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Opinia
do projektu Planu gospodarki odpadami

dla Gminy Czerwonak

Przedstawiony Plan gospodarki odpadami spelnia wymogi zawarte w art.15 ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 z 200lr., poz. 628 ze zm.) oraz Rozporzadzeniu MS z dn. 9 kwietnia
2003 r. w sprawie sporzadzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620).

Pozytywnie oceniamy przYJecie, jako glównego, zadania polegajacego na objeciu szeregu gmIn
jednolitym systemem gospodarki odpadami.

Plany wyzszego rzedu wskazuja na koniecznosc analizy obecnego stanu gospodarki odpadami
zawierajacymi azbest na terenie gmin, inwentaryzacji miejsc, w których zastosowano wyroby azbestowe
oraz okreslenia mozliwosci udzialu gminy w dzialaniach zmierzajacych do wyeliminowania azbestu
z obiektów budowlanych. Autorzy przytoczyli w aneksie do projektu planu, obszerne fragmenty
"Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski",
przyjetego w 2002 roku przez Rade Ministrów. W projekcie Planu gospodarki odpadami dla gminy
Czerwonak, w zakladanych celach i wytyczonych zadaniach, zabraklo odniesienia sie do tych zagadnien.

Ponizej przedstawiamy nasze uwagi do poszczególnych fragmentów planu.

1. str. 17 - W punkcie 2.1.2.7. stwierdzono, ze pod pojeciem odpady niebezpieczne w odpadach
komunalnych rozumie sie wszystkie odpady niebezpieczne, powstajace w malych ilosciach
w gospodarstwach domowych lub malych zakladach rzemieslniczych i pozostalych
przedsiebiorstwach lub instytucjach publicznych, których ilosc u danego wytwórcy w skali
roku nie przekracza 100 kg, a które ze wzgledu na swoje pochodzenie, sklad chemiczny,
biologiczny i inne wlasciwosci i okolicznosci stanowia zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
albo dla srodowiska. Takie okreslenie nie zgadza sie z definicja odpadów komunalnych wg,
której odpady komunalne - to odpady powstajace w gospodarstwach domowych, a takze
odpady nie zawierajace odpadów niebezpiecznych pochodzace od innych wytwórców
odpadów, które ze wzgledu na swój charakter lub sklad sa podobne do odpadów powstajacych
w gospodarstwach domowych. Zatem odpady niebezpieczne powstajace gdzie indziej niz
gospodarstwa domowe nie sa odpadami komunalnymi i w kazdym przypadku powinny byc
traktowane odrebnie.

2. str. 25 Nalezy zaznaczyc, ze przedstawiona definicja odpadów przemyslowych zostala
sformulowana na potrzeby opracowania. Nie jest ona natomiast zgodna z aktualnie
obowiazujaca ustawa o odpadach, jak zapisano w tekscie. Przytoczona definicja odpadów
pochodzi z ustawy o odpadach z 1997roku, która utracila moc z dniem l pazdziernika 200l r.

3. str. 27 Niezrozumialy jest wywód dotyczacy oplat srodowiskowych za wytwarzanie
i unieszkodliwianie odpadów. Obecnie oplaty srodowiskowe zwiazane z odpadami wnoszone
sa za fakt skladowania odpadów. Oplaty te wnoszone sa przez podmiot prowadzacy
skladowisko na rachunek urzedu marszalkowskiego wlasciwego ze wzgledu na miejsce
lokalizacji skladowiska. Jesli korzystanie ze srodowiska (emisja gazów do powietrza,
wprowadzanie scieków do ziemi lub wody) zwiazane jest z procesem unieszkodliwiania
odpadów poprzez ich spalanie czy unieszkodliwianie w inn)'11lprocesie niz skladowanie, to
oplaty srodowiskowe wnoszone sa przez podmiot korzystajacy ze srodowiska, na rachunek



urzedu marszalkowskiego wlasciwego ze wzgledu na miejsce lokalizacji instalacji do
unieszkodliwiania odpadów.

4. str. 29 - Tabela 30 nie zostala wypelniona, albo jest niepotrzebnie rozbudowana, skoro
zebrano informacjejedynie o ilosciach wytworzonychodpadów.
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5. str. 31 - Przewidywaniemozliwosciutworzeniawielu nowych miejsc pracy, w zwiazku
z potrzeba recyklingu samochodów jest zbyt optymistyczne. Obecnie zauwaza sie
silne dazenie do skoncentrowania dzialalnosci z zakresu demontazu i recyklingu
pojazdów w nielicznych, ale w pelni wyposazonych zakladach. Wysokie koszty
dostosowania obecnie funkcjonujacych stacji demontazu do wymogów ochrony
srodowiska, moga ostatecznie doprowadzic do zamkniecia niektórych z nich, a wiec
do likwidacji miejsc pracy.

6. str. 40 - Dane z tabeli 38 z poz. 6 nalezy zweryfikowac - decyzja Starosty Poznanskiego z
25.1O.2002r.wydana firmie ALTRANS, dopuszcza odzysk 6 rodzajów odpadów (o kodach:
170101, 170102, 170103, 170107, 170181, 170904)w lacznej ilosci 6500Mg na rok.

7. str. 42 - Punkt 3.2. Zmiany demograficzne - W Roczniku statystycznym saldo migracji dla
powiatu poznanskiego jest podane w przeliczeniu na 1000 mieszkanców, zatem w promilach,
nie w procentach.

8. str. 55 - punkt 5.1.2. - w celach dotyczacych odpadów komunalnych, zalozonych w KPGO
zapIsano:

l. skladowanie odpadów biodegradowalnych ma zostac ograniczone do 75% ogólnej
ich masy do roku 2010, do 50 % do roku 2013, do 35 % do roku 2020,

Zaznaczyc nalezy, ze limity procentowe ilosci odpadów biodegradowalnych dopuszczonych
do skladowania na skladowiskach, okreslane sa w stosunku do ilosci tych odpadów
wytworzonych w 1995 roku.

9. str. 58 i nastepne - Punkt 5. l. 4. Polityka i cele na poziomie powiatu - W tabelach (53 i 54),
przedstawiono zadania do realizacji, jakie gminom stawia PGO dla powiatu poznanskiego
(PPGO). Ponizej przytaczamy fragmenty tabel, których zapisy komentujemy w kolumnie
obok.

Tab. 53. Zadania ilosciowe

Zadania ilosciowe Horyzont czasowy

Rozszerzenie Wprowadzenie uslug zbierania PPGO nie wskazuje

selektywnej zbiórki wysegregowanych odpadów dla 95 wymaganego udzialu %

odpadów komunalnych % mieszkanców miast powiatu i 70 do konca 2010r. mieszkanców, którzy powinni
z % mieszkanców w obrebie wsi. zostac objeci zbiórka

wysegregowywamem Zwiekszenie liczby punktów
odpadów zbierania odpadów segregowanych
biodegradowalnych obslugujacych w/w liczbe ludnosci.

Odpady w postaci Wprowadzenie punktów zbiórki, do konca 2010 r. PPGO nie wskazuje
zuzytych baterii i odbioru i recyklingu zuzytych baterii wymaganego udzialu %
akumulatorów i akumulatorów dla 75 % wszystkich mieszkanców, którzy powinni

mieszkanców mIast Powiatu i 30 % zostac objeci zbiórka
mieszkanców wsi

Odpady niebezpieczne Wprowadzenie punktów zbiórki, do konca 2010 r. PPGO nie wskazuje
odbioru i wykorzystania odpadów wymaganego udzialu %
niebezpiecznych dla 75 % o"

mieszkanców objetych zbiórka.
wszystkich mieszkanców miast PPGO zaklada, ze do roku 2008



,

Odpady
opakowaniowe

Odpady elektryczne i
elektroniczne,
wlacznie z lodówkami
zawierajacymi freon

Odpady z
budowlanego

sektora

Powiatu i 30 % mieszkanców wsi

Wprowadzenie selektywnej zbiórki i
recyklingu:. 50 % papieru i tektury;. 45 % szkla;. 45 % metalu;. 30 % tworzyw sztucznych

Wprowadzenie selektywnej zbiórki
oraz ichrecyklingu- 30 %

Zorganizowana zbiórka i systemy
recyklingu- 40 %;
- 60 %

Tab. 54. Zadaniajakosciowe

Odpady elektryczne i
elektroniczne, wlacznie z
lodówkami zawier. freon

Odpady z
budowlanego

sektora

Osady z
scieków

oczyszczalni

Zadania jakosciowe

Rozszerzyc asortyment
wysegregowanych
umozliwiajacych ich
wykorzystanie

zbieranych
odpadów

czesciowe

Rozszerzyc asortyment
wysegregowanych
umozliwiajacych ich
wykorzystanie

zbieranych
odpadów

czesciowe

Doprowadzic do bezpiecznego
postepowania z odpadami mogacymi
stwarzac zagrozenie
zanieczyszczenia gleb i wód oraz
zakazenia

do konca 20lOr.

do konca 20lOr.

do konca 20lOr.

Horyzont
czasowy

w kazdej gminie powstanie jeden
punkt selektywnego gromadzenia
odpadów (w tym odpadów
niebezpiecznych)

Tak sformulowano cele w PPGO
+

limit recyklingu odpadów op.
wielomaterialowych - w 20lOr.
-30%;

Podstawowe cele zalozone
w PPGO to - stworzenie

gminnych programów
usuwania PCB

Wyznaczone zdania to -
inwentaryzacja urzadzen
z PCB i ich likwidacja

Podstawowy cel odnosnie
sektora budowlanego,
okreslony w PPGO - to
stworzenie gminnych
programów usuwania azbestu,
które moga powstac w oparciu
o dane z inwentaryzacji
obiektów, w których wystepuje
azbest i wyroby z azbestem

Podstawowe cele zalozone w PPGO
to - stworzenie gminnych
programów usuwania PCB

Wyznaczone zdania to -
inwentaryzacja urzadzen z PCB i ich
likwidacja

Podstawowy cel odnosnie sektora
budowlanego, okreslony w PPGO - to
stworzenie gminnych programów
usuwania azbestu, które moga
powstac w oparciu o dane z
inwentaryzacji obiektów, w których
wystepuje azbest i wyroby
z azbestem. Analiza mozliwosci
budowy kwatery przy istniejacych
skladowiskach na odpady azbestowe.

W PPGO - okreslony cel - to
zwiekszenie stopnia kontroli obrotu
komunalnymi osadami sciekowymi,
maksymalne wykorzystanie substancji
biogennych z osadów - w sposób
be~ieczny sanitamie i chemicznie



10. str. 70 - Autorzy przedstawiaja propozycje zbiórki surowców wtórnych - pomijajac w opisie
istniejaca baze czteropojemnikowych gniazd (36 gniazd, pojemniki o pojemnosci - 1,5m\
do zbiórki - szkla bialego, szkla kolorowego, makulatury i tworzyw sztucznych i nie opatruja
tego zadnym komentarzem. W przedstawionej propozycji, która brzmi:
"...uzupelnieniem systemu(workowego) beda pojemniki na surowce ustawiane w niektórych
miejscach ogólnie dostepnych np. w poblizu sklepów, urzedów, szkól itp. Jedno gniazdo
sklada sie z 4 pojemników 2,2 m3 typu "dzwon" na surowce wtórne na trzy frakcje surowców
wtórnych ifrakcje biodegradowalna." - autorzy, wydaje sie, nie uwzglednili lokalnych
warunków prowadzonej zbiórki - funkcjonujacego systemu gniazdowego oraz prowadzonej
zbiórki (w duzej mierze efektywnej) opakowan szklanych z podzialem na szklo biale
i kolorowe.

~
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11. str. 73 - W zwiazku z tym, ze plan gospodarki odpadami jest dokumentem podlegajacym
udostepnianiu, jako informacja o, srodowisku, zapisy w nim zawarte nie powinny rodzic
zadnych watpliwosci, co do dopuszczalnego sposobu postepowania z odpadami. Proponujemy
zatem, aby w czesci dotyczacej postepowania zarówno z odpadami medycznymi jak
i weterynaryjnymi wyraznie zaznaczyc, ze spalanie odpadów moze nastepowac tylko
w instalacjach spelniajacych wymogi ochrony srodowiska, a na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie unieszkodliwiania odpadów (równiez spalania) wymaganejest zezwolenie.

12. str. 84 i 88- Punkt 5.2. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz punkt 7.3.
Nowe instalacje odzysku i unieszkodliwienia odpadów - Chcielibysmy zauwazyc, ze
kategoryczne a jednoczesnie bardzo ogólne stwierdzenia, ze "do momentu rozruchu (ZZO
w Rabowicach), funkcjonowac bedzie skladowisko w Owinskach. Wzwiazku z tym na terenie
gminy Czerwonak nie przewiduje sie budowy noVtych instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. " oraz" wokresierealizaciiplanu12 letnief!.ona tereniegminy
Czerwonak nie orzewiduie sie powstania nowych instalacii do gosoodarowania odpadami",
moze stanowic bariere dla lokalizacji na terenie gm. Czerwonak jakichkolwiek instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Dotyczyc to bedzie odzysku i unieszkodliwiania
zarówno odpadów komunalnych jak i odpadów z sektora gospodarczego, prowadzonych
w instalacjach przez przedsiebiorców lub osoby fizyczne, gdyz zgodnie z art. 29 ustawy o
odpadach organ wlasciwy do wydania zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, odmawia wydania zezwolenia
m. in. w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z planami
gospodarki odpadami. Przytoczone zapisy powinny byc poddane wnikliwej analizie
uwzgledniajacej zapisy Strategii rozwoju gminy, czy Planu rozwoju lokalnego gminy.
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