę sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz
miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 doskonalenie

systemów

ewidencji

wytwarzanych,

poddawanych

odzyskowi

oraz

unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie
selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
 opakowań i surowców wtórnych;
 odpadów ulegających biodegradacji;
 odpadów wielkogabarytowych;
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
55

 odpadów niebezpiecznych;
 odpadów budowlanych.

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady
komunalne.
Program rozwoju selektywnego zbierania odpadów powinien być opracowany na poziomie
gminnym / międzygminnym, jako integralna część gminnego / międzygminnego planu gospodarki
odpadami i dotyczyć sposobu prowadzenia selektywnego zbierania, rodzaju i wielkości
pojemników, częstotliwości zbierania itd.
Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i
gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
1

Właściciel / zarządca nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie
przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery, worki oraz zbiornik
bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków o pojemności uwzględniającej
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,

2

Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie miasta to:

 kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 dm3,
 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności od 110 dm3,
 worki do selektywnej zbiórki o pojemności 60, 120 dm3,
 pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,
metali, papieru i tektury; o pojemności od 800 do l500 dm3,
 kontenery/pojemniki/worki przeznaczone na odpady budowlane z uwzględnieniem ilości
odpadów,
 kontenery/pojemniki/worki na odpady zielone z uwzględnieniem ilości odpadów,
 pojemniki na odpady kuchenne dostosowane do ilości odpadów,
Odpady komunalne zmieszane.
Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania.
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Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników i
cykl wywozu do liczby mieszkańców.
Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający
ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych
indywidualnych potrzeb.
Odpady niesegregowane, odbierane będą:
 w zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie rzadziej niż raz
w miesiącu,
 w zabudowie wielorodzinnej, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie rzadziej niż
dwa razy w tygodniu,
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych.
Stosowany obecnie system selektywnego zbierania opakowań i surowców wtórnych odbywa się za
pośrednictwem zbiorczych punktów gromadzenia odpadów („gniazda kontenerowe”) dla obsługi
budownictwa wielorodzinnego oraz w systemie workowym dla zabudowy jednorodzinnej. Systemy
te są prowadzone na terenie miasta Będzina od 2001 roku i systematycznie rozbudowywane.
Na terenach budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych
obiektach komunalnych umieszczane są zestawy kontenerów dużych o specjalnej konstrukcji i
odpowiednio oznaczone.
W zabudowie jednorodzinnej w r. 2005 każda posesja została wyposażona w zestaw kolorowych
worków polietylenowych do zbiórki odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych z
przeznaczeniem na poszczególne komponenty.
Dla zapewnienia prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi zostało wydane 25
października 2005r. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami opakowaniowymi - Dz.U nr 219, poz. 1858. Rozporządzenie to określa
sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi: z papieru, ze szkła, z tworzyw sztucznych, z
aluminium, ze stali (w tym również z blachy stalowej), wielomateriałowe - w zakresie zbierania i
odzysku.
Stosowany obecnie system selektywnej zbiórki opakowań i surowców wtórnych należy
weryfikować na bieżąco, uwzględniając powyższe rozporządzenie.
Odpady opakowaniowe należy zbierać i magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami
wynikającymi ze sposobu ich późniejszego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Przedmiotowe
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odpady powinny być zbierane do pojemników o określonym kolorze z graficzną informacją o ich
przeznaczeniu i sposobie użytkowania danego pojemnika, w tym również nazwą przedsiębiorcy
będącego właścicielem lub posiadaczem pojemnika.

Odpady opakowaniowe z papieru.
Odpady opakowaniowe z papieru należy zbierać do pojemników w kolorze niebieskim,
oznakowanych napisem "PAPIER", wykonanych z materiałów trudnozapalnych zabezpieczonych
przed zawilgoceniem.
Do pojemnika na odpady opakowaniowe z papieru wrzuca się:
gazety, prospekty, papier do pisania, papier ksero, zeszyty, książki, torebki papierowe, kartony,
pudełka oraz tekturę.
Do pojemnika na odpady opakowaniowe z papieru nie wrzuca się:
opakowań kartonowych po napojach, sokach i papierosach, torebek foliowych, kalki, tapet, papieru
zabrudzonego oraz tłustego.
W obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych z papieru
do pojemników wykonanych z tektury falistej, worków papierowych lub worków z tworzyw
sztucznych.
Odpady opakowaniowe ze szkła.
Odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem ampułek, zbiera się do dwóch rodzajów
pojemników:
1

szkło bezbarwne do pojemników w kolorze białym, oznakowanych napisem „SZKŁO
BEZBARWNE” oraz,

2

szkło kolorowe do pojemników w kolorze zielonym oznakowanych napisem „SZKŁO
KOLOROWE” .

Do pojemnika na odpady opakowaniowe ze szkła wrzuca się:
umyte szklane butelki i słoiki po napojach, przetworach, sokach, butelki po alkoholu, stłuczkę
szklaną (do pojemnika białego wyłącznie szkło białe, do pojemnika zielonego - zielone, brązowe
itp.).
Do pojemnika na odpady opakowaniowe ze szkła nie wrzuca się:
nakrętek i kapsli, luster, szyb, szkła zbrojonego, naczyń żaroodpornych, porcelany i fajansu,
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opakowań po lekach, żarówek i świetlówek.
Odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych.
Odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych należy zbierać do pojemników w kolorze
żółtym, oznakowanych napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, wykonanych z
materiałów trudnopalnych. Do pojemnika na odpady opakowaniowe plastikowe wrzuca się:
zgniecione i bez nakrętek butelki PET po napojach, czyste opakowania plastikowe po kosmetykach
np. szamponach.
Do pojemnika na odpady opakowaniowe plastikowe nie wrzuca się:
innych wyrobów z tworzyw sztucznych takich jak: naczynia i sztućce plastikowe, torby foliowe,
styropian, zanieczyszczone opakowania po produktach spożywczych.
W przypadku zbierania odpadów opakowaniowych, w terminach określonych przez podmiot
dokonujący zbierania tych odpadów, dopuszcza się zbieranie do worków wykonanych z tworzyw
sztucznych.
Odpady opakowaniowe odbierane są przez podmioty uprawnione i przekazywane odpowiednim
podmiotom do odzysku i recyklingu.
Odpady opakowaniowe i surowce wtórne odbierane będą:
 w zabudowie jednorodzinnej, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z częstotliwością
gwarantującą właściwy przebieg segregacji,
 w zabudowie wielorodzinnej, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z częstotliwością
gwarantującą właściwy przebieg segregacji.
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy gromadzić w następujący sposób:
 w zabudowie jednorodzinnej - po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego
faktu w umowie, właściciel nieruchomości może umieszczać je w przydomowym
kompostowniku; w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował umieszczania tych odpadów w
przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny,
przeznaczony do tego celu, pojemnik koloru brązowego i tam je zbierać,
 w zabudowie wielorodzinnej zbiera się te odpady do odrębnego pojemnika koloru
brązowego, zlokalizowanego w punkcie selektywnego zbierania odpadów.
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odbierane będą:
 w

zabudowie

jednorodzinnej;

możliwe

jest

kompostowanie

w

przydomowych
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kompostownikach, w pozostałych przypadkach są odbierane od mieszkańców przez podmiot
uprawniony z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu, a w
okresie zimowym przynajmniej raz na dwa tygodnie,
 w zabudowie wielorodzinnej, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie rzadziej niż raz w
tygodniu, a w okresie zimowym przynajmniej raz na dwa tygodnie.
Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.
Odpady zielone są zbierane do kontenera/pojemnika/worka dostarczonego przez podmiot uprawniony i
w nim odbierane.
Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odbierane będą na indywidualne zgłoszenie:
 w

zabudowie

jednorodzinnej;

możliwe

jest

kompostowanie

w

przydomowych

kompostownikach po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy lub zarządzającemu systemem, w
pozostałych przypadkach są odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony z
częstotliwością dostosowaną do potrzeb:
 w zabudowie wielorodzinnej, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów.
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
a) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75%, wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji;
b) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%, wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji;
c) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w roku 1995.
Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od
mieszkańców nieruchomości.
Odpady tekstylne.
Odpady tekstylne należy gromadzić w następujący sposób:
 w zabudowie jednorodzinnej składane są do worków dostarczonych przez podmiot
uprawniony, w kolorze czarnym,
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 w zabudowie wielorodzinnej składane są do worków dostarczonych przez podmiot
uprawniony, w kolorze czarnym.
Odpady tekstylne, odbierane będą:
 w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu kwartalnym,
 w zabudowie wielorodzinnej, w cyklu kwartalnym.
Odpady budowlane.
Odpady budowlane składowane są do kontenera/pojemnika/worka dostarczonego przez podmiot
uprawniony i w nim odbierane na indywidualne zgłoszenie.
Opady niebezpieczne.
Opady niebezpieczne należy gromadzić w następujący sposób:


w zabudowie jednorodzinnej składane są do worków dostarczonych przez podmiot
uprawniony, w kolorze czerwonym,

 w zabudowie wielorodzinnej składane są do worków dostarczonych przez podmiot
uprawniony, w kolorze czerwonym,
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych, odbierane będą:
 w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu miesięcznym,
 w zabudowie wielorodzinnej, w cyklu miesięcznym,
Odpady wielkogabarytowe.
Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na
chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę
nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony, w wyznaczonych
harmonogramem terminach.
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą:
 w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu kwartalnym,
 w zabudowie wielorodzinnej, w cyklu kwartalnym,
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W dniu 13 sierpnia 2005r. w krajach Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać dyrektywa
2002/96/WE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Państwa członkowskie powinny wykazać się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego
elektronicznego co najmniej na poziomie rocznym - 4 kg od mieszkańca.
Polska w trakcie negocjacji członkowskich uzgodniła okres przejściowy i wymagany poziom
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zbierania musi być osiągnięty do l stycznia 2008r.
W Polsce transpozycja dyrektywy dokonana została ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U nr 180, poz. 1495.
W ustawie zdefiniowano szereg pojęć. Podstawową definicją jest określenie sprzętu ¨"urządzenia,
których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności
pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu
elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu
elektrycznym nieprzekraczającym 1000V dla prądu zmiennego oraz 1500V dla prądu stałego"
zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr l do ustawy.
W załączniku nr l podzielono sprzęt na 10 podstawowych grup:
wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego; małogabarytowe urządzenia gospodarstwa
domowego; sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt audiowizualny; sprzęt
oświetleniowy; narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych,
stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawki; sprzęt rekreacyjny i sportowy; przyrządy
medyczne z wyjątkiem wszystkich wszczepionych i skażonych produktów; przyrządy do nadzoru i
kontroli; automaty do wydawania.
Każdą z powyższych grup podzielono dodatkowo na poszczególne rodzaje.
Ustawa nałożyła obowiązki na użytkowników sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt,
zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi
odpadami.
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz
nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Ponadto
sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego
dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż
sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
W świetle powyższych uregulowań prawnych do zbierania i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego stosowane będą następujące systemy:
1) odbiór odpadów, kod 20 0l 21* - lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
(świetlówki, lampy wyładowcze),
2) odbiór odpadów, kod 20 01 23* - urządzenia zawierające: freon (lodówki, klimatyzatory,
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urządzenia chłodnicze), kod 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
zawierające niebezpieczne składniki (urządzenia zawierające kineskopy - monitory,
telewizory); wszelkiego typu cartridge i tonery z drukarek laserowych, ksero oraz kod 20 0l
36 - inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21*,20 0l
23* i 20 0l 35* (m.in. pralki, kuchenki gazowe i mikrofalowe sprzęt kuchenny i użytku
domowego zawierający elementy elektroniczne, sprzęt telekomunikacyjny, telefony
komórkowe, anteny satelitarne) - kwartalnie oraz według indywidualnych potrzeb
mieszkańców przez podmiot uprawniony,
3) odbiór odpadów kod 20 0l 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 0l*, 16 06 02*, 16 06 03* oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie; a także odpady kod 20 01 34* - baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 0l 33* z placówek oświatowych, handlowych, urzędów, zakładów
przemysłowych i innych podmiotów, (gromadzenie w specjalnych pojemnikach) następuje
przez podmiot uprawniony w momencie zgłoszenia,
4) odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych przez sprzedawcę detalicznego i hurtowego przy sprzedaży nowego sprzętu wg
ustalonych w przedmiotowej ustawie warunków.
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest obowiązany przekazać zużyty sprzęt
prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru prowadzonego przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
W tab. 26 przedstawiono zestawienie punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina.
Tab. 26. Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta
Będzin.
Punkt zbierania zużytego Punkt sprzedaży sprzętu /
Lp.
Firma/adres
sprzętu / adres
adres
1.
2.
3.
4.
1
KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K.
ul. 11 Listopada 10
ul. 11 Listopada 10
50-421 Wrocław, ul. Szybka 6-10
42-500 Będzin
42-500 Będzin
Tel.: (071) 377-01-00
2
Elektromarket Krzysztof Broekere
ul. Małachowskiego 25
ul. Małachowskiego 25
41-807 Zabrze, ul. Fitelberga 45
42-500 Będzin
42-500 Będzin
3
Apteka pod Św. Franciszkiem Sp. z o.o.
ul. Małachowskiego 40
ul. Małachowskiego 40
43-300 Bielsko Biała, ul. Piastowska 4
42-500 Będzin
42-500 Będzin
Adres do korespondencji:
41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 91
4
Apteka „Pod topolą” Magdalena Grzegorczyk
ul. Stalickiego 2
ul. Stalickiego 2
42-503 Będzin, ul. Stalickiego 2
42-503 Będzin
42-503 Będzin
Tel.: (032) 267-54-20
5
Apteka „ARNIKA” sc
ul. ZBOWID-u 12
ul. ZBOWID-u 12
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6

1.
7
8
9
10

11

12
13
14

Iwona, Zbigniew Warcholińscy
42-506 Będzin, ul. ZBOWID-u 12
Apteka Kaliska sc
Maria Baran-Matczak, Agnieszka
Gruszczyńska
42-506 Będzin, ul. Wojska Polskiego 6
Tel.: (032) 267-49-53

2.
Apteka PANACEUM Dorota Pajda
42-500 Będzin, ul. Modrzejewska 48
Apteka
42-504 Będzin, ul. Pokoju 32
Apteka „Syberka”
42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 30
Polbita Sp. z o.o.
01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 57
Adres do korespondencji:
05-870 Błonie, ul. Leszkowska 20B
Tel.: (022) 73-11-801
„STOLBOX”
Grzegorz Halar, Cezary Gruszka Sp.J.
42-500 Będzin, ul. Promyka 32
Tel.: (032) 761-66-82
Apteka Prywatna Romana Kurowska-Nowak
42-500 Będzin, ul. Piłsudskiego 83
Tel.: (032) 761-40-02
P.U.H. INTEB Sp. z o.o.
42-500 Będzin, ul. Małobądzka 143

42-506 Będzin

42-506 Będzin

ul. Wojska Polskiego 6
42-506 Będzin

ul. Wojska Polskiego 6
42-506 Będzin

3.
ul. Modrzejewska 48
42-500 Będzin
ul. Pokoju 32
42-504 Będzin
ul. Zwycięstwa 30
42-500 Będzin
„Drogeria Natura”
ul. Piłsudskiego 25a
42-500 Będzin

4.
ul. Modrzejewska 48
42-500 Będzin
ul. Pokoju 32
42-504 Będzin
ul. Zwycięstwa 30
42-500 Będzin
„Drogeria Natura”
ul. Piłsudskiego 25a
42-500 Będzin

Sklep „STOLBOX”
ul. Promyka 32
42-500 Będzin

Sklep „STOLBOX”
ul. Promyka 32
42-500 Będzin

ul. Piłsudskiego 83
42-500 Będzin

ul. Piłsudskiego 83
42-500 Będzin

Sklep „INTEB”
ul. Małobądzka 143
42-500 Będzin
ul. Al. Kołłątaja 85
42-500 Będzin

Sklep „INTEB”
ul. Małobądzka 143
42-500 Będzin
ul. Al. Kołłątaja 85
42-500 Będzin

Sklep AGD „KRAW” Janusz Krawiec
42-500 Będzin, ul. Al. Kołłątaja 85
Tel.: (0-32) 267-52-01
15
Apteka „Pod Zamkiem” Sp. z o.o.
ul. Małachowskiego 5
42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 5
42-500 Będzin
16
Ahold Polska Sp. z o.o.
Sklep Albert nr 1534
30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38
ul. Zwycięstwa 12
Tel.: (0-12) 639-41-00
42-500 Będzin
17
Apteka przy elektrowni „EL-SERWIS” Sp. z o.o.
ul. Pokoju 14
42-504 Będzin, ul. Pokoju 14
42-504 Będzin
Tel.: (032) 267-19-59
18
Jorgan-Szklorz sc
Apteka „Blisko Ciebie”
41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja13
ul. Piłsudskiego 25a
Tel.: (032) 267-30-80
42-500 Będzin
19
LIDL Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K. Sklep LIDL
62-080Tarnowo Podgórne, Jankowice, ul.
ul. 11 Listopada 11
Poznańska 48
42-500 Będzin
Tel.: (0-61
20
PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o.
ul. Paryska 11
42-500 Będzin, ul. Paryska 11
42-500 Będzin
Tel.: (032) 267-55-15
Źródło: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Będzinie.

ul. Małachowskiego 5
42-500 Będzin
Sklep Albert nr 1534
ul. Zwycięstwa 12
42-500 Będzin
ul. Pokoju 14
42-504 Będzin
Apteka „Blisko Ciebie”
ul. Piłsudskiego 25a
42-500 Będzin
Sklep LIDL
ul. 11 Listopada 11
42-500 Będzin
ul. Paryska 11
42-500 Będzin

Informacje dotyczące odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
zostaną przedstawione w punkcie 8.2.2. opracowania.
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości powinni posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny,
który zapewnia możliwość realizacji systemu gospodarowania odpadami w zakresie zapisanym w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Będzina oraz decyzje na transport
odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach.
W tab. 27 zestawiono specjalistyczny sprzęt transportowy firm posiadających zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Będzina.
Tab. 27. Zestawienie środków transportowych firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych na terenie Miasta Będzina.
Lp.
Nazwa
Ilość i rodzaje samochodów
1.
P.H.T. „KEDAT”, ul. Warszawska 14, 42-530 Dąbrowa Górnicza
11 sztuk: śmieciarka 9 sztuk,
ciężarowy z plandeką 1 sztuka,
ciężarowy 1 sztuka
2.
„SITA” Czeladź Sp. z o.o., ul. Szpitalna 87, 41-250 Czeladź
3 sztuki śmieciarek
3.
ALBA MPGK Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa 4 sztuki śmieciarki
Górnicza
4.
„ALBA” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Czeladź Sp. z 4 sztuki: śmieciarka 2 sztuki,
o.o., ul. Wojkowicka 14a, 41-250 Czeladź
kontenerowce 2 sztuki
5.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk Zakład Pracy 4 sztuki: samochody ciężarowe 2
Chronionej, ul. Mickiewicza 12, 41-902 Bytom
sztuki, wywrotka 1 sztuka, bramowiec
1 sztuka
6.
PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o., ul. Paryska 11, 42-500 Będzin.
9
sztuk:
śmieciarka
8sztuk,
kontenerowiec 1 sztuka
7.
Zakład Usług Komunalnych Halina Kotuła, ul. Wolności 28a, 42-500 5 sztuk: śmieciarki 3 sztuki, pojazdy
Będzin
skrzyniowe 2 sztuki
8.
„REMONDIS” Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 22 sztuki: śmieciarki 14 sztuk,
41-203 Sosnowiec
hakowce 6 sztuk, bramowe 2 sztuki
9.
Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. 13 sztuk: śmieciarka 10 sztuk,
Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska, Baza Techniczno-Sprzętowa hakowiec 1 sztuka, bramowiec 1
Piekary Śląskie, ul. Zakładowa 1
sztuka, szubienica 1 sztuka
10.
STENA Sp. z o.o. Oddział w Siemianowicach Śląskich Zakład 18 sztuk: kontenerowce 9sztuk,
„WTÓRMEX”, ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
dostawcze 2 sztuki, przyczepy 7sztuk
11.
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., ul. 9 sztuk: śmieciarki
Bytkowska 15, 41-503 Chorzów
12.
Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek 10 sztuk: samochód skrzyniowy 2
Wieczorek, ul. Wł. Łokietka 4, 41-933 Bytom
sztuki,
bramowiec
2
sztuki,
samowyładowczy
1
sztuka,
samochód ciężarowy 4 sztuki, ciągnik
1 sztuka
13.
Ogrodnictwo „NIEWIARA”, ul. Armii Ludowej 2, 42-500 Będzin
10 sztuk: samochody ciężarowe 6
sztuk, 4 traktory z przyczepami
14.
Ekośrodowisko Sp. z o.o., ul. Cyryla i Metodego, 41-909 Bytom
11 sztuk: kontenerowce 2 sztuki,
śmieciarki 2 sztuki, samochody
dostawcze 7 sztuk
15.
ALBA ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków
10 sztuk: śmieciarki 6 sztuk,
kontenerowce 4 sztuki

8.2.2 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów.
Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest
system rozwiązań regionalnych, w których są uwzględnione wszystkie niezbędne elementy tej
gospodarki w danych warunkach lokalnych (np. z termicznym przekształceniem). Istotnym jest, by
planowane instalacje, w szczególności obiekty termicznego przekształcania odpadów spełniały
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kryteria BAT, a stosowane technologie były sprawdzone poprzez wieloletnie i liczne
doświadczenia.
Podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się Zakłady Zagospodarowania
Odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z
obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym
kryteria najlepszej dostępnej techniki.
ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:
 mechaniczno-biologiczne

lub

termiczne

przekształcanie

zmieszanych

odpadów

komunalnych i pozostałości z sortowni,
 składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,
 kompostowanie odpadów zielonych,
 sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
(opcjonalnie ),
 zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),
 zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny).
W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną
metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie.
Do spalarni odpadów komunalnych przyjmowane będą zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne
po ich wstępnej dezaktywacji. W wojewódzkich planach gospodarki odpadami należy określić
regiony (poprzez określenie listy gmin) obsługiwane przez zakłady zagospodarowania odpadów - w
uzgodnieniu z samorządem powiatowym i gminnym. W przypadku regionów obejmujących gminy z
więcej niż jednego województwa, odpowiednie zapisy powinny zostać dokonane we wszystkich
planach wojewódzkich. W planach wojewódzkich i planach gminnych wskazuje się miejsca
odzysku i unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych na okres do wybudowania
zakładów regionalnych zagospodarowania odpadów. W zezwoleniach na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości wskazywane są miejsca odzysku i unieszkodliwiania na
okres do wybudowania zakładu regionalnego oraz po wybudowaniu takiego zakładu.
Odpady niebezpieczne.
Po przeanalizowaniu aktualnego stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

prognoz

powstawania odpadów niebezpiecznych do 2018 r. oraz wynikających z tego potrzeb
inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, a także założonych do osiągnięcia celów sformułowano w
66

„KPGO 2010” następujące kierunki działań:
 wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania
odpadów niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym
opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny),
 minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom
unieszkodliwiania poprzez składowanie,
 organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze
źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa
domowe), w oparciu o:
 funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,
 funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych

rodzajów

odpadów

niebezpiecznych

(np.

przeterminowane

lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),
 stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
 regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących
selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym wymaga realizacji następujących działań:
 rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 zapewnienie

instrumentów

i

mechanizmów

organizacyjnych

zapewniających

zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
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Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymaga realizacji następujących
działań:
 rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku,
w tym recyklingu tych odpadów,
 kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami.
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytwarzanych i zebranych na terenie Miasta Będzina
odbywać się będzie do czasu wybudowania regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów, do
którego zadeklaruje przynależność Miasto Będzin po uzgodnieniu z Samorządem Powiatowym – w
miejscach odzysku i unieszkodliwiania odpadów przedstawionych w tab. - zał. 3 i na rys. - zał. 4.
Ponadto w tab. 28 zestawiono zakłady usługowe najczęściej punkty odbioru opakowań i surowców
wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Tab. 28. Zakłady usługowe odbierające opakowania i surowce wtórne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz odpady niebezpieczne.
Nazwa i adres obiektu,
Lp.
Typ obiektu
Rodzaj odpadów
właściciel / zarządzający
1
Zakład usługowy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
20 02 02
„EKO-ŚLĄSK II”
ul. Ogrodowa 6/14, 41-250 Czeladź
2
Zakład usługowy
PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o.
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
ul. Paryska 11, 42-500 Będzin
20 01 10, 20 01 11, 20 01 40
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,
20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,
20 03 99
20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*,
20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*,
20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*,
20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*,
20 01 35*, 20 01 37*, 20 01 39*
20 01 25, 20 01 28, 20 01 30,
20 01 32, 20 01 34, 20 01 36,
20 01 38, 20 01 41, 20 01 80,
20 01 99
3
Zakład usługowy
ALBA MPGK Sp. z o.o.
20 01 02, 20 03 04, 20 03 99
ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa
20 01 35*, 20 01 36
Górnicza
4
Zakład usługowy
Firma Usługowo-Handlowa „EKO-TOP”
20 01 31*
Sp. z o.o.
Ul. Hetmańska 120, 36-078 Rzeszów
5
Zakład usługowy
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „TARCHEM” 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*,
Sp. z o.o.
20 01 34*, 20 01 35*, 20 01 36,
ul. Chemiczna 128, 33-101 Tarnów
20 01 39, 20 01 40
6
Zakład usługowy
ESTA Sp. z o.o.
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska
20 01 10, 20 01 11, 20 01 39,
20 01 40
20 03 02, 20 03 06
20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*,
20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*,
20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*,
20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*,
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7

Zakład usługowy

8

Zakład usługowy

„Eko-Sort”
ul. Niemodlińska 59/11, 45-864 Opole
SITA Częstochowa Sp. z o.o.
ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa

20 01 35*, 20 01 37*
20 01 25, 20 01 28, 20 01 30,
20 01 32, 20 01 34, 20 01 36,
20 03 38, 20 01 41, 20 01 80,
20 01 99
20 01 01, 20 01 39
20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*,
20 01 17*, 20 01 21*, 20 01 23*,
20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*,
20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*,
20 01 37*

Powyższe dane tab. – zał. 3 i tab. 28 opracowano na podstawie decyzji na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorcy starający się o w/w zezwolenie zobowiązani byli do przedłożenia aktualnej umowy
lub pisemnego zapewnienia umożliwiającego przekazanie odpadów do dalszego odzysku lub
unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach.
Ponadto zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbywać się będzie w
przyszłości w obiektach lokalnych ponadgminnych, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców
do realizacji.

Proponowane obiekty w systemie gospodarki odpadami.
Punkt Zbiórki Odpadów (PZO).
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w
Będzinie zleciło przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia związanego ze zbieraniem (czasowym magazynowaniem do
momentu wywiezienia lub wykorzystania)określonych rodzajów odpadów na użytkowanym przez
PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o. terenie przy ul. Paryskiej 11.
Kompostownia odpadów zielonych.
Przedsięwzięcie inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych Halina Kotuła zlokalizowane będzie
przy ul.Kempy 112 w Będzinie. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na rok 2009. W chwili
obecnej Zakład Usług Komunalnych jest w posiadaniu decyzji środowiskowej oraz decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W kompostowni odzyskiwany będzie odpad
organiczny pochodzący z terenów zielonych.
Instalacja do odzysku i recyklingu odpadów remontowo-budowlanych.
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje powstanie punktu zbiórki i odzysku odpadów pochodzących z
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różnego rodzaju budów i rozbiórek (zbiórka odpadów z grupy 17 01, 17 02, 17 03) oraz prowadzenia
odzysku odpadów budowlanych za pomocą kruszarki szczękowej (kruszenie głównie gruzu ceglanego,
betonu i zmieszanego gruzu). Instalacja służyć będzie do produkcji kruszywa, które następnie
wykorzystane będzie w procesach budowlanych np. jako podbudowa dróg, fundamentów, utwardzenie
terenu itp. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie funkcjonującego zakładu przy ul. Sieleckiej 93b
w Będzinie, którego właścicielem jest spółka „Wirex”.
Instalacja do odzysku odpadów pochodzących z remontu, budów i rozbiórek obiektów budowlanych
i infrastruktury drogowej dzieli się na następujące elementy:
 plac magazynowania odpadów z budów i remontów – przewidziane boksy betonowe,
 lej zasypowy – miejsce załadunku gruzu,
 kruszarka,
 taśmociąg transportowy,
 plac magazynowania powstałego kruszywa,
 sieć energetyczna do zasilania kruszarki szczękowej.
W skład instalacji do odzysku odpadów wchodzą następujące procesy i operacje technologiczne:
 dostarczenie odpadów z budów, remontów i rozbiórek,
 zasypywanie mechaniczne (ładowarka) leja zasypowego odpadami przeznaczonymi do
odzysku,
 kruszenie materiałów,
 transport kruszywa taśmociągiem na plac budowy.
Dostarczanie odpadów do leja zasypowego realizowane będzie przy użyciu ładowarki, która
dostarczać będzie odpad przeznaczony do kruszenia z boksów składowych (plac magazynowania
odpadów). Magazynowanie odpadów pochodzących z rozbiórek i budów odbywa się z podziałem
na poszczególne frakcje odpadów. Przed przystąpieniem do procesu kruszenia przeprowadzona
zostanie odpowiednia segregacja odpadów z wyznaczeniem tych, które nadają się do odzysku
(recyklingu).
Kruszenie odpadów (głównie gruzu) w kruszarce szczękowej – po przygotowaniu odpadów i
wypełnieniu leja zasypowego rozpoczynać się będzie proces kruszenia polegający na rozdrabnianiu
frakcji odpadów na mniejsze części w zależności od potrzeb. Granulacja wejściowa materiału
przeznaczonego do obróbki wynosi 350 x 1200 mm, natomiast granulacja wyjściowa waha się
pomiędzy 40-250 mm w zależności od ustawienia kruszarki.
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Przewidywana łączna ilość przyjmowanych odpadów z grupy 17 01, 17 02, 17 03 wynosić będzie
szacunkowo przy pełnym wykorzystaniu kruszarki (docelowo) około 100 000 Mg/rok, tj. około
8000 Mg/miesiąc.
Instalacja do sortowania i rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych.
Przedsięwzięcie inwestycyjne firmy EKOLAND polegało będzie na zbieraniu odpadów w postaci
tworzyw sztucznych, złomu, odpadów papieru i tektury, tkanin oraz drewna; a także przetwarzaniu
odpadowych tworzyw sztucznych na przemiał , granulat przy użyciu technologii obejmującej: linię
do sortowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz urządzenia służące do ich rozdrabniania
(młyny, kruszarka, belownica i dziurkownica).
Planowana inwestycja znajduje się w końcowej fazie projektowej i będzie realizowana jeszcze w
połowie 2008 roku.
Firma EKOLAND pod prowadzoną działalność zamierza zagospodarować teren wydzierżawiony od
spółki akcyjnej ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w Katowicach wydzielony z obszaru
Oddziału w Będzinie Łagiszy o powierzchni około 5000 m2.
Na przedmiotowym terenie znajdują się dwa budynki przemysłowe, w tym:
− obiekt murowany o powierzchni 414, 427 m2,
− wiata magazynowa o konstrukcji stalowej o powierzchni 540 m2,
− pomieszczenie magazynowe murowane o powierzchni 15 m2.
W części obiektu murowanego wydzielona zostanie część socjalna dla pracowników, biura
właściciela firmy, oraz dwie hale produkcyjne.
Dowiezione, przesortowane i spakowane uprzednio przez dostawcę odpady zostają najpierw
skierowane do ręcznej segregacji. Odpady są selekcjonowane w zależności od rodzaju materiału,
z którego zostały wykonane ręcznie w jednej z hal produkcyjnych.
Segregacja odpadów odbywać się będzie na przenośniku taśmowym ustawionym w pomieszczeniu
hali produkcyjnej. Wzdłuż taśmociągu wydzielone zostaną 4 stanowiska do ręcznej segregacji
odpadów. Stanowiska wyposażone zostaną w pojemniki na odpadowe tworzywa sztuczne nadające
się do przeróbki mechanicznej oraz pozostałe rodzaje wyselekcjonowanych odpadów.
Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych poddane zostaną rozdrobnieniu w urządzeniach
mechanicznych znajdujących się w budynku produkcyjnym.
Do obróbki mechanicznej firma wykorzystywać będzie:
− 2 młyny o mocy 7,5 kW i wydajności 150 kg/h oraz mocy 11 kW i wydajności 300 kg/h,
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− kruszarkę o mocy 15 kW i wydajności 300 kg/h,
− dziurkownicę o mocy 2,0 kW i wydajności 120 kg/h.
Rozdrobnione tworzywa sztuczne umieszczone zostaną w workach polipropylenowych i skierowane
zostaną w miejsce ich magazynowania pod halą magazynową lub w wyznaczone miejsce placu
manewrowo-magazynowego, gdzie oczekiwać będą na ich odbiorcę.
Instalacja do segregacji odpadów należąca do firmy EKOLAND zostanie również wyposażona w
belownicę typu OWRAK 5070 HD napędzaną elektrycznie o nacisku 10t. Belownica służyć będzie
do prasowania posortowanych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, które nie zostały
poddane mechanicznej obróbce, a także pozostałych rodzajów odpadów zbieranych w ramach
prowadzonej przez firmę EKOLAND działalności gospodarczej.
Proponuje się odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wytwarzanych w Mieście
Będzinie realizować w jednym z Regionalnych Zakładów Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych (RZOiUOK) proponowanych w obowiązującym WPGO najbliżej położonych.
Proponuje się, aby były to: obiekt w Siemianowicach Śląskich lub w Tychach lub w Knurowie lub
w Bytomiu.
Lokalizację RZOiUOK oraz proponowanych do realizacji w Będzinie obiektów przedstawiono na
rys. – zał. 5.

8.3. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.
Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania zostały przedstawione w rozdz. 7 i 8.2 wraz z innymi rodzajami
odpadów – opakowaniowe, wielkogabarytowe, budowlane niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.

9. Odpady opakowaniowe.
Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów
opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu na
konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach
pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN·EN 13428:2005 (U) Opakowania.
Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródła) w latach
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2007-2018 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy
zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów
opakowaniowych. Do roku 2018 dominującymi z uwagi na masę będą odpady z tektury/papieru,
odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych.
W perspektywie lat 2007-2018 oczekuje się również pozytywnych zmian w zakresie przydatności
odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii. Wynika to z konieczności
zapewnienia zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, np. poprzez
postępowanie zgodne z normami zharmonizowanymi z dyrektywą.
Oszacowaną masę wszystkich rodzajów opakowań (również tych nieobjętych obecnie obowiązkiem
odzysku i recyklingu) oraz elementów opakowań (np. zamknięcia, etykiety papierowe i z tworzyw
sztucznych itd.), przedstawiono w tabeli 29.
Tab. 29. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych do 2018 r.
Rodzaj materiału
opakowaniowego
Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Wielomateriałowe*
Blacha stalowa
Aluminium
Drewno i naturalne
Razem:
* prognoza nieaktualna.

Prognozowana masa odpadów opakowaniowych do 2018r. [tys. Mg]
2010r.
1942
1347
741
216
170
49
552
5017

2014r.
2076
1390
767
224
173
50
563
5243

2018r.
2170
1415
781
231
176
50
569
5392

W zakresie funkcjonującego zaplecza do segregacji i przygotowania odpadów do przetwórstwa
przewiduje się znaczną poprawę w wyposażeniu sortowni odpadów opakowaniowych (urządzenia
do rozdrabniania, prasowania, segregacji magnetycznej, sortowania optycznego czy flotacji oraz
uzdatniania stłuczki itp.) oraz wzrost liczby takich obiektów.
W perspektywie lat 2014 – 2018 przewiduje się wzrost możliwości odzysku energii z odpadów
opakowaniowych nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach odpadów
komunalnych. Dotyczy to przede wszystkim odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów
wielomateriałowych z udziałem tworzyw sztucznych, papieru oraz z udziałem folii metalizowanych
i cienkich folii aluminiowych oraz tych opakowań jednostkowych, o dużej wartości opałowej
powstających w gospodarstwach domowych, dla których pozostałość produktu jest barierą w
recyklingu.
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W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2007r. do 2018r. w „KPGO 2010” przyjęto
jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli 30.

Tab.30. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2014.
Lp.

Rodzaj opakowania, z
którego powstał odpad

2007r.

2010r.1)

2014r.

% poziomu

% poziomu

% poziomu

odzysku
recyklingu
odzysku Recyklingu
odzysku
recyklingu
1. Opakowania (ogółem)
min. 50
min. 25
min. 60
min. 38
min. 60
55 - 80
2. Opakowania z tworzyw
min. 25
min. 18
min. 22,5
sztucznych
3. Opakowania z aluminium
min. 40
min. 45
min. 50
4. Opakowania ze stali
min. 20
min. 35
min. 50
5. Opakowania z papieru i tektury
min. 48
min. 54
min. 60
6. Opakowania ze szkła
min. 38
min. 49
min. 60
7. Opakowania z materiałów
min. 15
naturalnych (drewna i tekstyliów)
8. Opakowania z drewna
min. 15
min. 15
1)
Ostateczne wartości poziomów odzysku zostaną określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 8
ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz 639, z późn. zm.)
2)
Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa
sztucznego.

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga
realizacji następujących działań:
 rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych,
 kontroli działania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku i
przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów opakowaniowych,
 wprowadzenia instrumentów monitorowania przepływu odpadów opakowaniowych i działania
systemu, w tym:
 stworzenia krajowego rejestru recyklingu obejmującego rejestr przedsiębiorców uprawnionych
do wydawania dokumentów potwierdzających recykling oraz dokumentów potwierdzających
inny niż recykling odzysk oraz rejestr tych dokumentów,
 doprecyzowania wymagań w zakresie upadłości i likwidacji organizacji odzysku.

10. Komunalne osady ściekowe.
Na ilość wytwarzanych osadów mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: zmiany demograficzne oraz
realizacja inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania
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ścieków. Przewiduje się stały wzrost stopnia skanalizowania kraju. Zgodnie z założeniami
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w 2015 r. systemy sieciowe
obsługiwać będą:
 w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 100 000 co najmniej 98% mieszkańców,
 w aglomeracjach o RLM wynoszącej 15 000 - 100000 co najmniej 90% mieszkańców,
 w aglomeracjach o RLM wynoszącej 2000 - 15000 co najmniej 80% mieszkańców.
Zakłada się, że do 2015 r. wszystkie aglomeracje o RLM wynoszącej ≥ 2000 będą wyposażone w
systemy kanalizacji zbiorczej (we wszystkich aglomeracjach o RLM ≥ 15000 systemy kanalizacji
zbiorczej już istnieją). Ponadto w wykonanej w 2005 r. aktualizacji KPOŚK zakłada się wyposażenie w
systemy kanalizacji zbiorczej aglomeracji w gminach wiejskich o zabudowie rozproszonej, w tym
gminach wiejskich w otoczeniu dużych miast (wzrost liczby aglomeracji <15000 RLM i przyrost RLM
w aglomeracjach >15000 RLM).
Według KPOŚK prognozowana na 2015 r. ilość suchej masy osadów ściekowych ustabilizowanych,
które powstaną w komunalnych oczyszczalniach ścieków wyniesie 642,4 tys. Mg. Szacuje się, że w
2015 r. około 58% ogólnej ilości osadów wytwarzanych w Polsce, powstanie w aglomeracjach o
RLM powyżej 100 000. W pozostałych przedziałach aglomeracji wielkości te będą wynosić
odpowiednio: około 29% w aglomeracjach o RLM 15 000-100 000 i około 13% w aglomeracjach o
RLM 2 000 – 15 000. W perspektywie do 2018r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi
osadami ściekowymi są następujące:
 ograniczenie składowania osadów ściekowych,
 zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do
środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,
 maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i
chemicznego.
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wymaga
uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w trakcie
prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontroli jakości
i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.
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11. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,
szacunkowe koszty oraz instytucje odpowiedzialne za ich
realizację.
Wysoka kapitałochłonność przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie realizacji potrzeb gospodarki
odpadami wynikających z przepisów prawnych stanowi duże obciążenie dla budżetu gminy, a także
dochodów osobistych mieszkańców.
Stąd w podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędna jest pomoc finansowa z zewnątrz
(inwestycje materialne i inwestycje finansowe). Istotną cechą finansowania jest to, że wartość
finansowego zaangażowania się, które dokonuje się obecnie, jest znane i pewne, natomiast przyszłe
korzyści są jedynie możliwe, wiec niepewne.
Ważnym zadaniem dla gminy powinno być właściwe opracowanie planu działań w gospodarce
odpadami.
Dokument ten stanowi bowiem o planowaniu inwestycyjnym dla wszystkich uczestniczących w nim
podmiotów gospodarczych i decyduje o bezpieczeństwie zwrotu zainwestowanego kapitału.
Wprowadzenie w życie przyjętego w zaktualizowanym planie systemu gospodarki odpadami wiązać
się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z realizacją zadań PGO.
Szacunkowe koszty realizacji PGO przyjęto na podstawie:
− kosztów jednostkowych zamieszczonych w KPGO,
− jednostkowych wskaźników kosztów wyliczonych na podstawie analizy rynku,
− danych przedstawionych przez potencjalnych inwestorów.
Szczegółowy wykaz planowanych zadań w gospodarce odpadami komunalnymi dla Miasta Będzina
przedstawiono w tab. 31.
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Tab. 31. Harmonogram i szacunkowe koszty realizacji działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach 2007-2018
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

1

2

Jednostka
odpowiedzialna /
wnioskodawca
3

Koszty (tys. zł)

Okres
realizacji

2007

2008

2009

2010

4

5

6

7

8

2008-2009

2500,0

2500,0

2008

120,0

20112018
9

Źródła finansowania
10

Zadania inwestycyjne
1

2

Instalacja do odzysku i recyklingu
odpadów remontowo-budowlanych
(zakład ponadgminny – docelowa
przepustowość 100 tys. Mg/rok)
Instalacja do sortowania i
rozdrabniania odpadów z tworzyw
sztucznych

Firma „WIREX” z Będzina
Sp. J. Jan, Jerzy Wirek
Firma z Będzina „Ekoland”
Obrót Surowcami
Wtórnymi Arkadiusz Okoń
ZakładUsług
Komunalnych
Halina Kotuła

Firma „Wirex”, inni
przedsiębiorcy, organizacje
ponadgminne, gminy
Firma „Ekoland”

6000,0

6000,0

8000,0

Zakład Usług Komunalnych,
środki unijne

25,0

25,0

25,0

200,0

Przedsiębiorcy, Ekologiczne
Fundusze Celowe oraz
EkoFundusz

20,0

20,0

20,0

20,0

160,0

Przedsiębiorcy, Ekologiczne
Fundusze Celowe oraz
EkoFundusz

60,0

60,0

60,0

60,0

500,0

40,0

40,0

40,0

40,0

320,0

3

Kompostownia odpadów zielonych

2009-2011

3

Kontrola podmiotów prowadzących
działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów

Gmina, WIOŚ, jednostki
kontrolne

4

Rozszerzenie selektywnej zbiórki
surowców wtórnych i opakowań

Przedsiębiorcy, Gmina

2007-2010
i
2011-2018

25,0

5

Wprowadzenie (2007-2008) oraz
rozwój (2009-2018) selektywnej
zbiórki, w tym „u źródła” odpadów
ulegających biodegradacji

Przedsiębiorcy, Gmina

2007-2010
i
2011-2018

6

Koszty obsługi selektywnej zbiórki
surowców wtórnych i opakowań

Przedsiębiorcy, Gmina

7

Koszty obsługi selektywnej zbiórki
odpadów ulegających biodegradacji

Przedsiębiorcy, Gmina

Zadania pozainwestycyjne

8

9

Koszty obsługi zbiórki odpadów
budowlanych i wielkogabarytowych
w tym zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Obsługa zbiórki odpadów
niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych

Działania
ciągłe

2007-2010
i
2011-2018
2007-2010
i
2011-2018

Przedsiębiorcy, Ekologiczne
Fundusze Celowe oraz
EkoFundusz
Przedsiębiorcy, Ekologiczne
Fundusze Celowe oraz
EkoFundusz

Przedsiębiorcy, Gmina

2007-2010
i
2011-2018

100,0

100,0

100,0

100,0

800,00

Przedsiębiorcy, Ekologiczne
Fundusze Celowe oraz
EkoFundusz

Przedsiębiorcy, Gmina

2007-2010
i
2011-2018

50,0

50,0

50,0

50,0

400,0

Przedsiębiorcy, Ekologiczne
Fundusze Celowe oraz
EkoFundusz
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1

2

10

Obsługa Punktu Zbiórki Odpadów
(PZO)

11

Prawidłowe zagospodarowanie
komunalnych osadów ściekowych

12
13

Program informacyjno-edukacyjny
związany z wdrożeniem PGO
opracowanie i realizacja
Monitorowanie wdrażania ustaleń
PGO (obsługa monitorowania)

3
Firma z Będzina PTHU
„Interpromex” Sp. z o.o.,
Gmina
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
(MPWiK) Sp. z o.o. w
Będzinie i OŚ przy
Południowym Koncernie
Energetycznym, El.
„Łagisza” w Będzinie

4
2007-2010
i
2011-2018

5

6

7

8

9

10

15,0

15,0

15,0

15,0

120,0

Firma „Interpromex”,
GFOŚiGW

2007-2018

300,0

300,0

300,0

300,0

2400,0

MPWiK Sp. z o.o., PKE
Elektrownia „Łagisza”

Gmina

2007-2018

30,0

30,0

30,0

30,0

250,0

GFOŚiGW

Gmina

2007-2018

25,0

25,0

25,0

25,0

200,0

GFOŚiGW

Razem:

665,0

3285,0

9165,0

6665,0

13350,0
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Jak wynika z tab. 31 realizacja planowanych przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi
wytwarzanymi w Gminie Będzin wymaga poniesienia nakładów na poziomie około 7780,00 tys. zł.
w latach 2007-2010 oraz około 5350,00 tys. zł. w latach 2011-2018.

12. Rozpoznanie źródeł pozyskiwania środków finansowych
na realizację zamierzonych celów.
12.1. Krajowe jednostki finansujące.
Z punktu widzenia potrzeb inwestorów realizujących inwestycje w gospodarce odpadami na
największe zainteresowanie zasługuje oferta następujących krajowych jednostek finansujących:
 Ekologicznych funduszy celowych, a przede wszystkim Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
 Fundacji EkoFundusz,
 Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).
Jednostki te dysponują atrakcyjnymi dla inwestorów formami finansowania w postaci dotacji (poza
BOŚ S.A.) oraz niskooprocentowanych pożyczek i kredytów, charakteryzującymi się ponadto innymi
formami preferencji, jak np. częściowe umarzanie pożyczek, karencja w spłacie kapitału zaciągniętego
kredytu.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy finansowaniu inwestycji w
2007 roku kierował się generalną zasadą wspomagania przede wszystkim inwestycji realizowanych z
udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej, w celu osiągnięcia przez Polskę efektów
ekologicznych określonych w Traktacie Akcesyjnym. Stosując tę zasadę, Narodowy Fundusz określił
listę programów priorytetowych planowanych do finansowania w 2007 roku. Program priorytetowy
dotyczący gospodarki odpadami – Ochrona powierzchni ziemi i wód przez zapobieganie powstawaniu
odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych zawiera szereg zadań,
związanych z zagospodarowaniem odpadów. Są to między innymi:
 Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od projektu do realizacji,
uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne zbieranie, przygotowanie
odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz o ile wynika to z planów gospodarki odpadami
instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania.
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 Budowa:
 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów
niebezpiecznych oraz unieszkodliwianie,
 instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesu odzysku, w tym recyklingu,
 instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,
 instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
 instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie,
 Dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów.
 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami przez wsparcie dla wdrożenia nowych
technologii w zakresie ograniczania materiałochłonności i ilości wytwarzanych odpadów innych
niż komunalne.
 Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych
lub niebezpiecznych.
 Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
 Zbieranie i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami
powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia (w tym
studium wykonalności, dokumentacja techniczna dla projektów, dokumentacja przetargowa).
Warunkiem finansowania przez Narodowy Fundusz zadań w ramach programu jest konieczność ich
określenia w Krajowym Planie Gospodarki odpadami oraz w planach niższego szczebla
(wojewódzkich, powiatowych, gminnych). Uzyskanie dofinansowania na inwestycje z listy programów
priorytetowych i zawartych w planach gospodarki odpadami jest ponadto warunkowane
udokumentowaniem przez inwestora możliwości pełnego pokrycia kosztów zadania oraz
wywiązywaniem się przez niego z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody
Narodowego Funduszu. Stosowane przez Narodowy Fundusz dofinansowanie inwestycji ma formę
pożyczki lub dotacji. O formie dofinansowania decyduje Zarząd Funduszu. Narodowy Fundusz
przeznacza również środki na kredyty bankowe (współpracę w tym zakresie prowadzi z Bankiem
Ochrony Środowiska S.A.). Procedura ubiegania się o środki Narodowego Funduszu rozpoczyna się od
złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami. Załącznikiem do umowy jest
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m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy. Udzielenie dofinansowania następuje na podstawie umowy
cywilno-prawnej, mającej formę pisemną.
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej analogicznie jak Narodowy
Fundusz, udzielają dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych w formie nisko oprocentowanych
pożyczek i dotacji, głównie inwestycyjnych, przynoszących efekt ekologiczny. Każdy z funduszy
wojewódzkich posiada własne programy priorytetowe określające typy zadań dofinansowania oraz
zasady udzielania pożyczek i dotacji. Informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych
poszczególnych funduszy. Dofinansowanie może nastąpić, jeśli wnioskodawca wywiązuje się z
obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych
stanowiących dochody Funduszu, a także, gdy wywiązuje się z innych zobowiązań w stosunku do
Funduszu. Formalnym wystąpieniem o dofinansowanie zadania ze środków wojewódzkiego funduszu
jest złożenie wniosku o dofinansowanie zawierającego harmonogram rzeczowo-finansowy zadania z
kompletem wymaganych dokumentów, wynikających ze stosowanych przez fundusz wymagań.
Wojewódzkie fundusze stosują także częściowe umorzenia pożyczek. Środki wojewódzkich funduszy
udzielane przedsiębiorcom stanowią pomoc publiczną i podobnie jak Narodowy Fundusz mogą
zawierać z bankami umowy o wspólnym finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska.
Fundacja EkoFundusz powołana w 1992 roku przez Ministra Finansów, zarządza środkami
finansowymi pochodzącymi z tzw. ekokonwersji, czyli zamiany części zagranicznego długu Polski,
wobec następujących krajów: USA, Szwajcaria, Włochy, Francja, Szwecja i Norwegia, na
przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Finansowaniem są objęte projekty ujęte w pięciu
sektorach. Sektor dotyczący gospodarki odpadami obejmuje projekty gospodarki odpadami
komunalnymi oraz odpadami niebezpiecznymi. Zgodnie z przyjętymi dla tego sektora zasadami, pomoc
finansowa EkoFunduszu może być udzielana na następujące typy zadań inwestycyjnych:
1) organizacja kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania odpadów
komunalnych obsługujących 50-250 tys. mieszkańców;
2) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
3) budowa instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych;
4) modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji powstawania odpadów
niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie”).
Formą finansowania stosowaną przez EkoFundusz jest dotacja. Wysokość dotacji jest uzależniona od
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rodzaju projektu, które dla sektora V – „racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb
zanieczyszczonych” są klasyfikowane jako innowacyjne i techniczne, oraz typu wnioskodawcy –
samorządy, przedsiębiorcy, inne podmioty. Wysokość dotacji dla projektów technicznych
realizowanych przez przedsiębiorców – do 30%, samorządy oraz podmioty powiązane z samorządami –
w zależności od dochodu na 1 mieszkańca – od 30 do 60%, inne podmioty do 50%.
Dofinansowanie może być udzielone na zadania będące w fazie realizacji, o stopniu zaawansowania w
dniu złożenia wniosku nieprzekraczającym 60%. Procedura zgłaszania i rozpatrywania wniosków jest
dwustopniowa. Pierwszym etapem jest Ankieta projektu. Jeśli zgłoszone w Ankiecie zadanie jest
ocenione pozytywnie wnioskodawca przedkłada Wniosek o przyznanie dotacji. Wnioski inwestorów o
finansowanie są oceniane w EkoFunduszu pod kątem ekologicznym, ekonomicznym i organizacyjnym,
zgodnie z przyjętymi procedurami.
Uzyskanie dotacji jest uzależnione od pozytywnych wyników tych ocen, posiadania przez inwestora
wiarygodności finansowej oraz udokumentowania pełnego finansowania projektu.
Dofinansowania w formie kredytu na realizację przedsięwzięć związanych w szerokim aspekcie z
ochroną środowiska w tym również z gospodarka odpadami udziela Bank Ochrony Środowiska S.A.,
który powstał w 1991 roku, a spółką giełdową jest od roku 1995.
Głównym udziałowcem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
który posiada 83,29% udziałów. Pozostałe akcje należą do grupy wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz innych drobnych akcjonariuszy.
Kredyt przeznaczony jest dla wszystkich ubiegających się.
Warunki kredytowania:
 kwota kredytu nie wyższa niż 1000.000zł. i nieprzekraczająca:
 80% kosztu całkowitego inwestycji dla samorządów,
 70% kosztu całkowitego zadania dla przedsiębiorców i osób fizycznych,
 okres kredytowania: do 5 lat,
 okres karencji: do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji,
 okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy,
 okres wykorzystania kredytu: nie dłuższy niż okres realizacji zadania,,
 prowizja: 1,5% kwoty udzielonego kredytu, lecz nie mniej niż 100 zł.
 okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji
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kredytobiorcy.

12.2. Finansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko” (priorytet: gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi) obejmuje swoim obszarem duże projekty o znaczeniu regionalnym i minimalnej
wartości 5 mln EUR. Z tej przyczyny optymalnym rozwiązaniem dla dofinansowania zadań
związanych z gospodarką odpadami są Regionalne Programy Operacyjne. Mówi się o
komplementarności projektów PO „Infrastruktura i Środowisko” z 16 Regionalnymi
Programami Operacyjnymi (RPO).
Środki jakie będą w dyspozycji RPO to pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego kwota prawie 16 mld EUR. Zostaną one rozdzielone między poszczególne
województwa. Poszczególne wojewódzkie władze samorządowe będą więc zarządzać znacznymi
środkami, którymi będą wspierać działania tak samorządów jak i małych i średnich przedsiębiorstw,
zgodnie z opracowanymi przez siebie programami rozwoju, zawierającymi najważniejsze dla
regionu projekty, w których znajdują się również następujące projekty dotyczące gospodarki
odpadami:


kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające działania
prewencyjne, selektywnie zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia, instalacje do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwienia odpadów, działania na
rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów – zgodnie z krajowym i
wojewódzkimi planami gospodarki odpadami,



budowa punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym niebezpiecznych, instalacji służących przygotowaniu odpadów do procesu odzysku (recyklingu), instalacji do odzysku (recyklingu) odpadów komunalnych, instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie,



dostosowanie składowisk odpadów do istniejących przepisów,



przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia (studium wykonalności, dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, itp.).

O środki na realizację zadań w ramach tych działań będą mogły ubiegać się jednostki samorządu
terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek
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samorządu terytorialnego.

13. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych
celów.
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami.
Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na
4 lata.
Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji
planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.
Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno
być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu
aktualizacji planu.
Raporty z wykonania Planu Gospodarki Odpadami.
Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
 określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań,
 określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
 analizy przyczyn tych rozbieżności.
Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemu gospodarki odpadami jest sporządzanie
raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami. Proponuje się
powołanie stanowiska w Urzędzie Miasta lub wskazanie osoby, której zadaniem byłoby pełnienie
bieżącego zarządzania, kontroli i koordynacji działań dotyczących postępów w realizacji:
 zadań inwestycyjnych,
 zadań organizacyjnych,
wyznaczanych w planie. Na tej podstawie przygotowywane byłyby w okresie 2-letnim raporty z
postępów we wdrażaniu zapisów planu oraz sporządzane okresowe weryfikacje.
Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty
na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany wpływu na środowisko, a także na
wskaźnikach świadomości społecznej. W tab.32 przedstawiono za „KPGO 2010” istotne wskaźniki
monitorowania, z podaniem możliwych do określenia konkretnych wartości liczbowych
wskaźników za rok 2006.
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Tab. 32. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Odpady komunalne
Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych
95%
Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem
21 500 Mg
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie
1 256 Mg
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne
20 244 Mg
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu
%
metodami mechaniczno – biologicznymi
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne,
%
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne,
%
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne,
94,2%
składowanych bez przetwarzania
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez
4,5%
recyklingu organicznego)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi
1,3%
organicznemu
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu
%
przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskim energii)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu
%
przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu
%
(poza składowaniem)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu
%
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach
9 385 Mg
odpadów
Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach
109,5
odpadów i masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne - ogółem
szt.
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne
szt.
przetworzone termicznie lub biologicznie
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady
m3
Odpady niebezpieczne
Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych
120 Mg
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
0,4%
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu
%
przekształcaniu
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
%
Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych
0,49 Mg
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych
100%
recyklingowi
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych
%
termicznemu przekształcaniu
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych
%
bez przetworzenia
Masa wprowadzonego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Mg
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - ogółem
Mg
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych
Mg
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w
kg/mieszkańca
przeliczeniu na statystycznego mieszkańca
Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grupy 1*
%
Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grupy 1*
%
Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4*
%
Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4*
%
Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2,5 – 7 i 9*
%
Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2,5 – 7 i 9*
%
Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych
%
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Komunalne osady ściekowe
39. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
40. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu
metodami biologicznymi
41. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu
metodami termicznymi
42. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio
wykorzystywanych w rolnictwie
43. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio
wykorzystywanych w innych zastosowaniach
44. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez
przetworzenia na składowiskach odpadów
Odpady opakowaniowe
45. Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek
46. Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek
47. Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek
48. Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek
49. Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek
50. Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek
51. Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek
52. Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych – ogółem
53. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych – ogółem
54. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła
55. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
56. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury
57. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali
58. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium
59. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna

5 340 Mg
95,3%
%
%
4,7%
%
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
80,7%
52,1%
13,5%
15,1%
%
%
%

* Wg załącznika Nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

W oparciu o analizę powyższych wskaźników możliwa będzie ocena efektywności realizacji Planu
Gospodarki Odpadami, a w oparciu o tę ocenę następna aktualizacja planu.
Określenie wskaźników zawartych w tab. 32 wymaga posiadania m.in. następujących informacji:
 pochodzących z monitoringu środowiska w zakresie gospodarki odpadami; informacje te
powinny być opracowane przez odpowiednie służby ochrony środowiska;
 pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych; badania te powinny być
prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej.
Istnieje możliwość korygowania zaprojektowanego zestawu wskaźników w trakcie prowadzenia
monitoringu, w zależności od bieżących potrzeb. Dane analizowane na bieżąco pozwolą na rozpoznanie
trudności i ewentualnych opóźnień w realizacji konkretnych przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych
oraz na ocenę zaangażowania poszczególnych ogniw odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Elementem wspomagającym system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach środowiskowych może
być komputerowy system gospodarki odpadami. Opracowany i wdrożony system byłby nie tylko
narzędziem do gromadzenia informacji dotyczących gospodarowania odpadami, ale bardzo użytecznym
narzędziem dla potrzeb kontroli i kształtowania gospodarki odpadami. Właściwe ukierunkowanie
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systemu przepływu informacji z przedsiębiorstw do bazy, dawałoby aktualny obraz skuteczności
wdrażania i stopnia realizacji w czasie zamierzonych w planie celów.
Natomiast cykliczna aktualizacja danych (w cyklu półrocznym i rocznym) stworzyłaby korzystne
warunki do prowadzenia stałego bilansu odpadów komunalnych, niebezpiecznych wytwarzanych bądź
poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie gminy.
Organizacja i przebieg monitoringu.
Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie sprawnej
struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania. Proponuje się, aby w Urzędzie Miasta
podstawową rolę w monitoringu planu gospodarki odpadami pełnił Referat Ochrony Środowiska.
Do głównych zadań tego wydziału w zakresie monitoringu będzie należeć:
 koordynacja monitoringu,
 zbieranie niektórych danych i informacji,
 gromadzenie i przetwarzanie danych,
 analiza danych i informacji,
 przygotowanie raportów dla Starosty,
 ocena wyników oraz przygotowanie wstępnej rekomendacji zmian.
Podmioty gospodarcze i struktury organizacyjne składają sprawozdania przygotowane zgodnie z
przyjętymi zasadami monitoringu do Referatu Ochrony Środowiska. Wydział ten przygotuje raporty
roczne/kwartalne dla Prezydenta Miasta, który podejmował będzie decyzje w zależności od
wyników monitoringu. Jeśli wynik będzie pozytywny, akceptuje raporty, jeśli negatywny
zidentyfikuje odchylenia i zaproponuje plan korekty.
Rada Miasta powinna przynajmniej raz w roku być informowana o wynikach monitoringu Planu
Gospodarki Odpadami. W przypadku negatywnego wyniku monitoringu odpowiednie komisje Rady
Miasta przeanalizują działania korygujące, zaproponowane przez Prezydenta i zaakceptują je, jeśli
będą one właściwe o czym powiadomią Radę Miasta.
Referat Ochrony Środowiska składa raz do roku sprawozdanie z realizacji monitoringu do Wydziału
Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie.
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14. Streszczenie.
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina stanowi aktualizację Planu z 2004r.
Obejmuje okres 2007-2010 (zadania krótkookresowe) oraz 2011-2018 (zadania długookresowe).
W niniejszym Planie przedstawiono:
 aktualny stan gospodarki odpadami,
 ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami z identyfikacją problemów,
 prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
 cele w zakresie gospodarki odpadami,
 działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,
 harmonogram realizacji przedsięwzięć, szacunkowe koszty oraz instytucje odpowiedzialne
za ich realizację,
 system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Stan aktualny.
Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Mieście Będzinie wyniósł w 2006r (rok bazowy)
ok. 22.461Mg.
Na potrzeby aktualizacji PGO przyjęto podział na 18 strumieni odpadów komunalnych, których
ilości oszacowano następująco:
1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji
2) odpady zielone

6064 Mg,
732 Mg,

3) papier i tektura nieopakowaniowe

1441 Mg,

4) opakowania z papieru i tektury

1430 Mg,

5) opakowania wielomateriałowe

321 Mg,

6) tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

1677 Mg,

7) opakowania z tworzyw sztucznych

732 Mg,

8) szkło nieopakowaniowe

233 Mg,

9) opakowania ze szkła

1289 Mg,

10) metale

510 Mg,

11) opakowania z blachy stalowej

144 Mg,

12) opakowania z aluminium

72 Mg,

13) odpady tekstylne

550 Mg,

14) odpady mineralne

1967 Mg,
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15) drobne frakcje popiołowe

2250 Mg,

16) odpady wielkogabarytowe

972 Mg,

17) odpady budowlane

1957 Mg,

18) odpady niebezpieczne

120 Mg.

Istniejący system gospodarki odpadami charakteryzuje się m.in.:
-

zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych zmieszanych,

-

zorganizowanym systemem selektywnego zbierania surowców wtórnych i opakowań,

-

małą efektywnością selektywnego zbierania surowców wtórnych i opakowań (wymagany przepisami poziom odzysku wynosi ok. 40%),

-

stałym postępem w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych, chociaż wyniki nie są jeszcze
zadowalające,

-

prowadzeniem zbiórki odpadów wielkogabarytowych aktualnie co kwartał,

-

brakiem selektywnego zbierania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, w tym „u źródła”, system ten wprowadzono w 2006 roku,

-

zbyt dużą masą nieprzetworzonych odpadów komunalnych kierowanych do składowania (tylko
ok. 5,5% poddaje się odzyskowi),

-

brakiem systemowego odzysku i unieszkodliwiania odpadów w odpowiednim regionalnym
obiekcie.

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru, zbierania i transportu odpadów z terenu
Gminy Będzin posiada 15 przedsiębiorstw. Gmina Będzin wywiązuje się z obowiązków
wynikających z ustawy „O obowiązkach przedsiębiorców …”. Sporządza roczne sprawozdania dla
Urzędu

Marszałkowskiego

zawierające

informacje

o

rodzajach

i

ilościach

odpadów

opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu.
W roku 2006 łączna ilość odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i
recyklingu wyniosła w Gminie Będzin 169,68 Mg przy poniesionych na ten cel wydatkach w
wysokości 279.896,76zł.
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Na podstawie podsumowania i wniosków z realizacji obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami
zidentyfikowano następujące główne problemy w zakresie gospodarowania odpadami w Gminie
Będzin:
 zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych
w odniesieniu do proponowanych w PGO poziomów odzysku,
 brak niektórych elementów zaproponowanego w PGO systemu gospodarki odpadami komunalnymi (GCZO z GPZON, zakład odzysku i recyklingu odpadów budowlanych),
 brak rozwiązań systemowych w gospodarowaniu odpadami,
Prognoza.
Prognozuje się stały, nieznaczny wzrost ilości wytwarzanych w Gminie Będzin odpadów komunalnych
do poziomu 22585 Mg w 2007r, 22960 Mg w 2010r, 22981 Mg w 2013r i 23155 Mg w 2018r.
Analiza prognozy emisji odpadów z podziałem na poszczególne strumienie odpadów wskazuje na
następujące tendencje:
 większość strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych będzie rosła (odpady ulegające
biodegradacji, opakowaniowe, tekstylne, mineralne, budowlane i wielkogabarytowe),
 ilość odpadów nieopakowaniowych z papieru, tworzyw sztucznych, szkła jak również metali
będzie malała.

Cele do realizacji:
Cele krótkookresowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi realizowane będą przez
okres najbliższych 4 lat (2007-2010) i obejmą głównie:


kontynuację podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców,



objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych najpóźniej do końca 2007r,



objęcie wszystkich mieszkańców miasta systemem selektywnego zbierania surowców i odpadów opakowaniowych najpóźniej do końca 2007r,



osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu surowców i odpadów
opakowaniowych – ogółem ok. 35%,
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rozwój selektywnego zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych i niebezpiecznych,



osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu następujących odpadów:
-

odpady wielkogabarytowe

- 40%,

-

odpady budowlane

- 50%,

-

odpady niebezpieczne

-50%,



składowanie w roku 2010 nie więcej niż ok. 70% wszystkich odpadów komunalnych,



skierowanie w roku 2010 do składowania nie więcej niż 75% w stosunku do roku 1995 całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Cele długookresowe (2011-2018):
 kontynuacja edukacji ekologicznej,
 osiągnięcie w roku 2018 zakładanych limitów odzysku i recyklingu:
-

odpadów opakowaniowych ogółem 40%,

-

odpadów wielkogabarytowych ogółem 80%,

-

odpadów budowlanych ogółem 80%,

-

odpadów niebezpiecznych ogółem 80%,

 składowanie w roku 2018 nie więcej niż ok. 56% wszystkich odpadów komunalnych,
 skierowanie w roku 2018 na składowiska odpadów nie więcej niż 40% w stosunku do roku
1995 całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 korzystanie z nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kompleksowych zakładach zagospodarowania odpadów.
Proponowany system gospodarki odpadami.
Gmina Będzin prowadzić będzie system zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem
wszystkich elementów – rozszerzenie i rozwój istniejących systemów (selektywne zbieranie surowców
wtórnych i opakowań, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, odpadów niebezpiecznych z
uwzględnieniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz rozwój systemów
selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym „u źródła”.
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych i zebranych z terenu Miasta Będzina odbywać
się będzie do czasu wybudowania regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów do którego
zadeklaruje przynależność Miasto Będzin po uzgodnieniu z Samorządem Powiatowym – w 42
obiektach przedstawionych w tab. – zał. 3 i na rys. – zał. 4, w tym na ośmiu składowiskach.
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Proponuje się, aby regionalnym zakładem zagospodarowania odpadów był jeden z obiektów, które
zgodnie z obowiązującym WPGO znajdują się w trakcie przystosowywania do pełnienia funkcji
RZOiUOK.
Powinien to być ze względu na zasadę bliskości obiekt w Siemianowicach Śląskich lub Tychach lub
Knurowie lub Bytomiu.
Ponadto do systemu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Będzina należeć będą proponowane do
realizacji w latach 2008-2009 następujące obiekty:
-

instalacja do odzysku i recyklingu odpadów remontowo-budowlanych (zakład ponadgminny o przepustowości docelowej 100 tys. Mg/rok),

-

instalacja do sortowania i rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych.

Koszty realizacji planowanych przedsięwzięć.
Wprowadzenie w życie przyjętego w zaktualizowanym planie systemu gospodarki odpadami w Mieście
Będzin wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych związanych z budową obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz kosztów
związanych z realizacją pozostałych zadań PGO.
Wysoka kapitałochłonność przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie realizacji potrzeb gospodarki
odpadami komunalnymi stanowi duże obciążenie dla budżetu gminy oraz jej mieszkańców. Stąd w
podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędna jest pomoc finansowa z zewnątrz
(przedsiębiorcy).
Realizacja planowanych przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi w Mieście Będzin wymaga
poniesienia nakładów na poziomie ok. 7780,0 tys. zł w latach 2007-2010, natomiast w latach 2011-2018
ok. 5350,0 tys. zł. Szacunkowe koszty planowanych przedsięwzięć zostały wyliczone na podstawie:
− jednostkowych wskaźników kosztów wyliczonych na podstawie analizy rynku,
− kosztów jednostkowych zamieszczonych w KPGO

15. Wnioski analizy oddziaływania projektu zaktualizowanego
PGO na środowisko.
Przedstawione poniżej wnioski wynikają z analizy oddziaływania na środowisko zamierzeń
zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla gminy Będzin.
Oddziaływanie na środowisko projektowanego systemu gospodarki odpadami rozpatrywano w
aspekcie zaspokojenia w pierwszym rzędzie potrzeb gminy, a następnie stopniowego wdrażania
zgodności z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego - rozwiązań w skali
regionalnej oraz hierarchii działań, czyli wdrażania w pierwszej kolejności procesów odzysku, a
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następnie unieszkodli0wiania, traktując składowanie odpadów jako rozwiązanie ostateczne.
1) W zaktualizowanym PGO można zaobserwować generalną tendencję w kierunku
rozwiązania problemów zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem ich odzysku i
unieszkodliwiania, poza składowaniem. Ustalone cele PGO są zatem zgodne z wymogami
prawa polskiego i Unii Europejskiej.
2) Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją PGO będzie
nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań. Dotyczy to przede wszystkim
realizacji zadań w zakresie zbierania odpadów i ich odzysku lub unieszkodliwiania. Przy
założeniu stałego generowania odpadów komunalnych, konieczne jest podniesienie
efektywności ich selektywnego zbierania, bowiem w przeciwnym razie odpady te trafią na
składowiska, których pojemność nie przewiduje przyjmowania wszystkich odpadów. Może
wystąpić sytuacja, że odpady będą usuwane do środowiska w sposób niekontrolowany. Jest
to największe zagrożenie, dlatego bezwzględnie należy dążyć do ograniczenia ilości
odpadów składowanych.
3) Składowanie odpadów będzie jednak w wielu przypadkach rozwiązaniem nieuniknionym.
Istniejące obecnie technologie zabezpieczeń oraz procedury zatwierdzania dokumentacji i
dopuszczania rozwiązań w zakresie składowania odpadów mogą skutecznie zahamować
negatywne oddziaływanie na środowisko realizowanych składowisk. Problemem są
istniejące składowiska odpadów, zwłaszcza z uwagi na ich skalę, która ze względów
ekonomicznych uniemożliwia podejmowanie prób likwidacji tych obiektów.
4) Niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów wspomagających funkcjonowanie istniejących
i nowo tworzonych systemów zbierania odpadów oraz ich odzysku i unieszkodliwiania.
Ponadto, należy prowadzić ciągle akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące konieczności
włączenia się mieszkańców w system selektywnego zbierania odpadów, ze szczególnym
uwzględnieniem

wydzielania

odpadów

niebezpiecznych

ze

strumienia

odpadów

komunalnych. Należy uświadamiać zagrożenia dla zdrowia, jakie wiążą się z
oddziaływaniem niewłaściwie zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych.
5) Biorąc pod uwagę fakt, że odpady komunalne wytworzone w gminie Będzin będą
poddawane odzyskowi i/lub unieszkodliwianiu w istniejących lub budowanych regionalnych
obiektach gospodarki odpadami zlokalizowanych poza gminą, uciążliwości związane z tymi
działaniami nie będą miały wpływu na poszczególne komponenty środowiska w gminie.
93

6) Pozytywnym efektem zamierzeń planu gospodarki odpadami dla środowiska będzie
stopniowe zmniejszanie się ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania. Przy
pełnej realizacji działań przewidywanych niniejszym planem powinna nastąpić redukcja
ilości składowanych odpadów od 84,6% w roku 2007 do 60% w roku 2015. Zdecydowane
zmniejszenie ilości deponowanych w środowisku odpadów komunalnych oznacza
zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, ograniczenie terenu przeznaczonego na
składowanie odpadów i możliwość wydłużenia w czasie eksploatacji składowiska (w tym
przypadku w odniesieniu do skali województwa).
7) Do racjonalnych działań zmniejszających obciążenie środowiska (odcieki, gazy, odory) w
ramach planu gospodarki odpadami należy likwidacja „dzikich” wysypisk. Jest to problem
bardzo trudny i tylko radykalna zmiana świadomości ekologicznej społeczeństwa może
spowodować, że zlikwidowane i zrekultywowane dzikie wysypiska nie powstaną na nowo.
8) Wzrost ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania,
(innym niż składowanie) spowoduje zmianę składu deponowanych odpadów. Szczególne
znaczenie będzie tu miała redukcja ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji.
Zmiany składu odpadów wyrażać się będą znacznym zmniejszeniem zawartości w odpadach
substancji

organicznych

powodujących

największe

zagrożenie

dla

środowiska

(zanieczyszczone odcieki i gazy składowiskowe). Poprzez te działania zmniejszy się
potencjalnie negatywny wpływ składowiska na środowisko.
9) Podstawową barierą w osiągnięciu zakładanych w planie poziomów odzysku i
unieszkodliwiania odpadów może okazać się nieefektywna selektywna zbiórka odpadów.
Dotyczy to głównie odpadów pochodzących od mieszkańców, a zwłaszcza odpadów
ulegających biodegradacji, surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych. Z tego względu
jako priorytetowe zadanie przyjmuje się opracowanie i weryfikację programów selektywnej
zbiórki tych odpadów oraz szerokie akcje szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej
społeczności lokalnej. Żeby osiągnąć zakładane zwielokrotnienie poziomu wzrostu ilości
surowców wtórnych odzyskiwanych w wyniku selektywnej zbiórki z aktualnego poziomu
ok. 1307 Mg/rok do ok. 1893 Mg w 2018r. – należy kontynuować intensywne działania gdyż w
innym przypadku istnieje ryzyko nie wypełnienia przyjętych założeń planu, a w konsekwencji
94

pozytywne efekty dla środowiska nie zostaną osiągnięte.
10) W ramach wdrożenia zaktualizowanego PGO powstaną dwa obiekty gospodarki odpadami
(zakład odzysku i recyklingu odpadów remontowo-budowlanych i instalacja sortowania i
rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych), co wymaga raportów oddziaływania na
środowisko, które szczegółowo określają wpływ planowanych przedsięwzięć na
poszczególne elementy środowiska.
11) Przewidywane w zaktualizowanym PGO działania, a w tym obiekty gospodarki odpadami,
które powinny być realizowane, eksploatowane i monitorowane zgodnie z obowiązującymi
wymogami pozwolą na zminimalizowanie potencjalnego, negatywnego oddziaływania na
wszystkie komponenty środowiska, w tym środowiska wodnego w zlewniach analizowanego
obszaru objętego Planem.
Zaktualizowany Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Będzina zawiera niewielkie różnice w
ustaleniach wcześniej przyjętego PGO, dotyczących wniosków z analizy oddziaływania na
środowisko.
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