
 

 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XL/289/10 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
Burmistrz Miasta Chełm Ŝy 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 

MIASTA CHEŁMśY 

Na lata 2008-2011 

z perspektyw ą na lata 2012-2015 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chełm Ŝa, 2009 r. 



PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIASTO CHEŁMśA 

                              Biuro Ekspertyz Ekologicznych „EKO- OPINIA”         2 

SPIS TREŚCI 
 
 

1.  WSTĘP........................................................................................................................... 4 
1.1. Podstawa prawna i cel opracowania................................................................................ 4 
1.2. Zakres i zadania planu..................................................................................................... 5 
1.3. Wykorzystane dokumenty i akty prawne. ....................................................................... 6 

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO CHEŁMśA. ................................................... 7 
1.1. PołoŜenie .................................................................................................................... 7 
1.2. Układ komunikacyjny ................................................................................................ 7 
1.3. Demografia................................................................................................................. 8 
1.4. Gospodarka................................................................................................................. 8 

3. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 
MIASTA CHEŁMśY ................................................................................................................ 9 

3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych........................................... 9 
3.1.1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji.......................................................... 11 
3.1.2. Odpady opakowaniowe. ......................................................................................... 12 
3.1.3. Odpady wielkogabarytowe..................................................................................... 13 
3.1.4. Odpady budowlane................................................................................................. 13 
3.1.5. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych............................... 13 

3.2. Odpady pozostałe. ......................................................................................................... 14 
3.2.1. Odpady niebezpieczne przeterminowanych środków ochrony roślin.................... 14 
3.2.2. Odpady zawierające azbest. ................................................................................... 15 
3.2.3. Komunalne osady ściekowe. .................................................................................. 17 

3.3. Rodzaj i ilość odpadów  poddawanych poszczególnym procesom odzysku. ............... 17 
3.4. Rodzaj i ilość odpadów  poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania. 18 
3.5. Istniejący system zbierania odpadów............................................................................ 18 
3.6. Rodzaj , rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów. ................................................................................................ 21 
3.7. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania , zbierania , 
transportu , odzysku i unieszkodliwiania  odpadów. ........................................................... 21 
3.8. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. ........ 21 

4. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI        
KOMUNALNYMI................................................................................................................... 22 
5. ZAŁOśONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI       
KOMUNALNYMI................................................................................................................... 24 
6.  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE 
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. ................................................................ 25 

6.1. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych 26 
na składowiska odpadów...................................................................................................... 26 
6.2. Plan odzysku odpadów opakowaniowych..................................................................... 27 
6.3. Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych...................................................... 28 
6.4. Plan redukcji ilości odpadów budowlanych.................................................................. 28 
6.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych............................................................................... 29 
6.6. Plan unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. .............................................. 30 
6.7. Odpady unieszkodliwiane na składowisku odpadów.................................................... 31 
6.8. WdraŜanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami         
komunalnymi........................................................................................................................ 32 

7. RODZAJ  I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.................................. 33 
8. SPOSOBY  FINANSOWANIA........................................................................................... 34 

8.1. MoŜliwości finansowania planu.................................................................................... 37 



PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIASTO CHEŁMśA 

                              Biuro Ekspertyz Ekologicznych „EKO- OPINIA”         3 

8.1.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ......................................... 38 
8.1.2. Środki funduszy Unii Europejskiej. ....................................................................... 40 

9.  WNIOSKI  Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA  PROJEKTU PLANU NA 
ŚRODOWISKO ....................................................................................................................... 41 
10. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAśANIA PLANU. ..................................... 42 
11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM........................................... 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIASTO CHEŁMśA 

                              Biuro Ekspertyz Ekologicznych „EKO- OPINIA”         4 

1.  WSTĘP 
 
1.1. Podstawa prawna i cel opracowania.  
 

Zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę Ŝycia i zdrowia 

ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju,  

a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a takŜe odzysku  

lub unieszkodliwiania odpadów określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

(Dz. U. 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 

W myśl art. 14 ustawy o odpadach, dla osiągnięcia celów załoŜonych w polityce 

ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa powyŜej, a takŜe stworzenia  

w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie 

środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami. Plany są opracowywane  

na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

 

Projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowuje organ wykonawczy gminy. 

Gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i 

jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. 

Projekt gminnego planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd 

powiatu. Gminny plan gospodarki odpadami uchwala rada gminy. Plany gospodarki 

odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niŜ co 4 lata. 

 

Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające 

na obszarze danej gminy , przywoŜone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych  

w odpadach komunalnych. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta ChełmŜa na lata 2008-2011 z perspektywą  

na lata 2012 – 2015 opracowany jest dla osiągnięcia celów załoŜonych w polityce 

ekologicznej państwa oraz realizacji zasad gospodarowania odpadami, a takŜe stworzenia  

na terenie miasta ChełmŜy systemu racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi.  
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1.2. Zakres i zadania planu  
 

W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46,  

poz. 333), gminny plan gospodarki odpadami, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów 

komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady 

opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa:  

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, 

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 

d) istniejące systemy zbierania odpadów, 

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, 

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 

uwzględniają podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki 

odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami,  

a w szczególności połoŜenie geograficzne, sytuacje demograficzną, sytuacje gospodarczą 

oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji 

gospodarki odpadami; 

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równieŜ wynikające  

     ze zmian  demograficznych i gospodarczych; 

3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; 

4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów; 
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5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne  

      za ich realizację; 

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych  

     celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich 

     źródeł; 

7) 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. 

 

1.3. Wykorzystane dokumenty i akty prawne. 
 

Przy tworzeniu niniejszego planu gospodarki odpadami wykorzystano następujące 

dokumenty i akty prawne jako źródła danych: 

1) Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z perspektywa na lata 2011-2014; 

2) Krajowy plan gospodarki odpadami 2010, uchwalony przez Radę Ministrów Uchwałą  

Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r.; 

3) Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-

pomorskiego, uchwalony przez sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Uchwałą Nr XV/180/03 z dnia 17 listopada 2003 r.; 

4) „Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego 2010”, uchwalony przez sejmik Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w dniu 3 lipca 2008. 

5) „Program ochrony środowiska i Plan  gospodarki odpadami powiatu toruńskiego, 

uchwała Rady Powiatu Toruńskiego nr X/67/03 z dnia 22.12.2003 r. 

6) Plan Gospodarki Odpadami Miasta ChełmŜy  na lata 2004-2007 z perspektywą 

na lata 2007-2016, uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą Nr XIV/121/04 z dnia  

18.06.2004 r. 

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.  

Nr 25, poz. 150) wraz z aktami wykonawczymi; 

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251  

z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 

9) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 
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10) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) wraz z aktami wykonawczymi; 

11)  Informacje zamieszczone na stronie internetowej Miasta ChełmŜy 

12) Uchwała  Rady Miejskiej ChełmŜy nr XXXII/262/06  z dnia 12 września 2006  

zmieniona uchwałami  nr XV/103/08 i XVIII/110/08 w sprawie utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta ChełmŜa. 

 
 
2. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO CHEŁM śA.   

 
1.1. PołoŜenie 

Obszar miasta ChełmŜa znajduje się w północnej części powiatu toruńskiego. Ogólna 

powierzchnia obszaru miasta wynosi 784 ha. W strukturze uŜytkowania gruntów przewaŜają 

uŜytki rolne, które łącznie stanowią 47 % powierzchni miasta. 

Miasto ChełmŜa ze wszystkich stron otoczone jest terenami wiejskiej gminy ChełmŜa. 

Pod względem fizyczno-geograficznego dziesiętnego podziału Polski J. Kondrackiego 

(1988) obszar miasta leŜy w obrębie makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, w 

mezoregionie Pojezierze Chełmińskie. Przez obszar miasta przebiega polodowcowa rynna 

tzw. rynna chełmŜyńska, które powoduje zróŜnicowanie poszczególnych komponentów 

środowiska geograficznego. 

Pod względem hydrograficznym obszar miasta leŜy w dorzeczu Wisły, w obrębie zlewni 

jej prawobrzeŜnego dopływu: Browiny, zwanej takŜe Frybą. 

Klimat miasta, podobnie jak jego otoczenia, charakteryzuje się przejściowością i 

zmiennością warunków temperatury, opadów, ciśnienia, wiatru i zachmurzenia. Średnia suma 

opadów naleŜy do najniŜszych w kraju i nieznacznie przekracza 500 mm rocznie. PrzewaŜają 

wiatry z kierunku zachodniego. 

 

1.2. Układ komunikacyjny 

Struktura przestrzenna sieci drogowej miasta ChełmŜa jest dobrze rozwinięta. Przez 

miasto przebiega droga wojewódzka nr 551 StrzyŜawa - Unisław - ChełmŜa - Wąbrzeźno. 

Droga prowadzi częściowo ruch tranzytowy. Ze względu na fakt, iŜ przebiega przez centrum 

miasta jest źródłem hałasu i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Inne waŜniejsze 

drogi to droga wojewódzka ChełmŜa - Grzywna oraz drogi powiatowe: ChełmŜa - Bielczyny, 

ChełmŜa - Lisewo, ChełmŜa - Świętosław, ChełmŜa - Mirakowo i ChełmŜa - Brąchnowo. 
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Przez miasto przebiega jednotorowa linia kolejowa o znaczeniu regionalnym Toruń - 

Grudziądz - Malbork. 

 

1.3. Demografia 

Dynamika wzrostu ludności miasta w ostatnich latach była niewielka. Wynika z faktu, Ŝe 

dodatnie saldo przyrostu naturalnego tylko nieznacznie przewyŜsza ujemny bilans migracji 

ludności. Struktura płci ludności miasta od dłuŜszego czasu cechuje się asymetrią, z 

nadmiarem kobiet w stosunku do męŜczyzn. Wskaźnik feminizacji wynosi 108 kobiet/100 

męŜczyzn. Zmiany demograficzne zachodzące w ostatnich latach wykazują tendencję 

spadkową z 15 173  mieszkańców w roku 2006 do 15 003 mieszkańców w roku 2008. 

 

1.4. Gospodarka 

Miasto ChełmŜa ze względu na posiadany potencjał gospodarczy i społeczny pełni funkcję 

ośrodka miejskiego o znaczeniu ponad lokalnym. Na terenie powiatu pełni rolę ośrodka 

wspomagającego Toruń. Jednak obszar oddziaływania ChełmŜy wykracza poza granice 

powiatu toruńskiego i obejmuje części powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego. Na terenie 

miasta działa około 1000 podmiotów gospodarczych, z czego ponad 90% to niewielkie firmy 

zatrudniające do 5 osób. Około połowy zakładów prowadzi róŜnego rodzaju działalność 

usługową, a około 10 % zajmuje się działalnością produkcyjną i budownictwem. 

Największym pracodawcą i lokalnym liderem wśród przedsiębiorstw jest cukrownia 

„Nordzucker” S.A. ul. Bydgoska 4, jedna z najstarszych w regionie. Do innych pręŜnych 

podmiotów gospodarczych naleŜą: „Gamet” ul. Targowa 4, Zakład Stolarki Budowlanej 

„ADPOL” ul. Trakt 31, PMI „Izolacja –Matizol”S.A. ul. Bydgoska 11, ZGK sp.z o.o. ul. 

Toruńska 1. 

Na terenie miasta około 200 podmiotów prowadzi działalność rolniczą, z czego ponad 

100 to rolnicy indywidualni. Nieco ponad połowa prowadzi produkcję głównie lub wyłącznie 

na rynek.  

NajpowaŜniejszym problemem społecznym miasta jest wysokie bezrobocie, naleŜące do 

najwyŜszych w województwie. Bez pracy pozostaje  na koniec grudnia 2008 r  1114 osób. 
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3. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA  TERENIE 
MIASTA CHEŁM śY 

  

Odpady oznaczają kaŜdą substancję lub przedmiot naleŜący do jednej z kategorii, 

określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się 

lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 

  Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe 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. 

 
3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych. 

 

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 

• gospodarstwa domowe, 

• obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty 

turystyczne, sektor gospodarczy. 

Odpady komunalne obejmują wszystkie pozycje z grupy „20” wg. katalogu odpadów. 

Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład  

z punktu widzenia moŜliwości technologicznych związanych z odzyskiem  

i unieszkodliwianiem odpadów - dla potrzeb planu gospodarki odpadami wyodrębniono niŜej 

wymienione strumienie odpadów: 

• odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego  

i pochodzenia zwierzęcego) ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (odpady  

z ogrodów i parków, cmentarzy) ulegające biodegradacji, 

• papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe  

na bazie papieru, papier i tektura nie zaliczane do odpadów opakowaniowych), 

• tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne  

nie zaliczane do odpadów opakowaniowych), 

• tekstylia, 

• szkło (opakowania ze szkła, szkło nie zaliczane do odpadów opakowaniowych), 

• metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady 

metalowe nie zaliczane do odpadów opakowaniowych), 

• odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp., 
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• drobna frakcja popiołowa - odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych 

(głównie węgla). Z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu 

wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi 

metodami niŜ składowaniem, 

• odpady wielkogabarytowe, 

• odpady budowlane, odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych, 

• odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych. 

 

Na terenie miasta nie prowadzi się rejestru ilości wytwarzanych odpadów komunalnych . 

W związku z tym brak jest  rzeczywistych danych o ilości zgromadzonych odpadów . Ilości te 

zostały wyznaczone na podstawie wskaźników  - przyjęto zgodnie z wytycznymi krajowymi  

309 kg/M/rok. Liczba ludności w roku 2006 wynosiła 15 173 osoby, a roku 2007  uległa 

zmniejszeniu i wyniosła 15 075 osób. 

 
Tabela 1. Rodzaj, ilość i źródła wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta ChełmŜa.  
  

 
Ilość odpadów 

(Mg) 

 

Kod odpadu 
 

Rodzaj odpadu 

2006 r. 
 

2007 r. 

 
Źródło powstawania 

odpadów 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

4 073 3 982 

W tym  

19 08 05 Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe 

brak danych brak danych 

20 01 01 Papier i tektura  9,121 17,14 

15 01 02 Tworzywa sztuczne 15,332 13,120 

15 01 07 Szkło 121,88 83,83 

 
- Indywidualne gospodarstwa 
  domowe. 
 
-  Obiekty infrastruktury: 
 
- Szkoły, handel, obiekty 

  turystyczne. 

 

Dane powyŜsze obarczone są błędem wynikającym z faktu, iŜ brak ustawowego 

obowiązku przedstawiania informacji o rodzaju i ilości odpadów komunalnych wytwarzanych  

przez wytwórców odpadów komunalnych. 

 

Dla strumienia odpadów komunalnych ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej  

i jakościowej z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.  

Szczegółowa analiza odpadów komunalnych zawarta jest w Tabeli 2.  
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Tabela 2. Podział frakcyjny odpadów komunalnych [%]. 

Lp. Strumień odpadów komunalnych 
Zawartość frakcji 
[%]* 

1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 18 
2 Odpady zielone 4 
3 Papier i tektura 12 
4 Odpady wielomateriałowe 3 
5 Tworzywa sztuczne 12 
6 Szkło  8 
7 Metale 5 
8 OdzieŜ i tekstylia 1 
9 Drewno 2 
10 Odpady niebezpieczne 1 
11 Odpady mineralne 34 
RAZEM 100% 

  * w oparciu o dane literaturowe z Kpgo 2010 
 
 

W oparciu o powyŜsze wskaźniki dokonano bilansu wytwarzanych strumieni odpadów 

komunalnych. Dane przedstawiono w Tabeli 3 i 4. 

 
 
Tabela 3. Bilans strumieni odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców miasta ChełmŜa  
                   w 2007 r. 

Podział na frakcje (Mg/rok)*   

Odpady  

Ogółem 

Mg/rok  

Odpady 

kuchenne 

ulegające 

biodegr. 

Odpady 

zielone 

Papier 

i tektura 

Odpady 

Wielomate- 

riałowe 

Tworzywa 

sztuczne 

Szkło Metale OdzieŜ  

i 

tekstylia 

Drewno Odpady 

niebezpieczne 

Odpady 

mineralne 

3 983 716,94 159,32 477,96 119,49 477,96 318,64 199,15 39,83 79,66 39,83 1354,2 

*w oparciu o dane literaturowe Kpgo 2010 

 
 
Tabela 4. Bilans strumieni odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca miasta ChełmŜa  
                    w  2007 r. 

Podział na frakcje (kg/rok)*   

Odpady  

Ogółem 

kg/rok 

Odpady 

kuchenne 

ulegające 

biodegr. 

Odpady 

zielone 

Papier 

i tektura 

Odpady 

Wielomate- 

riałowe 

Tworzywa 

sztuczne 

Szkło Metale OdzieŜ  

i 

tekstylia 

Drewno Odpady 

niebezpieczne 

Odpady 

mineralne 

309 47,55 10,57 31,71 7,92 31,71 21,14 13,21 2,64 5,28 2,64 89,83 

*w oparciu o dane literaturowe Kpgo2010 

 

3.1.1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji. 

 

  Odpady ulegające biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu  

lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 

Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczyć moŜna: 

- papier i tekturę zbierane selektywnie, 
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- odzieŜ i tekstylia (z materiałów naturalnych) zbierane selektywnie, 

- odpady zielone (z ogrodów, parków), 

- odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów 

komunalnych. 

  W mieście ChełmŜa nie wdroŜono systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych 

ogrodów , obszarów zielonych . Odpady ulegające biodegracji  z wyjątkiem makulatury są 

unieszkodliwiane na składowisku odpadów innych niŜ niebezpieczne  razem z pozostałymi 

odpadami niesegregowanymi. 

  Szacuje się, iŜ mieszkańcy miasta  wytworzyli w roku 2007 ok. 1433,88 Mg odpadów 

ulegających biodegradacji. 

 

3.1.2. Odpady opakowaniowe. 

 
Odpady opakowaniowe to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych  

oraz transportowych, zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów 

wprowadzonych do obrotu. W strumieniu odpadów komunalnych powstają one  

w gospodarstwach domowych, biurach, szkołach, urzędach, innych miejscach uŜyteczności 

publicznej, na ulicach. 

 Na terenie miast ChełmŜa prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 

opakowaniowych. W  kilku miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców , w szczególności 

na osiedlach mieszkaniowych ,  wystawiony jest komplet pojemników typu „dzwon” do 

selektywnej zbiórki odpadów – papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło. Korzystanie z 

pojemników jest dla mieszkańców gminy bezpłatne. 

 

Tabela 5. Rodzaje i ilości odpadów opakowaniowych zebranych na terenie miasta ChełmŜa. 

 
Ilość odpadów 

(Mg) 

 

Kod odpadu 
 

Rodzaj odpadu 

2006 r. 
 

2007 r. 

 

RAZEM 

15 01 02 Tworzywa sztuczne 15,332 13,120 28,452 

15 01 07 Szkło 121,88 83,83 205,37 

20 01 01 Papier i tektura 9,121 13,98 23,10 

                                      RAZEM   256,92 
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W latach 2006-2007 na terenie gminy zebrano selektywnie 256,92 Mg odpadów 

opakowaniowych, w tym z tworzyw sztucznych - 28,452 Mg, ze szkła  

-  205,37 Mg oraz  odpadów papieru i tektury- 23,10 Mg. 

 

3.1.3. Odpady wielkogabarytowe. 

 
Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady o wymiarach 

uniemoŜliwiających lub utrudniających ich gromadzenie w pojemnikach do zbiórki odpadów. 

Odpady wielkogabarytowe ze strumienia odpadów komunalnych to przede wszystkim meble  

i sprzęt AGD duŜych rozmiarów. Wymagają one demontaŜu, w wyniku którego wydzielone 

zostają części przydatne do recyklingu oraz wydzielone zostają elementy niebezpieczne. 

Odpady wielkogabarytowe zbierane są od mieszkańców w miarę zgłaszanych potrzeb  

 i organizowanych okresowych zbiórek  i unieszkodliwiane na terenie składowiska odpadów   

w miejscowości Niedźwiedź  celem ich dalszego wykorzystania lub unieszkodliwienia,  

a w duŜej części zagospodarowywane są bezpośrednio przez mieszkańców miasta -gminy. 

Szacuje się, Ŝe mieszkańcy gminy wytwarzają rocznie 139,74 Mg odpadów 

wielkogabarytowych.  

 

3.1.4. Odpady budowlane. 

 
Odpady budowlane ze strumienia odpadów komunalnych to odpady z remontów i prac 

budowlanych prowadzonych przez mieszkańców gminy we własnym zakresie.  

Nie prowadzi się selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów, a najczęściej są one 

zagospodarowywane bezpośrednio przez mieszkańców do utwardzania dróg i terenów 

posesji. W razie potrzeby są zamawiane przez poszczególnych mieszkańców kontenery do 

wywózki odpadów na składowisko. 

Szacuje się, Ŝe na terenie gminy- miasta  ChełmŜa wytwarza się rocznie 1583 Mg 

odpadów budowlanych ze strumienia odpadów  komunalnych. 

 

3.1.5. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych. 

 

Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych powstają  

w gospodarstwach domowych, szkołach, urzędach, innych obiektach uŜyteczności publicznej.  
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Do najczęściej wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów 

komunalnych zaliczyć moŜna:  

- zuŜyte baterie i akumulatory, 

- zuŜyte lampy fluorescencyjne, 

- zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

- pojazdy wycofane z eksploatacji, 

- oleje odpadowe, 

- przeterminowane środki ochrony roślin, 

- farby i lakiery, 

- przeterminowane leki, 

- odpady zawierające azbest. 

Na terenie gminy nie prowadzi się w sposób systemowy zbiórki  wszystkich odpadów 

niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców. W szkołach, urzędach i niektórych 

sklepach prowadzona jest zbiórka baterii. 

W latach 2006-2007 zebrano na terenie miasta 74 , 1 kg baterii. 

Szacuje się, Ŝe na terenie gminy powstaje rocznie ok. 39,8 Mg odpadów niebezpiecznych 

zawartych w odpadach komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 

 

3.2. Odpady pozostałe. 
 

3.2.1. Odpady niebezpieczne przeterminowanych środków ochrony roślin. 

 

Na terenie Gminy Miasto ChełmŜa   zbieranie  przeterminowanych środków ochrony 

roślin prowadzą punkty  sprzedaŜy. 

Obecnie zbieranie i unieszkodliwianie opakowań po środkach ochrony roślin regulowane 

jest między innymi ustawą z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z póź. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

W myśl art. 10 cytowanej powyŜej ustawy producent, importer i dokonujący 

wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych ( w tym równieŜ środków 

ochrony roślin)  są obowiązani odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowania 

wielokrotnego uŜytku i odpady opakowaniowe po tych środkach. 
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3.2.2. Odpady zawierające azbest. 

 
Odpady zawierające azbest, występujące na terenie Gminy Miasto ChełmŜa w sektorze 

komunalnym to głównie eternit falisty i płaski pokrywający dachy budynków mieszkalnych, 

inwentarskich, gospodarczych, garaŜy, obiektów przemysłowych, płyty stanowiące elewacje 

budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz rury azbestowo-cementowe wykorzystane 

w sieci wodociągowej na terenie gminy. 

W gminie prowadzono inwentaryzację obiektów zawierających wyroby azbestowe,  

w wyniku którego uzyskano następujące dane:  

 

Tabela 6. Inwentaryzacja eternitowych pokryć dachowych  w posesjach mieszkańców i podmiotów  

gospodarczych  miasta ChełmŜa  

             (wg stanu na koniec 2007 r.). 

 
L.p. 

 

 
Nazwa wyroby 

zawierającego azbest. 

 
Miejsce występowania wyrobu 
zawierającego azbest (adres) 

 
J.m. 

 
Ilość 

 
Uwagi 

1. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

„Gamet” sp.z o.o, ul. Polna 18, 
ChełmŜa 

m2 138 Wiaty magazynowe 

2. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

P.P. „Styl Meble” sp. z o.o., ul. 
Bydgoska 39 ChełmŜa 

m2 790 Magazyny surowców 
(2 obiekty) 

3. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Nordzucker Polska S.A., Zakład w 
ChełmŜy, ul. Bydgoska 4, ChełmŜa 

m2 2200 Cztery obiekty 

4. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

MłodzieŜowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 
26c, ChełmŜa 

m2 1200 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

5. Płyty azbestowo – 
cementowe płaskie 
stosowane w 
budownictwie 

Ośrodek Sportu i Turystyki, ul. 3 
Maja 18, ChełmŜa 

m2 160 Budynek mieszkalny 

6. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. ks.P.Skargi 
10 

m2 105 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

7. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. ks.P.Skargi 
15 

m2 157 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

8. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. ks.P.Skargi 
16 

m2 157 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

9. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Frelichowskiego 1 

m2 316 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

10. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Frelichowskiego 2 

m2 507 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

11. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 

m2 507 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 
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dla budownictwa ChełmŜy, budynek ul. 
Frelichowskiego 4 

12. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Frelichowskiego 6 

m2 507 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

13. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Frelichowskiego 8 

m2 94 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

14. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Frelichowskiego 10 

m2 155 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

15. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Frelichowskiego 12 

m2 155 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

16. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Frelichowskiego 14 

m2 148 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

17. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Wyszyńskiego 9 

m2 258 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

18. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Wyszyńskiego 9a 

m2 238 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

19. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w 
ChełmŜy, budynek ul. 
Wyszyńskiego 11a 

m2 238 Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

20. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z 
o.o., ul. Toruńska 1, ChełmŜa 

m2 340 Wiaty magazynowe 

21. Rury azbestowo – 
cementowe. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
ChełmŜy, rury wodociągowe. 

mb 15.652,5 Sieć wodociągowa 

22. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

KST „Włókniarz” w ChełmŜy, ul. 
Bulwar 1000-lecia 

m2 297 
 

Wiata magazynowa i 
garaŜ 

23. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

PMI „Izolacja –Matizol”S.A., ul. 
Bydgoska 11, ChełmŜa 

m2 493 Budynek 
produkcyjny 

24. Płyty faliste azbestowo – 
cementowe 
dla budownictwa 

Gospodarstwa indywidualne m2 8106,1 Budynki mieszkalne,  
garaŜe  usługowe 

 

Na terenie gminy- miasta  ChełmŜa występuje około 15.652,5 mb (Φ 150 mm) 

rur azbestowo-cementowych wykorzystanych w sieci wodociągowej.  

 

W roku 2007 zinwentaryzowano 18 525 m2 odpadów w postaci eternitowych pokryć 

dachowych. 
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3.2.3. Komunalne osady ściekowe. 

Komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór 

fermentacyjnych oraz innych instalacji słuŜących do oczyszczania ścieków komunalnych  

oraz innych ścieków o składzie zbliŜonym do składu ścieków komunalnych.  

Na terenie miasta ChełmŜa gospodarka wodno-ściekowa, będąca źródłem komunalnych 

osadów ściekowych  obejmuje: 

-  system kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią ścieków  przy Nordzucker S.A. 

- systemy kanalizacji indywidualnej z zbiornikach wybieralnych (szambach) . 

PoniewaŜ powstające na terenie oczyszczalni osady są sumą osadów powstających ze 

ścieków komunalnych i osadów  poprodukcyjnych z terenu cukrowni i innych zakładów 

korzystających z  oczyszczalni nie ma moŜliwości oszacowania ilości osadów komunalnych. 

   

3.3. Rodzaj i ilość odpadów  poddawanych poszczególnym procesom odzysku. 
 
   Przez odzysk rozumie się wszelkie działania nie stwarzające zagroŜenia dla Ŝycia, 

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

w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii  

i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.). 

Przez recykling rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu 

substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania 

substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym teŜ 

recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. 

 
Na terenie gminy prowadzony i udoskonalany jest system selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych  ze strumienia  odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców.  

Odzysk surowców prowadzony jest przy udziale podmiotów gospodarczych w związku  

z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) . 

 
Tabela 7. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom odzysku. 
 

2006 r. 2007 r.  
Kod 

odpadu 

 
Rodzaj odpadu  

ilość [Mg] 
Oznaczenie 

procesu odzysku 
 

ilość [Mg] 
Oznaczenie 

procesu odzysku 
 

200101 Papier i tektura  
  

       9,121                                            
 

R 14 
 

17,14 
 

R 14 
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150102 

 
150107 
 

 
Tworzywa sztuczne  
 
Szkło  
 

   
      15,332                 
 
     121,88                 

 
R 14 

 
R 14 

 
13,12 

 
83,83 

 
R 14 

 
R 14 

 
 

3.4. Rodzaj i ilość odpadów  poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania 
 

Pod pojęciem unieszkodliwiania odpadów rozumie poddanie odpadów procesom 

przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6  

do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź. 

zm.) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia 

ludzi  lub dla środowiska.  

 

Tabela 8. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom unieszkodliwiania. 
 

2006 r. 2007 r.  
Kod 

odpadu 

 
Rodzaj odpadu  

ilość [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

 
ilość [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiania 

 

20 03 01 

 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

 

 4 073,3 
 

 
D 5 
 
 

 
3 982,81 
 

 
D 5 
 

 

3.5. Istniejący system zbierania odpadów. 
 

  Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów, w tym równieŜ nadzór nad takimi działaniami  

oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. 

 
System gromadzenia odpadów na terenie miasta  polega na stosowaniu pojemników 

zunifikowanych, które są dostosowane do mechanicznego opróŜniania. Na terenie miasta 

odpady gromadzone są w pojemnikach SM-110 i PA-1100 i NGB 240, indywidualne 

posadowionych na posesjach i przy budynkach wielokondygnacyjnych. Pojemniki opróŜniane 

są z częstotliwością od 1 raz/ tydzień do 1 raz/2 tygodnie.  

 

Na terenie miasta realizowane są zadania wynikające z przyjętych zasad utrzymywania 

czystości i porządku podjęte w Uchwale  nr XXXII/262/06 Rady Miasta ChełmŜy z dnia 12 

września 2006  r. ze zmianą  Uchwałą nr  XV/103/208 z  dnia 21 marca 2008 r  oraz Uchwałą  

nr XVIII/110/08 z dnia 29 maja 2008 r. 
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Obowiązki wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku  

realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w ChełmŜy i inne podmioty 

posiadające stosowne zezwolenia. 

 

Na terenie gminy system zbierania odpadów komunalnych realizowany jest zgodnie  

z zasadami utrzymywania czystości i porządku w mieście .  

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 

umoŜliwi ć ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji.  

Właściciele nieruchomości na terenie miasta ChełmŜy są zobowiązani do utrzymywania 

porządku, czystości oraz naleŜytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości. KaŜda 

nieruchomość zamieszkała musi być wyposaŜona w pojemniki lub kontenery do gromadzenia 

odpadów komunalnych zmieszanych o pojemności: 60 l, 120 l, 240 l lub 1100 l dostosowane 

do ich mechanicznego opróŜniania przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów z posesji. 

Proponuje się stosowanie następujących  wskaźników do określenia  niezbędnej ilości 

pojemników do zbierania odpadów komunalnych, w jaką winna być wyposaŜona 

nieruchomość:  

  

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Norma miesięczna przy wywozie odpadów komunalnych 

 
 
1. 

 
Budynki wielomieszkaniowe 

Liczba osób zamieszkałych x 0,030 m3 (30 l) – jednak nie 
mniej niŜ jeden pojemnik o poj. 120 l. 
 

 
2.  

 
Domy jednorodzinne 

Liczba osób zamieszkałych x 0,025 m3 (25 l) – jednak nie 
mniej niŜ jeden pojemnik o poj. 120 l. 
 

 
3.  
 

 
Szkoły wszelkiego typu 

 
Liczba uczniów i pracowników x 0,003 m3 (3 l) 
 

 
4. 

 
Inne obiekty uŜyteczności publicznej 
 

 
Liczba dzieci i pracowników x 0,002 m3 (2 l) 
 

 
5. 
 

 
Lokale gastronomiczne 

 
Jedno miejsce konsumpcyjne x 0,010 m3 (10 l) 

 
6.  

 
Lokale handlowe 
 

0,050 m3 (50 l) na kaŜde 10 m2 powierzchni całkowitej – 
jednak nie mniej niŜ jeden pojemnik o poj. 120 l. 
 

 
7.  

Zakłady usługowe, rzemieślnicze, 
produkcyjne 
 

0,010 m3 (10 l) na kaŜdego zatrudnionego pracownika. 
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Punkty sezonowe małej gastronomii muszą być wyposaŜone w pojemniki na odpady 

zmieszane o pojemności minimum 120 l i opróŜniane z częstotliwością uniemoŜliwiającą  

jego przepełnienie.  

Organizatorzy imprez plenerowych lub zgromadzeń o charakterze 

publicznym zobowiązani są do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do gromadzenia  

odpadów oraz do ich usunięcia i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy 

(zgromadzenia, działalności) lecz nie później niŜ w ciągu 8 godzin. 

Odpady komunalne muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających 

wymaganiom określonym w Regulaminie. JeŜeli na terenie nieruchomości powstają takŜe 

odpady inne niŜ komunalne, muszą być one gromadzone w sposób selektywny. Właściciele 

nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty słuŜące uŜyteczności publicznej 

mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady  

i systematycznego ich opróŜniania w sposób niedopuszczający do przepełnienia.  

Ze strumienia odpadów komunalnych w sposób selektywny winny być przez 

mieszkańców gromadzone odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkła, tworzyw 

sztucznych i metali, a takŜe odpady wielkogabarytowe, z remontów i prac budowlanych,  

a takŜe odpady niebezpieczne, znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych,  

jak np.: przeterminowane leki, farby, lakiery, zuŜyte urządzenie elektryczne i elektroniczne, 

baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, przeterminowane środki ochrony roślin. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzania selektywnej zbiórki  

odpadów. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki o następującej 

kolorystyce:  

-     niebieski - z przeznaczeniem na papier, 

-    zielony - z przeznaczeniem na szkło,  

- Ŝółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,  
 

- brązowy - z przeznaczeniem na odpady organiczne ( docelowo do zastosowania) 
 
 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się selektywną zbiórkę odpadów do oznaczonych 

worków pobranych od firmy wywozowej. Odpady komunalne wielkogabarytowe, budowlane 

i niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych powinny być gromadzone  

w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania  

z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione. Usuwanie tych opadów winno być ustalone 



PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIASTO CHEŁMśA 

                              Biuro Ekspertyz Ekologicznych „EKO- OPINIA”         21 

w terminie i miejscu uzgodnionym z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym ich 

odzysk lub unieszkodliwianie. 

 

3.6. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów. 
 

 Na terenie miasta ChełmŜa brak jest składowisk odpadów komunalnych. Obecnie  

wszystkie odpady komunalne  z terenu miasta  są wywoŜone na składowisko w Niedźwiedziu 

gm. Dębowa Łąka,  zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Na terenie 

miasta ChełmŜa brak jest instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów. 

 

3.7. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania , zbierania , 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania  odpadów. 
 
Na terenie miasta ChełmŜa  pozwolenie na prowadzenie odzysku odpadów posiada firma Bios 

sp. c,  A. Osiński, M. Osiński,  ul. Dworcowa 32,87-140 ChełmŜa. 

W przypadku odpadów komunalnych pozwolenie na ich odzysk nie jest wymagane i stąd 

część podmiotów gospodarczych prowadzi taka działalność, a jest ona nie 

zaewidencjonowana. 

 
Tabela 9. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania  i  odzysku  

    oraz unieszkodliwiania odpadów na terenie miasta ChełmŜa. 

 

Lp. Nazwa Lokalizacja Rodzaj 
działalności 

Rodzaj odpadów na 
podstawie decyzji 

1. 
BIOS sp. c. 

ul. Dworcowa 32  
87-140 ChełmŜa 

ChełmŜa Od, Zb 

17 01 01 
17 01 02 
17 01 82 
17 03 80 
17 09 04 

 

Od - odzysk, Zb - zbieranie,  

 

3.8. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
 

 Na podstawie oceny aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi  
na terenie miasta ChełmŜa, jako najistotniejsze naleŜy wskazać następujące problemy: 
 
- brak zorganizowanego systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów ulegających 
    biodegradacji. 
 
-  brak w pełni zorganizowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów  opakowaniowych. 
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- brak zorganizowanego systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych  
    ze strumienia odpadów komunalnych. 
 
- niska świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie potrzeby racjonalnego 
     zagospodarowywania odpadów komunalnych, powodująca wzrastające zaśmiecanie 
     terenów gminy, w tym rowów przydroŜnych. 
 
 
4. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADA MI  

      KOMUNALNYMI. 

 

Przewiduje się stały wzrost ilości odpadów komunalnych, których skład będzie zmieniał 

się w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu Ŝycia mieszkańców. Potęgować go 

będzie wzrost postaw konsumpcyjnych, które są wysoce „odpadogenne”.  

W okresie do 2015 r. prognozuje się niewielki wzrost  zaludnienia  miasta  do 15 200 

mieszkańców. 

Zgodnie z  prognozą zmian w zakresie gospodarki odpadami zawartej w Krajowym 

planie gospodarki odpadami 2010 przyjęto, iŜ nie będą następowały istotne zmiany składu 

morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych. Wzrost jednostkowego wskaźnika 

wytwarzania odpadów komunalnych kształtował się będzie na poziomie 5% w okresach 5-cio 

letnich (1% w skali roku) 

Zgodnie z wytycznymi Krajowego planu gospodarki odpadami 2010, zakłada się wzrost 

poziomu selektywnego zbierania odpadów do 10 % w 2010 r. i 20 % w 2018 r., który winien  

spowodować zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych.  Zmniejszyć się w nich 

winna głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali. MoŜna przewidywać, 

Ŝe nastąpi rozwój budownictwa drogowego i prac remontowo-budowlanych, co wywoła 

wzrost ilości odpadów budowlanych i remontowych. 

 

Tabela 10. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych  dla miasta ChełmŜa. 
 

Lp. Gmina 
Prognozowana 
liczba ludności  

w 2015 r. 

Prognozowana ilość odpadów wytworzonych  
Mg/rok 

   2010 r. 2015 r. 

1 
 
Miasto ChełmŜa 

 
15 200 5 004 5 636 
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Tabela 11. Prognozowane ilości odpadów komunalnych według  podziału frakcyjnego. 
 

Prognozowana ilość wytworzonych odpadów 

Mg/rok Lp. Strumień odpadów komunalnych 

2010 r. 2015 r. 

1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 900,7 1 014,5 

2 Odpady zielone 200 225,4 

3 Papier i tektura 600,5  678,3 

4 Odpady wielomateriałowe 150 169 

5 Tworzywa sztuczne 600,5 676 

6 Szkło 400 450 

7 Metale 250 281 

8 OdzieŜ i tekstylia 50 56 

9 Drewno 100 112,7 

10 Odpady niebezpieczne 50 56 

11 Odpady mineralne 1 701 1916 
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5. ZAŁOśONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 
      KOMUNALNYMI.  
 
Cele krótkookresowe 2008-2011 

 

Głównymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia stanu racjonalnej gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie miasta ChełmŜy są: 

• zorganizowanie, wdroŜenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

na terenie gminy, dla której minimalne wymagania określono w Krajowym planie 

gospodarki odpadami 2010, w szczególności dla odpadów: 

- komunalnych ulegających biodegradacji, 

- opakowaniowych, 

- niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, 

- wielkogabarytowych, 

- budowlanych, 

• prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w mieście , w tym 

opartej o kompleksowe rozwiązania międzygminne przewidziane w Wojewódzkim 

Planie Gospodarki Odpadami, 

• podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez prowadzenie 

akcji ekologicznych  wśród dzieci i młodzieŜy, akcje szkoleniowe, konkursy. 

 

Cele długookresowe 2012-2015 
 

• dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki 

odpadami komunalnymi, wdraŜanie nowoczesnych technologii odzysku  i 

unieszkodliwiania odpadów,  

• dalszy rozwój i intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez 

wprowadzenie systemu workowego, 

• kontynuacja i intensyfikacja działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców gmin. 
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6.  DZIAŁANIA ZMIERZAJ ĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE 
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

 

Zbudowanie systemu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie miasto 

ChełmŜa, zgodnej z wymogami prawa, wytycznymi Krajowego planu gospodarki odpadami 

2010, planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego oraz planu 

gospodarki odpadami powiatu toruńskiego wymaga realizacji następujących działań: 

1. Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych  

do środowiska. 

2. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła powstania”  

na terenie miasta, w szczególności dla odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych. 

3. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych celem ich unieszkodliwiania. 

4. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w mieście, opartej  

o kompleksowe rozwiązani międzygminne, wykorzystujące najbardziej racjonalne 

metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

5. Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy, 

6. Prowadzenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi w gminie. 

 

Realizacja wymagań Dyrektywy Rady 1999/31/EC  

 
Celem nadrzędnym przy ustaleniu kierunków działań w zakresie planu gospodarowania 

odpadami komunalnymi jest realizacja poniŜszych wymagań: 

1. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych  

na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 

- w 2010 r. więcej niŜ 75 %, 

- w 2013 r. więcej niŜ 50 %, 

- w 2020 r. więcej niŜ 35 % 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

2. w 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane minimum w 50 % odzyskowi,  

a recyklingowi - minimum w 25 %;  
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3. w 2010 r. 50 % odpadów wielkogabarytowych będzie odbieranych w wyniku 

selektywnej zbiórki, a w 2014 r. - 60 %;  

4. selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich 

odpadów komunalnych w 2010 r. w 40 % i w 2014 r. w 60 %;  

5. selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna 

objąć w 2010 r.  50 %  a  w 2014 r. - 80 %. 

 

6.1. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych 
       na składowiska odpadów. 
 

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. dla 

miasta ChełmŜa przyjęto (zgodnie z ustaleniami WPGO) na poziomie 2033 Mg. 

 

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  

według Kpgo nie powinna przekroczyć: 

• w 2010 roku – 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 1524 Mg, 

• w 2013 roku – 50 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 1016 Mg, 

• w 2020 roku – 35 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku. tj. 715,6 Mg, 

Ilość przewidzianych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji obrazuje tabela poniŜej.                                                       

 

Tabela 12. Ilość* przewidzianych do odzysku lub unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania) odpadów 

                  komunalnych ulegających biodegradacji na terenie miasta ChełmŜa. 

Odpady komunalne  
ulegające biodegradacji 

Prognoza na  
rok 2010  
(Mg/rok) 

Prognoza na  
rok 2015  
(Mg/rok) 

Prognoza na  
rok 2020  
(Mg/rok) 

Ilość wytworzona 1751,2 2030,9 2132,4 

Ilość odpadów do 
zagospodarowania 

227,2 1015 1416,8  

*ilo ści średnie  
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Realizacja załoŜonych celów dotyczących odpadów ulegających biodegradacji  

związana będzie w głównej mierze z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. Do głównych instrumentów słuŜących promowaniu selektywnej 

zbiórki odpadów, naleŜy polityka opłat, w szczególności polityka opłat za składowanie.  

Cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być na takim poziomie,  

by zachęcać do innych rozwiązań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji. 

 Preferowane metody i technologie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji to: 

•  kompostowanie, 

• fermentacja,  

• biologiczno-mechaniczne metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Plan redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  

do składowania zakłada odzysk odpadów od 715,6 Mg w roku 2010 do 1524 Mg w roku 

2020. 

Odzysk „bioodpadów” proponuje się zorganizować poprzez:  

- Propagowanie kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie  

            w kompostowniach przydomowych. 

-  Bezpłatny odbiór  odpadów zielonych od mieszkańców  oraz firm zajmujących się   

           utrzymaniem terenów. 

Odpady ulegające biodegradacji naleŜy poddawać kompostowaniu łącznie z osadami 

ściekowymi na poletkach osadowych oczyszczalni ścieków lub przekazywać  

do kompostowania w ramach rozwiązań na szczeblu powiatu. 

 

6.2. Plan odzysku odpadów opakowaniowych. 
 
Strategia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest oparta na następujących 

zasadach: 

• zrównowaŜony rozwój sektora opakowaniowego, 

• zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych, 

• ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, 

• odzyskiwanie z odpadów opakowaniowych surowców lub energii. 

Preferowaną metodą odzysku odpadów opakowaniowych jest recykling. 
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Obligatoryjny poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ustalany jest  

na szczeblu krajowym, przy uwzględnieniu poziomów obowiązujących przedsiębiorców 

wprowadzających na rynek opakowania. 

Zbiórkę odpadów opakowaniowych ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali  

moŜna zorganizować w systemie pojemników rozstawionych na terenie gminy lub system 

mieszany.  

 

6.3. Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych. 
 
System gospodarki odpadami powinien zapewnić: 

• selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2010 roku w 50 %, 

• selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2014 roku w 60 %. 

Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych obrazuje Tabela 13. 

                  

        Tabela 13. Ilość* zbieranych odpadów wielkogabarytowych. 

    Odpady 
wielkogabarytowe 

 

Prognoza na  
rok 2010  
(Mg/rok) 

Prognoza na  
rok 2014  
(Mg/rok) 

Ilość wytworzona 195 219,8 

Ilość odpadów do 
zagospodarowania 

97,5 131,9 

*ilości średnie  

Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych moŜna  zorganizować akcyjnie (np. 2 razy /rok  

w okresie wiosny i jesieni) informując wcześniej mieszańców o moŜliwości bezpłatnego 

odbioru przedmiotowych odpadów. Obsługę systemu zbiórki moŜna powierzyć firmie  

wywozowej lub innej firmie specjalistycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie 

wywozu, zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów. 

 

6.4. Plan redukcji ilości odpadów budowlanych. 
 
System gospodarki odpadami powinien zapewnić selektywną zbiórkę odpadów budowlanych  

na poziomie: 

• w 2010 roku - w 40 %, 

• w 2014 roku - w 60 %. 

Ilość zebranych odpadów budowlanych obrazuje tabela 14. 
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                                 Tabela 14.   Ilość* zbieranych odpadów budowlanych. 

Odpady budowlane 
 

Prognoza na  
rok 2010  
(Mg/rok) 

Prognoza na  
rok 2014  
(Mg/rok) 

Ilość wytworzona 632 711 

Ilość odpadów do 
zagospodarowania 

252,8 426,6 

*ilości średnie  

 

Zbiórkę odpadów budowlanych moŜna  zorganizować akcyjnie (np. 2 razy /rok w okresie 

wiosny i jesieni) informując wcześniej mieszańców o moŜliwości bezpłatnego odbioru 

przedmiotowych odpadów lub wyznaczyć, uwzględniając obowiązujące przepisy  w zakresie 

gospodarowania odpadami, stałe miejsce np. kontener do którego moŜna dowozić odpady z 

terenu całego miasta a następnie będą przekazywane do wykorzystania.  

Obsługę systemu zbiórki moŜna powierzyć firmie wywozowej  

lub innej firmie specjalistycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wywozu, 

zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów. 

 

6.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych. 
 

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna 

objąć w 2010 roku - 50 % i w 2014 roku - 80 %. 

Ilość zbieranych odpadów niebezpiecznych obrazuje tabela 15. 

 

                                   Tabela 15. Ilość* zbieranych odpadów niebezpiecznych. 

Odpady niebezpieczne 
 

Prognoza na  
rok 2010  
(Mg/rok) 

Prognoza na  
rok 2014  
(Mg/rok) 

Ilość wytworzona 50 56 

Ilość odpadów do 
unieszkodliwienia 

25 44,8 

                                *ilości średnie 

 

Zbieranie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych zaleca się 

stosować w następujących systemach organizacyjnych: 
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• zbieranie w punktach zbiorczych-odpady donoszone są do punktów indywidualnie przez 

mieszkańców. Ilość punktów uzaleŜniona będzie od charakteru gminy i miasta. W kaŜdym 

przypadku będzie to indywidualna decyzja miejscowych władz.  

• odbiór odpadów przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenie na zbieranie i odbiór 

odpadów niebezpiecznych. Rozstrzygnięcia dotyczące wyboru firmy, sposobu  

i częstotliwości odbioru odpadów powinno być określone w  prawie miejscowym. 

• zbieranie odpadów poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy ze sprzętem TV i AGD,  

 sklepy z farbami. 

 

6.6. Plan unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 
 

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi jest 

bezpieczne dla ludzi i środowiska unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest poprzez 

składowanie na wytypowanych składowiskach w sposób wykluczający ich szkodliwe 

oddziaływanie. 

Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi 

azbest wymaga monitoringu prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, 

szczególnie obejmującego indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontaŜem. 

Dla osiągnięcia celu jakim jest całkowite wyeliminowania materiałów zawierających 

azbest z terenu miasta ChełmŜa niezbędne jest podejmowanie następujących działań:  

 

• prowadzenie inwentaryzacji i bazy danych o lokalizacji wyrobów zawierających 

azbest na terenie miasta ChełmŜa 

• usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów uŜyteczności publicznej, 

obiektów oświatowych i innych, będących własnością gminy, 

• edukacja mieszkańców w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest  

oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania, 

• mobilizowanie właścicieli posesji i obiektów przemysłowych do usuwania wyrobów 

zawierających azbest, 

• pozyskiwanie środków na realizację działań mających na celu usuwanie wyrobów 

zawierających azbest, 

• pomoc osobom fizycznym w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w tym pomoc 

w pozyskiwaniu środków finansowych, 
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• eliminowanie powstawania „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych na terenie 

gminy. 

 

DemontaŜ elementów izolacyjnych i budowlanych zawierających azbest winien być 

wykonywany tylko przez podmioty posiadające stosowne decyzje administracyjne, dotyczące 

sposobu postępowania z odpadami oraz zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie 

bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

Zgodną z prawem metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich 

składowanie.  

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, wytworzonych na terenie miasta 

ChełmŜa powinno odbywać się z wykorzystaniem istniejącego na terenie województwa  

kujawsko-pomorskiego składowiska odpadów niebezpiecznych w Małociechowie (gmina 

Pruszcz) lub innych składowisk odpadów na terenie kraju.  

  

6.7. Odpady unieszkodliwiane na składowisku odpadów. 
 

 

Po dokonaniu analizy masy odpadów, które naleŜy wydzielić ze strumienia odpadów 

komunalnych i poddać odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwić w inny sposób niŜ 

składowanie, określono prognozowaną ilość odpadów komunalnych przewidzianą  

do unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów na składowisku odpadów.  

 

Tabela 16. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta ChełmŜa przewidzianych  
                  do unieszkodliwienia na składowisku odpadów w Mg. 

 

Lata Rodzaje odpadów 

2010 2015 

Prognozowane ilości odpadów 
komunalnych 

5 004 5 636 

Odzysk odpadów ulegających 
biodegradacji 

715,6 1016 

Odzysk odpadów 
opakowaniowych 

527 527 

Odzysk odpadów 
wielkogabarytowych 

97,5 131,9 

Odzysk odpadów budowlanych 252,8 426,6 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych 
 

25 44,8 

Razem odpady zebrane 
selektywnie 

1617,9 2146,3 

Ilo ść odpadów komunalnych 3386,1 3789,7 
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Prognozuje się, Ŝe ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców  

gminy, kierowanych do unieszkodliwiania na składowisko odpadów do roku 2010, będzie 

kształtować się na poziomie około 3 386,1 Mg/rok. 

 

6.8. WdraŜanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami  
       komunalnymi.  
 

Zgodnie z wytycznymi Krajowego planu gospodarki odpadami 2010, podstawą 

gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów  

o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 

zamieszkałego minimum przez 16  tys. mieszkańców.  

W „Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego 2010” zakłada się w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie  

z wytycznymi krajowymi, stopniowe tworzenie rozwiązań regionalnych, opartych  

na uzgodnionych przez gminy systemach segregacji, odzysku, zbierania, transportu odpadów,  

a takŜe ich składowania na składowiskach odpadów, wchodzących w skład  Międzygminnych 

Kompleksów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych o przepustowości wystarczającej  

do przyjmowania i przetwarzania odpadów z wyznaczonych zasięgiem obszarów, 

wyposaŜonych we wszelkie niezbędne urządzenia i instalacje, powstałych na bazie juŜ 

istniejących na terenie województwa składowisk odpadów, spełniających w zakresie 

technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki.  

W skład międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

powinny wchodzić: zakład segregacji odpadów, kompostownia bioodpadów i składowisko 

pozostałości. Powinny składać się na nie przede wszystkim urządzenia do precyzyjnego 

określenia ilości przyjmowanych odpadów, urządzenia umoŜliwiające wysegregowanie  

ze strumienia odpadów surowców do powtórnego przerobu, urządzenia do zmniejszania 

objętości masy odpadów oraz bezpieczna dla środowiska niecka do składowania pozostałej 

części odpadów. 

MKUOK powinny zapewnić 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, 
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- sortownie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie), 

- zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 

- zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny). 

 

Dla Gminy Miasto  ChełmŜa, zgodnie z wytycznymi „Programu ochrony środowiska z 

planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010” proponuje się  

prowadzenie międzygminnych rozwiązań gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu 

o Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oparty  

o składowisko odpadów w Niedźwiedziu (gmina Dębowa Łąka).  

 

7. RODZAJ  I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSI ĘWZI ĘĆ.  
 

MoŜliwość osiągnięcia załoŜonych celów w planie gospodarki odpadami wiąŜe się  

z realizacją określonych zadań, które w części stanowią ustawowe obowiązki samorządu  

gminnego.   

W poniŜszym zestawieniu w Tabeli 17  przedstawiono wykaz zadań i koszty jakie z ich 

realizacji wynikają na lata 2008-2011 związanych z organizacją i monitorowaniem systemu 

gospodarki odpadami na terenie miasta ChełmŜa 

 

Tabela 17. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w latach 2008-2011z perspektywą na lata 2012-2015. 

Działanie 
Terminy 
realizacji 

Szacunkow
e koszty w 

zł  

Źródło 
finansowania 

 

Podmiot 
odpowiedzialny, 

jednostki 
współpracujące 

 
 
Opracowanie, programu usuwania 
azbezbestu 
 

2010 r. 12.000 budŜet gminy samorząd gminy  

 
WdraŜanie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów w oparciu o system workowy.  
 
 
 
 
 
 

2008-2011 
 z perspektywą  
na lata 2012-

2015 

 
 

100.000 
 
 

budŜet gminy, 
PFOŚiGW, 

przedsiębiorstwa 
prowadzące  
działalność 

zbierania odpadów 
 na terenie gminy 

Samorząd gminy, 
przedsiębiorstwa 

prowadzące  
działalność zbierania 

odpadów 
 na terenie gminy 

 
Prowadzenie działań na rzecz 
kompleksowych, międzygminnych 
rozwiązań w gospodarce odpadami 
komunalnymi  

2008-2011 
z perspektywą  
na lata 2012-

2015 

100.000 

budŜet gmin, 
budŜet powiató-w, 

WFOSiGW  
w Toruniu,  środki 
funduszy unijnych 

samorządy gmin 
wchodzących w skład 

systemu 
międzygminnego  

 
Prowadzenie działań edukacyjnych 

Zadanie 
ciągłe 20.000  budŜet gminy, 

budŜet powiatu 
 

samorząd gminy,  
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wśród mieszkańców gminy w zakresie 
racjonalnego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym minimalizacji 
wytwarzanych odpadów, ich 
selektywnego zbierania, poddawania 
odzyskowi i recyklingowi 

zarząd powiatu,  
przedsiębiorstwa 

prowadzące  
działalność zbierania 

odpadów 
 na terenie gminy 

 
Likwidacja „dzikich” wysypisk 
odpadów 

    
 
 

2008-2011 

10.000 
corocznie 

budŜet gminy, 
środki wytwórców 
odpadów, 

 właściciele 
nieruchomości  

samorząd gminy, 
wytwórcy odpadów, 

 właściciele 
nieruchomości 

 

Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy 

2008-2011 
z perspektywą  
na lata 2012-

2015 

1 000.000 
PFOŚiGW , budŜet 

gminy 

 
samorząd gminy, zarząd 

powiatu , właściciele 
nieruchomości, 

WFOSiGW w Toruniu,  
 
Monitorowanie planu gospodarki 
odpadami 
 

Zadanie 
ciągłe 

15.000 budŜet gminy 

 
samorząd gminy  

 

 
Opracowanie, zatwierdzenie  
aktualizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami 
 

2012 10.000 budŜet gminy 

 
 

samorząd gminy 

 
 

8. SPOSOBY  FINANSOWANIA. 
 

Koszty inwestycyjne   
                                                  

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury,  

ale takŜe maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, 

maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności 

inwestycji. Celem analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych 

przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych 

wdroŜenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty 

inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:  

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod 

warunkiem, Ŝe ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych   

i inwestycyjnych w skali roku,                                                         

- środki własne budŜetów gmin - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek  

finansowy.                                                                           

Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budŜetach gmin, co powoduje,  

Ŝe wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny 

rok); dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z 
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają 

znaczenie marginalne; poŜyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są 

podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska  

w warunkach polskich. PoŜyczek udziela w przypadku duŜych zadań  Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliŜonych zasadach Fundusz 

Wojewódzki. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące 

kryteria: 

- zgodność z polityką ekologiczną państwa (kpgo), 

- efektywności ekologicznej, 

- efektywności ekonomicznej, 

- uwarunkowań technicznych i jakościowych ( zastosowanie najnowszych rozwiązań) , 

- zasięgu oddziaływania ( miasta),  

- wymogów formalnych. 

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać poŜyczki na pokrycie 70 % kosztów zadania. 

Znaczna część poŜyczki moŜe zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym 

terminie (umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działanie proekologiczne). 

NajniŜsze moŜliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego. 

Preferencyjne kredyty, bez moŜliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony  Środowiska. 

Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty 

do 4 lat, moŜliwa karencja 1,5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne  

od momentu uruchomienia kredytu. PoŜyczki i preferencyjne  kredyty są zazwyczaj udzielane 

na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych 

obsługi zadłuŜenia, skutkujące znaczną podwyŜką cen usług (jeŜeli koszty finansowe są ich 

elementem) lub duŜymi wydatkami z budŜetu gmin. Komercyjne kredyty bankowe  

- ze względu na duŜe koszty finansowe związane z oprocentowaniem, nie powinny być brane 

pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków 

z poŜyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący 

i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy. 

Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym 

sposobem zadłuŜania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane  

w przypadku, jeŜeli dają  szansę pozyskania środków taniej niŜ kredyty bankowe, a poŜyczki 

preferencyjne nie są moŜliwe do pozyskania.  Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na 
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objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne 

lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne). 

 
Koszty eksploatacyjne 

 

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich 

przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów 

mogą być wpływy z tytułu sprzedaŜy: 

- surowców wtórnych, 

- kompostu. 

Coraz częściej za przychody uwaŜa się równieŜ pominięte koszty transportu, 

składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją  

i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne). Prawidłowo przyjęta i stosowana cena 

usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać: 

- pokrycie całości kosztów związanych z bieŜącą, technologiczną i organizacyjną 

eksploatacją obiektów gospodarki odpadami, 

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy 

realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji), 

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi. 

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą 

być: 

- dofinansowane z budŜetów gminnych, 

- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko 

lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez 

wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne). 

Opłaty 
 

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów 

zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną. 

W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budŜetu 

gminy, albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz 

społeczeństwa w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się 

gminom koncepcję; opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stałe są teŜ zgodne  

z przyjętą zasadą „zanieczyszczający płaci". 
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Jedyną moŜliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty 

komunalne (np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby 

referendum dało pozytywny wynik gmina mogłaby przejąć obowiązek nałoŜony na 

właścicieli nieruchomości. NaleŜy dąŜyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych. 

Władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy 

właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów. Firmy 

wywozowe nie powinny mieć moŜliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób 

korzystających z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, Ŝe producent odpadów chcąc 

zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne muszą 

mieć bieŜącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych  

i zagospodarowywanych odpadów, a takŜe nad pobieranymi opłatami. Opłaty za usługi 

świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, 

stanowić pewną bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją  

do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji uŜytecznych. Struktura i poziom 

opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny dać się 

łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury) w drodze uchwały Rady 

Miejskiej. Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i 

wysokości taryfy w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów. 

Wysokość opłat powinna pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i 

unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zaleŜne w istotny 

sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów. Ponadto w przypadku 

zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu. 

Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która 

potem rozlicza się  z firmą, świadczącą usługi. 

 

8.1. MoŜliwości finansowania planu. 
 
Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest  

w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur 

stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji 

finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych 

źródeł finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje  

i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne. KaŜda grupa podmiotów i 
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poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w moŜliwie zwartej  

i przystępnej formie. 

 

 8.1.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji  

i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. 

Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania 

środków finansowych poŜyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania 

finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze 

wojewódzkie) ma takŜe znaczenie dla ich wyróŜnienia w gronie inwestorów ekologicznych. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały 

wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska  

na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, 

co umoŜliwiło im udzielanie - obok dotacji, takŜe poŜyczek preferencyjnych. Podstawowym 

źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu: 

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich 

składowaniem (28,8 % tych wpływów), 

- płat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz  

za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a takŜe z wpływów z kar  

za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4 % tych wpływów). 

WFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie 

dotacji i poŜyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zaleŜy 

kaŜdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania. 

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane 

przedsięwzięcia angaŜują środki własne. 

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez Fundusz 

jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń (np. pozwolenia  

na budowę). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska moŜe współfinansować inwestycje  

i działalność proekologiczną wspomaganą z innych źródeł. 
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Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚiGW) utworzone 

zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji 

państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej. Dochodami PFOŚiGW  

są wpływy z: opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych  

z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10 % tych 

wpływów), o opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a takŜe z wpływów  

z administracyjnych kar pienięŜnych (takŜe 10 % tych wpływów poza opłatami i karami  

za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu). 

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa. W budŜecie powiatu mają 

charakter działu celowego. 

 

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Na dochód GFOŚiGW składa się: całość wpływów z opłat za usuwanie drzew  

i krzewów, 50 % wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy, 10% wpływów 

z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania  

ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń 

wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest Burmistrz Miasta. Dochody te mogą być 

wykorzystane na m.in.: 

- dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych słuŜących 

            ochronie środowiska. 

-   realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem 

     odpadów.  

-   wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów. 

 

Burmistrz Miasta jest zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy oraz 

zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu. 

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc 

podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać poŜyczek. Celem 

działania GFOŚiGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie 

własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.  

 

Środki finansowe moŜna uzyskać równieŜ z następujących źródeł: Ekofunduszy, 



PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIASTO CHEŁMśA 

                              Biuro Ekspertyz Ekologicznych „EKO- OPINIA”         40 

Funduszy Inwestycyjnych, Banków oraz z Programów Pomocowych Unii Europejskiej . 

Wśród moŜliwych do zastosowania innych źródeł finansowania Planu Gospodarki Odpadami 

mogą być: 

- opłaty produktowe, 

- depozyty ekologiczne. 

 

8.1.2. Środki funduszy Unii Europejskiej. 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2007-2013. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  

2007-2013 jest jednym z 16 programów regionalnych słuŜących realizacji Strategii Rozwoju 

Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w zakresie polityki 

wzrostu konkurencyjności województw i wyrównywania szans rozwojowych, planowanej  

i realizowanej przez samorządy województw. Program realizowany będzie na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego przy udziale środków finansowych pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych środków krajowych  

i środków prywatnych. Wkład unijny wyniesie 951 mln euro. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007-2013). 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007-2013) stanowi podstawowe narzędzie 

do osiągnięcia załoŜonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO)  

na lata 2007-2013  celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 

7 grudnia 2007 r., a takŜe przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 3 stycznia 2008 r.  

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 

poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu 

środowiska, zdrowia, zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

Wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu 

obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa 

wyŜszego – poprzez realizację celów szczegółowych programu.  
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Wśród priorytetów oraz działań, które mają podstawowe znaczenie dla wzrostu atrakcyjności 

Polski i jej regionów znajduje się Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi, w ramach którego przewidziano realizację działań mających na celu kompleksowe 

przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

9.  WNIOSKI  Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA  PROJEKTU PLAN U NA 
ŚRODOWISKO 

 

Wszystkie cele wymienione w planie gospodarki odpadami gminy miasta ChełmŜa  

ukierunkowane są bezpośrednio i pośrednio na ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi oraz ochronę 

środowiska. Dotyczą one bowiem wprost zapobieganiu i ograniczaniu ilości wytwarzanych 

odpadów oraz ukierunkowują gospodarkę nimi tak aby unieszkodliwianie odpadów odbywało 

się w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi. Zapobieganie i ograniczanie wytwarzania 

odpadów jest nadrzędnym celem strategii gospodarki odpadami.  

 

Jako działania niezbędne do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi plan wskazuje objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką 

odpadów. Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska 

powinno przynieść rezultaty w postaci pełnej ochrony środowiska gleb, wód 

powierzchniowych, podziemnych i lasów gminy. 

 

Zadanie ograniczenia wytwarzania odpadów komunalnych jest zadaniem długofalowym  

i wymagającym rozległych działań. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów moŜna 

osiągnąć dzięki wdraŜaniu w gminie systemu selektywnej zbiórki odpadów, które następnie 

wykorzystywane będą w procesach odzysku i recyklingu odpadów.  

Plan zakłada wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych  

do środowiska, zorganizowanie, wdroŜenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na terenie gminy, w szczególności dla odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych 

wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych. Plan wskazuje na konieczność prowadzenia 

gospodarki odpadami komunalnymi w gminie opartej o kompleksowe, racjonalne rozwiązania 

międzygminne. 
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Działania te mają spowodować ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 

ograniczenie ich ilości składowanej na składowiskach odpadów i zwiększone wykorzystanie 

segregowanych odpadów komunalnych w procesach odzysku i recyklingu odpadów. 

 

Plan gospodarki odpadami gminy miasta ChełmŜa będzie podlegać monitorowaniu w 

oparciu  o analizę ustalonych wskaźników monitorowania planu.  

 

Prowadzony monitoring planu pozwoli na ocenę stopnia realizacji załoŜonych celów 

słuŜących poprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie i ochronie 

środowiska przed ich oddziaływaniem. 

 

10. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAśANIA PLANU.  
 

Nieodłącznym elementem wdraŜania gminnego planu gospodarki odpadami jest 

monitoring realizacji załoŜonych w nim celów, kierunków działań i realizacji przyjętych 

zadań jako mierników zmian stanu środowiska i bezpieczeństwa ludzi. Działania te wraz  

z oceną stopnia realizacji zadań określonych celami zawartymi w gminnym planie gospodarki 

odpadami dostarczą podstawowych informacji o stopniu wdroŜenia i efektach realizacji planu, 

jak równieŜ wykaŜą rozbieŜności pomiędzy zakładanymi w nim działaniami a ich 

wykonaniem wraz z uzasadnianiem zaistniałych rozbieŜności. 

Art. 14, ust. 12 b i ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 

2007r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm. ) stanowi, iŜ organ wykonawczy gminy przygotowuje 

sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Przedmiotowe 

sprawozdania, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 

grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy. Organ wykonawczy gminy przedkłada 

radzie gminy oraz zarządowi powiatu sprawozdanie w wykonania gminnego planu 

gospodarki odpadami w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. 

.  
Realizacja Planu gospodarki odpadami gminy miasta ChełmŜą będzie oceniana w 

oparciu o przygotowywane sprawozdania z realizacji planu. W celu monitorowania osiągania 

celów załoŜonych w planie krajowym, wojewódzkim i powiatowym, z którymi zgodny musi 

być gminny plan gospodarki odpadami określono szereg wskaźników, do których naleŜą:  
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Tabela 18. Wskaźniki monitoringu gminnego planu gospodarki odpadami. 
 
 
Lp. 

 
Nazwa wskaźnika  

 
Jednostka 

Osiągnięta 
wartość 

wskaźnika  rok  
2008 

Osiągnięta 
wartość 
wskaźnika  rok  
........ 

                       ODPADY KOMUNALNE 
1. Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem 

zbierania odpadów komunalnych 
% 100  

2. Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem 
 

Mg 4 556,39  

3. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie 
 

Mg 113,53  

4. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 
komunalne 

Mg 4 442,86  

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

% 0  

6. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako 
zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu 
metodami termicznymi w spalarniach odpadów 

 
% 

0  

7. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako 
zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu 
metodami termicznymi we współspalarniach  odpadów 

 
% 

0  

8. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako 
zmieszane odpady komunalne, składowanych bez przetwarzania 

% 100  

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

% 0  

10. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 
poddanych recyklingowi organicznemu 

% 0  

11. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 
poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach 
odpadów  (z odzyskiem energii) 

% 0  

12. Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 
poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach 
odpadów(z odzyskiem energii) 

% 0  

13. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 
poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) 

% 0  

14. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 
poddanych składowaniu 

% 0  

15. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
składowanych na składowiskach odpadów 

Mg 0  

16. Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
składowanych na składowiskach odpadów i masy tychŜe 
odpadów wytworzonych 1995 r. 

% 0  

17. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane 
są odpady komunalne – ogółem 

szt. 0  

18. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane 
są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie 

szt. 0  

19. Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na 
których są składowane odpady komunalne - ogółem  

m3 0  

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

m3 0  

21. Liczba instalacji do biologiczno- mechanicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych 

szt. 0  

22. Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

Mg 0  

23. Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych 
 

szt. 0  

24. Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych Mg 0  

             
ODPADY NIEBEZPIECZNE ZE STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
25. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych 
Mg 45  

26. Masa selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych ze  Mg 0,05  
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strumienia odpadów komunalnych  
27. Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów 

niebezpiecznych poddanych recyklingowi 
% 100  

28. Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów 
niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu 

% 0  

29. Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów 
niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia 

% 0  

30. Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów 
zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia 

Mg płyty azbest-14 
298m2 
rury azbest –15 
625mb  

 

31. Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego  z gospodarstw domowych 

 Mg 0  

32. Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na 
statystycznego mieszkańca 

kg/mieszkańca 0  
 
 
 

 Odpady opakowaniowe  

33. Masa zebranych opakowań  
 

Mg 98,06  

34. Masa zebranych opakowań ze szkła  
 

Mg 90,20  

35. Masa zebranych opakowań z tworzyw sztucznych  
 

Mg 7,86  

36. Masa zebranych opakowań z papieru i tektury  
 

Mg 0  

37. Masa zebranych opakowań ze stali  
 

Mg 0  

38. Masa zebranych opakowań  z aluminium 
 

Mg 0  

39. Masa zebranych opakowań z drewna  
 

Mg 0  

40. % odzyskanych opakowań ze szkła 
 

% 0  

41. % odzyskanych opakowań z tworzyw sztucznych 
 

% 0  

42. % odzyskanych z papieru i tektury 
 

% 0  

43. % odzyskanych opakowań ze stali 
 

% 0  

44. % odzyskanych opakowań z aluminium 
 

% 0  

45. % odzyskanych opakowań z drewna 
 

% 0  

 INSTALACJE DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNA LNYCH  
 - linie do segregacji odpadów 

- kompostownie  
- linie do demontaŜu odpadów wielkogabarytowych 
- inne  

szt/ moc 
przerobowa 

brak  

 

 

W oparciu o analizę powyŜszych wskaźników dokonuje się oceny efektywności realizacji 

gminnego planu gospodarki odpadami oraz dokonuje się aktualizacji planu.  
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11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. 
 

Zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę Ŝycia i zdrowia 

ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju,  

a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a takŜe odzysku  

lub unieszkodliwiania odpadów określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) . 

W myśl art. 14 ustawy o odpadach, dla osiągnięcia celów załoŜonych w polityce 

ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa powyŜej, a takŜe stworzenia  

w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie 

środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami. Plany są opracowywane  

na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

 
Projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowują organy wykonawcze 

gminy. Gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony 

środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

środowiska. Projekt gminnego planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz 

zarząd powiatu. Gminny plan gospodarki odpadami uchwala rada gminy. Plany gospodarki 

odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niŜ co 4 lata. 

 
Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające 

na obszarze danej gminy oraz przywoŜone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych  

w odpadach komunalnych. 

 
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta ChełmŜa na lata 2008 - 2011 z 

perspektywą na lata 2012 – 2015 opracowany jest dla osiągnięcia celów załoŜonych w 

polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad gospodarowania odpadami, a takŜe 

stworzenia na terenie miasta ChełmŜy systemu racjonalnego gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

 
W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46,  

poz. 333), gminny plan gospodarki odpadami, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów 
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komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady 

opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa:  

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, 

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 

d) istniejące systemy zbierania odpadów, 

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, 

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące  z punktu widzenia gospodarki 

odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami,  

a w szczególności połoŜenie geograficzne, sytuacje demograficzną, sytuacje gospodarczą 

oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji 

gospodarki odpadami; 

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równieŜ wynikające  

     ze zmian  demograficznych i gospodarczych; 

3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; 

4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów; 

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne  

       za ich realizację; 

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych  

     celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł; 
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7) 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. 

 

  Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów, w tym równieŜ nadzór nad takimi działaniami  

oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. 

Na terenie miasta ChełmŜa system zbierania odpadów komunalnych winien być realizowany 

zgodnie z  przyjętymi zasadami utrzymywania czystości i porządku w gminie, określonymi  

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta ChełmŜa 

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 moŜliwe ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji.  

Właściciele nieruchomości na terenie miasta ChełmŜa są zobowiązani do utrzymywania 

porządku, czystości oraz naleŜytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości.  

KaŜda nieruchomość zamieszkała musi być wyposaŜona w pojemniki lub kontenery  

do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o pojemności: 60 l, 120 l, 240 l  

lub 1100 l dostosowane do ich mechanicznego opróŜniania przez firmę zajmującą się 

odbiorem odpadów z posesji.  

Odpady komunalne muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających 

wymaganiom określonym w Regulaminie. JeŜeli na terenie nieruchomości powstają takŜe 

odpady inne niŜ komunalne, muszą być one gromadzone w sposób selektywny. Właściciele 

nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty słuŜące uŜyteczności publicznej 

mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady  

i systematycznego ich opróŜniania w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.  

Ze strumienia odpadów komunalnych w sposób selektywny winny być przez mieszkańców 

gromadzone odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali,  

a takŜe odpady wielkogabarytowe, z remontów i prac budowlanych, oraz odpady 

niebezpieczne, znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych, jak np. przeterminowane 

leki, farby, lakiery, zuŜyte urządzenie elektryczne i elektroniczne, baterie, akumulatory, 

lampy fluorescencyjne, przeterminowane środki ochrony roślin. Właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do prowadzania selektywnej zbiórki  odpadów.  
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Odpady komunalne wielkogabarytowe, budowlane i niebezpieczne wydzielone  

z odpadów komunalnych powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie 

nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego 

uprawnione. Usuwanie tych opadów winno być ustalone w terminie i miejscu uzgodnionym  

z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym ich odzysk lub unieszkodliwianie. 

 
Na podstawie oceny aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

miasta ChełmŜy, jako najistotniejsze naleŜy wskazać następujące problemy: 

 
 - Brak zorganizowanego systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów 

   ulegających   biodegradacji. 

 - Brak w pełni zorganizowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów  

   opakowaniowych. 

 - Brak zorganizowanego systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów 

   niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. 

 - Niska świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie potrzeby racjonalnego  

zagospodarowywania odpadów komunalnych, powodująca wzrastające       

zaśmiecanie terenów gminy, w tym rowów przydroŜnych. 

 

Głównymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia stanu racjonalnej gospodarki 

odpadami komunalnymi w mieście ChełmŜa są:  

 

Cele krótkookresowe 2008-2011 
 

• zorganizowanie, wdroŜenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

na terenie gminy, dla której minimalne wymagania określono  

w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, w szczególności dla odpadów: 

- komunalnych ulegających biodegradacji, 

- opakowaniowych, 

- niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, 

- wielkogabarytowych, 

- budowlanych , 

• prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, w tym opartej 

o kompleksowe rozwiązani międzygminne, 

• podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 
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Cele długookresowe 2012-2015 

• dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki 

      odpadami komunalnymi, wdraŜanie nowoczesnych technologii odzysku  

      i unieszkodliwiania odpadów,  

• dalszy rozwój i intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

• kontynuacja i intensyfikacja działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy. 

 
Zbudowanie systemu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta 

ChełmŜy, zgodnej z wymogami prawa, wytycznymi Krajowego planu gospodarki odpadami 

2010, planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego oraz planu 

gospodarki odpadami powiatu toruńskiego  wymaga realizacji następujących działań: 

1 Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych  

do środowiska. 

2 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” na terenie gminy,  

w szczególności dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych. 

3 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych celem ich unieszkodliwiania. 

4 Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, opartej  

o kompleksowe rozwiązani międzygminne, wykorzystujące najbardziej racjonalne 

metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

5 Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy 

6 Prowadzenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi w gminie. 

 

MoŜliwość osiągnięcia załoŜonych celów w planie gospodarki odpadami wiąŜe się  

z realizacją określonych zadań, które w części stanowią ustawowe obowiązki samorządu  

gminnego.   

W zestawieniu w Tabeli 17 przedstawiono wykaz zadań i koszty jakie z ich realizacji 

wynikają na lata 2008-2015 związanych z organizacją i monitorowaniem systemu gospodarki 

odpadami na terenie miasta ChełmŜy. 
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Wszystkie cele wymienione w planie gospodarki odpadami miasta ChełmŜy 

ukierunkowane są bezpośrednio i pośrednio na ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi oraz ochronę 

środowiska. Dotyczą one zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz 

ukierunkowują gospodarkę nimi tak aby unieszkodliwianie odpadów odbywało się w sposób 

bezpieczny dla środowiska i ludzi. Zapobieganie i ograniczanie wytwarzania odpadów jest 

nadrzędnym celem strategii gospodarki odpadami.  

 
Nieodłącznym elementem wdraŜania gminnego planu gospodarki odpadami jest 

monitoring realizacji załoŜonych w nim celów, kierunków działań i realizacji przyjętych 

zadań jako mierników zmian stanu środowiska i bezpieczeństwa ludzi. Działania te wraz  

z oceną stopnia realizacji zadań określonych celami zawartymi w gminnym planie gospodarki 

odpadami dostarczą podstawowych informacji o stopniu wdroŜenia i efektach realizacji planu, 

jak równieŜ wykaŜą rozbieŜności pomiędzy zakładanymi w nim działaniami, a ich 

wykonaniem wraz z uzasadnianiem zaistniałych rozbieŜności. 

Realizacja Planu gospodarki odpadami miasta ChełmŜy będzie oceniana w oparciu  

o przygotowywane sprawozdania z realizacji planu. W celu monitorowania osiągania celów 

załoŜonych w gminnym planie gospodarki odpadami określono szereg wskaźników.   

W oparciu o analizę powyŜszych wskaźników dokonuje się oceny efektywności realizacji 

gminnego planu gospodarki odpadami oraz dokonuje się aktualizacji planu.  


